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LHD
1. Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin s. 5-57

Automaattisen kaukovalojärjestelmän (AHB) kytkin* s. 5-59
Suuntavalon vipu s. 5-66
Etusumuvalon katkaisin* s. 5-67
Takasumuvalon katkaisin s. 5-68

2. Vaihtopainikkeet* s. 6-45
3. Monitoiminäytön kytkimet s. 5-04
4. Heijastusnäyttö (HUD)* s. 5-52
5. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) – turvatyyny (kuljettajan istuin)

s. 4-24, 4-28
Äänimerkin katkaisin s. 5-75

6. Mittaristo s. 5-02
7. Moottorin katkaisin* s. 6-15
8. Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-68

Takaikkunan pyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-72
Ajovalojen pesimen katkaisin* s. 5-72

9. Virta-avain* s. 6-13
10. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - etupolviturvatyyny (kuljettajan is-

tuin)* s. 4-24, 4-29
11. Vakionopeussäätimen kytkimet* s. 6-66, 6-76

Nopeudenrajoitin* s. 6-71
12. Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätövipu s. 6-09
13. Bluetooth® 2.0 -liitäntä* s. 7-57
14. Kameran kytkin* s. 6-130
15. Ohjauspyörän radiosäätimet* s. 7-34

[Katso audionäyttöä, Smartphone Link -audionäyttöä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmää (MMCS) koskevat ohjeet
erillisestä omistajan käsikirjasta.]

16. Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin* s. 5-63
17. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin* s. 6-29
18. Tutkan katkaisin* s. 6-121
19. Heijastusnäytön (HUD) kytkimet* s. 5-52
20. Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-kytkin s. 6-65
21. Kaistavahtijärjestelmän (LDW) kytkin* s. 6-111
22. Törmäyksen varoitusjärjestelmän (edessä) (FCM) ja virheellisen

nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmän (Ultrasonic misaccelerati-
on Mitigation System, UMS) ON/OFF-kytkin* s. 6-94

Mittaristo ja hallintalaitteet
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RHD
1. Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin s. 5-57

Automaattisen kaukovalojärjestelmän (AHB) kytkin s. 5-59
Suuntavalon vipu s. 5-66
Etusumuvalon katkaisin* s. 5-67
Takasumuvalon katkaisin s. 5-68

2. Vaihtopainikkeet* s. 6-45
3. Moottorin katkaisin* s. 6-15
4. Mittaristo s. 5-02
5. Heijastusnäyttö (HUD)* s. 5-52
6. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) – turvatyyny (kuljettajan istuin)

s. 4-24, 4-28
Äänimerkin katkaisin s. 5-75

7. Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-68
Takaikkunan pyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-72
Ajovalojen pesimen katkaisin* s. 5-72

8. Monitoiminäytön kytkimet s. 5-04
9. Heijastusnäytön (HUD) kytkimet* s. 5-52

10. Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-kytkin s. 6-65
11. Kaistavahtijärjestelmän (LDW) kytkin* s. 6-111
12. Törmäyksen varoitusjärjestelmän (FCM) ON/OFF-katkaisin*

s. 6-94
13. Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin* s. 5-63
14. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin s. 6-29
15. Tutkan katkaisin* s. 6-121,
16. Vakionopeussäätimen kytkimet s. 6-66, 6-76

Nopeudenrajoitin* s. 6-71
17. Virta-avain s. 6-13
18. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - etupolviturvatyyny (kuljettajan is-

tuin) s. 4-24, 4-29
19. Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätövipu s. 6-09
20. Bluetooth® 2.0 -liittymä s. 7-57
21. Ohjauspyörän radiosäätimet s. 7-34

[Katso audionäyttöä, Smartphone Link -audionäyttöä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmää (MMCS) koskevat ohjeet
erillisestä omistajan käsikirjasta.]

22. Kameran kytkin* s. 6-130

Mittaristo ja hallintalaitteet
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1. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-73
2. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
3. Turvavyön muistutus s. 4-10
4. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-66
5. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
6. Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo s. 4-27

Turvallisuusmerkkivalo* s. 3-22
7. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
8. Ilmastointi s. 7-05, 7-10
9. Ohjauspyörän lämmityksen kytkin* s. 5-74

10. Tuulilasin lämmittimen katkaisin* s. 5-74
11. Virran ulosotto s. 7-84
12. USB-tuloliitin* s. 7-80
13. ECO-tilan kytkin* s. 5-66
14. Kosketuslevyohjain* [katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan

käsikirjasta.]
15. Mukiteline edessä s. 7-88

Tuhkakuppi* s. 7-83
16. Virran ulosotto s. 7-84
17. Istuinlämmitinten kytkimet (takaistuimet)* s. 4-04
18. Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu s. 2-03
19. Keskikonsolilokero s. 7-87

Kyynärnoja s. 4-03
20. Konepellin vapautusvipu s. 10-03
21. Sulakkeet s. 10-19

Mittaristo ja hallintalaitteet
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1. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
2. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-66
3. Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo s. 4-27

Turvallisuusmerkkivalo* s. 3-22
4. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
5. Ilmastointi s. 7-05, 7-10
6. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-73
7. Konepellin vapautusvipu s. 10-03
8. Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu s. 2-03
9. Virran ulosotto s. 7-84

10. Keskikonsolilokero s. 7-87
Kyynärnoja s. 4-03

11. Mukiteline edessä s. 7-88
12. Kosketuslevyohjain* [katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan

käsikirjasta.]
13. Virran ulosotto s. 7-84
14. USB-tuloliitin s. 7-80
15. ECO-tilan kytkin s. 5-66
16. Sulakkeet s. 10-19
17. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
18. Turvavyön muistutus s. 4-10

Mittaristo ja hallintalaitteet
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Viputyyppinen seisontajarru Sähköinen seisontajarru

1. Audio* s. 7-22
Audionäyttö*
Smartphone Link -audionäyttö*
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä (MMCS)*
Multi Around Monitor* s. 6-126
[Katso audionäytön, Smartphone Link -audionäytön ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmän (MMCS) tiedot erillisistä
käyttöohjeista.]

2. SRS-turvatyynyjärjestelmä (etumatkustajan istuin) s. 4-24, 4-28
3. Hansikaslokero s. 7-87

Kortinpidike s. 7-87
4. Jarrun automaattisen pidon kytkin s. 6-55
5. Sähköisen seisontajarrun kytkin s. 6-05
6. Valitsinvipu s. 6-42
7. Istuinlämmitinten kytkimet (etuistuimet)* s. 4-04
8. S-AWC-ajotilan valintapainike* s. 6-49
9. S-AWC-ajotilan valintapainike* s. 6-49

10. Istuinlämmitinten kytkimet (etuistuimet)* s. 4-04
11. Vaihdevipu* s. 6-35

Valitsinvipu* s. 6-42
12. Käsijarruvipu s. 6-04

Mittaristo ja hallintalaitteet
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1. Audio* s. 7-22
Audionäyttö*
Smartphone Link -audionäyttö*
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä (MMCS)*
Multi Around Monitor* s. 6-126
[Katso audionäytön, Smartphone Link -audionäytön ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmän (MMCS) tiedot erillisistä
käyttöohjeista.]

2. SRS-turvatyynyjärjestelmä (etumatkustajan istuin) s. 4-24, 4-28
3. Hansikaslokero s. 7-87

Kortinpidike s. 7-87
4. Valitsinvipu s. 6-42
5. Istuinlämmitinten kytkimet (etuistuimet)* s. 4-04
6. S-AWC-ajotilan valintapainike* s. 6-49
7. Jarrun automaattisen pidon kytkin s. 6-55
8. Sähköisen seisontajarrun kytkin s. 6-05
9. S-AWC-ajotilan valintapainike* s. 6-49

10. Istuinlämmitinten kytkimet (etuistuimet)* s. 4-04
11. Vaihdevipu* s. 6-35

Valitsinvipu* s. 6-42
12. Käsijarruvipu s. 6-04

Mittaristo ja hallintalaitteet
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1. Sähkötoimisten ulkopuolisten taustapeilien katkaisin s. 6-11
2. Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin s. 3-28
3. Lukituskatkaisin s. 3-30
4. Keskuslukituskatkaisin s. 3-17
5. Säädettävä turvavyön kiinnityspiste s. 4-11

Turvavyöt s. 4-08
6. Varjostimet s. 7-82

Ehostuspeili s. 7-82
Kortinpidike s. 7-82

7. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-10
8. Etuistuin s. 4-02
9. SRS-turvatyynyjärjestelmä - sivuturvatyyny (etuistuin)* s. 4-24,

4-31
10. Takaistuin s. 4-03
11. Turvavyön levyn säilytys s. 4-13

Sisäpuoli
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1. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-10
2. Varjostimet s. 7-82

Ehostuspeili s. 7-82
Kortinpidike s. 7-82

3. Säädettävä turvavyön kiinnityspiste s. 4-11
Turvavyöt s. 4-08

4. Turvavyön levyn säilytys s. 4-13
5. Lukituskatkaisin s. 3-30
6. Keskuslukituskatkaisin s. 3-17
7. Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin s. 3-28
8. Sähkötoimisten ulkopuolisten taustapeilien katkaisin s. 6-11
9. Takaistuin s. 4-03

10. SRS-järjestelmä - sivuturvatyyny (etuistuin) s. 4-24, 4-31
11. Etuistuin s. 4-02

Sisäpuoli
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1. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho* s. 4-24, 4-32
2. Apukahvat s. 7-90

Takkikoukku s. 7-90
3. Juomateline s. 7-88
4. Kattoluukun katkaisin* s. 3-32
5. Sisävalon katkaisin s. 7-85
6. Handsfree-mikrofoni* s. 7-58
7. Etuhäikäisysuojan katkaisin* s. 3-32
8. Kartanluku- ja kattovalot (etu) s. 7-85, 7-86
9. Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)* s. 2-05

ERA-GLONASS* s. 8-02
10. Kartanluku- ja kattovalot (etu) s. 7-85, 7-86
11. Pääntuet s. 4-05
12. Takahäikäisysuojan katkaisin* s. 3-32
13. Sisävalo (takana) s. 7-85
14. Kyynärnoja* s. 4-03

Mukiteline takana* s. 7-88
15. Tavaratilan kansi* s. 7-89

Sisäpuoli
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1. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho s. 4-24, 4-32
2. Juomateline s. 7-88
3. Takahäikäisysuojan katkaisin* s. 3-32
4. Apukahvat s. 7-90

Takkikoukku s. 7-90
5. Juomateline s. 7-88
6. Sisävalo (takana) s. 7-85
7. Tavaratilan kansi* s. 7-89
8. Kyynärnoja* s. 4-03

Mukiteline takana* s. 7-88
9. Pääntuet s. 4-05

10. Kartanluku- ja kattovalot (etu) s. 7-85, 7-86
11. Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)* s. 2-05
12. Kartanluku- ja kattovalot (etu) s. 7-85, 7-86
13. Etuhäikäisysuojan katkaisin* s. 3-32
14. Handsfree-mikrofoni* s. 7-58
15. Sisävalon katkaisin s. 7-85
16. Kattoluukun katkaisin* s. 3-32

Sisäpuoli
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Tavaratila

AF5104661
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1. Tavaratilan valo s. 7-86
2. Lapsen turvaistuinjärjestelmän kiinnityspisteet s. 4-21
3. Tavaratilan lattialevy s. 7-91

Tunkki* s. 8-11
Työkalut* s. 8-11
Renkaan korjauspakkaus* s. 8-12

4. Sidontakoukut s. 7-91
5. Sidontakoukku s. 7-91

Tavaratila
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Ulkopuoli (etu)
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Halogeeniajovalot LED-ajovalot

1. Etukamera* s. 6-126
2. Ajovalojen pesin* s. 5-72
3. Tuulilasin pyyhkimet s. 5-68, 10-17
4. Anturi* [automattinen kaukovalojärjestelmä, törmäyksenestojär-

jestelmä (FCM) ja kaistanvaihtovaroitus (LDW)] s. 5-59, 6-89,
6-111
Sadeanturi s. 5-68

5. Power panoramic -kattoluukku* s. 3-32
6. Sähkötoimiset ikkunannostimet s. 3-28
7. Polttoainesäiliön täyttötulppa s. 2-03
8. AdBlue™-säiliön täyttötulppa* s. 10-11
9. Taustapeilit s. 6-11

Sivusuuntavalot s. 5-66, 10-25
Sivunäkymän kamera* s. 6-126

10. Konepelti s. 10-03
11. Etuvilkut s. 5-66, 10-25, 10-28
12. Etusumuvalot* s. 5-67, 10-25, 10-29
13. Ajovalot, kauko-/lähivalot s. 5-57, 10-25
14. Seisontavalot/ajovaloautomatiikka s. 5-57, 5-59, 10-25
15. Seisontavalot/ajovaloautomatiikka s. 5-57, 5-59, 10-25
16. Ajovalot, kauko-/lähivalot s. 5-57, 10-25, 10-27
17. Anturit* [virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä

(UMS)] s. 6-104
Pysäköintianturit* s. 6-119

Ulkopuoli (etu)
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Ulkopuoli (taka)
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1. Antenni
2. Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus s. 3-04

Kauko-ohjausjärjestelmä* s. 3-08
Ovien lukitseminen ja avaaminen s. 3-09

3. Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)* s. 6-114
Renkaiden vaihto s. 8-18
Rengas s. 10-13
Renkaiden ilmanpaineet s. 10-13
Renkaiden vaihtojärjestys s. 10-15
Lumiketjut s. 10-16
Renkaiden ja pyörien koko s. 11-10

4. Takavalot s. 5-57, 10-25
5. Jarruvalot s. 10-25, 10-31
6. Takasuuntavalot s. 5-66, 10-25, 10-31
7. Takasumuvalo (RHD-autot) s. 5-68, 10-25, 10-30

Peruutusvalo (LHD-autot) s. 10-25, 10-30
8. Anturit* [virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä

(UMS)] s. 6-104
Pysäköintianturit* s. 6-119

9. Peruutusvalo (RHD-autot) s. 10-25, 10-30
Takasumuvalo (LHD-autot) s. 5-68, 10-25, 10-30

10. Vararengas* s. 8-19
11. Taustakamera* s. 6-123, 6-126
12. Rekisterikilven valot s. 10-25, 10-32
13. Takaspoileri
14. Lisäjarruvalo s. 10-25
15. Takaluukku s. 3-20
16. Kattospoileri
17. Takavalot* s. 10-25
18. Takaikkunan pyyhin s. 5-72, 10-17

Ulkopuoli (taka)
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Pikaopas

Ovien ja takaluukun lukitsemi-
nen ja avaaminen

Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus
Paina avaimen katkaisinta ja kaikki ovet ja
takaluukku lukittuvat tai avautuvat tarvittaes-
sa.
Avaimen kytkin toimii noin 4 m etäisyydellä
autosta.

Kauko-ohjauksella 

toimivan keskuslu-

kituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

1- LOCK-katkaisin
2- UNLOCK-katkaisin
3- Merkkivalo

Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus” sivulla 3-04.

Avaimeton ohjausjärjestelmä*
Kun mukanasi on avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avain, ja jos painat toiminta-alueella
kuljettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskytkintä (A) tai takaluukun lukituskyt-
kintä (B) (lukittaessa) ja takaluukun avaus-
kytkintä (C) (avattaessa), ovet ja takaluukku
lukitaan/avataan.
Toimintoalue on noin 70 cm kuljettajan oven
lukitus-/avauskytkimestä, etumatkustajan
oven lukitus-/avauskytkimestä ja takaluukun
kytkimistä. Katso kohta “Kauko-ohjausjärjestelmä*”

sivulla 3-08.

Pikaopas
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Kuljettajan istuimen ympäristö 1-Yhdistelmävalot
Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

AUTO-
MAATTI

Kun virta-avain on ON-asennos-
sa tai toimintatila on ON, ajova-
lot, seisontavalot, takavalot, re-
kisterikilven valot ja kojetaulun
valot syttyvät ja sammuvat auto-
maattisesti ympäristön valoisuu-
den mukaan. (Ajovaloautoma-
tiikka kytkeytyy pois, kun taka-
valot sammutetaan.) Kaikki va-
lot sammuvat automaattisesti,
kun virta-avain käännetään
“LOCK”-asentoon tai toiminta-
tilaksi valitaan OFF.

Seisontavalot, takavalot, rekiste-
rikilven ja kojetaulun valot ovat
päällä.

Ajovalot ja muut valot syttyvät

Katso kohta “Yhdistelmävalojen ja valon-
vaihtimen katkaisin” sivulla 5-57.

1-Suuntavalon vipu
Suuntavalot vilkkuvat, kun vipua käytetään.

1- Suuntavalot
2- Kaistanvaihtomerkit

Katso kohta “Suuntavalon vipu” sivulla
5-66.

2-Ohjauspyörän korkeuden ja
etäisyyden säätäminen

1. Vapauta vipu samalla kun tuet ohjaus-
pyörää.

2. Säädä ohjauspyörä haluamaasi asentoon.

Pikaopas
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3. Lukitse ohjauspyörä huolellisesti vetä-
mällä vipu täysin ylös.

A- Lukittu
B- Auki

Katso kohta “Ohjauspyörän korkeuden ja
etäisyyden säätäminen” sivulla 6-09.

3-Moottorikatkaisin*
Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
on mukanasi, voit käynnistää moottorin. Jos
painat moottorikatkaisinta ilman, että painat
jarrupoljinta (A/T tai CVT) tai kytkinpoljinta
(M/T), toimintatila vaihtuu järjestyksessä
OFF, ACC, ON, OFF.

OFF - Moottorin katkaisimen merkki-
valo (A) sammuu.

ACC- Moottorin katkaisimen merkki-
valo palaa oranssina.

ON- Moottorin katkaisimen merkki-
valo palaa vihreänä.

Katso kohta “Moottorin katkaisin” sivulla
6-15.

4-Tuulilasinpyyhkimen ja pesi-
men katkaisin

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät ker-
ran.

OFF - Pois päältä
AUTO- Automaattinen pyyhintoi-

minto
Sadeanturi
Pyyhkimet toimivat auto-
maattisesti sen mukaan,
miten paljon tuulilasissa
on kosteutta.

LO- Hidas toiminta
HI- Nopea toiminta

Kun vedät vipua itseesi päin, lasille suihkuaa
pesunestettä.
 
Katso kohta “Tuulilasinpyyhkimen ja pesi-
men katkaisin” sivulla 5-68.

Pikaopas
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5-Ulkotaustapeilit

Peilin paikan säätö

Tyyppi 1

Tyyppi 2

L- Vasemman ovitaustapeilin säätö
R- Oikean ovitaustapeilin säätö
1- Ylös
2- Alas
3- Oikealle
4- Vasemmalle
5- Peilin sisäänvetokatkaisin

Katso kohta “Taustapeilit” sivulla 6-11.

6-Sähkötoimiset ikkunannosti-
met
Ikkuna avataan painamalla katkaisin alas ja
suljetaan vetämällä katkaisinta.

Kuljettajan oven

katkaisimet

(LHD)

Kuljettajan oven

katkaisimet

(RHD)

1- Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
2- Matkustajan puoleisen etuoven lasi
3- Vasemman takaoven lasi
4- Oikean takaoven lasi
5- Lukituskatkaisin

Lukituskatkaisin
Jos painat kytkintä (5), matkustajien kytkimiä
ei voi käyttää. Lukitus poistetaan painamalla
katkaisinta uudelleen.
 
Katso kohta “Sähkötoimiset ikkunannosti-
met” sivulla 3-28.

7-Polttoainesäiliön täyttötulpan
vapautusvipu
Avaa polttoainesäiliön luukku.
Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee auton
takaosassa vasemmalla puolella.

Katso kohta “Polttoainesäiliön täyttämi-
nen” sivulla 2-03.

8-nopeuksinen automaattivaih-
teisto käsivalintatilalla* ja IN-
VECS-III CVT -vaihteisto 8-
portaisella käsivalintatilalla*

Valitsinvivun käyttö
Automaattivaihteisto valitsee optimaalisen
välityssuhteen automaattisesti ja CVT-vaih-
teisto valitsee ihanteellisen välityssuhteen au-
tomaattisesti ajonopeuden ja kaasupolkimen
asennon mukaan.

Pikaopas
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1. Lukituspainike

Lukitusnuppia ja jarru-
poljinta on painettava,
jotta valitsinvipu liik-
kuisi.

Lukitusnuppia ei tarvit-
se painaa valitsinvipua
siirrettäessä.

Lukitusnuppia ei tarvit-
se painaa valitsinvipua
siirrettäessä.

Valitsinvivun paikat

“P” PYSÄKÖINTI
Pysäköimisasento lukitsee vaihteiston, jolloin
auto ei liiku. Moottorin voi käynnistää tässä
asennossa.

“R” PERUUTUS
Tämä asento on peruuttamista varten.

“N” VAPAA
Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla.

“D” AJO
Tämä asento on normaali ajoa varten.
 
Katso “8-nopeuksinen automaattivaihteis-
to käsivalinnalla” sivulla 6-36.
Katso kohta “INVECS-III CVT 8 askelen
käsivalintatilalla” sivulla 6-42.

Monitoiminäyttö
Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan en-
nen sen käyttöä.

Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot:
varoitukset, matkamittari, osamatkamittari,
keskimääräinen ja hetkellinen polttoaineen
kulutus, keskimääräinen nopeus jne.

1-  merkin näyttö ® s. 5-06
2- Tietonäyttö ® s. 5-04

Keskeytysnäyttö ® s. 5-06
3- Ovi auki -varoitusnäyttö ® s. 5-07
4- Matkamittari ® s. 5-08
5- “ ” merkkivalo ® s. 5-06

Katso kohta “Tietonäyttö” sivulla 5-02.

Pikaopas
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Heijastusnäyttö (HUD)*
Heijastusnäyttö (HUD) esittää tietoja läpinä-
kyvällä näytöllä niin, että mittaritiedot (auton
nopeus, navigointiohjeet jne.) voidaan tarkis-
taa helposti samalla, kun katsellaan ajosuun-
taan.

Esimerkki

1- Näyttö
2- Nopeusnäyttö
3- Tietonäyttö
4- Navigointitetojen näyttö*

Katso kohta “Heijastusnäyttö (HUD)” si-
vulla 5-52,

S-AWC (Super-All Wheel
Control)*
S-AWC on integroitu dynaaminen auton hal-
lintajärjestelmä, joka auttaa parantamaan au-
ton suorituskykyä, ohjattavuutta mutkissa ja
auton vakautta monenlaisissa ajo-olosuhteis-
sa. Siinä hyödynnetään elektronisesti ohjatun
4WD:n integroitua hallintaa AYC-järjestel-
mää, ABS-järjestelmää ja ASC-järjestelmää.

S-AWC-hallin-
tatila

Toiminto

AUTO

AUTO-tila, joka sopii aja-
miseen esimerkiksi kuivil-
la ja märillä päällystetyillä
teillä.
Tämä tila ohjaa ajo-/jarru-
tusmomenttia vasemman ja
oikean pyörän sekä etu- ja
takapyörän kesken ajo-olo-
suhteiden mukaisesti. Polt-
toaineen kulutus pienenee
ja auton hallinta on vaiva-
tonta.

SNOW

Tämä tila sopii erityisesti
lumisille teille.
Se parantaa vakautta liuk-
kailla teillä.

S-AWC-hallin-
tatila

Toiminto

GRAVEL

Suuren vetovoiman tila.
Tämä tila toimii erinomai-
sesti vaikeissa tieolosuh-
teissa ja lähdettäessä liik-
keelle auton ollessa juuttu-
neena. Auto saa voimak-
kaan 4WD-ajotehon sekä
hitaassa nopeudessa että
ajettaessa nopeasti tavalli-
sella tiellä.

S-AWC-ajotilan valintapainike
Ajotilan voi vaihtaa painamalla kytkintä, kun
virta-avain on ON-asennossa tai kun toimin-
tatila on ON.

Katso kohta “S-AWC (Super-All Wheel
Control) -hallintatila” sivulla 6-48.

Pikaopas
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Polttoaineen valinta

Suositel-
tava polt-
toneste

Bensiinikäyttöiset autot
Lyijyttömän bensiinin ok-
taaniluku (EN228)
[Paitsi Venäjälle, Kazaksta-
niin, Valko-Venäjälle, Uk-
rainaan ja Moldovaan toi-
mitettavat autot]
95 RON tai suurempi
[Venäjälle, Kazakstaniin,
Valko-Venäjälle, Ukrainaan
ja Moldovaan toimitettavat
autot]
90 RON tai suurempi

Dieselmoottorilla varustetut
autot

Setaaniluku (EN590)
51 tai korkeampi

TÄRKEÄÄ
l Bensiinikäyttöisissä autoissa lyijypitoisen

polttoaineen käyttö voi vioittaa vakavasti
moottoria ja katalysaattoria. Älä käytä lyijy-
pitoista polttoainetta.

TÄRKEÄÄ
l Dieselmoottorilla varustetut autot on suunni-

teltu käyttämään vain EN 590-standardin
mukaista dieselpolttoainetta.
Muuntyyppisen dieselpolttoaineen (biodie-
sel, metyyliesteri jne.) käyttö voi heikentää
moottorin suorituskykyä ja lyhentää sen
käyttöikää.

HUOM
l Bensiinikäyttöisissä autoissa on nakutukse-

nestojärjestelmä, joten lyijytöntä bensiiniä
90 RON voi käyttää hätätilanteessa, jos lyi-
jytöntä bensiiniä 95 RON tai korkeampi ei
ole saatavana esimerkiksi matkan varrella.
Moottori ei tarvitse tällaisessa tilanteessa
mitään erityisiä säätötoimenpiteitä. Jos käy-
tetään lyijytöntä 90 RON -oktaanista bensii-
niä, moottorin teho laskee.

l Parafiinin erottumisen vuoksi polttoaineen
virtaamiskyky heikkenee huomattavasti läm-
pötilan laskiessa.
Siksi käytössä on kahdenlaista polttoainetta:
kesälaatua ja talvilaatua.
Se on otettava huomioon talvikäytössä. Va-
litse polttoainelaatu ulkolämpötilan mukaan.
Yli -5 °C: kesälaadun diesel
Alle -5 °C: talvilaadun diesel
Ennen kuin ajat ulkomaille, katso millaisia
polttoaineita on saatavissa paikallisilta huol-
toasemilta.

HUOM
l Bensiinikäyttöisillä autoilla toistuva lyhyi-

den matkojen ajaminen hitaasti voi aiheuttaa
jäämien kertymistä polttoainejärjestelmään
ja moottoriin, mikä voi heikentää käynnisty-
mistä ja kiihtyvyyttä. Jos tällaisia ongelmia
esiintyy, lisää seuraavan tankkauksen yhtey-
dessä polttoaineeseen puhdistuslisäainetta.
Lisäaine poistaa saostumat ja palauttaa
moottorin normaaliin kuntoon. Käytä vain
MITSUBISHI-MOOTTOREIDEN ALKU-
PERÄISTÄ POLTTOAINEJÄRJESTEL-
MÄN PUHDISTUSAINETTA. Sopimatto-
man lisäaineen käyttäminen voi aiheuttaa
moottoriin vikoja. Lisätietoja saat valtuute-
tusta MITSUBISHI MOTORS -huoltopis-
teestä.

l Heikkolaatuinen bensiini saattaa aiheuttaa
ongelmia, kuten käynnistysvaikeuksia, sam-
mumista, moottorin sivuääniä sekä viivettä
kaasuun vastaamisessa. Jos havaitset näitä
ongelmia, kokeile muunmerkkistä tai -laa-
tuista polttoainetta.
Jos moottorin varoitusvalo vilkkuu, anna
valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huol-
topisteen tarkistaa järjestelmä mahdollisim-
man pian.

Polttoaineen valinta

2-02 OGKL19E2Yleistä

2



HUOM
l Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa

heikkolaatuisen dieselpolttoaineen käyttö
voi aiheuttaa jäämien kertymistä suihkutus-
järjestelmään, mikä tuottaa mustaa nokea ja
tyhjäkäyntihäiriöitä.
Jos tällaisia ongelmia esiintyy, lisää seuraa-
van tankkauksen yhteydessä dieselpolttoai-
neeseen puhdistuslisäainetta. Lisäaine hajot-
taa ja poistaa saostumat ja palauttaa mootto-
rin normaaliin kuntoon.
Käytä vain alkuperäistä MITSUBISHI-
MOOTTOREIDEN ALKUPERÄISTÄ DIE-
SELPOLTTOAINEJÄRJESTELMÄN PUH-
DISTUSAINETTA. Sopimattoman lisäai-
neen käyttäminen voi aiheuttaa moottoriin
vikoja. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteestä.

Kaaviomuotoinen esitys kulut-
tajille suunnattuja tietoja var-
ten
Bensiinipolttonesteiden tunniste

E5: Bensiinipolttoneste, jonka happipitoisuus
on enintään 2,7 % (m/m) tai jonka etanolipi-
toisuus on enintään 5,0 % (V/V) – esim.
EN 228 -standardin mukainen lyijytön bensii-
ni
E10: Bensiinipolttoneste, jonka happipitoi-
suus on enintään 3,7 % (m/m) tai jonka eta-
nolipitoisuus on enintään 10,0 % (V/V) –
esim. EN 228 -standardin mukainen lyijytön
bensiini
Bensiinimoottoreissa voi käyttää EU-standar-
din EN 228 mukaista E5-bensiiniä (jonka eta-
nolipitoisuus on 5 %) ja E10-bensiiniä (jonka
etanolipitoisuus on 10 %).

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä etanolia (viljaperäistä alkoholia)

yli 10 %:n tilavuuspitoisuutena.
Yli 10 %:n pitoisuuden käyttö voi vahingoit-
taa autosi polttoainejärjestelmää, moottoria,
moottorin antureita ja pakokaasujärjestel-
mää.

Dieselpolttoaineiden tunniste

B7: Dieselpolttoaine, jonka rasvahappo-me-
tyyliesteripitoisuus on enintään 7,0 % (til.) -
esim. EN 590 -standardin mukainen diesel-
polttoaine
Dieselmoottoreissa voi käyttää EU-standar-
din EN590 mukaista B7-dieselpolttoainetta
(jonka rasvahappo-metyyliesteripitoisuus on
7 %).

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä rasvahapon metyyliesterin tila-

vuuspitoisuutta, joka ylittää 7 % (biodiesel).
Yli 7 %:n pitoisuuden käyttö voi heikentää
moottorin tehoa ja kestävyyttä.

Polttoainesäiliön
täyttäminen

VAROITUS
l Polttoainetta käsiteltäessä on noudatetta-

va turvallisuusmääräyksiä, jotka ovat voi-
massa korjaamoilla ja huoltoasemilla.

l Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjäh-
dysvaarallista. Voit polttaa tai loukata it-
seäsi vakavasti sitä käsitellessä. Kun täy-
tät polttoainetta autoosi, sammuta moot-
tori aina ja pysyttele etäällä liekeistä, ki-
pinöistä ja savuavista aineista. Käsittele
polttoainetta aina hyvin tuuletetuissa ul-
kotiloissa.

Polttoainesäiliön täyttäminen
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VAROITUS
l Ennen kuin irrotat polttoaineen täyttö-

tulppaa, pura kehostasi staattinen sähkö
koskettamalla jotakin auton tai polttoai-
nepumpun metalliosaa. Staattinen sähkö
kehossasi voi synnyttää kipinän, joka sy-
tyttää polttoainehöyryn.

l Suorita koko polttoaineen täyttöprosessi
(polttoaineen täyttöluukun avaaminen,
polttoaineen täyttötulpan irrottaminen
yms.) itse. Älä päästä ketään muuta hen-
kilöä lähelle polttoainesäiliön täyttöau-
kkoa. Jos joku toinen on apunasi ja henki-
lössä on staattista sähköä, polttoainehöyry
voi syttyä.

l Älä lähde pois polttoainesäiliön luota, en-
nen kuin täyttäminen on suoritettu. Jos
poistut paikalta tai teet jotain muuta
(esim. istut istuimella) täytön aikana, voit
saada uutta staattista sähköä.

l Jos polttoainesäiliön korkki joudutaan
vaihtamaan, käytä vain alkuperäistä
MITSUBISHI MOTORS -osaa.

Polttoainesäiliön tilavuus
2WD-mallit: 63 litraa
4WD-mallit: 60 litraa

Tankkaus
1. Sammuta moottori ennen tankkausta.
2. Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee

auton takaosassa vasemmalla puolella.

Avaa luukku vetämällä kuljettajan istui-
men sivussa olevaa vapautusvipua.

3. Avaa polttoainesäiliön täyttöputki kään-
tämällä tulppaa hitaasti vastapäivään.

Bensiinikäyttöiset autot

Dieselmoottorilla varustetut autot

1- Irrota
2- Kiinni

TÄRKEÄÄ
l Koska polttoainejärjestelmä saattaa olla pai-

neen alainen, irrota polttoainesäiliön täyttö-
tulppa hitaasti. Tämä vapauttaa paineen tai
tyhjiön, joka on ehkä syntynyt polttoainesäi-
liöön. Jos kuulet sihinää, odota kunnes se
lakkaa ennen kuin irrotat kannen. Muuten
polttoainetta voi ruiskuta ulos ja se voi ai-
heuttaa loukkaantumisia.

Polttoainesäiliön täyttäminen
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HUOM
l Laita täyttöaukon korkki tankkauksen ajaksi

korkin pitimeen (A) tai ripusta se polttoaine-
säiliön luukun sisällä olevaan koukkuun (B).

l Kuvassa näkyvä korkki on AdBlue™-säiliön
täyttökorkki.
AdBlue™-nesteen lisäämiseksi katso “Urea
SCR -järjestelmä (AdBlue™-järjestelmä)*”
sivulla 6-28 ja “AdBlue™-nesteen lisäämi-
nen*” sivulla 10-11.
AdBlue™ on Verband der Automobilindu-
strie e.V. (VDA).:n tavaramerkki.

4. Työnnä täyttöpistooli mahdollisimman
syvälle täyttöaukkoon.

TÄRKEÄÄ
l Älä kallistele pistoolia.

5. Kun pistooli lopettaa tankkaamisen auto-
maattisesti, älä tankkaa säiliöön enää li-
sää.

6. Sulje polttoainesäiliön täyttöaukon kork-
ki kiertämällä hitaasti myötäpäivään,
kunnes kuulet naksahduksen, ja paina
sitten polttoainesäiliön luukku varovasti
kiinni.

Telematiikkaohjausyksikkö
(TCU)*

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU) käyttää
matkaviestinverkkoa lähettääkseen ilmoituk-
sia (SOS-hätäavustaja/tietoavustaja) hätäti-
lanteessa sekä ajoneuvon tietoihin liittyen.
TCU mahdollistaa myös joidenkin ajoneuvon
toimintojen käyttämisen etänä.

HUOM
l TCU:n käyttämiseksi tarvitaan käyttäjän

huoltosopimus. Lisäksi ennen kuin voit käyt-
tää TCU:ta sinun on asennettava älypuhelin-
sovellus, hyväksyttävä palvelun käyttöehdot
ja rekisteröidyttävä käyttäjäksi.
Saadaksesi tietoja myös järjestelmän rajoi-
tuksista, ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.

l Kun olet hyväksynyt TCU:n palvelun käyt-
töehdot, voit käyttää älypuhelimen ja puhe-
lukeskuspalvelun telematiikkaominaisuuk-
sia.

SOS-hätäavustaja/tietoavustaja
l SOS-hätäavustaja

Jos törmäys havaitaan, tai painat SOS-
kytkintä (A), järjestelmä lähettää auto-
maattisesti ajoneuvon tiedot hätäkeskuk-
seen, ja soittaa sinne. Tarvittaessa puhelu
ohjataan yleiseen hätäkeskukseen.

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*

2-05OGKL19E2 Yleistä

2



l Tietoavustaja
Jos painat tietokytkintä (B), sinut yhdis-
tetään puhelukeskukseen, ja ajoneuvosi
tiedot lähetetään sinne automaattisesti.
Vikatapauksessa puhelusi ohjataan tie-
palveluun.

A- Katkaisin
B- Tietokytkin

VAROITUS
l Järjestelmä ei toimi maissa tai alueilla,

joissa ei ole käytettävissä TCU-hätäkes-
kusta, tai joissa hätäpuhelun radioaaltoja
ei voida lähettää tai vastaanottaa normaa-
listi. Siinä tapauksessa kutsu hälytysajo-
neuvo tai tiepalvelu paikalle esim. matka-
puhelimella.

l Jos tulee hätätilanne ja aistit polttoaineen
tai muun epätavallisen hajun, älä jää ajo-
neuvon sisälle. Poistu ajoneuvosta välittö-
mästi, ja siirry turvalliseen paikkaan.

VAROITUS
l Kun hätäpuhelun jälkeen odotat apua,

ryhdy toimiin estääksesi peräänajot ja
muut toissijaiset onnettomuudet, ja siirry
turvalliseen paikkaan, pois ajoneuvosta ja
liikenteestä.

l Seuraavissa tapauksissa kutsu hälytysajo-
neuvo tai tiepalvelu paikalle suoraan mat-
kapuhelimella, tms.
• Jos järjestelmän toiminta estyy esim.

kolarin vuoksi.
• Kun ajoneuvo on paikassa, jossa radio-

aaltoja ei voi lähettää tai vastaanottaa,
kuten esimerkiksi sisätiloissa, maana-
laisessa pysäköintirakennuksessa, vuo-
ristossa tai tunnelissa.

• Jos hätäkeskuksen puhelinlinja on va-
rattu eikä puhelua voida yhdistää hätä-
keskukseen.

HUOM
l Tämä järjestelmä lähettää ilmoituksen hätä-

keskukselle, mutta se ei suoranaisesti järjestä
hälytysajoneuvoa tai tiepalveluajoneuvoa
paikalle.

SOS-hätäavustajan/tietoavus-
tajan toiminta epäonnistui

A- Merkkivalo (punainen/vihreä)
B- Kansi
C- Katkaisin
D- Tietokytkin
E- Mikrofoni

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*
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F- Ovikaiutin (vain etumatkustajan puolel-
la)

VAROITUS
l Älä poista tai muuta edellä mainittuja

osia. Tämä voi aiheuttaa sen, että järjes-
telmä ei toimi.

HUOM
l Vaikka tietokytkin (D) ei ole tarkoitettu

käyttöön hätätilanteissa, sen toiminta on sa-
ma kuin SOS-kytkimen (C) toiminta on
SOS-hätäavustajalle.

1. Asetettuasi toimintatilan asentoon ON,
merkkivalo (A) syttyy noin 10 sekunnin
ajaksi. Kun lamppujen sammumisesta on
kulunut noin 10 sekuntia, järjestelmä on
valmiustilassa.

VAROITUS
l Jos merkkivalot (A) eivät syty, kun toi-

mintatila on asetettu “ON”, järjestelmäs-
sä voi olla ongelma. Anna valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen
tarkastaa järjestelmä.

VAROITUS
l Jos merkkivalo (A) palaa edelleen tai se

syttyy uudelleen sen jälkeen, kun toimin-
tatila on asetettu “ON”, järjestelmässä
saattaa olla ongelma, tai TCU:n käytössä
tarvittava akku on ehkä lopussa. Akun
elinikä on noin 3 vuotta.
Anna valtuutetun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteen tarkastaa järjes-
telmä tai vaihtaa akku.

l Kun järjestelmä ei ole valmiustilassa, jär-
jestelmä ei toimi. Kun ajat, varmista, että
järjestelmä on valmiustilassa.

HUOM
l Vaikka SOS-hätäavustaja on valmiustilassa,

viestintä ei ehkä ole hetkeen mahdollista,
riippuen radioaaltojen tilasta.

2. Järjestelmä toimii seuraavasti.
[Automaattinen raportti]
Jos ajoneuvosi turvatyynyt laukeavat tai
yksikkö havaitsee, että ajoneuvo oli voi-
makkaassa törmäyksessä, ajoneuvosi
yrittää automaattisesti muodostaa yhteyt-
tä hätäkeskusoperaattoriin. Kun yhteys
on muodostettu, tiedot ajoneuvostasi,
sen sijainnista ja tilasta lähetetään ope-
raattorille. Voit myös puhua operaattoril-
le, kun yhteys on muodostettu.
[Manuaalinen raportti]

Kun avaat kannen (B) ja painat SOS-kat-
kaisinta (C).

VAROITUS
l Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen

SOS-katkaisimen (C) painamista. Jos
käytät sitä ajon aikana, se voi vaikuttaa
ympäristön havainnointiisi ja aiheuttaa
onnettomuuden.

TÄRKEÄÄ
l Älä avaa kantta ellei tarkoituksesi ole painaa

SOS-kytkintä (C). Voit painaa SOS-katkai-
sinta (C) vahingossa. Lisäksi, jos kansi jäte-
tään auki ajon ajaksi, se voi aiheuttaa vam-
man mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

HUOM
l Älä paina SOS-katkaisinta (C) muutoin kuin

hätätilanteessa, kuten onnettomuudessa tai
äkillisen sairauskohtauksen yhteydessä. Jos
hälytysajoneuvo tms. lähetetään tarpeetto-
masti, saatat joutua korvausvastuuseen.

3. Vihreä merkkivalo vilkkuu, ja järjestel-
mä soittaa hätäkeskukseen.

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*
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VAROITUS
l Jos punainen merkkivalo syttyy seuraa-

valla tavalla, kutsu hälytysajoneuvo tai
tiepalvelu paikalle suoraan matkapuheli-
mella jne.
• Kun punainen merkkivalo palaa edel-

leen. (Järjestelmässä voi olla ongelma.)
• Kun punainen merkkivalo palaa 60 se-

kunnin ajan. (Auto voi olla paikassa,
missä radioaaltojen lähettäminen ja
vastaanottaminen ei ole mahdollista).

4. Vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, ja si-
jainti- ja ajoneuvotiedot lähetetään hätä-
keskukseen.

5. Kun vihreä merkkivalo lakkaa vilkku-
masta ja alkaa palaa jatkuvasti, puheyh-
teys hätäkeskukseen on olemassa.

VAROITUS
l Älä vaihda kaiuttimia. Jos ne vaihdetaan,

hätäkeskuksen työntekijän ääntä ei ehkä
kuulla. Jos kaiuttimet on vaihdettava vi-
kaantumisen tms. syyn vuoksi, suositte-
lemme, että otat yhteyden valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen.

l Todellinen ilmoituspaikan ja hätäkeskuk-
seen ilmoitetun paikan välillä voi olla vir-
he. Tarkistakaa yhdessä, että ilmoitus-
paikka ja puhelussa hätäkeskusoperaatto-
rille ilmoitettu paikka on sama.

HUOM
l Jos auton sivumikrofoni (E) ja/tai kaiutin

menee epäkuntoon, et voi puhua hätäkesku-
soperaattorin kanssa.

l Hätäpuhelua ei voi katkaista auton puolelta.

6. Hätäkeskus lähettää hälytysajoneuvon
tarpeen mukaan.

Merkkivalojen luettelo

Tilanne

Merkkivalo

Syy RatkaisuPunai-
nen

lamppu

Vihreä
lamppu

Vaihdettaessa toimintatilak-
si “ON”

Syttyy
(noin 10
sekun-
niksi)

Sammuu Järjestelmän tarkistus on meneillään.

Odota hetki.
Merkkivalot sammuvat, kun järjestelmän tarkistus on
valmis.
Jos merkkivalot eivät syty, järjestelmässä voi olla on-
gelma. Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa välit-
tömästi valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeessä.

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*
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Tilanne

Merkkivalo

Syy RatkaisuPunai-
nen

lamppu

Vihreä
lamppu

Noin 10 sekunnin kuluttua
siitä, kun toimintatilaksi on
vaihdettu “ON”

Sammuu Sammuu Järjestelmä toimii normaalisti −

Palaa Sammuu Järjestelmässä voi olla ongelma, tai ak-
ku voi olla tyhjentynyt.

Tarkastuta järjestelmä välittömästi valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Kun SOS-hätäavustaja/tieto-
avustaja on aktivoituna

Sammuu Nopeasti
vilkkuva

l Järjestelmä soittaa hätäkeskuk-
seen.

l Järjestelmä lähettää sijainti- ja
ajoneuvotiedot hätäkeskukseen.

−

Sammuu Hitaasti
vilkkuva

Puheyhteys hätäkeskusoperaattoriin on
olemassa.

Tarkistakaa SOS-hätäavustajan/tietoavustajan tiedot
yhdessä hätäkeskusoperaattorin kanssa.
Jos vihreä lamppu ei sammu, vaikka puhelu päättyy,
tarkastuta järjestelmä valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

Kun SOS-hätäavustaja/
tietoavustaja epäonnistuu

Syttyy
(noin 60
sekun-
niksi)

Sammuu SOS-hätäavustaja/tietoavustaja epäon-
nistui.

Aktivoi SOS-hätäavustaja/tietoavustaja uudelleen, tai
kutsu hälytysajoneuvo tai tiepalvelun ajoneuvo suo-
raan lähimmästä yleisöpuhelimesta, tms.

 

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*
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Kaukosäädin

HUOM
l Käyttääksesi kaukosäädintoimintoja älypu-

helimesta tai saadaksesi ilmoituksia älypuhe-
limeen, sinun on asennettava älypuhelinso-
vellus ja rekisteröidyttävä ensin sen käyttä-
jäksi.

l Muita kauko-ohjaustoimintoja kuin hälytyk-
siä ei voida aktivoida, jos ajoneuvon mootto-
ria ei ole käynnistetty viitenä tai useampana
päivänä peräkkäin.

l Hälytysilmoitus (jos se kuuluu varus-
teisiin)
Kun ajoneuvon hälytinjärjestelmä on ak-
tivoitu, älypuhelimeen lähetetään hälytys
tekstiviestinä, sähköpostina tai push-il-
moituksena.

l Ovien etälukitus/lukituksen avaus (jos
se kuuluu varusteisiin)
Ajoneuvon ovet ja takaluukku voidaan
lukita ja lukitus avata älypuhelinsovel-
luksella.

HUOM
l Ovien etälukitus/lukituksen avaus ei ole käy-

tettävissä ajoneuvoissa, jotka on varustettu
hälytysilmoituspalvelulla.

HUOM
l Kun ovien ja takaluukun lukitus avataan äly-

puhelinsovelluksella, niin jos ovia tai taka-
luukkua ei ole avattu tietyn ajan kuluessa, ne
lukitaan uudelleen automaattisesti.

l Varmista ennen auton lukitsemista, että avai-
mettoman ohjausjärjestelmän avain on mu-
kanasi.
On mahdollista lukita/avata ajoneuvo vaikka
avaimettoman käytön avain on ajoneuvon si-
sällä. Jos älypuhelinsovellusta ei jostain
syystä voida käyttää (esim. puhelimesi akku
tyhjenee), tarvitset avaimettoman käytön
avainta avataksesi ajoneuvon ovet.

l Kun ajoneuvo lukitaan tai lukitus avataan,
sähkötoimisesti taittuvat ulkosivupeilit toi-
mivat.

l Auton löytäjä
Pysäköidyn auton sijainti voidaan vah-
vistaa älypuhelinsovelluksella.

l Etä-äänimerkki
Voit tuottaa äänimerkin äänen älypuhe-
linsovelluksella.

l Etävalot
Valot voidaan kytkeä päälle älypuhelin-
sovelluksella.

l Nopeushälytys
Jos asetat ajoneuvon nopeusrajoituksen
etukäteen älypuhelinsovelluksella, lähe-
tetään älypuhelimeen hälytys, kun ajo-
neuvon nopeus ylittää rajan.

l Geofence
Jos älypuhelimen avulla asetetaan etukä-
teen määrätty alue, annetaan älypuheli-
meen hälytys tekstiviestinä, sähköposti-
na tai push-ilmoituksena, jos ajoneuvo
poistuu alueelta tai tulee takaisin sille.

l Ulkonaliikkumiskielto
Jos älypuhelimen avulla asetetaan etukä-
teen määrätty aika, annetaan älypuheli-
meen hälytys tekstiviestinä, sähköposti-
na tai push-ilmoituksena, jos tätä kieltoa
rikotaan.

l Ajoneuvon asetukset
Voit muuttaa älypuhelinsovelluksesta
asetuksia kuten “Automaattisesti taittu-
vat peilit” ja “Etuvalojen aikakatkaisu
ajoneuvosta poistuttaessa”.

l Vehicle Health Report (VHR)
Vikoihin liittyvä ajoneuvon viestintä ja
tiedot voidaan lähettää TCU:n avulla,
jotta ajoneuvon tila voidaan tarkistaa
etänä.

Telematiikkaohjausyksikkö (TCU)*
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VAROITUS
l Älä käytä TCU:ta, jos autossa on esimer-

kiksi lapsia, hoitoa tarvitsevia aikuisia tai
lemmikkieläimiä. Matkustamo voi ilmas-
toinnin kauko-ohjauksen käytöstä huoli-
matta kuumentua tai jäähtyä esimerkiksi
järjestelmän automaattisen pysähtymisen
tai muun syyn takia. Matkustamon läm-
pötila voi nousta nopeasti auringonpais-
teessa, jolloin autossa olevilla on lämpö-
halvauksen ja kuivumisen vaara. Kylmäl-
lä säällä matkustamon lämpötila voi toi-
saalta laskea nopeasti. Molemmat vaihto-
ehdot voivat pahimmillaan johtaa kuole-
maan.
Lapset saattavat myös käyttää katkaisi-
mia ja ohjaimia, mikä voi aiheuttaa vam-
maan tai kuolemaan johtavan onnetto-
muuden.

Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme yhteyden ottamista valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

TÄRKEÄÄ
l Autossasi on diagnoosiliitin elektronisen oh-

jausjärjestelmän tarkistamista ja huoltamista
varten.
Älä liitä tähän liittimeen muita laitteita kuin
diagnoosityökalun tarkastuksia ja huoltoa
varten. Muuten akku voi tyhjentyä, auton
sähkölaitteisiin voi tulla toimintahäiriö tai
seurauksena voi olla muita odottamattomia
ongelmia.
Lisäksi muiden kuin diagnoosityökalun liit-
tämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät
kuulu takuun korvaamiin vikoihin.

l Lisälaitteiden, -varusteiden yms. asennus
tulee tehdä Suomen lakien mukaan ja tä-
män auton asiakirjojen ohjeita ja varoi-
tuksia noudattaen.

l Jos sähköosat asennetaan väärin, seu-
rauksena voi olla tulipalo. Katso tämän
käyttöohjeen kohtaa “Sähkö- tai poltto-
ainejärjestelmien muutokset”.

l Kun asennat radion, pyydä tarvittavat
tiedot (taajuus, lähetysteho, asennustoi-
menpiteet) valtuutetulta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeltä.
Jos taajuus, lähetysteho ja asennusolo-
suhteet eivät ole sopivia, sillä voi olla
haitallinen vaikutus sähkölaitteisiin ja
seurauksena auton turvallisuus voi vaa-
rantua.

l Jos matkapuhelinta tai radiota käytetään
auton sisällä ilman ulkopuolista anten-
nia, se voi aiheuttaa sähköjärjestelmähäi-
riön, mikä voi vaarantaa ajoneuvon käyt-
töä.

l Älä käytä autossa pyöriä tai renkaita, jot-
ka eivät täytä niille asetettuja vaatimuk-
sia.
Pyörien ja renkaiden kokoa koskevat tie-
dot ovat osassa “Tekniset tiedot”.

Tärkeitä asioita!
Koska markkinoilla on saatavana erittäin pal-
jon eri valmistajien valmistamia lisä- ja va-
raosia, MITSUBISHI MOTORS ja valtuute-
tut MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteet
eivät pysty tarkastamaan, vaikuttaako tällai-
sen lisä- tai varaosan asentaminen autosi ko-
konaisturvallisuuteen.
Vaikka kyseiset osat olisivat virallisesti hy-
väksyttyjä, esimerkiksi “yleisellä käyttöluval-
la” (osan arviointi), tai jos osa on valmistettu
virallisesti hyväksytyllä menetelmällä, tai jos
yksittäinen menettely sallii kyseisten osien
kiinnityksen tai asennuksen, ei kuitenkaan
voida päätellä, ettei tällä olisi vaikutusta au-
tosi ajoturvallisuuteen.

Lisävarusteiden asennus

2-11OGKL19E2 Yleistä

2



Ota myös huomioon, että osan myyjä tai vir-
kailija ei ole vastuuvelvollinen osasta. Paras
mahdollinen turvallisuus taataan vain käyttä-
mällä valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeen suosittelemia, myymiä ja
asentamia osia (MITSUBISHI MOTORSin
alkuperäiset varaosat ja MITSUBISHI
MOTORS -lisävarusteet). Tämä koskee myös
autoon tuotteiden teknisten tietojen osalta
tehtäviä muutoksia. Turvallisuuden varmista-
miseksi älä yritä tehdä muutoksia, jotka eivät
noudata valtuutetun MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeen suosituksia.

Sähkö- tai
polttoainejärjestelmän
muutokset

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
on aina valmistanut turvallisia, laadukkaita
autoja. Jottaturvallisuus ja laatu säilyvät en-
nallaan, on tärkeää, että sähkö- tai polttoaine-
järjestelmääntehtävät lisävarusteasennukset
tai muutoksettehdään MITSUBISHI
MOTORS ‑ohjeiden mukaan.

TÄRKEÄÄ
l Jos johdot sotkeutuvat ajoneuvon runkoon

tai jos on käytetty vääriä asennusmenetelmiä
(suojaavia sulakkeita ei asennettu, yms.),
sähköiset laitteet voivat häiriintyä, mistä on
seurauksena tulipalo tai muu onnettomuus.

Alkuperäiset varaosat
MITSUBISHI MOTORS on kehittänyt käyt-
töösi ensiluokkaisen ja luotettavan auton.
Käytä alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS
-varaosia, jotka on suunniteltu ja valmistettu
pitämään autosi aina huippukunnossa. Alku-
peräiset MITSUBISHI MOTORS -varaosat
tunnistaa tästä merkistä ja niitä saa kaikilta
valtuutetuilta MITSUBISHI MOTORS -jäl-
leenmyyjiltä.

Käytetyn moottoriöljyn
turvallisuutta ja
hävittämistä koskevaa tietoa

VAROITUS
l Pitkäaikainen ja toistuva kontakti voi ai-

heuttaa vakavia ihosairauksia, mukaan
lukien ihottuma ja syöpä.

l Vältä kosketusta ihoon mahdollisimman
paljon ja pese huolellisesti kosketuksen
jälkeen.

l Älä jätä käytettyjä moottoriöljyjä lasten
ulottuville.

Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset
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Käytettyjen akkujen
hävittäminen

Autossa on paristoja ja/tai
akkuja.
Älä hävitä niitä talousjätteen
mukana.
Toimita käytetyt paristot ja
akut asianmukaisiin keräys-
pisteisiin niiden oikean käsit-
telyn varmistamiseksi. Nou-
data kansallisia säännöksiä ja
direktiiviä 2006/66/EY.
Akkujen asianmukainen hä-
vittäminen auttaa säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja
estämään virheellisen jättei-
den käsittelyn mahdollisia
haittavaikutuksia ihmisten
terveydelle ja ympäristölle.

Tapahtumatietojen tallennin
Tämä ajoneuvo on varustettu tapahtumatieto-
jen tallentimella (Event Data Recorder,
EDR).
EDR:n päätehtävä on tallentaa tietyissä tie-
tyissä törmäys- tai lähes törmäystilanteissa,
kuten turvatyynyjen lauetessa tai tiellä estee-
seen osuttaessa, sellaisia tietoja, jotka autta-
vat ymmärtämään, miten ajoneuvon järjestel-
mät toimivat.

EDR on suunniteltu tallentamaan tietoja liit-
tyen ajoneuvon dynamiikkaan ja turvajärjes-
telmiin lyhyeltä ajalta, tyypillisesti enintään
30 sekunnilta.
 
Tämän ajoneuvon EDR on suunniteltu tallen-
tamaan tietoja, kuten:
l Miten ajoneuvosi eri järjestelmät olivat

toiminnassa,
l Miten kauan (tai ollenkaan) kuljettaja

painoi kaasu ja/tai jarrupoljinta, ja
l Kuinka nopeasti ajoneuvo liikkui.

Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään pa-
remmin olosuhteita, joissa törmäyksiä ja
vammoja syntyy.

HUOM
l Ajoneuvosi tallentaa EDR-tietoja vain poik-

keuksellisissa törmäystilanteissa, se ei tal-
lenna tietoja tavallisissa ajo-olosuhteissa, ei-
kä se tallenna mitään henkilötietoja (kuten
nimi, sukupuoli, ikä, onnettomuuspaikka).
Kuitenkin muut tahot, kuten viranomaiset,
voivat yhdistää EDR-tietoja onnettomuustut-
kinnassa normaalisti kerättyihin tietoihin,
joista henkilö voi olla tunnistettavissa.

EDR:n tallentamien tietojen lukemiseen tar-
vitaan erityislaitteita ja pääsy ajoneuvoon tai
EDR:ään. Ajoneuvon valmistajan lisäksi
muut osapuolet, kuten erikoislaitteilla varus-
tetut viranomaiset, voivat lukea tietoja, jos
heillä on pääsy ajoneuvoon tai EDR:ään.

Käytettyjen akkujen hävittäminen
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Avaimet
Avain sopii kaikkiin lukkoihin.

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

1- Avaimettoman keskuslukituksen avain
2- Kauko-ohjauksen avain
3- Hätäavain

VAROITUS
l Jos otat avaimen mukaan lennolle, älä

paina sen painikkeita lennon aikana. Jos
painikkeita painetaan lentokoneessa,
avain lähettää sähkömagneettista säteilyä,
joka voi haitata koneen lentotoimintoja.
Jos pidät avainta mukana laukussa, var-
mista, ettei avaimen painikkeita ole help-
po painaa vahingossa.

HUOM
l Avain (hätäavainta lukuun ottamatta) on

tarkkuusvalmisteinen sähköosa, jossa on si-
säinen lähetin. Ota huomioon seuraava voi-
daksesi estää viat.
• Älä jätä avainta paikkaan, jossa se altistuu

suoralle auringonvalolle, kuten kojelau-
dalle.

• Älä pura tai muuta osaa.
• Älä taivuta avainta liikaa tai kohdista sii-

hen kovia iskuja.
• Älä altista kastumiselle.
• Älä laita magneettisen avaimenperän lä-

helle.
• Pidä poissa audiojärjestelmien, tietokonei-

den, televisioiden ja muiden sellaisten
laitteiden läheltä, jotka luovat magneetti-
kentän.

• Pidä poissa voimakasta sähkömagneettista
säteilyä lähettävien laitteiden luota, kuten
matkapuhelimet, langattomat laitteet ja
korkeataajuuslaitteet (lääkinnälliset lait-
teet mukaan lukien).

HUOM
• Älä puhdista avainta ultraäänipesureilla

tai muilla vastaavilla laitteilla.
• Älä jätä avainta paikkaan, jossa se voi al-

tistua korkeille lämpötiloille tai suurelle
kosteudelle.

l Auton moottori on suunniteltu niin, ettei se
käynnisty, jos avaintarkistustietokoneen tun-
nistekoodi ja avaimen tunnistekoodi eivät
täsmää. Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet
avaimen käytöstä kohdasta “Elektroninen
käynnistyksenestojärjestelmä”.

l [Autot, joissa on varashälytinjärjestelmä]
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin, jos
varashälytinjärjestelmä on aktivoitu.
Katso kohta “Varashälytinjärjestelmä*” si-
vulla 3-22.
• Jos varashälytin ei ole järjestelmän käyt-

tötilassa, hälytys kuuluu, jos ovet avataan
sen jälkeen, kun ne on avattu avaimella,
sisäpuolisella lukitusnupilla tai keskuslu-
kituksen katkaisimella.

• Vaikka varashälytin olisi aktiivisessa tilas-
sa, järjestelmän valmistelutilaan ei pääse,
jos auto on lukittu kauko-ohjausjärjestel-
mällä tai kauko-ohjaustoiminnolla.

Avaimen numerolaatta
Avaimen numero on painettu kuvassa osoit-
etulle lipukkeelle.

Avaimet
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Merkitse avaimen numero muistiin ja säilytä
avain ja avaimen numero eri paikoissa niin,
että jos hukkaat alkuperäiset avaimet, voit
teetättää uuden valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

1- Avaimettoman keskuslukituksen avain
2. Hätäavain

Elektroninen avaintarkistus
(Varkaudenestojärjestelmä)

TÄRKEÄÄ
l Älä muuta ajonestojärjestelmää tai lisää sii-

hen osia. Ajonestolaite voi vaurioitua.

Elektroninen käynnistyksenestojärjestelmä
vähentää huomattavasti autovarkauden toden-
näköisyyttä. Järjestelmän tarkoitus on estää
moottorin käynnistyminen, jos käynnistystä
yritetään suorittaa muulla kuin koodatulla
avaimella. Luvallinen käynnistysyritys voi-
daan tehdä vain käyttämällä ajonestojärjestel-
mään rekisteröityä avainta.

HUOM
l Seuraavissa tapauksissa auto ei ehkä pysty

vastaanottamaan avaimelta rekisteröityä tun-
nuskoodia, jolloin moottori ei ehkä käynnis-
ty. (autot, joissa on avaimeton keskuslukitus)
• Kun avain saa kosketuksen avaimen ren-

kaaseen tai muuhun metalliseen tai mag-
neettiseen esineeseen

HUOM
• Kun avaimen perä saa kosketuksen toisen

avaimen metalliin

• Kun avain koskettaa tai on lähellä muita
ajonestoavaimia (mukaan luettuna muiden
autojen avaimet)

Tällaisissa tapauksissa poista esine tai toi-
nen avain auton avainten läheltä. Yritä sit-
ten uudelleen käynnistää moottori. Ellei
moottori käynnisty, suosittelemme että
otat yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen.

Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä)
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HUOM
l Ellei moottori käynnisty, suosittelemme että

otat yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen. (autot joissa on
avaimeton ohjausjärjestelmä)

l Jos kadotat niistä toisen, tilaa uusi mahdolli-
simman pian valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä. Voit hankkia
vara- tai lisäavaimen viemällä autosi ja kaik-
ki jäljellä olevat avaimet valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
Kaikki avaimet pitää rekisteröidä uudelleen
avaintarkistustietokoneeseen. Käynnistykse-
nestojärjestelmä voi rekisteröidä seuraavasti.
• Avaimettoman keskuslukituksen avain:

enintään kahdeksan eri avainta
• Avaimettoman ohjausjärjestelmän avain:

enintään neljä eri avainta

Kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus

Paina avaimen katkaisinta ja kaikki ovet ja
takaluukku lukittuvat tai avautuvat tarvittaes-
sa. Ovitaustapeilien käyttäminen on myös
mahdollista (autot, joissa on peilien sisäänve-
tokatkaisin)

Kauko-ohjauksella 

toimivan keskuslu-

kituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

1- LOCK-katkaisin
2- UNLOCK-katkaisin
3- Merkkivalo

Lukitseminen
Paina LOCK-katkaisinta (1). Kaikki ovet ja
takaluukku lukkiutuvat. Suuntavilkut vilkku-
vat kerran, kun ovet ja takaluukku lukkiutu-
vat.

Avaaminen
Paina UNLOCK-katkaisinta (2). Kaikki ovet
ja takaluukku avautuvat. Jos ovet ja takaluuk-
ku avataan etu- tai takasisävalon katkaisimen
ollessa asennossa “ ” tai asennossa “•”, sisä-
valo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi ja suunta-
valot vilkkuvat kaksi kertaa.
Myös seisonta- ja takavalot voidaan määrittää
syttymään noin 30 sekunniksi. Katso “Mitta-
risto ja hallintalaitteet: Lähestymisvalo” si-
vulla 5-62.

HUOM
l Takalukitusjärjestelmällä varustettuja autoja

lukuun ottamatta ovien ja takaluukun avaus-
toiminto voidaan määrittää siten, että ainoas-
taan kuljettajan ovi avautuu, kun UNLOCK-
katkaisinta (2) painetaan kerran.
Jos ovien ja takaluukun avaustoiminto mää-
ritetään toimimaan edellä kuvatulla tavalla,
kaikki ovet ja takaluukku avautuvat, kun
UNLOCK-katkaisinta painetaan kahdesti pe-
räkkäin. Katso “Ovien ja takaluukun lukitus-
toiminnon määritys (takalukitusjärjestelmäl-
lä varustettuja autoja lukuun ottamatta)” si-
vulla 3-06.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus
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HUOM
l Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkai-

sin, taustapeilit vetäytyvät automaattisesti si-
sään tai taittuvat ulos, kun kaikki ovet ja ta-
kaluukku lukitaan tai avataan avaimettoman
keskuslukituksen avainkytkimillä.
Katso kohta “Käynnistys ja ajaminen: Ovi-
taustapeilit” sivulla 6-11.

l Jos UNLOCK-katkaisinta (2) painetaan ja
mitään ovea tai takaluukkua ei avata noin 30
sekunnin sisällä, auto lukkiutuu uudelleen
automaattisesti.

l Toimintoja voidaan muuttaa seuraavasti: Li-
sätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS huoltoliikkeestä.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.
• Automaattista uudelleen lukkiutumisaikaa

voidaan muuttaa.
• Varmistustoiminto (suuntavalojen vilkku-

minen) voidaan kytkeä toimintaan vain,
jos ovet ja takaluukku on lukittu tai jos
ovia ja takaluukkua ei ole lukittu.

• Varmistustoiminto (osoittaa ovien ja taka-
luukun lukkiutumisen tai avautumisen
suuntavalojen vilkunnalla) voidaan kytkeä
pois.

• Suuntavalojen vilkkumismäärää toimin-
non vahvistamiseksi voidaan muuttaa.

l Avaimeton keskuslukitus ei toimi seuraavis-
sa tilanteissa:
• Avain jää virtalukkoon (paitsi autot, joissa

on avaimeton ohjausjärjestelmä).

HUOM
• Toimintatila ei ole OFF (avaimettomalla

ohjausjärjestelmällä varustetut autot).
• LOCK-katkaisinta (1) painetaan oven tai

takaluukun ollessa auki.
l Avaimen kytkin toimii noin 4 m etäisyydellä

autosta. Avaimen toiminta voi kuitenkin häi-
riintyä, jos auton lähellä on voimalaitos tai
radio/televisioasema.

l Jos jokin seuraavista vioista ilmenee, paristo
voi olla tyhjä.
• Avaimen kytkintä käytetään oikealta etäi-

syydeltä autosta lukien, mutta ovet ja ta-
kaluukku eivät lukkiudu/avaudu.

• Merkkivalo (3) on himmeä tai ei syty.
Pyydä lisätietoja valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteestä.
Jos vaihdat pariston itse, katso kohta
“Avaimen pariston vaihtaminen.” sivulla
3-06.

l Mikäli avain häviää tai vahingoittuu, ota yh-
teys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
-huoltopisteeseen, josta saat uuden avaimen.

l Jos haluat lisätä avaimen, suosittelemme että
otat yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltoliikkeeseen.
Autossasi voidaan käyttää alla olevia avai-
mia.
• Avaimettoman keskuslukituksen avain:

enintään kahdeksan eri avainta
• Avaimettoman ohjausjärjestelmän avain:

enintään neljä eri avainta

Takalukitusjärjestelmän käyt-
tö*
Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, takalu-
kitusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön pai-
namalla LOCK-kytkintä (1) kaksi kertaa.
Katso kohta “Takalukitusjärjestelmä” sivulla
3-18.

Ulkotaustapeilien käyttäminen
(autot, joissa on peilien sisään-
vetokatkaisin)

Kokoontyöntäminen
Lukittaessa ovet ja takaluukku LOCK-kytki-
mellä (1), ulkotaustapeilit taitetaan automaat-
tisesti.

Ulostyöntö
Avattaessa ovet ja takaluukku UNLOCK-kyt-
kimellä (2), ulkotaustapeilit ojennetaan auto-
maattisesti.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
Jos autossa on Smartphone Link -audionäyt-
tö tai MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus
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HUOM
(MMCS), asetusta voidaan muuttaa näyttö-
toiminnoilla.
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.
• Automaattinen ojennus, kun kuljettajan

ovi suljetaan ja virta-avain käännetään
ON-asentoon tai toimintatilaksi asetetaan
ON.
Lisäksi automaattinen sisääntaitto, kun
virta-avain käännetään asentoon “LOCK”
(lukittu) tai “ACC” tai kun toimintatilaksi
asetetaan OFF (POIS) tai “ACC” ja sen
jälkeen kuljettajan ovi avataan.

• Automaattinen ulostaittaminen, kun auton
nopeus on noin 30 km/h.

• Automaattisen ulostaittamisen poistami-
nen käytöstä.

Ovien ja takaluukun lukitustoi-
minnon määritys (takalukitus-
järjestelmällä varustettuja au-
toja lukuun ottamatta) 
Oven ja takaluukun avaustoiminto voidaan
määrittää seuraaviin kahteen tilaan.
Järjestelmä antaa äänimerkin aina, kun oven
ja takaluukun lukitustoiminto määritetään, ja
ilmaisee näin toiminnon tilan.

Äänimerk-
kien luku-

määrä
Tila

Yksi ääni-
merkki

Kun UNLOCK-katkaisinta
(AVAUS-katkaisin), kuljetta-
jan tai etumatkustajan oven
lukitus-/avauskatkaisinta tai
takaluukun avauskatkaisinta
painetaan kerran, kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus
avataan. [Tehdasasetus]

Kaksi ääni-
merkkiä

Kun kuljettajan oven luki-
tus-/avauskatkaisinta Kun
UNLOCK-katkaisinta
(AVAUS-katkaisin) tai kul-
jettajan oven lukitus-/avaus-
katkaisinta painetaan kerran,
kaikkien ovien ja takaluukun
lukitus avataan.

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (paitsi autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä) tai aseta toi-
mintatilaksi OFF (autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä).

2. Aseta valokatkaisin “AUTO”-asentoon
ja jätä kuljettajan ovi auki.

3. Paina LOCK-kytkintä (1) 4–10 sekuntia
ja paina tänä aikana UNLOCK-kytkintä
(2).

4. Vapauta LUKITUS- ja AVAUS-kytkimet
peräkkäin 10 sekunnin kuluessa LUKI-
TUS-kytkimen painamisesta vaiheessa
3.

HUOM
l Smartphone Link -audionäytöllä tai

MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Avaimen akun vaihto.
Poista staattinen sähkö vartalostasi koskemal-
la maadoitettua metalliesinettä ennen kuin
vaihdat pariston.

VAROITUS
l Jos paristo vaihdetaan väärin, se saattaa

räjähtää.
Vaihda tilalle vain sama tai samanlainen
paristo.

TÄRKEÄÄ
l Kun avaimen kotelo on auki, varmista, ettei

koteloon pääse esimerkiksi vettä tai pölyä.
Älä myöskään koske sisäisiin komponenttei-
hin.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus
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HUOM
l Varaparistoja voi ostaa sähkötarvikkeita

myyvistä liikkeistä.
l Valtuutettu MITSUBISHI MOTORS -huol-

toliike voi tarvittaessa vaihtaa pariston puo-
lestasi.

1. Irrota avaimen ruuvi (A). (Vain avaimet-
toman keskuslukituksen avain)

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain

2. Irrota hätäavain avaimesta. (Vain avai-
mettoman ohjausjärjestelmän avain)
Katso kohta “Hätäavain” sivulla 3-15.

3. Pidä MITSUBISHI-merkkiä itseesi päin
ja työnnä avaimen kotelon koloon suora-
teräinen ruuvitaltta, jonka kärki on suo-

jattu kankaalla. Väännä kotelo varovasti
auki.

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

HUOM
l Varmista, että MITSUBISHI-merkki on si-

nuun itseesi päin. Jos MITSUBISHI-merkki
ei ole käyttäjään päin, kun avaimen kotelo
avataan, lähetin voi pudota ulos.

4. Poista vanha paristo.
5. Aseta uusi paristo paikalleen +-puoli (B)

ylöspäin.

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain

+-puoli

–-puoli

Nappiparisto 

CR1620

Kauko-ohjauksen avain

+-puoli

–-puoli

Nappiparisto 

CR2032

6. Sulje avaimen kotelo huolellisesti.
7. Kiinnitä vaiheessa 1 poistettu ruuvi (A).

(Vain avaimettoman keskuslukituksen
avain)

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus
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8. Asenna vaiheessa 2 irrotettu hätäavain.
(Vain avaimettoman ohjausjärjestelmän
avain)

9. Tarkista, että kauko-ohjain toimii.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
Avaimettoman ohjausjärjestelmän ansiosta
voit lukita ja avata ovet ja takaluukun ja
käynnistää moottorin, kunhan avaimettoman
ohjausjärjestelmän avain on mukanasi.
Avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimessa
olevia kytkimiä voidaan käyttää myös avai-
mettoman keskuslukituksen avainkytkiminä.
Katso kohta “Moottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen” sivulla 6-19.
Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus” sivulla 3-04.
 
Kuljettajan tulisi aina pitää mukanaan avai-
mettoman ohjausjärjestelmän avainta. Avain-
ta tarvitaan ovien ja takaluukun avaamiseen
ja sulkemiseen, moottorin käynnistämiseen ja
auton muuhun käyttöön. Varmista siis ennen
auton ovien lukitsemista, että tämä avain on
mukanasi.

VAROITUS
l Sydämentahdistinta tai sydämen defibril-

laattoria käyttävien henkilöiden ei pidä
oleskella lähellä ulkopuolisia lähettimiä
(A) tai sisäpuolisia lähettimiä (B). Avai-
mettoman ohjausjärjestelmän käyttämät
radioaallot voivat haitata implantoidun
sydämentahdistimen tai implantoidun de-
fibrillaattorin toimintaa.

VAROITUS
l Jos käytät jotakin muuta lääkinnällistä

elektroniikkalaitetta kuin sydämentahdis-
tinta tai sydämen defibrillaattoria, ota
etukäteen yhteyttä laitteen valmistajaan,
jotta radioaaltojen vaikutus laitteeseen
voidaan selvittää. Radioaallot saattavat
vaikuttaa haitallisesti lääkinnällisen elek-
troniikkalaitteen toimintaan.

Avaimettoman ohjausjärjestelmän toimintaa
voi rajoittaa seuraavasti. (Avaimetonta oh-
jausjärjestelmää voidaan käyttää avaimetto-
mana keskuslukitusjärjestelmänä.) Ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeeseen.
l Voit rajoittaa ovien ja takaluukun luki-

tus- ja avaustoimintoja.
l Toiminnot voi rajoittaa moottorin käyn-

nistämiseen.
l Avaimettoman ohjausjärjestelmän voi

poistaa käytöstä.

HUOM
l Avaimeton ohjausjärjestelmä käyttää erittäin

heikkoa sähkömagneettista aaltoa. Avaime-
ton ohjausjärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla
tai se voi olla epävakaa seuraavissa tilanteis-
sa.
• Kun lähellä on voimakkaita radioaaltoja

lähettäviä laitteita, kuten voimalaitos, ra-
dio-/televisioasema tai lentokenttä.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
• Kauko-ohjausjärjestelmää kuljetetaan

muiden viestintälaitteiden, kuten matka-
puhelimen tai radion, tai sähkölaitteen,
kuten tietokoneen, mukana.

• Kauko-ohjausjärjestelmän avain koskettaa
metallia tai on metalliesineen alla.

• Lähistöllä käytetään kauko-ohjauksella
toimivaa keskuslukitusta.

• Kauko-ohjausjärjestelmän avaimen paris-
to on loppunut.

• Kun avaimettoman ohjausjärjestelmän
avain altistuu voimakkaille radioaalloille
tai kohinalle. Käytä tällöin hätäavainta.
Katso kohta “Käyttö ilman avaimetonta
ohjausjärjestelmää” sivulla 3-15.

l Avaimettoman ohjausjärjestelmän avain vas-
taanottaa signaaleja viestiäkseen auton lähet-
timien kanssa, joten paristo kuluu, vaikka
järjestelmää ei käytettäisi. Paristo kestää
käyttöolosuhteista riippuen 1–2 vuotta. Kun
akku on kulumassa loppuun, vaihda akku
tässä ohjekirjassa olevan kuvauksen mukai-
sesti tai vaihdatuta se valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
Katso kohta “Avaimen pariston vaihto” si-
vulla 3-06.

l Koska kauko-ohjausjärjestelmän avain ottaa
jatkuvasti vastaan signaaleja, voimakkaat ra-
dioaallot voivat nopeuttaa pariston tyhjene-
mistä. Älä jätä avainta lähelle televisiota, tie-
tokonetta tai muita sähkölaitteita.

Kauko-ohjausjärjestelmän toi-
minta-alue
Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
on mukanasi, siirry järjestelmän toiminta-alu-
eelle ja paina kuljettajan tai etumatkustajan
oven lukitus-/avauskatkaisinta, takaluukun
lukituskatkaisinta tai takaluukun avauskatkai-
sinta. Avaimen tunnuskoodi varmistetaan.
Voit avata ja lukita ovet ja takaluukun ja
käynnistää moottorin vain, jos avaimettoman
ohjausjärjestelmän avaimen ja auton tunnis-
tuskoodit täsmäävät.

HUOM
l Jos kauko-ohjauksen avaimen paristo on

loppumassa tai lähistöllä on voimakkaita
sähkömagneettisia aaltoja tai häiriöitä, toi-
minta-alue voi pienentyä ja toiminta voi
muuttua epävakaaksi.

Ovien ja takaluukun lukituksen
ja avauksen toimintoalue
Toimintoalue on noin 70 cm kuljettajan oven
lukitus-/avauskytkimestä, etumatkustajan
oven lukitus-/avauskytkimestä ja takaluukun
kytkimestä.

*: Etenemissuunta

: Toiminta-alue

HUOM
l Lukitus ja avaaminen toimivat vain, kun pai-

netaan oven tai takaluukun kytkintä, joka
tunnistaa avaimettoman ohjausjärjestelmän
avaimen.

l Käyttö ei ole mahdollista, jos olet liian lähel-
lä etuovea, oven ikkunaa tai takaluukkua.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
l Järjestelmä ei ehkä toimi, vaikka avaimetto-

man ohjausjärjestelmän avain olisi 70 cm:n
etäisyydellä kuljettajan oven avaus-/lukitus-
kytkimestä, etumatkustajan oven avaus-/
lukituskytkimestä tai takaluukun kytkimestä,
jos avain on lähellä maata tai korkealla yl-
häällä.

l Jos kauko-ohjauksella toimivan käytön avain
on toimintoalueella, joku avaimetonkin voi
lukita ja avata ovet ja takaluukun painamalla
kuljettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskatkaisinta, takaluukun lukituskatkai-
sinta tai takaluukun avauskatkaisinta.

Toiminta-alue moottorin käyn-
nistämistä varten
Toiminta-alue on auton sisäpuoli.

*: Etenemissuunta

: Toiminta-alue

HUOM
l Vaikka avain olisikin toimintoalueella, mutta

se on pienessä kotelossa, kuten hansikaslo-
kerossa, kojetaulun päällä, ovitaskussa tai ta-
varatilassa, moottoria ei välttämättä voi
käynnistää.

l Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
on liian lähellä ovea tai ovilasia, moottori
voidaan käynnistää tai toimintatilaa muuttaa,
vaikka avain olisi auton ulkopuolella.

Käyttö kauko-ohjaustoiminnol-
la

A- Kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskatkaisin

B- Takaluukun lukituskytkin
C- Takaluukun avauskytkin

Ovien ja takaluukun lukitus
Kun mukanasi on avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avain ja painat kuljettajan oven tai
etumatkustajan oven avaus-/lukituskytkintä
(A) tai takaluukun lukituskytkintä (B) toimin-
toalueella, ovet ja takaluukku lukkiutuvat.
Suuntavalot vilkahtavat kerran.
Katso myös kohta “Lukitseminen ja avaami-
nen: Ovet, Keskuslukitus, takaluukku” sivuil-
ta 3-15, 3-17 ja 3-20.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
l Varmista ennen auton lukitsemista, että avai-

mettoman ohjausjärjestelmän avain on mu-
kanasi. Vaikka avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avain jäisi auton hansikaslokeroon tai
muuhun säilytyslokeroon, kojelaudan lähelle
tai tavaratilaan, auto voi olla lukossa radio-
aalloista ja muista ympäristön olosuhteista
riippuen avaimen jäädessä auton sisälle.

l Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkai-
sin, taustapeilit vetäytyvät automaattisesti si-
sään, kun ovet ja takaluukku lukitaan avai-
mettomalla ohjausjärjestelmällä.
Katso kohta “Käynnistys ja ajaminen: Ovi-
taustapeilit” sivulla 6-11.

l Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, järjes-
telmä kytkeytyy käyttöön, kun kuljettajan tai
etumatkustajan oven lukitus-/avauskytkintä
(A) tai takaluukun lukituskytkintä (B) paine-
taan kaksi kertaa peräkkäin.
(Katso kohta “Järjestelmän määrittäminen”
sivulla 3-18.)

l Avaimeton ohjausjärjestelmä ei toimi seu-
raavissa tilanteissa:
• Kauko-ohjauksen avain on auton sisällä.
• Toimintatila on muu kuin OFF.
• Ovi tai takaluukku on auki tai raollaan.

l Takaluukun avauskytkimen (C) avulla voi-
daan tarkistaa, että auto on lukkiutunut kun-
nolla.
Paina takaluukun avauskatkaisinta noin 3 se-
kunnin kuluessa auton lukitsemisesta. Jos
odotat yli 3 sekuntia ja painat takaluukun
avauskytkintä, ovet ja takaluukku avautuvat.

HUOM
l Aikaa, jonka kuluessa auton lukkiutumisen

voi tarkistaa, voi muuttaa. Lisätietoja saat
valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeestä. Smartphone Link -audio-
näytöllä tai MITSUBISHI-moniviestijärjes-
telmällä varustetuissa autoissa säädöt voi-
daan tehdä näytön toimintojen avulla. Katso
tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.

Ovien ja takaluukun avaus
Kun mukanasi on avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avain ja painat kuljettajan oven tai
etumatkustajan oven avaus-/lukituskytkintä
(A) tai takaluukun avauskatkaisinta (C) toi-
mintoalueella, kaikki ovet ja takaluukku
avautuvat.
Jos etu- tai takasisävalokytkin on tällöin
asennossa “ ” tai asennossa “•”, sisävalo syt-
tyy noin 15 sekunnin ajaksi. Suuntavalot vil-
kahtavat kahdesti.
Jos kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskatkaisinta on painettu ja mitään
ovea tai takaluukkua ei avata noin 30 sekun-
nin sisällä, lukitus tapahtuu automaattisesti.
Katso myös kohta “Lukitseminen ja avaami-
nen: Ovet, Keskuslukitus, takaluukku” sivuil-
ta 3-15, 3-17 ja 3-20.

HUOM
l Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkai-

sin, taustapeilit taittuvat automaattisesti ulos,
kun ovet ja takaluukku avataan avaimetto-
malla ohjausjärjestelmällä.
Katso kohta “Käynnistys ja ajaminen: Ovi-
taustapeilit” sivulla 6-11.

l Muissa kuin autoissa, joissa on takalukitus-
järjestelmä, avaimeton ohjausjärjestelmä
voidaan määrittää siten, että vain kuljettajan
ovi avautuu, kun kuljettajan oven lukitus-/
avauskytkintä painetaan.
Jos avaimeton ohjausjärjestelmä määritetään
toimimaan edellä kuvatulla tavalla, kaikki
ovet ja takaluukku avautuvat, kun kuljettajan
oven lukitus-/avauskatkaisinta painetaan
kahdesti peräkkäin.
Katso kohta “Ovien ja takaluukun avaustoi-
minnon määritys” sivulla 3-06.

l Kauko-ohjaustoiminto ei toimi, kun toimin-
tatila ei ole OFF (POIS).

l Jotta voit tarkistaa, että ovet ja takaluukku
ovat lukittuina, et voi avata niitä takaluukun
avauskytkimellä 3 sekuntiin lukitsemisen
jälkeen.

l Aikaa, jonka kuluessa auton lukkiutumisen
voi tarkistaa, voi muuttaa. Lisätietoja saat
valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeestä.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
l Lukituksen avautumisen ja automaattisen lu-

kituksen välistä aikaa voi säätää. Ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Lukitus- ja avaustoiminnon vahvistaminen
Toiminnon voi vahvistaa seuraavasti. Sisäva-
lo syttyy kuitenkin vain, jos etu- tai takasisä-
valon kytkin on asennossa “ ” tai asennossa
“•”,
Kun lukitaan: suuntavalot välähtävät kerran.
Kun avataan: sisävalo syttyy noin 15 sekun-
nin ajaksi ja suuntavalot vilkahtavat kahdesti.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteestä.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.
• Vahvistustoiminnon (suuntavilkkujen vil-

kahtaminen) määrittäminen toimimaan
vain, kun auto on lukittuna tai kun auton
lukitus on avattuna.

HUOM
• Toiminnon vahvistustoiminnon poistami-

nen käytöstä (suuntavalojen vilkuttami-
nen).

• Muuta vahvistustoiminnon (suuntavilkku-
jen vilkahdusten) vilkahdusten määrää.

Takalukitusjärjestelmän käyt-
tö*
Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, järjes-
telmä voidaan määrittää kytkeytymään kul-
jettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskytkimellä tai takaluukun lukituskytki-
mellä.
(Katso kohta “Takalukitusjärjestelmä” sivulla
3-18.)

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Varoituksen aktivoituminen
Varkauden tai avaimettoman ohjausjärjestelmän tahattoman käytön ehkäisemiseksi äänimerkki ja monitoiminäytön tietonäyttö varoittavat kuljet-
tajaa.
Jos varoitus aktivoituu, tarkista aina ajoneuvo ja avaimettoman ohjausjärjestelmän avain. Järjestelmä näyttää varoituksen myös, jos avaimetto-
massa ohjausjärjestelmässä on vika.

Kohta Näyttö Summeri Huomautus (ratkaisu)
Virheen tunnistus Sisäsummeri soi kerran Kauko-ohjausjärjestelmässä on vika.

Akun jännitteen lasku Sisäsummeri soi kerran Akku on tyhjenemässä, varoitus aktivoituu. (Varoitus ei aktivoi-
du, jos akku on tyhjentynyt kokonaan).

Avainta ei tunnisteta Moottorikatkaisinta pai-
netaan kerran

Sisäsummeri soi kerran Kun moottorikatkaisin kytketään OFF-asennosta muuhun toimin-
tatilaan tai kun moottori käynnistetään, varoitus aktivoituu, jos
jokin seuraavista ehdoista täyttyy.
l Mukanasi on avaimettoman ohjausjärjestelmän avain, jossa

on jokin toinen koodi, tai avaimettoman ohjausjärjestelmän
avain voi olla toiminta-alueen ulkopuolella.

l Avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimen paristo on tyh-
jentynyt.

l Tiedonsiirto on estynyt.

Tällöin moottorikatkaisinta on kosketettava avaimettoman oh-
jausjärjestelmän avaimella toimintatilan vaihtamiseksi tai mootto-
rin käynnistämiseksi.
Katso kohta “Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain ei toimi
kunnolla” sivulla 6-24.

Moottorikatkaisinta pai-
netaan vähintään kaksi

kertaa

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Kohta Näyttö Summeri Huomautus (ratkaisu)
Avaimettoman ohjaus-
järjestelmän avaimen
poistamisen valvontajär-
jestelmä

Sisäsummeri soi kerran
Ulkoinen summeri soi
jaksottaisesti.

l Kun auto pysäytetään toimintatilan ollessa muu kuin OFF
tai jos ovi suljetaan jonkin oven avaamisen ja kauko-ohjai-
men avaimen autosta pois viemisen jälkeen, järjestelmä an-
taa varoituksen, kunnes avain tunnistetaan autossa.

l Jos otat avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimen autosta
ikkunan kautta ovea avaamatta, avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avaimen poistamisen valvontajärjestelmä ei toimi.

l Voit muuttaa asetusta siten, että avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avaimen poistamisen valvontajärjestelmä toimii, jos
otat avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimen autosta ik-
kunan kautta avaamatta ovea. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

l Vaikka sinulla olisi avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
moottorin käynnistyksen toimintoalueella, mutta avaimen ja
auton tunnistuskoodit eivät täsmää esimerkiksi ympäristön
tai sähkömagneettisten olosuhteiden takia, varoitus voi akti-
voitua.

Avaimen sisään lukitse-
misen estojärjestelmä

Sisäsummeri soi kerran
Ulkoinen summeri soi
jaksottain noin 3 sekun-
tia

l Kun toimintatila on OFF ja kaikki ovet ja takaluukku sulje-
taan avaimettoman ohjausjärjestelmän avaimen ollessa au-
tossa ja ovet ja takaluukku yritetään lukita painamalla kul-
jettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/avauskytkintä tai
takaluukun LOCK-kytkintä (lukituskytkintä), järjestelmä
antaa varoituksen ja ovia ja takaluukkua ei voi lukita.

l Varmista ennen ovien lukitsemista, että avaimettoman oh-
jausjärjestelmän avain on mukanasi. Ovet saattavat lukittua
ympäristön ja muiden langattomien laitteiden signaalien
vaikutuksesta, vaikka kauko-ohjauksen avain olisi autossa.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Kohta Näyttö Summeri Huomautus (ratkaisu)
Oven raolleen jäämisen
estojärjestelmä

Sisäsummeri soi kerran
Ulkoinen summeri soi
jaksottain noin 3 sekun-
tia

Jos ovia ja takaluukkua yritetään lukita painamalla kuljettajan
tai etumatkustajan oven lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun
LOCK-kytkintä (lukituskytkintä), kun jokin ovi tai takaluukku
ei ole täysin kiinni, järjestelmä antaa varoituksen ja ovia ja taka-
luukkua ei voi lukita.

Toimintatilan OFF-muis-
tutusjärjestelmä

Sisäsummeri soi kerran
Ulkoinen summeri soi
jaksottain noin 3 sekun-
tia

Kun toimintatila on muu kuin OFF ja ovet ja takaluukku yrite-
tään lukita painamalla kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskytkintä tai takaluukun LOCK-kytkintä (lukituskyt-
kintä), järjestelmä antaa varoituksen varoitusnäytöllä ja ovia ja
takaluukkua ei voi lukita.

 
Käyttö ilman kauko-ohjaustoi-
mintoa
Hätäavain
Hätäavain on avaimettoman ohjausjärjestel-
män avaimen sisällä. Jos kauko-ohjausta ei
voida käyttää esimerkiksi kauko-ohjauksen
avaimen pariston loppumisen tai auton akun
tyhjenemisen vuoksi, kuljettajan oven voi lu-
kita ja avata hätäavaimella. Jos haluat käyttää
hätäavainta (A), avaa lukitusnuppi (B) ja ota
hätäavain avaimettoman ohjausjärjestelmän
avaimesta (C).

Katso kohta “Ovet” sivulla 3-15.

HUOM
l Käytä hätäavainta vain hätätilanteissa. Jos

kauko-ohjauksen avaimen paristo loppuu,
vaihda se mahdollisimman pian, jotta voit
jatkaa kauko-ohjauksen avaimen käyttöä.

HUOM
l Palauta hätäavain aina käytön jälkeen takai-

sin kauko-ohjauksen avaimeen.

Ovet

TÄRKEÄÄ
l Varmista että ovet ovat kiinni: ajo ovien ol-

lessa huonosti suljettu on erittäin vaarallista.
l Älä koskaan jätä lapsia yksin autoon.

l Varo, ettet lukitse ovia, kun avain on autos-
sa.

Ovet
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HUOM
l Avaimen jääminen lukitun auton sisään on

estetty sillä, ettei kuljettajan ovea voi lukita
lukituspainikkeella tai avaimella, kun ovi on
auki.

Lukitseminen ja avaaminen
avaimella

Kuljettajan ovi

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Kun avainta käännetään eteenpäin, ovi luk-
kiutuu. Kun sitä käännetään taaksepäin, ovi
avautuu.

HUOM
l Kun lukitukseen tai avaamiseen käytetään

avainta, vain kuljettajan ovi lukkiutuu tai
avautuu.
Jos haluat lukita tai avata kaikki ovet ja taka-
luukun, käytä keskuslukituksen kytkintä,
avaimeton keskuslukitusta tai avaimetonta
ohjausjärjestelmää.
Katso kohta “Keskuslukitus” sivulla 3-17,
“Avaimeton keskuslukitus” sivulla 3-04 ja
“Avaimettoman ohjausjärjestelmän käyttö”
sivulla 3-10.

l Jos autossa on avaimeton ohjausjärjestelmä,
kuljettajan oven voi lukita tai avata hätäavai-
mella.
Katso kohta “Hätäavain” sivulla 3-15.

Lukinta tai avaaminen ajoneu-
von sisäpuolelta

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Avaa ovi vetämällä oven sisäkahvaa itseesi
päin.

HUOM
l Kuljettajan puoleinen ovi voidaan avata sisä-

puolisesta ovenkahvasta vetämällä ilman, et-
tä lukitusnuppia käytetään.

l Jos autossa on varmuuslukkojärjestelmä,
ovea ei voi avata työntämällä lukitusnupin
avausasentoon, kun varmuuslukkojärjestel-
mä on käytössä. (Katso kohta “Takalukitus-
järjestelmä” sivulla 3-18.)

Lukinta ilman avainta

Matkustajan puoleinen etuovi,
takaovi

Laita sisäpuolella oleva lukitusnuppi (1) luki-
tusasentoon ja sulje ovi (2).

Ovet
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HUOM
l Kuljettajan puoleista ovea ei voi lukita sisä-

puolen lukitusnupilla, kun kuljettajan ovi on
auki.

Keskuslukitus

HUOM
l Jatkuva keskuslukituksen lukitseminen ja

avaaminen voi vaikuttaa keskuslukituksen
sisäiseen suojapiiriin ja estää järjestelmän
toiminnan. Odota tällöin noin 1 minuutin
ajan ennen keskuslukituksen kytkimen käyt-
töä.

l Kuljettajan ovea ei voi lukita keskuslukituk-
sen katkaisimella kuljettajan oven ollessa
auki.

Ovien ja takaluukun lukitsemi-
nen ja avaaminen

Keskuslukituksen katkaisimen
käyttö
Kun käytetään kuljettajan oven keskusluki-
tuskytkintä, kaikki ovet ja takaluukku avautu-
vat tai lukkiutuvat.

LHD RHD

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Ovien ja takaluukun avaus
Ovien ja takaluukun avaustoiminnot voi vali-
ta virta-avaimen tai moottorikatkaisimen tai
valitsinvivun asennon avulla.

Toiminnot eivät ole käytössä auton toimitus-
hetkellä. Jos haluat ottaa nämä toiminnot
käyttöön tai poistaa ne käytöstä, ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
topisteeseen.

Käytä virtakatkaisinta tai
moottorikatkaisinta
Ovet ja takaluukku avautuvat, kun virta-avain
käännetään LOCK-asentoon tai toimintatilak-
si asetetaan OFF.

Valitsinvivun asennon käyttö
(automaatti- tai CVT-vaihteisto)
Kaikki ovet ja takaluukku lukkiutuvat, kun
valitsinvipu siirretään “P” (PYSÄKÖINTI) -
asentoon virta-avaimen ollessa “ON”-asen-
nossa tai toimintatilan ollessa ON.

Keskuslukitus
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HUOM
l Smartphone Link -audionäytöllä tai

MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Takalukitusjärjestelmä*
Takalukitusjärjestelmä auttaa estämään var-
kauksia. Kun kaikki ovet ja takaluukku on lu-
kittu avaimettomalla keskuslukituksella tai
avaimettomalla ohjausjärjestelmällä, takalu-
kitusjärjestelmä estää ovien lukituksen avaa-
misen oven sisäpuolen lukitusnupeista.

Kauko-ohjauksella 

toimiva keskuslukitus

Kauko-ohjausjärjestelmä

A- Lukituskytkin

B- Avauskytkin

C- Kuljettajan ja etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskytkimet*

D- Takaluukun lukituskytkin*
E- Takaluukun avauskytkin

TÄRKEÄÄ
l Älä ota takalukitusjärjestelmää käyttöön,

kun joku on autossa. Kun takalukitusjärjes-
telmä on käytössä, ovia ei pysty avaamaan
oven sisäpuolen lukitusnupista. Jos kytket
takalukituksen vahingossa päälle, avaa ovet
avaimen UNLOCK-katkaisimella tai avai-
mettomalla ohjausjärjestelmällä.

Järjestelmän kytkeminen pääl-
le

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (paitsi autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä) tai aseta toi-
mintatilaksi OFF (autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä).

2. Poistu autosta. Sulje kaikki ovet ja taka-
luukku.

3. Paina avaimen LOCK-katkaisinta (A),
kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskatkaisinta (C) tai takaluukun
lukituskatkaisinta (D), jos haluat lukita
kaikki ovet ja takaluukun. Suuntavalot
vilkahtavat kerran.

4. Paina katkaisinta uudelleen 2 sekunnin
kuluessa.
Suuntavalot vilkahtavat kolmesti sen
merkiksi, että varmuuslukkojärjestelmä
on kytketty päälle.

Takalukitusjärjestelmä*
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HUOM
l Jos avaimen LOCK-katkaisinta (A) paine-

taan kerran, kun varmuuslukkojärjestelmä
on käytössä, suuntavalot vilkahtavat kolmes-
ti. Näin voidaan tarkistaa, että varmuusluk-
kojärjestelmä on käytössä.

Järjestelmän kytkeminen pois
Kun seuraava toiminto tehdään, ovet ja taka-
luukku avautuvat ja takalukitusjärjestelmä
poistuu samanaikaisesti käytöstä.
l Avaimen AVAUS-katkaisinta (B) paine-

taan.
l Kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-

tus-/avauskatkaisinta (C) tai takaluukun
avauskatkaisinta (E) painetaan, kun avai-
mettoman ohjausjärjestelmän avain on
mukanasi.

HUOM
l Ellei ovea tai takaluukkua avata 30 sekunnin

kuluessa lukkojen avaamisesta (muuten kuin
takaluukun avauskytkimellä), ne lukkiutuvat
uudelleen ja takalukitusjärjestelmä kytkey-
tyy uudelleen toimintaan.

HUOM
l Avaimen UNLOCK-katkaisimen (B) tai kul-

jettajan tai etumatkustajan oven avaus-/luki-
tuskatkaisimen (C) painamisesta automaatti-
seen lukitukseen kuluvaa aikaa voidaan sää-
tää. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

l Vaikka ovia ei voi avata kauko-ohjauksella
toimivalla keskusjärjestelmällä, ne voidaan
avata avaimella kuljettajan ovesta. Jos kul-
jettajan ovi avataan avaimella, varmuusluk-
kojärjestelmä kytkeytyy pois päältä vain ky-
seisen oven osalta. Jos tämän jälkeen haluat
avata kaikkien muiden ovien lukituksen,
käännä virtalukko ON- tai ACC-asentoon tai
aseta toimintatilaksi ON tai ACC.

l Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja takalu-
kitus ottaa käyttöön samanaikaisesti paina-
malla kerran avaimen LOCK-kytkintä (A),
kuljettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskytkintä (C) tai takaluukun lukituskyt-
kintä (D). Lisätietoja saat ottamalla yhteyden
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

Järjestelmän testaus
Avaa kaikkien ovien ikkunat ja kytke sitten
varmuuslukkojärjestelmä päälle.

(Katso kohta “Järjestelmän kytkeminen pääl-
le” sivulla 3-18.)
Kun varmuuslukkojärjestelmä on kytketty
päälle, kurkota ikkunasta auton sisään ja var-
mista, ettei ovia voi avata ovien lukitusnu-
peista.

HUOM
l Jos haluat ohjeita varmuuslukkojärjestelmän

käytöstä, ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

“Lapsilukolliset” takaovet

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Lapsisuojaus estää takaovien avaamisen va-
hingossa sisältäpäin.

“Lapsilukolliset” takaovet
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Jos vipu on asetettu lukitusasentoon, takao-
vea ei voi avata sisäkahvalla, vaan ainoastaan
ulkokahvalla.
Jos lapsilukituksen kytkin on asetettu auki-
asentoon (2), lapsilukitus ei ole käytössä.

TÄRKEÄÄ
l Lapsen istuessa takaistuimella on käytettävä

lapsilukkoa, jotta ovi ei avautuisi vahingossa
ja aiheuttaisi onnettomuustilannetta.

Takaluukku

VAROITUS
l Tavaratilaa ei ole suunniteltu matkusta-

jien kuljettamiseen. Älä anna lasten mat-
kustaa tai leikkiä siellä. Seurauksena voi
olla vakava onnettomuus.

l On vaarallista ajaa takaluukku auki, kos-
ka häkää (CO) voi tulla ohjaamoon.
Häkää ei näe tai haista. Se voi aiheuttaa
tajuttomuutta ja jopa kuoleman.
Jos takaluukku avataan ajon aikana, mat-
katavaroita voi pudota ulos takaluukusta.
Seurauksena voi olla vakava onnetto-
muus.

l Varmista takaluukkua avattaessa ja sul-
jettaessa, että ympäristö on turvallinen.
Jätä auton taakse ja yläpuolelle riittävästi
tilaa ja varo lyömästä päätäsi tai jättä-
mästä käsiä, kaulaa jne. puristuksiin.

VAROITUS
l Jos lunta tai jäätä on kertynyt, se on pois-

tettava ennen takaluukun avaamista. Jos
takaluukku avataan poistamatta lunta/
jäätä, on mahdollista, että lumen tai jään
paino saa takaluukun sulkeutumaan äkil-
lisesti.

l Kun avaat takaluukun, varmista, että se
avautuu kokonaan ja pysyy täysin auki.
Jos avaat takaluukun vain puoleenväliin,
takaluukku voi pudota ja paiskautua äkil-
lisesti kiinni. Jos avaat takaluukun auton
ollessa pysäköitynä rinteeseen, avaaminen
on vaikeampaa kuin auton ollessa tasai-
sessa paikassa. Lisäksi takaluukku voi pu-
dota ja paiskautua kiinni.

TÄRKEÄÄ
l Älä seiso pakoputken takana, kun lastaat ta-

varoita autoon tai otat niitä pois. Pakoputken
lämpö voi aiheuttaa palovammoja.

l Varmista takaluukun vaurioitumisen välttä-
miseksi, että takaluukun yläpuolella ja taka-
na oleva alue on tyhjä, ennen kuin avaat ta-
kaluukun.

Lukitseminen/avaaminen
Takaluukku voidaan sulkea tai avata käyttä-
mällä keskuslukituskytkintä (kuljettajan puo-
lella).

LHD RHD

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

HUOM
l Jatkuva keskuslukituksen lukitseminen ja

avaaminen voi vaikuttaa keskuslukituksen
sisäiseen suojapiiriin ja estää järjestelmän
toiminnan. Odota tällöin noin 1 minuutin
ajan ennen keskuslukituksen kytkimen käyt-
töä.

Takaluukku
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Avaaminen

Avaaminen auton ulkopuolelta
Paina takaluukun lukon avaamisen jälkeen
avauskytkintä (A) ja nosta takaluukku ylös.

HUOM
l Takaluukkua ei voida nostaa ylös, jos sitä ei

nosteta heti takaluukun avauskytkimen pai-
namisen jälkeen.
Jos näin tapahtuu, paina avauskytkintä uu-
delleen ja nosta takaluukku ylös.

l Takaluukkua ei voi avata, jos akku on tyhjä
tai irrotettu.

Avaaminen auton sisäpuolelta
Takaluukun voi avata myös auton sisältä.
Sen tarkoituksena on mahdollistaa takaluu-
kun avaaminen akun ollessa tyhjä.

1. Avaa kansi (A) kattoluukun sisäpuolella.

2. Avaa takaluukku siirtämällä vipua (B).

3. Avaa takaluukku työntämällä sitä ulos.

VAROITUS
l Pidä takaluukun vapautusvipu aina sul-

jettuna ajettaessa, jotta matkatavarat ei-
vät vahingossa osu vipuun ja avaa taka-
luukkua.

Sulkeminen
Kun haluat sulkea takaluukun, vedä takaluu-
kun kahvaa (A) alaspäin ja vapauta se ennen
kuin takaluukku on sulkeutunut kokonaan.
Paina takaluukku sitten hienovaraisesti ulko-
puolelta kiinni.

TÄRKEÄÄ
l Älä sulje takaluukkua suoraan pitämällä

kiinni takaluukun kahvasta. Jos käsi tai käsi-
varsi jää väliin, seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen.

Takaluukku
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HUOM
l Takaluukku on tuettu kaasujousilla (B).

Vaurioiden tai toimintavirheiden välttämi-
seksi
• Älä pidä kiinni kaasukäyttöisistä jousista

takaluukkua suljettaessa.
• Älä myöskään vedä tai työnnä kaasukäyt-

töisiä jousia.
• Älä kiinnitä mitään muovista ainetta, teip-

piä yms. kaasukäyttöisiin jousiin.
• Älä sido narua yms. kaasukäyttöisten jou-

sien ympärille.
• Älä ripusta mitään esinettä kaasukäyttöi-

siin jousiin.

Varashälytinjärjestelmä*
Varashälytinjärjestelmä on tarkoitettu varoit-
tamaan ympäristöä epäilyttävästä käyttäyty-
misestä. Tarkoituksena on estää hälytyksen
avulla luvaton tunkeutuminen autoon, jos ta-
kaluukku tai konepelti avataan, kun auton lu-
kitusta ei ole avattu avaimettomalla keskuslu-
kituksella tai avaimettomalla ohjausjärjestel-
mällä.
Myös sisähälytysanturilla varustettujen auto-
jen hälytys aktivoituu seuraavissa tilanteissa:
l Autoa yritetään liikuttaa kielletyllä ta-

valla (auton törmäyksen tunnistustoimin-
to)

l Liikkeen tunnistus autossa (sisälle tun-
keutumisen tunnistustoiminto)

l Akun liitin irrotetaan.

Varashälytinjärjestelmän tilaksi on valittu
“aktiivinen”.
Kun muutat asetuksia, noudata kohdassa “Va-
rashälyttimen asetusten muuttaminen” sivulla
3-24 esitettyä menettelyä.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä näy-
tön toimintojen avulla. Katso tarkemmat tie-
dot erillisestä omistajan käsikirjasta.

TÄRKEÄÄ
l Älä muuta varashälytinjärjestelmää tai lisää

siihen osia.
Muuten varashälytin voi vaurioitua.

HUOM
l Hälytinjärjestelmä ei ole käytössä, jos ovet

ja takaluukku on lukittu avaimella, sisäpuo-
len lukitusnupilla tai keskuslukituksen kytki-
mellä (kauko-ohjauksella toimivan keskuslu-
kituksen tai kauko-ohjausjärjestelmän käy-
tön asemesta).

l Jos autossa on sisähälytysanturi ja suuntavil-
kut eivät vilku avaimettomalla keskusluki-
tuksella tai avaimettomalla ohjausjärjestel-
mällä tehdyn lukitus- ja avaustoiminnon jäl-
keen, varashälytinjärjestelmässä voi olla vi-
ka.
Tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.
Jos vahvistustoiminto (suuntavalojen vilku-
tus, kun ovet ja takaluukku lukitaan ja ava-
taan) poistetaan käytöstä, suuntavalot eivät
vilku avaus- ja lukitustoiminnon jälkeen.
Lisätietoja vahvistustoiminnosta on kohdas-
sa “Kauko-ohjauksella toimiva keskusluki-
tus” sivulla 3-04 ja kohdassa “Käyttö kauko-
ohjaustoiminnolla” sivulla 3-10.

l Jos autossa on sisähälytysanturi, hälytinjär-
jestelmä voi aktivoitua seuraavissa tilanteis-
sa.
• käytetään autopesua
• auto ajetaan lautalle

Varashälytinjärjestelmä*
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HUOM
• auto pysäköidään automaattiseen pysä-

köintitaloon
• autoon jää joku henkilö tai lemmikkieläin
• Ikkuna, ovi tai etukattoluukku jätetään au-

ki
• autoon jätetään epävakaa esine, kuten

pehmolelu tai lisävaruste
• autoon kohdistuu jatkuvia iskuja tai täri-

nää esimerkiksi raekuuron tai ukkosen
vuoksi.
Ota auton törmäyksen ja tunkeutumisen
havaitsemistoiminnon käyttöön ja poista
se käytöstä tilanteen mukaan vaihdellen.
Katso kohta “Auton törmäyksen ja tun-
keutumisen havaitsemistoiminnon poista-
minen käytöstä” sivulla 3-26.

l Jos autossa on sisähälytysanturi, tunkeutu-
misen havaitsemistoiminnon herkkyyttä voi-
daan säätää. Lisätietoja saat ottamalla yhtey-
den valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

Varashälyttimessä on neljä ti-
laa:

Järjestelmän valmistelutila
(noin 20 sekuntia)
(Summeri kuuluu katkonaisesti ja varashälyt-
timen merkkivalo (A) vilkkuu.)

Järjestelmän valmisteluaika alkaa siitä, kun
kaikki ovet ja takaluukku lukitaan avaimen
lukituskytkimellä tai avaimettomalla ohjaus-
järjestelmällä, ja päättyy siihen, kun järjestel-
män käyttötila käynnistyy.
Tänä aikana ovea tai takaluukkua ei voi avata
väliaikaisesti ilman avaimetonta keskusluki-
tusta ja ilman avaimetonta ohjausjärjestel-
mää, että järjestelmä antaa hälytyksen (jos
esimerkiksi jotakin on unohtunut auton sisään
tai ikkuna on jäänyt auki).

Järjestelmän käyttötila
(Varashälyttimen merkkiääni lakkaa ja merk-
kivalo vilkkuu edelleen himmennetyn merk-
kivalon käyttöajan.)
Kun järjestelmän valmistelutila on suoritettu
loppuun, järjestelmä siirtyy käyttötilaan.
Jos ovi, takaluukku tai konepelti yritetään
avata luvattomasti järjestelmän valmisteluti-
lan aikana, hälytys aktivoituu ja varoittaa au-
ton lähellä olevia ihmisiä häiriötilanteesta.
Jos autossa on sisähälytysanturi, hälytys akti-
voituu, jos autoa yritetään liikuttaa luvatta tai
järjestelmä huomaa, että autoon tunkeudu-
taan.

Hälytyksen aktivoituminen
Sisäpuolinen hälytys (noin 10 sekuntia):
Summeri kuuluu ja varoittaa auton sisällä
olevia epätavallisesta tilanteesta.
(lukuun ottamatta sisähälytysanturilla varus-
tettuja autoja)
Ulkopuolinen hälytys (noin 30 sekuntia):
Suuntavilkut vilkkuvat ja äänimerkki (sireeni
autoissa, joissa on sisähälytysanturi) kuuluu.
Ne varoittavat auton lähellä olevia ihmisiä
häiriötilanteesta.
Katso kohta “Hälytyksen aktivoituminen” si-
vulla 3-27.

Varashälytinjärjestelmä*
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HUOM
l Vaikka hälytys olisi päättynyt, se käynnistyy

uudelleen, jos kiellettyjä toimenpiteitä teh-
dään uudelleen.

Järjestelmän peruutus
Järjestelmän aktivoitumisen voi peruuttaa jär-
jestelmän valmistautumistilan tai käyttötilan
aikana.
Lisäksi hälytyksen voi peruuttaa sen aktivoi-
tumisen jälkeen.
Katso kohta “Järjestelmän kytkeminen pois”
sivulla 3-27, “Hälytyksen peruuttaminen”
sivulla 3-28.

HUOM
l Jos lainaat autoa tai annat sellaisen henkilön

ajaa sillä, joka ei tunne varashälytinjärjestel-
mää, opasta hänet huolellisesti hälytinjärjes-
telmän käyttöön.
Ympäristölle voi aiheutua tarpeetonta hait-
taa, jos henkilö ei tunne varashälytinjärjes-
telmää, avaa auton vahingossa, jolloin häly-
tys aktivoituu.

Varashälyttimen asetusten
muuttaminen
Varashälyttimen voi asettaa käyttöön tai pois
käytöstä.
Toimi seuraavasti.

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (paitsi autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä) tai aseta toi-
mintatilaksi OFF (autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä).

2. Aseta valokatkaisin “AUTO”-asentoon
ja jätä kuljettajan ovi auki.

3. Vedä tuulilasin pyyhkimen ja pesimen
kytkintä itseäsi kohti ja pidä sitä siinä.
(Koska virta-avain on LOCK-asennossa
tai toimintatila on OFF, pesimen nestettä
ei suihkua.)

4. Summeri antaa äänimerkin noin 10 se-
kunnin kuluttua. Pidä tuulilasin pyyhki-
men ja pesimen kytkin itseäsi kohti ve-
dettynä. (Jos tuulilasin pyyhkimen ja pe-
simen kytkin vapautetaan, asetuksen
muutostila loppuu. Voit aloittaa uudel-
leen toistamalla menettelyn vaiheesta 3
alkaen.)

5. Kun kuulet summerin, pidä tuulilasin
pyyhkimen ja pesimen kytkintä itseäsi
kohti vedettynä ja paina avauskytkintä
(A), mikä valitsee varashälyttimen ase-
tustilan.

Varashälytinjärjestelmä*
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Kauko-ohjauksella toimivan 

keskuslukituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

AJA115407B

Asetustilan voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä painamalla avauskytkintä. Tilan
voi vahvistaa summerin antamien ääni-
merkkien lukumäärän perusteella.

Summerin
äänimerk-
kien määrä

Varashälyttimen asetustila

1 Hälytys pois käytöstä

2 Hälytys pois käytöstä

6. Järjestelmän asetusten muutostila päät-
tyy, jos teet jonkin seuraavista toimenpi-
teistä.
l Tuulilasin pyyhinten ja pesinten kat-

kaisimen vapauttaminen.
l Kuljettajan oven sulkeminen.
l Avaimen laittaminen virtalukkoon.

(muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä)

l Toimintatilan ON tai ACC valinta.
(autot, joissa on avaimeton ohjausjär-
jestelmä)

l Valokatkaisimen asettaminen muuhun
kuin “AUTO”-asentoon.

l 30 sekunnin kuluminen ilman, että
asetuksia muutetaan.

HUOM
l Jos et ymmärrä jotakin varashälytinjärjestel-

män asetusten muuttamiseen liittyvää seik-
kaa, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

l Älä jätä autoon arvokkaita esineitä edes sil-
loin, kun varashälytinjärjestelmä on aktivoi-
tuna.

Järjestelmän kytkeminen pääl-
le
Aseta järjestelmä käyttöön seuraavasti.

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (paitsi autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä) tai aseta toi-
mintatilaksi OFF (autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä).

2. Poistu autosta ja sulje kaikki ovet, taka-
luukku ja konepelti.

3. Paina avaimen LOCK-kytkintä (A), kul-
jettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskatkaisinta (B) tai takaluukun luki-
tuskatkaisinta (C), jos haluat lukita kaik-
ki ovet ja takaluukun.

Kauko-ohjauksella toimivan 

keskuslukituksen 

avain

Keyless operation key

AJA115410B

Varashälytinjärjestelmä*
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Järjestelmä siirtyy valmistelutilaan, kun
auto lukitaan avaimettomalla keskusluki-
tusjärjestelmällä tai avaimettomalla oh-
jausjärjestelmällä.
Summeri antaa katkonaisen äänimerkin
ja keskipaneelissa oleva varashälyttimen
merkkivalo (D) vilkkuu vahvistukseksi.

HUOM
l Järjestelmän valmistelutila ei aktivoidu, jos

ovet ja takaluukku on lukittu muuten kuin
kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituk-
sen kauko-ohjaimella (eli ne on lukittu avai-
mella, lukitusnupilla tai keskuslukituksen
katkaisimella).

l Jos konepelti on auki, varashälyttimen merk-
kivalo syttyy, eikä järjestelmä kytkeydy val-
mistelutilaan.
Kun konepelti suljetaan, järjestelmä siirtyy
valmistelutilaan ja kytkeytyy päälle noin 20
sekunnin kuluttua.

4. Summeri lakkaa kuulumasta noin 20 se-
kunnin kuluttua ja varashälyttimen
merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin,
jolloin järjestelmä kytkeytyy päälle.
Varashälyttimen merkkivalon vilkkumi-
nen jatkuu, kun järjestelmä on käyttöti-
lassa.

HUOM
l Varashälytinjärjestelmän voi ottaa käyttöön,

kun autossa on ihmisiä tai ikkunat ovat auki.
Hälytyksen tahattoman aktivoitumisen vält-
tämiseksi järjestelmää ei saa asettaa käyttöti-
laan, kun autossa on ihmisiä.

l Älä jätä autoon arvokkaita esineitä edes sil-
loin, kun varashälytinjärjestelmä on aktivoi-
tuna.

Auton törmäyksen ja tunkeutu-
misen havaitsemistoiminnon
poistaminen käytöstä
Auton törmäyksen havaitsemistoiminto ja
tunkeutumisen havaitsemistoiminto voidaan
poistaa käytöstä, kun auto pysäköidään auto-
maattiseen pysäköintitaloon, kun autoon jää
lemmikkieläimiä tai kun auton ikkunat jäte-
tään hieman raolleen.

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (paitsi autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä) tai aseta toi-
mintatilaksi OFF (autot, joissa on avai-
meton ohjausjärjestelmä).

2. Nosta pyyhkimen ja pesimien katkaisin
“MIST”-asentoon ja pidä sitä siinä noin
3 sekuntia. Äänimerkki kuuluu kahdesti
ja toiminto poistuu käytöstä.

Toiminnon voi aktivoida uudelleen nostamal-
la tuulilasin pyyhkimen ja pesimen katkaisi-
men “MIST”-asentoon ja pitämällä sitä siinä
noin 3 sekuntia.
Äänimerkki kuuluu kerran ja toiminto tulee
taas käyttöön.

HUOM
l Toiminto tulee uudelleen käyttöön, jos seu-

raava toiminto suoritetaan.
• Jos ovet ja takaluukku avataan kauko-oh-

jauksella toimivalla keskuslukituksella tai
kauko-ohjausjärjestelmällä.

• Jos virta-avain käännetään ON- tai ACC-
asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON
tai ACC.

Varashälytinjärjestelmä*
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Järjestelmän kytkeminen pois
Järjestelmän voi peruuttaa seuraavilla tavoilla
sen ollessa valmistelutilassa tai käyttötilassa.
l Painetaan avaimen UNLOCK-katkaisin-

ta.
l Kääntämällä virta-avain ON-asentoon

(avaimettomalla ohjausjärjestelmällä va-
rustettuja autoja lukuun ottamatta)

l Asettamalla toimintatilaksi ON (avai-
mettomalla ohjausjärjestelmällä varuste-
tut autot)

l Jokin ovi tai takaluukku avataan tai vir-
ta-avain työnnetään virtalukkoon, kun
järjestelmä on valmistelutilassa (avai-
mettomalla ohjausjärjestelmällä varus-
tettuja autoja lukuun ottamatta).

l Pitelemällä avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avainta ja painamalla kuljettajan
tai etumatkustajan oven avaus-/lukitus-
katkaisinta tai takaluukun avauskatkai-
sinta, jolloin ovet ja takaluukku avautu-
vat lukosta (avaimettomalla ohjausjärjes-
telmällä varustetut autot).

HUOM
l Jos konepelti avataan järjestelmän valmiste-

lutilan aikana, järjestelmän valmistelutila
keskeytyy.
Järjestelmä palaa valmistelutilaan, kun kone-
pelti suljetaan.

HUOM
l Jos akun navat irrotetaan järjestelmän olles-

sa valmistelutilassa, järjestelmän muisti tyh-
jentyy.

l Avaimettomaan keskuslukitusjärjestelmään
voidaan rekisteröidä enintään kahdeksan
avainta ja avaimettomaan ohjausjärjestel-
mään enintään neljä avainta.
Järjestelmän voi peruuttaa käyttämällä mitä
tahansa muuta rekisteröityä avainta kuin sitä,
jolla järjestelmä on aktivoitu.
Jos haluat rekisteröidä ylimääräisiä avaimia,
ota yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

l Avaimettoman keskuslukituksen aktivointie-
täisyys on noin 4 m.
Jos auton lukitseminen tai avaaminen paina-
malla kytkintä oikealla etäisyydellä ei onnis-
tu tai jos varashälytinjärjestelmän asettami-
nen tai peruuttaminen kytkimellä ei onnistu,
paristo voi olla tarpeen vaihtaa.
Katso kohta “Avaimen pariston vaihto” si-
vulla 3-06.

l Jos avaimen UNLOCK-katkaisinta tai kul-
jettajan tai etumatkustajan oven avaus-/luki-
tuskatkaisinta painetaan, eikä jotakin ovea
tai takaluukkua avata 30 sekunnin kuluessa,
ovet ja takaluukku lukkiutuvat automaatti-
sesti uudelleen. Järjestelmä siirtyy valmiste-
lutilaan myös tässä tapauksessa.

HUOM
l Avaimen UNLOCK-katkaisimen tai kuljetta-

jan tai etumatkustajan oven avaus-/lukitus-
katkaisimen painamisesta automaattiseen lu-
kitukseen kuluvaa aikaa voidaan säätää. Ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Hälytyksen aktivoituminen
Kun järjestelmä on käyttötilassa, hälytys akti-
voituu seuraavassa esitetyllä tavalla, jos au-
ton lukitus avataan tai jokin ovi, takaluukku
tai konepelti avataan muuten kuin avaimetto-
malla keskuslukituksella tai avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä.

1. Sisäpuolinen hälytys aktivoituu noin 10
sekunnin ajaksi. (paitsi sisätilan hälytyk-
sen anturilla varustetuissa autoissa)

HUOM
l Jos konepelti avataan järjestelmän käyttöti-

lan aikana, auton ulkopuolinen hälytys toi-
mii välittömästi ilman, että järjestelmän sisä-
puolinen hälytys toimii.

Varashälytinjärjestelmä*
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HUOM
l Auton sisäpuolisen hälytyksen aikaa voi sää-

tää. Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.

2. Hälytys on päällä noin 30 sekuntia.
Suuntavalot vilkkuvat ja äänimerkki (si-
reeni autoissa, joissa on sisähälytysantu-
ri) kuuluu katkonaisena.

3. Vaikka hälytys olisi päättynyt, se käyn-
nistyy uudelleen, jos kiellettyjä toimen-
piteitä tehdään uudelleen.

Hälytyksen peruuttaminen
Hälytyksen aktivoitumisen voi keskeyttää
seuraavasti:

l Painetaan avaimen LOCK- tai UN-
LOCK-katkaisinta.
(Jos lukituskytkintä painetaan, auto luk-
kiutuu, jos kaikki ovet ja takaluukku
ovat kiinni. Tämän jälkeen järjestelmä
siirtyy taas valmistelutilaan.)

l Kääntämällä virta-avain ON-asentoon
(avaimettomalla ohjausjärjestelmällä va-
rustettuja autoja lukuun ottamatta)

l Asettamalla toimintatilaksi ON (avai-
mettomalla ohjausjärjestelmällä varuste-
tut autot)

l Pitelemällä avaimettoman ohjausjärjes-
telmän avainta ja lukitsemalla tai avaa-
malla ovet ja takaluukun avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä (avaimettomalla oh-
jausjärjestelmällä varustetut autot).

HUOM
l Hälytyksen aktivoituminen ei peruunnu,

vaikka ovi tai tavaratilan luukku suljettaisiin
hälytyksen aktivoituessa. (paitsi sisätilahäly-
tyksen anturilla varustetuissa autoissa).

l Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, äänimerkki
kuuluu neljä kertaa. Tämä ilmaisee, että hä-
lytys on aktivoitunut pysäköinnin aikana.
Tarkista, ettei autosta ole varastettu mitään.

l Hälytyksen aktivoitumismuisti ei tyhjene,
vaikka akku irrotettaisiin.

Sähkötoimiset
ikkunannostimet

Sähkötoimisia ikkunannostimia voidaan käyt-
tää ainoastaan virta-avaimen ollessa ON-
asennossa tai toimintatilan ollessa ON.

Sähkötoimisten ikkunannostin-
ten katkaisin
Jokainen ikkuna avautuu tai sulkeutuu paina-
malla sen katkaisinta.

Kuljettajan oven

katkaisimet

(LHD)

Kuljettajan oven

katkaisimet

(RHD)

1- Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
2- Matkustajan puoleisen etuoven lasi
3- Vasemman takaoven lasi
4- Oikean takaoven lasi
5- Lukituskatkaisin

Sähkötoimiset ikkunannostimet
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VAROITUS
l Varmista ennen sähkötoimisten ikkunoi-

den käyttöä, ettei niiden väliin jää mitään
(pää, käsi, sormet tms.).

l Älä koskaan jätä avainta autoon.
l Älä koskaan jätä lasta (tai henkilöä, joka

ei pysty turvallisesti käyttämään sähkötoi-
misia ikkunannostimia) yksin ajoneuvoon.

Kuljettajan oven katkaisimet
l Tyyppi 1

LHD

RHD

Kuljettajan katkaisimilla voidaan avata ja sul-
kea kaikki ikkunat. Ikkuna voidaan avata ja
sulkea vastaavalla katkaisimella.
Ikkuna avataan painamalla katkaisinta alas-
päin ja suljetaan nostamalla katkaisinta.
Jos kuljettajan puoleisen ikkunan katkaisin
painetaan kokonaan alas/nostetaan kokonaan
ylös, ikkuna avautuu/sulkeutuu automaatti-
sesti kokonaan.
Jos haluat pysäyttää ikkunan, paina katkaisin-
ta kevyesti vastakkaiseen suuntaan.
 

l Tyyppi 2

LHD

RHD

Kuljettajan katkaisimilla voidaan avata ja sul-
kea kaikki ikkunat. Ikkuna voidaan avata ja
sulkea vastaavalla katkaisimella.
Ikkuna avataan painamalla katkaisinta alas-
päin ja suljetaan nostamalla katkaisinta.
Jos katkaisin painetaan täysin alas tai noste-
taan täysin ylös, ikkuna avautuu tai sulkeutuu
täysin.
Jos haluat pysäyttää ikkunan, paina katkaisin-
ta kevyesti vastakkaiseen suuntaan.

Sähkötoimiset ikkunannostimet
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HUOM
l Jos oven ikkuna ei sulkeudu automaattisesti,

vaikka katkaisin on vedetty kokonaan ylös,
vedä oven ikkunan katkaisinta ylös, kunnes
ikkuna on sulkeutunut kokonaan.
Nyt oven ikkunan tulisi toimia normaalisti.

Matkustajan puoleiset katkaisi-
met
Matkustajan katkaisimilla avataan ja sulje-
taan kyseisen oven ikkuna.
Paina katkaisin alas, kun haluat avata ikku-
nan, ja vedä katkaisin ylös, kun haluat sulkea
ikkunan.

HUOM
l Toistuva käyttö moottorin ollessa sammutet-

tu kuluttaa akkua. Käytä lasinnostimia vain
moottorin ollessa käynnissä.

l Takaoven ikkunat avautuvat vain puoliväliin.

Lukituskatkaisin
Kun tätä katkaisinta käytetään, matkustajien
katkaisimilla ei voi enää avata tai sulkea ik-
kunoita, ja kuljettajan katkaisimella voidaan
avata tai sulkea vain kuljettajan oven ikkuna.
Lukitus poistetaan painamalla katkaisinta uu-
delleen.

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

VAROITUS
l Lapsi saattaa koskea katkaisimeen, minkä

vuoksi hänen päänsä tai sormensa voi jää-
dä ikkunan väliin. Kun autossa on lapsi,
estä matkustajien ikkunoiden käyttö ik-
kunan lukkokatkaisimella.

Ajastintoiminto
Ikkunat voidaan avata tai sulkea noin 30 se-
kunnin kuluessa siitä, kun moottori on sam-
munut.
Ikkunoita ei kuitenkaan voi käyttää enää sen
jälkeen, kun kuljettajan tai etumatkustajan
ovi on avattu.

Turvajärjestelmä

Tyyppi 1
Kun kuljettajan oven ikkuna suljetaan auto-
maattisesti vetämällä kytkin kokonaan ylös,
ja jos käsi tai pää jää sulkeutuvan ikkunan
väliin, ikkuna laskeutuu automaattisesti alas.
Varmista siitä huolimatta, että kukaan ei
työnnä kättään tai päätään ulos ikkunasta,
kun kuljettajan oven ikkunaa suljetaan tai
avataan.
Avautunut ikkuna toimii taas muutaman se-
kunnin kuluttua.

VAROITUS
l Jos akun navat irrotetaan tai sähkötoimi-

sen ikkunan sulake vaihdetaan, turvame-
kanismi peruutetaan.
Jos käsi tai pää jää väliin, siitä voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

Sähkötoimiset ikkunannostimet
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TÄRKEÄÄ
l Turvajärjestelmä lakkaa toimimasta hieman

ennen kuin ikkuna sulkeutuu kokonaan. Si-
ten ikkuna voi sulkeutua kokonaan. Siinä
vaiheessa on oltava erityisen varovainen, et-
tä ikkunan väliin ei jää sormia.

l Turvamekanismi poistuu käytöstä, kun kyt-
kin asetetaan yläasentoon. Siinä vaiheessa
on oltava erityisen varovainen, että sormet
eivät jää ikkunan väliin.

HUOM
l Turvamekanismi voi aktivoitua, jos ajo- tai

muut olosuhteet aiheuttavat samankaltaisen
kuljettajan oven ikkunaan kohdistuvan voi-
man kuin käden tai pään jäädessä ikkunan
väliin.

l Jos seuraava toimenpide suoritetaan, turva-
mekanismi peruutetaan ja oven ikkuna ei
avaudu/sulkeudu automaattisesti kokonaan.
• Kun akun liittimet on irrotettu.
• Kun sähkötoimisen ikkunan sulake on

vaihdettu.
• Kun turvamekanismi on aktivoitu vähin-

tään viisi kertaa peräkkäin.
Sellaisessa tapauksessa tulee toimia seuraa-
vasti tilanteen korjaamiseksi.
Jos ikkuna on auki, nosta toistuvasti kuljetta-
jan oven ikkunan katkaisinta, kunnes ikkuna
on kokonaan sulkeutunut. Vapauta sitten kat-
kaisin ja nosta se jälleen ylös. Pidä sitä yl-
häällä vähintään sekunnin ajan ja vapauta

HUOM
katkaisin. Nyt kuljettajan oven ikkunan tulisi
toimia normaalisti.

Tyyppi 2
Kun ovi-ikkuna suljetaan automaattisesti ve-
tämällä kytkin kokonaan ylös, ja jos käsi tai
pää jää sulkeutuvan ikkunan väliin, ikkuna
laskeutuu automaattisesti alas.
Siitä huolimatta varmista, että kukaan ei
työnnä päätään tai kättään ikkunasta ulos,
kun ikkuna suljetaan.
Avautunut ikkuna toimii taas muutaman se-
kunnin kuluttua.

VAROITUS
l Jos akun navat irrotetaan tai sähkötoimi-

sen ikkunan sulake vaihdetaan, turvame-
kanismi peruutetaan.
Jos käsi tai pää jää väliin, siitä voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

TÄRKEÄÄ
l Turvajärjestelmä lakkaa toimimasta hieman

ennen kuin ikkuna sulkeutuu kokonaan. Si-
ten ikkuna voi sulkeutua kokonaan. Siinä
vaiheessa on oltava erityisen varovainen, et-
tä ikkunan väliin ei jää sormia.

TÄRKEÄÄ
l Turvamekanismi poistuu käytöstä, kun kyt-

kin asetetaan yläasentoon. Siinä vaiheessa
on oltava erityisen varovainen, että sormet
eivät jää ikkunan väliin.

HUOM
l Turvamekanismi voi aktivoitua, jos ajo- tai

muut olosuhteet aiheuttavat samanlaisen ik-
kunoihin kohdistuvan tilanteen kuin jos käsi
tai pää jää ikkunan väliin.

l Jos seuraava toimenpide suoritetaan, turva-
mekanismi peruutetaan ja oven ikkuna ei
avaudu/sulkeudu automaattisesti kokonaan.
• Kun akun liittimet on irrotettu.
• Kun sähkötoimisen ikkunan sulake on

vaihdettu.
• Kun turvamekanismi on aktivoitu vähin-

tään viisi kertaa peräkkäin.
Sellaisessa tapauksessa tulee toimia seuraa-
vasti tilanteen korjaamiseksi.
Jos ikkuna on auki, nosta kyseistä ikkunan
katkaisinta toistuvasti, kunnes ikkuna on täy-
sin suljettu. Vapauta sitten katkaisin ja nosta
se jälleen ylös. Pidä sitä ylhäällä vähintään
sekunnin ajan ja vapauta katkaisin. Nyt oven
ikkunan tulisi toimia normaalisti.

Sähkötoimiset ikkunannostimet
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Power panoramic -
kattoluukku*

VAROITUS
l Älä pistä päätä, käsiä tai muuta ruumii-

nosaa etukattoluukusta ulos ajon aikana.
l Älä koskaan jätä lasta (tai henkilöä, joka

ei pysty turvallisesti käyttämään kattoluu-
kun katkaisimia) autoon yksin.

l Älä koskaan jätä avainta autoon.
l Ennen kuin avaat tai suljet etukattoluu-

kun, etuhäikäisysuojuksen tai takahäi-
käisysuojuksen, varmista että mikään
(pää, käsi, sormi yms.) ei jää kattoluukun
väliin.

l Koska etukattoluukku avautuu autosta
ulospäin, älä avaa kattoluukkua puhdis-
taessasi kattoa jne. Kätesi tai käsivartesi
voivat jäädä loukkuun.

HUOM
l Etukattoluukku pysähtyy juuri ennen kuin se

tulee täysin avattuun asentoon.
Jos autoa ajetaan kattoluukun ollessa tässä
asennossa, tuulen voima on vähäisempi kuin
etukattoluukun ollessa täysin auki.

l Älä yritä avata etukattoluukkua, jos se on
jäätynyt kiinni (esim. lumisateen jälkeen tai
kylmän sään vallitessa).

l Älä istu kattoluukun päällä tai pane sen pääl-
le raskaita matkatavaroita.

HUOM
l Vapauta kytkin, kun etukattoluukku, etuhäi-

käisysuojus tai takahäikäisysuojus alkaa liik-
kua.

l Ellei kattoluukku, etuhäikäisysuojus tai taka-
häikäisysuojus toimi kattoluukun katkaisinta
käytettäessä, vapauta katkaisin ja tarkasta,
onko jotain jäänyt kattoluukun tai häikäisy-
suojuksenväliin. Ellei välissä ole mitään,
suosittelemme kattoluukun tai häikäisysuo-
juksen tarkastuttamista.

l Suksitelineen tai kattotelineen mallista riip-
puen etukattoluukku voi osua telineeseen,
kun etukattoluukkua kallistetaan ylös. Ole
varovainen etukattoluukkua nostettaessa, jos
suksiteline tai kattoteline on asennettu au-
toon.

l Muista sulkea etukattoluukku täysin auton
pesun ajaksi tai kun poistut auton luota.

l Auton pesun tai sateen jälkeen etukattoluu-
kun päällä mahdollisesti oleva vesi on pois-
tettava ennen kattoluukun käyttöä.

l Etukattoluukun toistuva käyttö, kun moottori
ei käy, kuluttaa akun loppuun. Käytä etukat-
toluukkua, etuhäikäisysuojusta ja takahäi-
käisysuojusta moottorin käydessä.

Etukattoluukku ja etuhäikäisy-
suojus
Etukattoluukkua ja etuhäikäisysuojusta voi
käyttää vain, kun virta-avain on “ON”-asen-
nossa tai toimintatila on ON.

1- Avaa (etukattoluukku)
2- Kallista ylös (etukattoluukku)
3- Sulje (etukattoluukku)
4- Kallista alas (etukattoluukku)
5- Avaa (etuhäikäisysuojus)
6- Sulje (etuhäikäisysuojus)

Etukattoluukun avaaminen
Paina kytkintä suuntaan (1) avataksesi etukat-
toluukun automaattisesti.

Power panoramic -kattoluukku*
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Kun haluat pysäyttää kattoluukun ennen kuin
se on avautunut kokonaan, käytä kytkimiä jo-
honkin suunnista (1) - (6).

HUOM
l Etukattoluukku pysähtyy automaattisesti

juuri ennen kuin se tulee täysin auki asen-
toon. Avaa täysin auki painamalla katkaisin-
ta uudelleen.

l Etuhäikäisysuojuksen asennosta riippuen
etuhäikäisysuojus avautuu yhdessä etukatto-
luukun kanssa.

Etukattoluukun sulkeminen
Paina kytkintä suuntaan (3) sulkeaksesi etu-
kattoluukun automaattisesti.
Kun haluat pysäyttää kattoluukun ennen kuin
se on sulkeutunut kokonaan, käytä kytkimiä
johonkin suunnista (1) - (6).

HUOM
l Kun kytkintä painetaan suuntaan (6), etukat-

toluukku sulkeutuu hieman ja sitten katto-
luukku ja etuhäikäisysuojus sulkeutuvat au-
tomaattisesti.

Etukattoluukun kallistaminen
ylös
Paina kytkintä suuntaan (2) nostaaksesi etu-
kattoluukun takareunaa sen avautuessa.

HUOM
l Etuhäikäisysuojuksen asennosta riippuen

etuhäikäisysuojus avautuu yhdessä etukatto-
luukun kanssa.

Etukattoluukun kallistaminen
alas
Paina kytkintä suuntaan (3) tai vedä kytkintä
suuntaan (4) sulkeaksesi etukattoluukun ko-
konaan automaattisesti.

HUOM
l Kun kytkintä painetaan suuntaan (6), etukat-

toluukku sulkeutuu hieman ja sitten katto-
luukku ja etuhäikäisysuojus sulkeutuvat au-
tomaattisesti.

Etuhäikäisysuojuksen avaami-
nen
Paina kytkintä suuntaan (5) avataksesi etuhäi-
käisysuojuksen kokonaan automaattisesti.
Kun haluat pysäyttää häikäisysuojan ennen
kuin se on avautunut kokonaan, käytä kytki-
miä johonkin suunnista (1) - (6).

Etuhäikäisysuojuksen sulkemi-
nen
Paina kytkintä suuntaan (6) sulkeaksesi etu-
häikäisysuojuksen kokonaan automaattisesti.

Kun haluat pysäyttää häikäisysuojan ennen
kuin se on sulkeutunut kokonaan, käytä kyt-
kimiä johonkin suunnista (1) - (6).

HUOM
l Jos etukattoluukku on auki, se sulkeutuu yh-

dessä etuhäikäisysuojuksen kanssa.

Ajastintoiminto
Etukattoluukku ja etuhäikäisysuojus voidaan
avata ja sulkea noin 30 sekunnin kuluessa sii-
tä, kun virta-avain on käännetty asentoon
ACC tai asentoon LOCK tai siitä, kun toi-
mintatilaksi on asetettu ACC tai OFF.
Jos kuitenkin kuljettajan tai etumatkustajan
ovi avataan 30 sekunnin kuluessa siitä, kun
virta-avain on käännetty asentoon ACC tai
asentoon LOCK tai siitä, kun toimintatilaksi
on asetettu ACC tai OFF, etukattoluukkua ja
etuhäikäisysuojusta ei voi avata tai sulkea.

Turvajärjestelmä
Jos käsi, niska jne. jää loukkuun etukatto-
luukkuun tai etuhäikäisysuojukseen, etukatto-
luukku tai etuhäikäisysuojus avautuu turvalli-
suussyistä automaattisesti 20 cm. Voit käyttää
kytkintä sulkeaksesi etukattoluukun ja etuhäi-
käisysuojuksen niiden avauduttua.
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Jos turvajärjestelmä toimii peräkkäin viisi
kertaa tai useammin, sinä et voi sulkea etu-
kattoluukkua ja etuhäikäisysuojaa normaalis-
ti.
Jos näin käy, toimi seuraavasti nollataksesi
turvajärjestelmän.

1. Paina kytkintä suuntaan (3) tai vedä kyt-
kin suuntaan (4) ja pidä siinä.

2. Etukattoluukku (jos auki) ja etuhäikäisy-
suojus liikkuvat täysin suljettuun asen-
toon pienissä vaiheissa.

HUOM
l Jos sekä etukattoluukku että etuhäikäisysuo-

jus ovat auki, etukattoluukku liikkuu täysin
suljettuun asentoon ja sen jälkeen etuhäi-
käisysuojus liikkuu täysin suljettuun asen-
toon.

3. Kun etukattoluukku ja etuhäikäisysuojus
ovat molemmat pysähtyneet täysin sul-
jettuun asentoon, vapauta kytkin. (Nol-
laustoimenpide on päättynyt.)

Jos etukattoluukku ja etuhäikäisysuojus eivät
liiku oikein täysin suljettuun asentoon nol-
lauksen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Turvajärjestelmä lakkaa toimimasta hieman

ennen kuin etuhäikäisysuojus sulkeutuu ko-
konaan. Tällä varmistetaan, että etuhäikäisy-
suojus pääsee sulkeutumaan kokonaan. Siinä
vaiheessa on oltava erityisen varovainen, et-
tä etuhäikäisysuojuksen väliin ei jää sormia.

HUOM
l Turvamekanismi voi aktivoitua, jos ajo-olo-

suhteet tai muut olosuhteet aiheuttavat sa-
manlaisen etukattoluukkuun tai etuhäikäisy-
suojukseen kohdistuvan tilanteen kuin jos
käsi tai pää jää sen väliin.

l Älä vapauta kytkintä ennen kuin nollaus on
suoritettu. Jos vapautat kytkimen, nollaustila
peruutetaan. Kun haluat suorittaa nollauksen
uudelleen, toista toimenpiteet alkaen vai-
heesta 1.

Takahäikäisysuojus
Takahäikäisysuojusta voi käyttää vain, kun
virta-avain on “ON”-asennossa tai toimintati-
la on ON.

7- Avaa (takahäikäisysuojus)
8- Sulje (takahäikäisysuojus)

Takahäikäisysuojuksen avaami-
nen
Paina kytkintä suuntaan (7) avataksesi taka-
häikäisysuojuksen kokonaan automaattisesti.
Kun haluat pysäyttää häikäisysuojuksen en-
nen kuin se on avautunut kokonaan, paina
kytkintä suuntaan (7) tai (8).
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Takahäikäisysuojuksen sulke-
minen
Paina kytkintä suuntaan (8) sulkeaksesi taka-
häikäisysuojuksen kokonaan automaattisesti.
Kun haluat pysäyttää häikäisysuojuksen en-
nen kuin se on sulkeutunut kokonaan, paina
kytkintä suuntaan (7) tai (8).

Turvajärjestelmä
Jos käsi, niska jne. jää loukkuun takahäikäis-
ysuojukseen, häikäisysuojus avautuu turvalli-
suussyistä automaattisesti 20 cm. Kun häi-
käisysuojus on avautunut, sen voi sulkea kyt-
kimellä.
Jos turvajärjestelmä toimii peräkkäin viisi
kertaa tai useammin, sinä et voi sulkea taka-
häikäisysuojaa normaalisti.
Jos näin käy, toimi seuraavasti nollataksesi
turvajärjestelmän.

1. Paina kytkintä suuntaan (8) ja pidä pai-
nettuna.

2. Takahäikäisysuojus liikkuu täysin suljet-
tuun asentoon pienissä vaiheissa.

3. Kun takahäikäisysuojus on pysähtynyt
täysin suljettuun asentoon, vapauta kyt-
kin. (Nollaustoimenpide on päättynyt.)

Jos takahäikäisysuojus ei liiku oikein täysin
suljettuun asentoon nollauksen jälkeen, ota
yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Turvajärjestelmä lakkaa toimimasta hieman

ennen kuin takahäikäisysuojus sulkeutuu ko-
konaan. Tällä varmistetaan, että takahäikäis-
ysuojus pääsee sulkeutumaan kokonaan.
Siinä vaiheessa on oltava erityisen varovai-
nen, että takahäikäisysuojuksen väliin ei jää
sormia.

HUOM
l Turvajärjestelmä voi aktivoitua, jos ajo-olo-

suhteet tai muut olosuhteet aiheuttavat sa-
manlaisen takahäikäisysuojukseen kohdistu-
van tilanteen kuin jos käsi tai pää jää sen vä-
liin.

l Älä vapauta kytkintä ennen kuin nollaus on
suoritettu. Jos vapautat kytkimen, nollaustila
peruutetaan. Kun haluat suorittaa nollauksen
uudelleen, toista toimenpiteet alkaen vai-
heesta 1.
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Istuinten säätö
Säädä kuljettajan istuin siten, että polkimet,
ohjauspyörä ja kojetaulun hallintalaitteet ovat
hyvin ulottuvillasi ja näet hyvin eteesi.

VAROITUS
l Älä yritä säätää istuinta ajon aikana. Tä-

mä voi aiheuttaa auton hallinnan menet-
tämisen ja siitä voi olla seurauksena on-
nettomuus. Varmista säätöjen jälkeen että
istuin on lukkiutunut oikeaan asentoon
yrittämällä työntää istuinta eteen- tai
taaksepäin säätömekanismia käyttämättä.

l On erittäin vaarallista olla ajoneuvon ta-
varatilassa ajettaessa. Tavaratilaa eikä ta-
kaistuimia saa koskaan käyttää lasten
leikkialueena. Vapaana istuvat aikuiset tai
lapset loukkaantuvat kolarissa vakavim-
min tai saattavat kuolla.

l Älä anna aikuisten eikä lasten matkustaa
auton missään osassa ilman istuimia ja
turvavöitä ja varmista, että jokainen au-
tossa oleva istuu istuimella ja käyttää tur-
vavyötä tai että lapsi on kiinnitetty lasten
turvaistuimeen.

l Jotta loukkaantumisriski olisi mahdolli-
simman pieni törmäys- tai äkkijarrutusti-
lanteessa, selkänojien tulee aina olla lähes
pystysuorassa, kun auto liikkuu. Turva-
vöiden antama suoja vähenee merkittä-
västi, kun selkänoja on kallistettu alas.
Tällöin kasvaa sen vaara, että matkustaja
luisuu turvavyön ali ja loukkaantuu vaka-
vasti.

VAROITUS
l Älä laita mitään esineitä istuinten alle. Se

voi estää istuinta lukittumasta kunnolla,
mistä voi seurata onnettomuus. Se voi
myös vahingoittaa istuinta tai muita osia.

TÄRKEÄÄ
l Varmista että aikuinen henkilö säätää istui-

men tai että se tapahtuu aikuisen valvonnas-
sa, jotta se tapahtuisi oikein ja turvallisesti.

l Älä pane tyynyä tms. selkäsi ja istuimen vä-
liin ajaessasi. Silloin pääntuesta on vähem-
män hyötyä onnettomuuden sattuessa.

l Etuistuimen selkänojan säätömekanismi toi-
mii jousilla niin että se palautuu pystyasen-
toon kun lukitusvipua käytetään. Kun käytät
vipua, istu selkänojaa vasten tai pidätä sitä
kädellä voidaksesi säätää sen liikettä.

l Älä jätä kättäsi tai jalkaasi istuimen väliin si-
tä säätäessäsi.

l Kun työnnät tai kallistat istuinta taaksepäin
ota huomioon takaistuimella istuvat matkus-
tajat.

Etuistuin

Manuaalinen tyyppi

1- Säätö eteen- tai taaksepäin
Nosta kahvaa ja säädä istuin haluamaasi
asentoon. Vapauta kahva sen jälkeen.

2- Selkänojan säätö
Vedä vipu ylös ja kallista selkänojaa
taakse haluamaasi asentoon. Vapauta vi-
pu sen jälkeen.

3- Istuimen korkeuden säätäminen (vain
kuljettajan istuin)
Käytä vipua toistuvasti säätääksesi istui-
men korkeus haluamaasi asentoon.

Istuinten säätö
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Sähkötoiminen (vain kuljetta-
jan istuin)*

1- Säätö eteen- tai taaksepäin
Käytä kytkintä nuolten osoittamalla ta-
valla säätääksesi istuimen haluamaasi
asentoon.

2- Selkänojan säätö
Käytä kytkintä nuolten osoittamalla ta-
valla säätääksesi istuimen selkänojan
kulman haluamaasi asentoon.

3- Istuinkorkeuden säätäminen
Käytä kytkintä nuolten osoittamalla ta-
valla säätääksesi istuimen korkeuden ha-
luamaasi asentoon.

4- Istuintyynyn kulman säätäminen
Käytä kytkintä nuolten osoittamalla ta-
valla säätääksesi istuintyynyn haluamaa-
si asentoon.

HUOM
l Voidaksesi estää akun tyhjentymisen, käytä

kytkintä moottorin käydessä.

Kyynärnoja*
Keskikonsolin kantta voidaan siirtää eteen- ja
taaksepäin sekä käyttää kyynärnojana.

Takaistuimet

1- Säätö eteen- tai taaksepäin
Nosta kahvaa ja säädä istuin haluamaasi
asentoon. Vapauta kahva sen jälkeen.

2- Selkänojan säätö
Vedä vipu ylös ja säädä selkänojaa kä-
dellä haluamaasi asentoon. Vapauta vipu
sen jälkeen.

TÄRKEÄÄ
l Varmista, ettei istuimen takana ole mitään,

kun liu’utat takaistuinta taaksepäin.
l Jos autossasi on kyynärnoja ja selkänoja kal-

listetaan, kun mukiteline on käytössä, juo-
maa voi läikkyä. Jos juoma on erittäin kuu-
ma, voit saada palovammoja.

Takaistuimet
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HUOM
l Selkänojan kulmaa ja istuimen etäisyyttä

voidaan säätää erikseen molemmilla puolil-
la.

l Jos autossa on varusteena tavaratilan kansi,
selkänojia ei voida kallistaa, ellei tavaratilan
kantta asenneta taka-asentoon tai irroteta ko-
konaan.
Katso kohta “Tavaratilan kansi” sivulla
7-89.

Kyynärnoja*
Käytä kyynärnojaa taivuttamalla se alas. Pa-
lauta se alkuperäiseen asentoon työntämällä
se taaksepäin tasoihin istuimen kanssa.

TÄRKEÄÄ
l Älä kiipeä tai istu kyynärnojalle.

Kyynärnoja voi vaurioitua.

HUOM
l Kyynärnojan yläpuolella on mukiteline ta-

kaistuimella istuvia varten.
Katso kohta “Mukiteline” sivulla 7-88.

Lämmitetty istuin*
Lämmitettyä istuinta voi käyttää vain, kun
virta-avain on “ON”-asennossa tai toimintati-
la on ON.

TÄRKEÄÄ
l Älä pidä istuinlämmitintä kytkettynä tarpeet-

tomasti.
l Lämmitä istuin nopeasti käyttämällä suurta

tehoa. Käytä lämmitintä pienellä teholla
(“LO”), kun istuin on lämmennyt. Istuimen
lämpötilassa saattaa tuntua pientä vaihtelua
lämmitettyjä istuimia käytettäessä. Tämä
johtuu lämmittimen sisäisen termostaatin
toiminnasta, eikä se ole merkki toimintahäi-
riöstä.

l Jos lämmitettyä istuinta käyttää joku seuraa-
vista ihmisistä, hänelle saattaa tulla liian
kuuma tai hän voi saada pieniä palovammoja
(ihon punoitusta, rakkuloita jne.):
• Lapset, vanhukset tai sairaat
• Herkkäihoiset
• Ylirasittuneet
• Alkoholin tai unettavien lääkkeiden

(flunssalääkkeet yms.) vaikutuksen alai-
set.

TÄRKEÄÄ
l Istuimelle ei saa panna painavia esineitä, ei-

kä siihen saa työntää neuloja tai muita terä-
viä esineitä.

l Älä käytä istuimella huopaa, tyynyä tai mui-
ta materiaaleja, jotka eristävät lämpöä, kun
käytät lämmitintä, sillä lämmityselementti
voi ylikuumentua.

l Älä käytä istuinten puhdistukseen bensiini-
liuotinta, kerosiinia, bensiiniä, alkoholia tai
muita orgaanisia liuottimia. Istuimen päälli-
nen ja lämmitinyksikkö voivat vahingoittua.

l Jos istuimelle läikkyy vettä tai muuta nestet-
tä, sen on annettava kuivua täysin, ennen
kuin lämmitin kytketään.

l Mikäli havaitset toimintahäiriöitä, kytke is-
tuinlämmitin välittömästi pois.

HUOM
l Älä käytä istuinlämmittimiä pitkän aikaa,

kun moottori ei käy, koska tällöin akku pur-
kautuu.

Lämmitetty istuin*
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Etuistuimet
Käytä katkaisinta nuolien osoittamalla taval-
la. Merkkivalo (A) syttyy lämmitintä käytet-
täessä.

1 (HI) - Suuri teho (pikalämmitys)
2 (POIS) - Lämmitys kytketty pois
3 (LO) - Pieni teho (istuimen lämmit-

tämiseen)

Takaistuimet
Aina kun katkaisinta painetaan, tila muuttuu
seuraavaksi seuraavassa järjestyksessä: OFF
→ HI → LOW → OFF .

PFF - Lämmitin kytketty pois
HI - Suuri teho (pikalämmitys)
LO - Pieni teho (istuimen lämmittä-

miseen)

HUOM
l Takaistuimen katkaisin palaa automaattisesti

asentoon “POIS”, kun moottori sammute-
taan.

Pääntuet

VAROITUS
l Jos ajat ilman pääntukia, itse tai matkus-

tajat voivat loukkaantua vakavasti tai jo-
pa kuolla onnettomuudessa. Voidaksesi
vähentää loukkaantumisvaaraa, varmista
aina että pääntuet on asennettu ja asetettu
oikein, kun istuimella on matkustaja.

l Älä aseta koskaan tyynyä tai vastaavan-
laista kappaletta selkänojaa vasten. Tämä
voi vaikuttaa haitallisesti pääntuen toimi-
vuuteen lisäämällä etäisyyttä pään ja tuen
välillä.

Korkeuden säätö

Etuistuimet
Säädä pääntuen korkeus siten, että tuen kes-
kikohta on mahdollisimman lähellä silmien
tasoa. Tällöin loukkaantumisriski pienenee
törmäystilanteessa. Jos henkilö on niin pitkä,
ettei pääntuki ylety hänen silmiensä korkeu-
delle, tuki tulee säätää mahdollisimman kor-
kealle.

Pääntuet
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Pääntukea voi nostaa vetämällä sitä ylöspäin.
Pääntukea voi laskea painamalla korkeuden
säätönuppia (A) nuolen suuntaan. Kun pään-
tuki on säädetty, varmista että se on lukkiutu-
nut painamalla sitä alaspäin.

Takaistuimet
Jotta vammautumisriski onnettomuustilan-
teessa olisi pienempi, vedä pääntuki ylös lu-
kitusasentoon.
Pääntukea voi nostaa vetämällä sitä ylöspäin.

Pääntukea voi laskea painamalla korkeuden
säätönuppia (A) nuolen suuntaan. Kun pään-
tuki on säädetty, varmista että se on lukkiutu-
nut painamalla sitä alaspäin.

VAROITUS
l Kun joku istuu takaistuimella, nosta pää-

tukea siten, että se lukkiutuu paikalleen.
Muista tehdä tämä säätö ennen kuin läh-
det ajamaan. Muuten iskun voimasta voi
aiheutua vakavia vammoja.

TÄRKEÄÄ
l Pääntuen muoto ja koko vaihtelevat istuimen

mukaan. Käytä aina istuimelle toimitettua,
oikeaa pääntukea. Älä asenna pääntukea
väärin päin.

Irrotus
Nosta pääntukea samalla kun painat korkeu-
den säätönuppia (A).

HUOM
l Jos etuistuimen pääntuki koskee verhoiluun

eikä sitä voi poistaa, kallista istuimen selkä-
nojaa hieman taaksepäin.
Katso kohta “Etuistuimet” sivulla 4-02.

l Kun haluat poistaa pääntuen takapenkin reu-
napaikalta, kallista istuimen selkänojaa hie-
man eteenpäin.
Katso kohta “Takaistuimet” sivulla 4-03.

Pääntuet
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Asennus

HUOM
l Ennen kuin poistat pääntuen takapenkin reu-

napaikalta, kallista istuimen selkänojaa hie-
man eteenpäin.
Katso kohta “Takaistuimet” sivulla 4-03.

Kun asennat pääntukea paikoilleen, varmista
ensin, että se on oikeinpäin ja työnnä se sitten
selkänojaan painaen samalla korkeuden sää-
tönuppia (A) nuolien suuntaan.
Pääntuen varsi, jossa on säätöurat (B), täytyy
asentaa aukkoon säätönupin (A) kanssa.

TÄRKEÄÄ
l Varmista että korkeuden säädön lukitusnupin

(A) asento on kuvan mukainen ja varmista
myös, ettei pääntukia voi vetää kokonaan
ulos selkänojasta.

Tavaratilan teko
Jos haluat saada tavaratilaa, voit kääntää ta-
kaistuimet.

TÄRKEÄÄ
l Älä pinoa tavaroita selkänojia korkeammal-

le. Kiinnitä tavarat lujasti.
Vakavia onnettomuuksia voi olla seuraukse-
na, jos irrallaan olevia tavaroita lentää mat-
kustamoon äkillisen jarrutuksen aikana.

l Älä jätä kättäsi tai jalkaasi istuimen väliin,
kun käännät istuimen.

HUOM
l Istuimia on mahdollista kallistaa erikseen

molemmilla puolilla.

Kääntö
1. Laske takaistuimien pääntuet alimpaan

asentoonsa.
Katso “Pääntuet” sivulla 4-05.

2. Laita takakeski-istuimen turvavyö säily-
tykseen.
Katso “Takaistuimen keskipaikan kolmi-
pistevyö” sivulla 4-11.

3. Aseta lukot taskuihin.

4. Säädä istuin taka-asentoonsa.
Katso kohta “Takaistuimet” sivulla 4-03.

Tavaratilan teko
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HUOM
l Jos et siirrä takaistuinta takaääriasentoon, ta-

kaistuimen ja tavaratilan lattian väliseen ti-
laan voi pudota tavaroita.

5. Vedä vipu (A) ylös, taita sitten istuimen
selkänojaa eteenpäin.

Palautus
Nosta selkänojaa, kunnes se lukkiutuu tuke-
vasti paikoilleen.

Turvavyöt
Oman ja matkustajien turvallisuuden kannal-
ta on ehdottoman tärkeää, että turvavöitä käy-
tetään aina oikein autoa ajettaessa.

Etuistuinten ja/tai takapenkin uloimpien is-
tuinten turvavöissä on automaattinen kiristys-
järjestelmä. Näitä turvavöitä käytetään samal-
la tavalla kuin tavanomaisia turvavöitä.
Katso kohta “Turvavöiden automaattinen ki-
ristys- ja voiman rajoitusjärjestelmä” sivulla
4-13.

VAROITUS
l Kaikkien autoa käyttävien aikuisten, niin

kuljettajan kuin matkustajienkin, on aina
käytettävä turvavöitä, samoin lasten, jot-
ka ovat tarpeeksi suuria käyttämään tur-
vavöitä asianmukaisesti.
Muiden lasten tulisi aina käyttää asian-
mukaista lasten turvaistuimen kiinnitys-
järjestelmää.

l Aseta aina olkahihna olkapään yli ja rin-
nan poikki. Älä pane sitä koskaan taakse-
si tai käsivartesi alle.

l Turvavyö on tarkoitettu vain yhtä henki-
löä varten. Muunlainen käyttö voi olla
vaarallista.

l Turvavyö antaa parhaan mahdollisen suo-
jan, kun istuimen selkänoja on mahdolli-
simman pystysuorassa asennossa. Kun
selkänoja on kallistettu taaksepäin, mat-
kustaja voi etenkin nokkakolarissa liukua
vyön alta eteenpäin ja vahingoittaa itsen-
sä vyöhön, kojetauluun tai edessä olevaan
istuimeen.

l Varmista että turvavyö ei ole kierteellä.

VAROITUS
l Käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia

tai lisäyksiä, jotka estävät turvavyön sää-
tölaitteita toimimasta niin että se ei kiristy
tai estävät turvavyön niin että sen kireyttä
ei voida säätää.

l Älä pidä lasta koskaan sylissä auton olles-
sa liikkeellä, vaikka käytät turvavyötä.
Siitä voi olla seurauksena kohtalokas
loukkaantuminen kolarissa tai äkkipysäy-
tyksissä.

l Säädä turvavyö aina sopivaan kireyteen.
l Pane turvavyön lannehihna aina lanteiden

yli.

3-pisteturvavyö (automaattilu-
kituksella)
Tämäntyyppisen vyön pituutta ei tarvitse sää-
tää. Vyö säätyy automaattisesti sopivan kire-
äksi, mutta istuja voi kuitenkin liikkua. Äkil-
lisen tai voimakkaan törmäyksen sattuessa
vyö lukkiutuu automaattisesti ja pitää varta-
lon paikallaan.

HUOM
l Voit tarkistaa vyön lukituksen vetämällä sitä

nopeasti eteenpäin.

Kiristäminen
1. Vedä turvavyö hitaasti ulos pitämällä

kiinni soljesta.

Turvavyöt
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HUOM
l Jos turvavyö on lukittunut eikä sitä saa ve-

dettyä ulos, kiskaise vyötä kerran voimak-
kaasti ja anna sen vetäytyä kelalle. Vedä
vyöt sen jälkeen hitaasti ulos.

2. Aseta kiinnityssolki lukkoon, kunnes
kuulet napsahduksen.

VAROITUS
l Älä laita lannevyötä koskaan vatsan yli.

Onnettomuustilanteessa turvavyö voi pai-
nua voimakkaasti vatsaa vasten ja aiheut-
taa loukkaantumisen.

l Turvavyöt eivät saa olla kierteellä niitä
käytettäessä.

3. Vedä vyötä kevyesti niin että sen kireys
on sopiva.

Irrottaminen
Pidä kiinni soljesta ja paina lukon painiketta.

TÄRKEÄÄ
l Koska vyö kelautuu koteloon automaattises-

ti, pidä edelleen kiinni kiinnityssoljesta, jotta
vyö pakkautuu hitaasti. Muuten auto voi
vaurioitua.

HUOM
l Jos turvavyö (A) tai rengas (B) likaantuu,

turvavyötä ei ehkä voi vetää sujuvasti si-
säänpäin. Jos turvavyö ja rengas ovat likai-
sia, puhdista ne miedolla saippua- tai puh-
distusaineliuoksella.

Turvavyöt

4-09OGKL19E2 Istuimet ja turvavyöt

4



Turvavyön muistutus

Kuljettajan ja etumatkustajan
istuimet
[Kuljettajan]

[Etumatkustajan]

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Jos virta-avain käännetään asentoon ON tai
toimintatilaksi asetetaan ON, mutta turvavyö-
tä ei ole kiinnitetty, varoitusvalo syttyy ja
merkkiääni kuuluu noin 6 sekuntia muistut-
taen kuljettajaa ja etumatkustajaa turvavyön
kiinnittämisestä.
Jos autoa ajetaan ilman, että turvavyö on
kiinni, varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki soi
jaksoittaisesti, kunnes turvavyö on kiinnitet-
ty. Lisäksi monitoiminäytön tietonäytössä nä-
kyy “FASTEN SEAT BELT” (KIINNITÄ
TURVAVYÖ) kuljettajalle.

VAROITUS
l Älä kiinnitä lisävarusteita tai etikettejä,

joiden vuoksi valo ei näy kunnolla.

HUOM
l Ellei turvavyötä tämänkään jälkeen kiinnite-

tä, varoitusvalo ja äänimerkki antavat lisäva-
roituksia aina, kun auto alkaa liikkua pysäh-
tymisen jälkeen.

l Matkustajan etuistuimen varoitus toimii
vain, jos henkilö istuu istuimella.

l Kun matkustajan etuistuimelle on pantu ta-
varoita, tavaroiden painosta ja paikasta riip-
puen, istuintyynyssä oleva anturi voi aiheut-
taa varoitusäänen ja varoituslampun kytkey-
tymisen päälle.

Takapenkin istuimia varten*

Turvavyöt
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Jos virta-avain käännetään asentoon ON tai
toimintatilaksi asetetaan ON, mutta turvavyö-
tä ei ole kiinnitetty, varoitusvalo syttyy noin
30 sekunnin ajaksi muistuttaen takapenkillä
olevia matkustajia turvavyön kiinnittämises-
tä.
Jos autoa ajetaan ilman, että turvavyö on
kiinni, varoitusvalot syttyvät vielä noin 30 se-
kunniksi. (Se syttyy vain silloin, kun auto
lähtee liikkeelle, eikä turvavyötä ole vielä-
kään kiinnitetty.)
Varoitusvalot sammuvat, kun turvavyö kiin-
nitetään.

VAROITUS
l Älä kiinnitä lisävarusteita tai etikettejä,

joiden vuoksi valo ei näy kunnolla.

HUOM
l Varoitusvalot syttyvät, vaikka takapenkin is-

tuimilla ei istuisi ketään.
l Jos turvavyö avataan auton ajamisen aikana,

ääni kuuluu noin 1 sekunnin ajan ja varoitus-
valo syttyy noin 30 sekunnin ajaksi. Sama-
naikaisesti syttyy sen istuimen varoitusvalo,
jonka turvavyötä ei ole kiinnitetty.

HUOM
l Jos turvavyöt on aluksi kiinnitetty, mutta jo-

kin turvavyö avataan auton ollessa paikal-
laan, minkä jälkeen autolla ajetaan ilman, et-
tä turvavyötä kiinnitetään uudelleen, varoi-
tusvalo syttyy jälleen noin 30 sekunnin ajak-
si sille istuimelle, jonka turvavyö on kiinnit-
tämättä.

Säädettävä turvavyön kiinni-
tyspiste (etuistuimet)
Turvavyön yläkiinnityspisteen korkeutta voi
säätää. Nosta tai laske turvavyön kiinnitintä
(A) vetämällä lukitusnuppia (B).

VAROITUS
l Säädä turvavyön kiinnityspiste riittävän

korkealle siten, että turvavyö on kiinni
hartiassa, mutta ei kosketa kaulaa.

Takaistuimen keskipaikan kol-
mipistevyö
Takaistuimen keskipaikan kolmipistevyötä on
käytettävä asianmukaisesti kuvan osoittamal-
la tavalla.

VAROITUS
l Varmista, että kiinnität molemmat kiinni-

tyssoljet (A ja B). Muussa tapauksessa
suojaustaso jää heikoksi ja törmäys tai
äkillinen pysähdys voi aiheuttaa vakavia
vammoja.

Kiristäminen
1. Vedä lukko (C) ulos istuimen selkänojas-

ta.
Katso kohta “Takaturvavyön säilytys” si-
vulla 4-13.

Turvavyöt
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2. Vedä kiinnityssolkea (A) ja vedä sitten
pieni solki (B) ulos kallistamalla sitä ku-
vassa esitetyllä tavalla.

3. Vedä turvavyötä hitaasti ulos ja vie se
turvavyön ohjaimen (E) kautta niin, että
kiinnityssolki (A) kääntyy etupuolelle.

HUOM
l Jos turvavyö on lukittunut eikä sitä saa ve-

dettyä ulos, kiskaise vyötä kerran voimak-
kaasti ja anna sen vetäytyä kelalle.
Vedä vyö sen jälkeen hitaasti ulos.

4. Vedä turvavyötä ja aseta pieni kiinnitys-
solki (B) lukkoon (C).

5. Aseta kiinnityssolki (A) lukkoon (D).

6. Vedä vyötä kevyesti niin että sen kireys
on sopiva.

Irrottaminen
TÄRKEÄÄ

l Koska vyö kelautuu koteloon automaattises-
ti, pidä edelleen kiinni kiinnityssoljesta, jotta
vyö pakkautuu hitaasti. Muuten auto voi
vaurioitua.

1. Pidä kiinni soljesta (A) ja paina lukon
painiketta (D).

2. Kun haluat avata soljen lukon (C), paina
painiketta (F) kiinnityssoljen (A) kanssa.

Turvavyöt
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3. Anna turvavyön kelautua ja ota se pois
turvavyön ohjaimesta (E).

4. Kun turvavyö on kelautunut kokonaan,
aseta kiinnityssolki (B) ylempään rakoon
(G) ja aseta sitten kiinnityssolki (A)
alempaan rakoon (H).

Takaturvavyön säilytys
Kun turvavyötä ei käytetä, säilytä se kuvan
osoittamalla tavalla.

Turvavyön levyn säilytys

Ulompi asento
Kun hihna on vedetty takaloven (A) läpi, ase-
ta lukkolevy etummaiseen loveen (B).

Keskipaikka
Katso kohta “Takaistuimen keskipaikan kol-
mipistevyö” sivulla 4-11.

Odottavat äidit

VAROITUS
l Turvavöitä voi käyttää jokainen, mukaan

lukien odottavat äidit. Odottavien äitien
tulisi käyttää heitä varten saatavilla olevia
turvavöitä. Tällöin äidin ja syntymättö-
män lapsen loukkaantumisvaaraa vähe-
nee huomattavasti. Lannevyöt tulee aset-
taa reisien yli ja mahdollisimman tiukasti
lantiota vasten, mutta ei vyötärön yli. Ota
yhteys lääkäriin, jos on vielä jotain kysyt-
tävää tai olet huolissasi.

Turvavöiden automaattinen
kiristys- ja voiman
rajoitusjärjestelmä

Kuljettajan ja/tai etumatkustajan istuinten se-
kä takapenkin reunapaikkojen turvavöissä on
esikiristin ja voiman rajoitusjärjestelmä.

Odottavat äidit
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Automaattinen kiristysjärjes-
telmä
Kun virta-avaimen asento tai toimintatila
täyttää seuraavat ehdot ja autoon kohdistuu
niin voimakas törmäys edeltä tai sivusta (au-
tot, joissa on SRS-sivuturvatyynyt ja SRS-
turvaverhot), että kuljettaja, etumatkustaja
ja/tai takapenkin uloimmat matkustajat voivat
vahingoittua, kiristinjärjestelmä kiristää tur-
vavyöt välittömästi, jolloin niiden teho on
mahdollisimman hyvä.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-
jestelmä]
Virta-avain on “ON”- tai “START”-asennos-
sa.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Toimintatila on ON.
Kun autossa on ERA-GLONASS, automaat-
tinen kiristysjärjestelmä toimii, vaikka tun-
nistettaisiin auton kaatuminen tai vierähtämi-
nen kyljelleen.

VAROITUS
l Jotta saisit parhaat tulokset esikiristimel-

lä varustetusta turvavyöstä, varmista että
olet säätänyt istuimen oikein ja että käy-
tät turvavyötä oikein.

TÄRKEÄÄ
l Audiolaitteiden asentaminen tai korjaukset

turvavyön automaattisen kiristysjärjestelmän
tai konsolin läheisyydessä on suoritettava
MITSUBISHI MOTORS ohjeiden mukai-
sesti. Se on tärkeää, koska työ voi vaikuttaa
kiristysjärjestelmiin.

l Jos ajoneuvo romutetaan, ota yhteys valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teeseen.
Se on tärkeää, koska turvavyön kiristysjär-
jestelmän odottamaton aktivointi voi aiheut-
taa vakavia vammoja.

HUOM
l Automaattinen kiristysjärjestelmä kytkeytyy

päälle, jos auto on vakavassa kolarissa, vaik-
ka turvavyöt eivät ole kuluneet.

l Automaattisen kiristysjärjestelmän turvavyöt
on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Kun auto-
maattisella kiristysjärjestelmällä varustetut
turvavyöt ovat aktivoituneet, suosittelemme
että annat valtuutetun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteen vaihtaa ne.

SRS-järjestelmän varoitus
SRS-turvatyynyillä ja esikiristimellä varuste-
tuilla turvavöillä on sama varoitusvalo/näyt-
tö.
Katso kohta “SRS-varoitusvalo/-näyttö” si-
vulla 4-35.

Voiman rajoitusjärjestelmä
Voiman rajoitusjärjestelmä vaimentaa tör-
mäystilanteessa tehokkaasti turvavyöhön
kohdistuvaa kuormaa niin, että matkustajaan
kohdistuva isku on mahdollisimman pieni.

Lastenistuin
Lasta kuljetettaessa on aina käytettävä lapsen
kokoa ja painoa vastaavaa lasten turvaistui-
men kiinnitysjärjestelmää. Tästä on useissa
maissa laki.
Säädökset, jotka koskevat lasten kuljettamista
etuistuimella, voivat vaihdella maasta toi-
seen. Nouda aina voimassa olevia säädöksiä.

VAROITUS
l Pidä lapset takaistuimella mikäli mahdol-

lista. Onnettomuustilastot osoittavat, että
kaikenkokoiset ja -ikäiset lapset ovat pa-
remmassa turvassa istuessaan oikein kiin-
nitettyinä takaistuimella kuin etuistuimel-
la.

l Lapsen pitäminen sylissä ei ole yhtä tur-
vallista kuin turvaistuimessa pitäminen.
Jos asianmukaisia varusteita ei käytetä,
onnettomuustilanteessa seurauksena voi
olla lapsen vammautuminen tai kuolema.

l Lastenistuimessa saa kuljettaa vain yhtä
lasta.

Lastenistuin
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VAROITUS
l Kun kiinnität lasten turvaistuinjärjestel-

män takaistuimeen, estä etuistuimen sel-
känojan osuminen lapsen jalkoihin ja tur-
vaistuimeen.
Muuten lapsi voi loukkaantua vakavasti
äkkijarrutuksessa tai kolarissa.

Jos autossa on turvatyyny mat-
kustajan puolella, lasten tur-
vaistuinta asennettaessa on ol-
tava varovainen
Tässä näkyvä tarra on kiinnitetty autoihin,
joissa on etumatkustajan turvatyyny.

VAROITUS
l Erittäin vaarallista!

ÄLÄ KOSKAAN käytä selkä menosuun-
taan asennettua lapsen turvaistuinta istui-
mella, jossa AKTIIVINEN TURVATYY-
NY on sen edessä. LAPSI voi VAMMAU-
TUA VAKAVASTI.

Käytä takaperin asennettavaa lasten turvais-
tuinta takaistuimella tai kytke matkustajan
etuturvatyynyn katkaisin pois päältä. (Katso
kohta “Turvatyynyn kytkeminen pois päältä”
sivulla 4-27.)

Matkustajan 
etuturvatyyny PÄÄLLÄ

VAROITUS
l TAKAPERIN ASENNETTAVAA LAS-

TEN TURVAISTUINTA EI SAA käyttää
matkustajan puoleisella etuistuimella, el-
lei edessä matkustavan turvatyynyä ole
kytketty pois toiminnasta. Täyttyvä tur-
vatyyny voi aiheuttaa kuoleman tai vaka-
via vammoja lapselle. Takaperin asennet-
tavaa lasten turvaistuinta saa käyttää
vain takaistuimella.

l ETUPERIN ASENNETTAVAA LASTEN
TURVAISTUINTA tulisi käyttää takais-
tuimella aina, kun se on mahdollista. Jos
sitä on tarpeen käyttää etumatkustajan is-
tuimella, kytke etumatkustajan turvatyy-
ny pois käytöstä turvatyynyn virtakatkai-
simella. Ellei tehdä niin seurauksena voi
olla lapsen vakava loukkaantuminen.

l TAKAPERIN ASENNETTAVAA LAS-
TEN TURVAISTUINTA EI SAA käyttää
matkustajan puoleisella etuistuimella, jos
se heikentää kuljettajan näkyvyyttä.

Lastenistuin
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Vauvat ja pienet lapset
Kuljettaessasi vauvoja ja pieniä lapsia autos-
sasi noudata alla olevia ohjeita.

Ohjeet:
l Vauvat, jotka eivät vielä osaa istua, kul-

jetetaan vauvakorissa. Pikkulapsilla, jot-
ka ovat niin lyhyitä, että turvavyön
ylempi vyö kulkee kasvojen tai kaulan
yli, on oltava lasten turvaistuin.

l Lasten turvaistuimen täytyy olla lapsen
painolle ja pituudelle sopiva ja sen täy-
tyy olla asianmukaisesti kiinnitettynä au-
toon. Suuremman turvallisuuden saami-
seksi: LASTEN TURVAISTUIMEN
KIINNITYSJÄRJESTELMÄ TULEE
ASENTAA TAKAISTUIMEEN.

l Ennen kuin ostat lasten turvaistuimen,
sovita sitä auton takaistuimelle varmis-
taaksesi että se sopii hyvin. Joidenkin
valmistajien lasten turvaistuinten kiinnit-
täminen voi olla vaikeaa turvavyön luk-
kojen sijainnin ja istuintyynyn muodon
takia.
Jos lasten turvaistuinta pystyy vetämään
helposti eteenpäin tai jommallekummal-
le sivulle istuintyynyn päällä turvavöi-
den kiinnityksen jälkeen, valitse toisen-
lainen turvaistuin.

VAROITUS
l Kun asennat lasten turvaistuinta paikal-

leen, noudata huolellisesti valmistajan an-
tamia ohjeita. Jos istuin asennetaan vää-
rin, se voi johtaa lapsen vammautumiseen
tai kuolemaan.

l Varmista turvaistuimen kunnollinen kiin-
nitys asennuksen jälkeen painamalla ja
vetämällä turvaistuinta eteen- ja taakse-
päin sekä molemmille sivuille. Ellei lapsen
turvaistuinta ole asennettu hyvin, lapsi ja
muut matkustajat voivat loukkaantua on-
nettomuuden tai äkkijarrutuksen yhtey-
dessä.

l Kun lasten turvaistuimen kiinnitysjärjes-
telmää ei käytetä, pidä lasten turvaistuin
kiinnitettynä turvavyöllä tai ota se pois
autosta voidaksesi estää sen heittelehtimi-
nen auton sisällä onnettomuustilanteessa.

HUOM
l Auton istuinjärjestyksestä ja lasten turvais-

tuimen kiinnitysjärjestelmästä riippuen las-
ten turvaistuin voidaan kiinnittää jompaan-
kumpaan seuraavista paikoista:
• Alempaan kiinnittimeen takaistuimessa

VAIN, jos lasten turvaistuimessa on ISO-
FIX-kiinnittimet (katso sivu 4-21).

• Turvavyön käyttäminen (katso sivu
4-23).

Isommat lapset
Lasten turvaistuimesta ulos kasvaneiden las-
ten paikka on takaistuimella ja heidän tulee
käyttää tavallisia lantio- ja 3-pistevöitä.
Vyön lantio-osa kiinnitetään tiukasti vatsan
korkeudelle, lantioluun alapuolelle. Muuten
vyö saattaa vahingoittaa lapsen vatsaa onnet-
tomuuden sattuessa.

Lastenistuin
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Sopivuus eri ISOFIX-kiinnityskohtiin

Painoryhmä Kokoluokka Kiinnitys

Auton ISOFIX-
kohdat Suositellut turvaistuimen kiinnitysjärjestel-

mät*
UN-R44-hyväksyn-

tänroTakaistuimella
sivulla

Vauvankori F ISO/L1 X — —

G ISO/L2 X — —

0 - Enintään
10 kg

E ISO/R1 IL — —

0+ - Enintään
13 kg

E ISO/R1 IL, IL# BABY-SAFE plus: MZ314393
BABY-SAFE ISOFIX BASE: MZ314394

E1-04301146

D ISO/R2 IL — —

C ISO/R3 IL — —
I - 9-18 kg D ISO/R2 IL — —

C ISO/R3 IL — —

B ISO/F2 IUF — —

B1 ISO/F2X IUF, IL# DUO plus: MZ313045 E1-04301133

A ISO/F3 IUF — —

II & III - 15-36 kg   IL# KIDFIX XP: MZ315025 E1-04301304
*: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

Lastenistuin
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TÄRKEÄÄ
l Irrota pääntuki istuimesta, kun haluat asentaa lasten turvaistuimen.

l Kun asennat turvaistuinjärjestelmän, säädä istuin taka-asentoonsa.

l Kun asennat lasten turvaistuinjärjestelmän takaistuimeen, säädä etuistuinta estääksesi etuistuimen selkänojan osumisen lapsen turvaistuinjärjestelmään.

l Älä istu takapenkin keskipaikalla, kun asennat turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän takapenkin vasemmalle reunapaikalle.

Yllä olevan taulukon merkintöjen selitykset:
l IUF - Sopii yleistyyppisille, kasvot ajosuuntaan asennettaviin lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille, jotka on hyväksytty ky-

seiselle painoluokalle.
l IL - Sopii puoliyleistyyppisille lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille, jotka on hyväksytty kyseisessä painoluokassa.
l IL# - Sopii tietyille rajoitetuille lasten turvaistuimen ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille. Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat turvaistuinjär-

jestelmät”.
l X- ISOFIX-istuimen paikka ei sovi ISOFIX-turvaistuimille tässä painoluokassa.

 

i-Size-lastenistuimen kiinnitysjärjestelmä (Ajoneuvoille, joissa on i-Size-merkintä)

 Istumisasento
Takaistuimella sivulla

i-koon lasten turvaistuinjärjestelmä i-U

TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki.

l Kun asennat turvaistuinjärjestelmän, säädä istuin taka-asentoonsa.

l Kun asennat lasten turvaistuinjärjestelmän takaistuimeen, säädä etuistuinta estääksesi etuistuimen selkänojan osumisen lapsen turvaistuinjärjestelmään.

l Älä istu takapenkin keskipaikalla, kun asennat turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän takapenkin vasemmalle reunapaikalle.

Lastenistuin
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Yllä olevan taulukon merkintöjen selitykset:
l i-U- sopii i-koon “yleisille” lasten turvaistuinjärjestelmille (kasvot eteen- ja taaksepäin).

 

Sopivuus eri istumisasennoissa

Painoryhmä

Istumisasento
Suositellut turvais-
tuimen kiinnitysjär-

jestelmät*1

UN-R44
Hyväksyntänro

Etuistuimella matkustava
Takaistuimella

sivulla
Takaistuimella

keskelläAktivoitu turva-
tyyny

Turvatyyny pois-
tettu käytöstä*2

0 - Enintään
10 kg X U U X — —

0+ - Enintään
13 kg

X U, L# U, L# X BABY-SAFE plus:
MZ314393

E1-04301146

I - 9-18 kg X U, L# U, L# X DUO plus:
MZ313045

E1-04301133

II & III - 15-36 kg X U*3, L# U*3, L# X KIDFIX XP:
MZ315025 E1-04301304

*1: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
*2: Matkustajan puoleisen etuturvatyynyn poiskytkeminen etuturvatyynyn virtakatkaisimella
*3: Älä irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen.

Lastenistuin
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TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki. Älä kuitenkaan poista pääntukea asentaessasi istuinkorokkeen (katso sivu 4-23).

l Kun asennat turvaistuinjärjestelmän, säädä istuin taka-asentoonsa.

l Kun asennat lasten turvaistuinjärjestelmän takaistuimeen, säädä etuistuinta estääksesi etuistuimen selkänojan osumisen lapsen turvaistuinjärjestelmään.

l Älä istu takapenkin keskipaikalla, kun asennat turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän takapenkin vasemmalle reunapaikalle.

Yllä olevan taulukon merkintöjen selitykset:
l U- Sopii “yleisen” luokan istuimiin, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoluokassa.
l L#- Sopii tiettyihin lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmiin. Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat turvaistuinjärjestelmät”.
l X- Istuimen paikka ei sovi lapsille tässä painoluokassa.

 

Lastenistuin
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Lasten turvaistuimen kiinnitys-
järjestelmän asentaminen
alempaan kiinnityskohtaan
(ISOFIX lasten turvaistuimen
kiinnittimet) ja kiinnitysank-
kuri

Alemman kiinnitysankkurin
paikka
Autosi takaistuimessa on alakiinnityskohdat,
joihin lasten turvaistuin voidaan kiinnittää
ISOFIX-kiinnittimillä.

Ajoneuvoille, joissa on ISOFIX-merkintä

Ajoneuvoille, joissa on i-Size-merkintä

AFA123866B

Kiinnitysankkurin paikat
Takaistuinten selkänojien takapuolella on
kaksi turvaistuimen kiinnityskohtaa.
Ne on tarkoitettu lasten turvaistuimen kiinni-
tyshihnan kiinnittämiseen auton takaistuimen
kahdelle istumapaikalle.

VAROITUS
l Lapsi-istuimen kiinnittimet on suunnitel-

tu niin että ne kestävät vain niitä kuor-
mia, jotka niihin kohdistuu, kun lapsi-is-
tuin on kiinnitetty oikein. Niitä ei saa mis-
sään tapauksessa käyttää aikuisten turva-
vöihin tai varusteisiin, tai muiden esinei-
den tai laitteiden kiinnittämiseen autossa.

TÄRKEÄÄ
l Älä istu takapenkin keskipaikalla, kun asen-

nat turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän taka-
penkin vasemmalle reunapaikalle.
Et voi kiinnittää turvavyötä oikein, koska
turvaistuin häiritsee turvavyötä.

Lasten turvaistuimen kiinnitys-
järjestelmä ISOFIX kiinnitti-
millä
Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä on
suunniteltu vain istuimiin, joissa on ala-ank-
kurit. Kiinnitä lasten turvaistuin ala-ankku-
reilla.

Lastenistuin
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Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmää ei
tarvitse kiinnittää auton turvavöillä.

A- Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestel-
män liittimet

Asennus
HUOM

l Jos autossa on tavaratilan kansi, tavaratilan
kansi on asennettava taka-asentoon tai irro-
tettava kokonaan.
Katso kohta “Tavaratilan kansi” sivulla
7-89.

1. Poista kaikki vieras materiaali liittimistä
ja niiden ympäriltä ja varmista, että au-
ton turvavyö on normaalissa säilytyspai-
kassa.

2. Irrota pääntuki siitä kohdasta, johon ha-
luat asentaa lasten turvaistuimen.
Katso “Pääntuet” sivulla 4-05.

3. Säädä takaistuin taka-asentoonsa.
Katso kohta “Takaistuimet” sivulla 4-03.

4. Paina lasten turvaistuimen kiinnitysjär-
jestelmän liittimet (A) alakiinnittimiin
(B) lasten turvaistuimen kiinnitysjärjes-
telmän valmistajan antamien ohjeiden
mukaan.

A: Liitin
B: Alempi kiinnitysankkuri
Jos turvaistuinjärjestelmässä on tukijal-
ka, varmista, että se on lattialla vakaassa
kohdassa.
Jos turvaistuimen käyttö edellyttää kiin-
nityshihnan käyttöä, kiinnitä kiinnitys-
hihna vaiheen 5 mukaisesti.

5. Kiinnitä lapsi-istuimen istuinhihnan
koukku (C) istuinhihnan kiinnitystan-
koon (D) ja kiristä istuinhihnan koukku
niin, että se on kunnolla kiinni.

6. Vedä ja työnnä turvaistuinjärjestelmää
eteen, taakse ja sivuille ja varmista että
se on tukevasti kiinni.

Irrotus
Irrota turvaistuin turvaistuimen kiinnitysjär-
jestelmän valmistajan antamien ohjeiden mu-
kaan.

Lastenistuin

4-22 OGKL19E2Istuimet ja turvavyöt

4



Lasten turvaistuimen asenta-
minen 3-pisteiseen turvavyö-
hön (automaattilukitus)

TÄRKEÄÄ
l Älä istu takapenkin keskipaikalla, kun asen-

nat turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän taka-
penkin vasemmalle reunapaikalle.
Et voi kiinnittää turvavyötä oikein, koska
turvaistuin häiritsee turvavyötä.

Asennus
1. Aseta turvaistuin istuimelle, jolle haluat

asentaa sen, ja irrota istuimen pääntuki.
Katso kohta “Pääntuet” sivulla 4-05.

TÄRKEÄÄ
l Älä irrota niskatukea, kun asennat istuinko-

rokkeen.

2. Kun asennat turvaistuinjärjestelmän etu-
matkustajan istuimelle tai takaistuimelle,
säädä istuin taka-asentoonsa.

3. Vedä vyö lasten turvaistuimen läpi lasten
turvaistuimen kiinnitysjärjestelmän val-
mistajan ohjeiden mukaan ja aseta turva-
vyön pää solkeen.

4. Poista löysyys käyttämällä lukitussolkea.

VAROITUS
l Joissakin turvaistuinmalleissa on käytet-

tävä lukituslaitetta (A), joka auttaa välttä-
mään henkilövahinkoja kolareissa tai
äkillisissä tilanteissa.
Ne tulee asentaa ja niitä tulee käyttää is-
tuimen valmistajan antamien ohjeiden
mukaan.
Lukkolaite on irrotettava, kun lastenis-
tuin otetaan pois.

5. Jos turvaistuinjärjestelmässä on tukijal-
ka, varmista, että se on lattialla vakaassa
kohdassa.

6. Ennen kuin panet lapsen turvaistuimeen,
työnnä ja vedä istuinta kaikkiin suuntiin
ja varmista, että se on kiinnitetty hyvin.
Toimi samoin ennen jokaista käyttöker-
taa.

Irrotus
Irrota lukkolevy soljesta ja poista sitten tur-
vavyö lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestel-
mästä.

Turvavöiden tarkastus
Tarkasta että vöissä ei ole repeämiä, kulumia
tai hankaumia ja ettei metalliosissa ole mur-
tumia tai vääntymiä. Vaihda viallinen turva-
vyö.

VAROITUS
l Suosittelemme, että törmäyksen jälkeen

tarkastutatte kaikki turvavyön osat, kiris-
tysjärjestelmät sekä kiinnittimet mukaan
lukien. Vyöt on aina uusittava ja kiinni-
tyspisteet tarkastettava paitsi jos onnetto-
muus on ollut pieni eikä vöissä näy vauri-
oita ja ne toimivat moitteettomasti.

Turvavöiden tarkastus
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VAROITUS
l Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään tur-

vavöiden osaa; suosittelemme että annat
sen valtuutetun MITSUBISHI MOTORS
huoltopisteen tehtäväksi. Väärä korjaus
tai vaihto voi vaikuttaa vöiden tehokkuu-
teen ja seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen törmäyksen sattuessa.

l Kun kiristysjärjestelmä on aktivoitu, niitä
ei voida enää käyttää uudelleen.
Se ja rullakela täytyy vaihtaa.

l Älä laita lukkon tai sisäänvetomekanis-
miin vieraita esineitä (kuten muovinpala-
sia, paperiliittimiä, nappeja jne.). Älä
myöskään muuntele, poista tai asenna
turvavyötä. Muuten turvavyö ei ehkä tar-
joa vaadittavaa suojaa törmäystilanteessa
tai muussa vastaavassa tilanteessa.

l Puhdista likainen vyö neutraalilla pesuai-
neella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele
vyö ja anna sen kuivua varjoisessa paikas-
sa. Älä yritä valkaista tai värjätä vöitä uu-
delleen, koska tämä vaikuttaa niiden omi-
naisuuksiin.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
SRS-turvatyynyjä koskevat tiedot sisältävät
tärkeitä tietoja kuljettajan ja etumatkustajan
turvatyynyistä, kuljettajan polviturvatyynys-
tä, sivuturvatyynyistä ja verhoturvatyynyistä.
SRS-turvatyyny on suunniteltu turvavyön li-
säksi suojaamaan kuljettajaa ja etuistuimella
istuvaa matkustajaa pää- ja rintavammoilta
tietyissä keskimääräistä kovemmissa nokka-
kolareissa.
 
SRS-järjestelmän kuljettajan polviturvatyyny
(jos se kuuluu varusteisiin) on tarkoitettu täy-
dentämään kuljettajan istuimen turvavyöjär-
jestelmää. Se voi vähentää kuljettajan säärien
liikkumista eteenpäin ja antaa koko keholle
lisäsuojaa tietyntyyppisissä melko vakavissa
tai vakavissa etutörmäyksissä.
 
SRS-järjestelmän sivuturvatyynyt (jos varus-
teena) on suunniteltu täydentämään turvavöi-
tä ja suojaamaan kuljettajaa ja etumatkustajaa
rinnan loukkaantumiselta tietyissä kohtuulli-
sissa ja voimakkaissa sivukolareissa.
 
Mahdolliset SRS-järjestelmän turvaverhot on
tarkoitettu käytettäväksi asianmukaisesti käy-
tettävien turvavöiden lisänä. Se suojaa kuljet-
tajaa ja etuistuimella olevaa matkustajaa pään
vammoilta tietyissä keskimääräisen voimak-
kaissa tai voimakkaissa sivukolareissa.

 
Kun autossa on ERA-GLONASS, SRS-turva-
verho toimii myös silloin, kun tunnistetaan
auton vieriminen ja turvaverhot on suunnitel-
tu vähentämään myös riskiä tulla viskoutu-
neeksi ulos autosta sivuikkunoiden kautta,
kun auto joutuu onnettomuuteen, missä sii-
hen törmätään jommaltakummalta sivulta tai
kun se kaatuu ja vierähtää kyljelleen.
SRS EI korvaa turvavöitä. Parhaan mahdolli-
sen suojan varmistamiseksi kaikissa mahdol-
lisissa kolareissa ja onnettomuuksissa kaik-
kien matkustajien sekä kuljettajan on käytet-
tävä turvavöitä.

HUOM
l SOS-hätäavustaja (jos kuuluu varusteisiin)

on suunniteltu toimimaan, kun jokin turva-
tyynyistä toimii tai tapahtuu voimakas tör-
mäys. Katso kohta “Telematiikkaohjausyk-
sikkö (TCU)*” sivulla 2-05.

l ERA-GLONASS (jos kuuluu varusteisiin)
on suunniteltu toimimaan, kun jokin turva-
tyynyistä toimii tai tapahtuu voimakas tör-
mäys.
Katso kohta “ERA-GLONASS” sivulla
8-02.
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SRS-järjestelmän toimintaperi-
aate
SRS-järjestelmässä on seuraavat komponen-
tit:

1- Turvatyynymoduuli (Kuljettaja)
2- Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo
3- Turvatyynymoduuli (Matkustaja)
4- Kuljettajan polviturvatyynymoduuli*

5- Matkustajan etuturvatyynyn katkaisin

6. Sivuturvatyynymoduulit*
7. Turvaverhomoduulit*

Turvatyynyt ovat käytössä vain, kun virta-
avain on jossakin seuraavassa luetellussa
asennossa tai toimintatila on jokin seuraavis-
ta.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-
jestelmä]
Virta-avain on “ON”- tai “START”-asennos-
sa.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Toimintatila on ON.
Kun autossa on ERA-GLONASS, niin jos
turvatyynyn ohjausyksikkö tunnistaa auton
vierimisen, turvaverhot toimivat.
 

Turvatyynyn aukeaminen synnyttää äkillisen
kovan äänen ja siitä vapautuu hieman savua
ja jauhetta, mutta se ei ole vaarallista eikä tar-
koita, että auto palaa. Henkilöt joilla on hen-
gitysvaikeuksia voivat tuntea vähäistä ärsy-
tystä, mikä johtuu käytettävistä kemikaaleis-
ta; avaa ikkuna turvatyynyn täyttymisen jäl-
keen, jos avaaminen on turvallista.
Turvatyynyt tyhjentyvät hyvin nopeasti täyt-
tymisen jälkeen, joten ei ole paljon vaaraa
näkökentän heikkenemisestä.

TÄRKEÄÄ
l Turvatyynyt täyttyvät erittäin nopeasti. Tie-

tyissä tapauksissa täyttyvä turvatyyny voi ai-
heuttaa vähäisiä hankaumia, mustelmia, pie-
niä haavoja tms.

VAROITUS
l ON HYVIN TÄRKEÄÄ ISTUA KUN-

NOLLA ISTUIMELLA.
Jos kuljettaja tai etuistuimella istuva mat-
kustaja on liian lähellä ohjauspyörää tai
kojetaulua, turvatyynyn täyttyminen voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.
Turvatyynyt täyttyvät hyvin nopeasti ja
voimakkaasti.
Jos kuljettaja tai matkustaja ei ole oikeas-
sa asennossa, turvatyyny ei ehkä suojaa
häntä kunnolla ja se voi aiheuttaa vam-
moja, kun se täyttyy.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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VAROITUS
l Älä istu istuimen reunalla tai jalat liian

lähellä kojelautaa. Älä myöskään nojaa
päällä tai rinnalla lähelle ohjauspyörää
tai kojelautaa. Älä laita jalkojasi kojetau-
lun päälle tai sitä vasten.

l Vauvat ja pikkulapset tulee pitää takais-
tuimella asianmukaisissa lasten turvais-
tuimissa.
Takaistuin on turvallisin paikka vauvoille
ja lapsille.

VAROITUS
l Vauvat ja pienet lapset eivät saa koskaan

matkustaa autossa kiinnittämättöminä tai
sylissä tai nousta seisomaan kojetaulua
vasten. He voivat loukkaantua vakavasti
onnettomuudessa, kun turvatyyny täyttyy.
Heidät tulee pitää takaistuimella asian-
mukaisissa lasten turvaistuimissa.
Katso “Lastenistuin” sivulla 4-14.

l Isompien lasten paikka on takaistuimella
ja he käyttävät turvavöitä ja tarvittaessa
istuimen korotinta.

Ole varovainen asentaessasi
lasten turvaistuinta etupenkil-
le, jossa on turvatyyny.
Tässä näkyvä tarra on kiinnitetty autoihin,
joissa on etumatkustajan turvatyyny.

VAROITUS
l Erittäin vaarallista!

ÄLÄ KOSKAAN käytä selkä menosuun-
taan asennettua lapsen turvaistuinta istui-
mella, jossa AKTIIVINEN TURVATYY-
NY on sen edessä. LAPSI voi VAMMAU-
TUA VAKAVASTI.
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Matkustajan etuturvatyynyn
virtakatkaisin
Matkustajan etuturvatyyny voidaan kytkeä
pois matkustajan etuturvatyynyn katkaisimel-
la. Jos sinulla on lasten turvaistuin, jota ei
voida asentaa mihinkään muuhun istuimeen
kuin etuistuimeen, muista kytkeä matkustajan
etuturvatyyny pois matkustajan etuturvatyy-
nyn katkaisimella ennen turvaistuimen käyt-
tämistä.
(Katso kohta “Turvatyynyn poiskytkeminen”
sivulla 4-27)
Etumatkustajan turvatyynyn katkaisimen si-
jainti on esitetty kuvassa.

Etumatkustajan turvatyynyn
merkkivalo
Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkennän
merkkivalo sijaitsee kojetaululla.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Molemmat merkkivalot syttyvät yleensä vir-
ta-avaimen ollessa “ON”-asennossa tai toi-
mintatilan ollessa ON ja sammuvat muuta-
man sekunnin kuluttua.
Kun matkustajan etuturvatyynyn virtakatkai-
sin käännetään OFF-asentoon, pois-asennon
merkkivalo palaa ja osoittaa, että matkustajan
etuturvatyyny ei toimi. Kun matkustajan etu-
turvatyynyn virtakytkin käännetään ON-asen-
toon, pois-asennon merkkivalo sammuu ja
päällä-asennon merkkivalo syttyy noin 1 mi-
nuutin ajaksi osoittaen, että matkustajan etu-
turvatyyny toimii.

VAROITUS
l Älä asenna mitään varustetta siten, että

merkkivalo ei näy äläkä peitä merkkiva-
loa tarralla. Et voi varmistaa matkustajan
turvatyynyjärjestelmän tilaa.

Turvatyynyn poiskytkeminen

VAROITUS
l Voidaksesi vähentää vakavan onnetto-

muuden tai kuolemanvaaran:
• Käännä virta-avain aina LOCK-asen-

toon tai aseta toimintatilaksi OFF en-
nen kuin käytät etumatkustajan turva-
tyynyn ON-OFF-kytkintä. Sen laimin-
lyöminen voi vaikuttaa turvatyynyn toi-
mintaan.

• Odota vähintään 60 sekuntia virta-
avaimen kääntämisestä “LOCK”-asen-
toon tai toimintatilan asettamisesta
OFF-tilaan, ennen kuin käytät etutur-
vatyynyn katkaisinta.
SRS-turvatyynyjärjestelmä on suunni-
teltu niin, että se saa tarpeeksi virtaa
turvatyynyn täyttymiseen.

• Ota virta-avain aina pois virtalukosta
ennen kuin käytät etumatkustajan tur-
vatyynyn katkaisinta. Muuten etumat-
kustajan turvatyynyn katkaisin voi jää-
dä väärään asentoon.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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VAROITUS
• Älä käännä etumatkustajan turvatyy-

nyn virtakatkaisinta asentoon OFF
muulloin kuin silloin, kun etuistuimelle
kiinnitetään turvaistuin.

• Ellei OFF-merkkivalo syty, kun mat-
kustajan etuturvatyynyn virtakatkaisin
käännetään OFF-asentoon, älä asenna
lasten turvaistuinta etuistuimelle. Suo-
sittelemme, että annat valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen
tarkastaa järjestelmän.

• Jos OFF-merkkivalo jää palamaan,
kun matkustajan etuturvatyynyn virta-
katkaisin on käännetty päälle, älä anna
kenenkään istua etuistuimella. Suositte-
lemme, että annat valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen
tarkastaa järjestelmän.

Noudata seuraavia vaiheita, kun käännät tur-
vatyynyn pois:

1. Työnnä avain matkustajan etuturvatyy-
nyn katkaisimeen ja käännä katkaisin
OFF-asentoon.

HUOM
l Jos autossa on avaimeton ohjausjärjestelmä,

käytä hätäavainta.
Katso kohta “Hätäavain” sivulla 3-15.

2. Ota avain pois etumatkustajan turvatyy-
nyn ON-OFF-kytkimestä.

3. Käännä virta-avain “ON”-asentoon tai
aseta toimintatilaksi ON. Etumatkustajan
turvatyynyn OFF-merkkivalo jää pala-
maan.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Etumatkustajan turvatyyny on nyt kytketty
pois, eikä se täyty, ennen kuin se kytketään
taas päälle.

Kuljettajan ja etumatkustajan
turvatyynyjärjestelmä
Kuljettajan turvatyyny on ohjauspyörän kes-
kellä pehmustetun kannen alla. Matkustajan
puolen turvatyyny on hansikaslokeron ylä-
puolella kojetaulussa.

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny on
suunniteltu täyttymään samanaikaisesti, vaik-
ka matkustajan istuimella ei olisi ketään.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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Kuljettajan polviturvatyyny-
järjestelmä*
Kuljettajan polviturvatyyny sijaitsee ohjaus-
pyörän alapuolella. Kuljettajan polviturvatyy-
ny on suunniteltu laukeamaan samaan aikaan
kuin kuljettajan turvatyyny.

Etuturvatyynyjen ja kuljetta-
jan polviturvatyynyn laukeam-
inen

Etuturvatyynyt ja kuljettajan
polviturvatyyny ON SUUNNI-
TELTU LAUKEAMAAN,
kun…
Etuturvatyynyt ja kuljettajan polviturvatyyny
on suunniteltu laukeamaan, kun autoon koh-
distuu edestä päin kohtalaisia tai voimakkaita
iskuja. Tyypillinen tilanne näkyy kuvassa.

1- Nokkakolari kiinteään seinään vähintään
nopeudella 25 km/h.

2- Kohtalainen tai voimakas etutörmäys
varjostettuun alueeseen nuolien välissä

 

Etuturvatyynyt ja kuljettajan polviturvatyyny
laukeavat, jos iskun voimakkuus on yllä ku-
vattua raja-arvoa suurempi, eli jos se vastaa
noin 25 km/h:n nopeudella tapahtunutta tör-
mäystä kiinteään seinään, joka ei liiku tai jo-
ka ei myötää. Jos iskun voimakkuus on edellä
kuvattua alempi, etuturvatyynyt ja kuljettajan
polviturvatyyny eivät välttämättä laukea. Tä-
mä kynnysarvonopeus on kuitenkin huomat-
tavasti korkeampi, jos ajoneuvo iskeytyy
kohteeseen, joka imee iskun esim. muutta-
malla muotoaan tai siirtymällä, toiseen pai-
kallaan olevaan autoon, pylvääseen tai kaitei-
siin.
Koska nokkakolareissa siirryt helposti pois
paikaltasi, on aina tärkeää pitää turvavöitä.
Turvavyöt pitävät turvallisen etäisyyden oh-
jauspyörään ja kojelautaan turvatyynyn en-
simmäisen täyttymisvaiheen aikana. Turva-
tyynyn ensimmäinen täyttymisvaihe on kaik-
kein voimakkain ja se voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen. Lisäksi turvavyöt autossasi
ovat tärkein suoja kolareissa. SRS-järjestel-
män turvatyynyjen tarkoitus on antaa lisäsuo-
jaa. Siksi oman ja matkustajien turvallisuu-
den kannalta on tärkeä aina käyttää turvavöi-
tä.
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Etuturvatyynyt ja kuljettajan
polviturvatyyny EIVÄT EHKÄ
LAUKEA, kun…
Auton korin rakenne on suunniteltu siten, että
se vaimentaa törmäystä tietyntyyppisissä
nokkakolareissa ja suojelee matkustajia louk-
kaantumiselta. (Auton korin etuosan muoto
voi muuttua merkittävästi, kun se vastaanot-
taa törmäysenergian.) Tällöin etuturvatyynyt
ja kuljettajan polviturvatyynyt eivät välttä-
mättä laukea, vaikka auton kori vääntyy ja
vaurioituu.
Kuvassa näkyy esimerkkejä muutamista tyy-
pillisistä tilanteista.

1- Törmäys pylvääseen, puuhun tai muu-
hun kapeaan esineeseen

2- Auto liukuu kuorma-auton takaosan alle
3- Vinosti tulevat nokkakolarit

Koska etuturvatyynyt ja kuljettajan polvitur-
vatyynyt eivät suojaa matkustajia kaiken-
tyyppisissä etutörmäyksissä, kiinnitä aina tur-
vavyöt asianmukaisesti.

Etuturvatyynyjä ja kuljettajan
polviturvatyynyjä EI OLE
SUUNNITELTU LAUKEA-
MAAN, kun…
Etuturvatyynyjä ja kuljettajan polviturvatyy-
nyjä ei ole suunniteltu laukeamaan tilanteis-
sa, joissa ne eivät yleensä voi suojata matkus-
tajaa.
Kuvassa näkyy sellaisia tilanteita.

1- Takakolarit
2- Sivukolarit
3- Ajoneuvo kääntyy sivulle tai katolle

 

Koska etuturvatyynyt ja kuljettajan polvitur-
vatyynyt eivät suojaa matkustajia kaiken-
tyyppisissä törmäyksissä, kiinnitä aina turva-
vyöt asianmukaisesti.

Etuturvatyynyt ja kuljettajan
polviturvatyyny SAATTAVAT
LAUETA, kun…
Etuturvatyynyt ja kuljettajan polviturvatyyny
saattavat laueta, jos auton pohjaan kohdistuu
kohtalainen tai voimakas isku (alapohjan
vaurio).
Kuvassa näkyy esimerkkejä muutamista tyy-
pillisistä tilanteista.

1- Törmäys korokkeeseen/liikenneympy-
rään tai tienreunaan

2- Auto kulkee kuilun/katureikien yli
3- Auto ajaa jyrkkää rinnettä alas ja iskey-

tyy maahan
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Koska etuturvatyynyt ja kuljettajan polvitur-
vatyyny saattavat laueta kuvien mukaisten
tietyntyyppisten odottamattomien iskujen
vuoksi, jotka saattavat siirtää matkustajan
paikaltaan, on aina tärkeää käyttää turvavöitä
asianmukaisesti. Turvavyöt pitävät turvalli-
sen etäisyyden ohjauspyörään ja kojelautaan
turvatyynyn ensimmäisen täyttymisvaiheen
aikana. Turvatyynyn ensimmäinen täyttymis-
vaihe on kaikkein voimakkain ja se voi ai-
heuttaa vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS
l Älä kiinnitä ohjauspyörän pehmustettuun

suojukseen mitään, esimerkiksi merkkejä
ja tarvikkeita. Se voi loukata matkusta-
jaa, jos turvatyyny täyttyy.

l Älä aseta mitään hansikaslokeron päälle
tai kiinnitä mitään kojetauluun. Se voi
loukata matkustajaa, jos turvatyyny täyt-
tyy.

VAROITUS
l Älä kiinnitä mitään tai laita tavaroita tuu-

lilasin eteen. Nämä tavarat voivat estää
turvatyynyn täyttymisen tai loukata mat-
kustajaa turvatyynyn täyttyessä.

l Älä kiinnitä virta-avaimeen muita avai-
mia tai esineitä (kovia, teräviä tai paina-
via esineitä). Tällaiset esineet voivat estää
kuljettajan polviturvatyynyn normaalin
täyttymisen tai lentää ilmaan turvatyynyn
täyttyessä ja aiheuttaa vakavan vamman.

l Älä kiinnitä lisävarusteita kojelaudan kul-
jettajan puolen alaosaan. Tällaiset esineet
voivat estää kuljettajan polviturvatyynyn
normaalin täyttymisen tai lentää ilmaan
turvatyynyn täyttyessä ja aiheuttaa vaka-
van vamman.

l Älä laita tavaroita, eläimiä tai muita esi-
neitä turvatyynyjen ja kuljettajan tai
etuistuimella matkustavan väliin. Se voi
vaikuttaa turvatyynyn toimintaan, tai ai-
heuttaa loukkaantumisia, kun turvatyyny
täyttyy.

VAROITUS
l Turvatyynyn täyttymisen jälkeen monet

turvatyynyjärjestelmän komponentit ovat
kuumia. Älä koske näihin osiin. Voit saa-
da palovamman.

l Turvatyynyjärjestelmä on suunniteltu toi-
mimaan vain kerran. Kun turvatyyny on
täyttynyt kerran, se ei toimi uudelleen. Ne
on vaihdettava nopeasti, ja suosittelemme,
että annat koko turvatyynyjärjestelmän
valtuutetun MITSUBISHI MOTORS
huoltopisteen tarkastettavaksi.

Sivuturvatyyny*
Sivuturvatyynyt (A) ovat ainoastaan kuljetta-
jan ja matkustajan istuimissa.
Sivuturvatyyny täyttyy, jos autoon osuu si-
vusta tuleva törmäys silloinkin kun etuistui-
mella ei ole matkustajaa.
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Sivuturvatyynyllä varustettuun istuimeen on
kiinnitetty tarra.

Turvaverhojärjestelmä*
Turvaverhot on sijoitettu kattolistaan. Turva-
verhot on suunniteltu täyttyväksi vain sillä
puolella autoa, johon isku osuu, vaikkakin
etu- tai takaistuimella ei ole matkustajaa.

Sivuturvatyynyjen ja turvaver-
hojen täyttyminen

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot
ON SUUNNITELTU TÄYTTY-
MÄÄN jos...
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suunniteltu
täyttymään, jos ajoneuvon matkustamon kes-
kiosaan kohdistuu keskimääräistä voimak-
kaampi isku.
Tyypillinen tilanne näkyy kuvassa.

Kun autossa on ERA-GLONASS, jos turva-
tyynyn ohjausyksikkö tunnistaa auton vieri-
misen, turvaverhot toimivat.

Turvavyöt autossasi ovat tärkein suoja kola-
reissa. SRS-järjestelmän sivuturvatyyny- ja
turvaverhojärjestelmän tarkoitus on antaa li-
säsuojaa. Siksi oman ja matkustajien turvalli-
suuden kannalta on tärkeä aina käyttää turva-
vöitä.
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot
EIVÄT TÄYTY, jos...
Auton korin rakenne on suunniteltu niin, että
se vaimentaa iskua tietyn tyyppisissä sivuko-
lareissa ja siten suojelee matkustajia louk-
kaantumisilta. (Auton korin muoto voi muut-
tua merkittävästi, kun se vastaanottaa tör-
mäysenergian.) Tällöin sivuturvatyynyt ja
pääturvatyynyt eivät välttämättä laukea, vaik-
ka auton kori vääntyy ja vaurioituu. Kuvassa
näkyy esimerkkejä muutamista tyypillisistä
tilanteista.

1- Sivutörmäykset muualle kuin matkusta-
mon kohdalle

2- Moottoripyörä tai muu vastaavanlainen
pieni ajoneuvo törmää ajoneuvon sivuun

3- Törmäys pylvääseen, puuhun tai muu-
hun kapeaan esineeseen

4- Vinosti tulevat sivukolarit
5- Auto vierähtää katolleen tai kyljelleen*

Koska sivuturvatyynyt ja turvaverhot eivät
suojele matkustajaa kaiken tyyppisissä sivu-
kolareissa, muista käyttää aina turvavöitä.

*: Kun autossa on ERA-GLONASS, jos auto
vierähtää katolleen tai kyljelleen, turva-
verhot toimivat.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot
EI OLE SUUNNITELTU
TÄYTTYMÄÄN jos...
Sivuturvatyynyjä ja turvaverhoja ei ole suun-
niteltu täyttymään tilanteissa, joissa ne eivät
voi antaa suojaa matkustajalle. Tyypillinen ti-
lanne näkyy kuvassa.

1- Nokkakolarit
2- Takakolarit
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4-33OGKL19E2 Istuimet ja turvavyöt

4



3- Auton kaatuminen katolleen etukautta

Koska sivuturvatyynyt ja turvaverhot eivät
suojele matkustajaa kaikentyyppisissä kola-
reissa, muista käyttää aina turvavöitä.

VAROITUS
l Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suun-

niteltu tehostamaan kuljettajan ja etuis-
tuimella matkustavan turvavöiden käyt-
töä. Turvavöitä on aina käytettävä ja kul-
jettajan ja matkustajan tulee istua aina
suorassa selkänojan ollessa pystyasennos-
sa, ikkunaan tai oveen nojaamatta.

l Sivuturvatyynyt ja turvaverhot täyttyvät
suurella voimalla. Kuljettajan ja etumat-
kustajan ei tulisi laittaa käsiään ulos ikku-
nasta tai nojata oveen. Näin vähennetään
sivuturvatyynyn ja pääturvatyynyn lau-
keamisen aiheuttamaa vakavan tai mah-
dollisesti kuolemaan johtavan loukkaan-
tumisen riskiä.

VAROITUS
l Älä anna kenenkään takaistuimella istu-

van pitää kiinni kummankaan etuistui-
men selkänojasta, jotta voidaan välttää
täyttyvien sivuturvatyynyjen aiheuttamat
vaarat. Erikoista huolta on pidettävä lap-
sista.

l Älä laita mitään esineitä kummankaan
etuistuimen selkänojan lähelle. Ne voivat
estää sivuturvatyynyn täyttymisen ja ai-
heuttaa loukkaantumisia niiden sinkoil-
lessa silloin kun sivuturvatyyny täyttyy.

l Älä laita tarroja, lappuja tai mitään mui-
ta koristeita kummankaan etuistuimen
selkänojaan. Ne voivat estää sivuturvatyy-
nyn täyttymisen.

l Älä asenna istuinsuojia sivuturvatyynyillä
varustettuihin istuimiin.
Älä päällystä sivuturvatyynyillä varustet-
tuja istuimia uudelleen. Muuten sivutur-
vatyynyn täyttyminen voi estyä.

VAROITUS
l Älä kiinnitä mikrofonia (A) tai mitään

muuta laitetta tai esinettä paikkoihin,
joissa sivuturvaverhot (B) voivat aktivoi-
tua, kuten tuulilasiin, ovien ikkunoihin,
etu- ja takapilareihin eikä katon puolelle
tai kahvoihin. Kun turvaverhot täyttyvät,
mikrofoni tai muu laite tai esine paiskau-
tuu suurella voimalla tai turvaverhot eivät
ehkä aktivoidu oikein, mistä on seurauk-
sena kuolema tai vakava loukkaantumi-
nen.

l Älä pane vaateripustinta tai muuta paina-
vaa tai terävää esinettä koukkuun. Jos
turvaverho on aktivoitu, sellaiset esineet
voivat lennellä suurella voimalla ja estää
turvaverhon täyttymisen. Ripusta vaatteet
suoraan koukkuun (ilman ripustinta).
Varmista että vaatteiden taskuissa ei ras-
kaita tai teräviä esineitä, kun ripustat ne
koukkuun.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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VAROITUS
l Älä anna lapsen nojautua etuovea vasten

tai sen lähelle, vaikka lapsi istuisikin tur-
vaistuimessa.
Lapsen pää ei saa nojata siihen istuimen
kohtaan tai olla lähellä sitä kohtaa, jossa
sivuturvatyyny tai turvaverhot ovat. Se on
vaarallista, jos sivuturvatyynyt ja turva-
verhot täyttyvät.
Ellei näitä ohjeita noudateta, siitä voi olla
kohtalokkaita seurauksia lapselle.

l Suosittelemme että työt sivuturvatyynyssä
ja sen läheisyydessä ja turvaverhoissa
suoritetaan valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteessä.

SRS-varoitusvalo/näyttö

Kojetaulussa on SRS-järjestelmän varoitus-
valo. Järjestelmä tarkistaa itsensä aina, kun
virta-avain käännetään “ON”-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON. SRS-järjestel-
män varoitusvalo syttyy useiden sekuntien
ajaksi ja sammuu sitten. Tämä on normaalia
ja tarkoittaa, että järjestelmä toimii oikein.
Jos SRS-järjestelmän jossakin osassa on vika,
varoitusvalo syttyy ja jää palamaan. Samalla
monitoiminäytön tietonäyttöön tulee varoitus.
SRS-järjestelmällä ja turvavöiden automaatti-
sella kiristysjärjestelmällä on sama varoitus-
valo.

VAROITUS
l Seuraavissa tilanteissa voi olla kyse SRS-

turvatyynyjen ja/tai turvavyön esikiristi-
mien vika. Ne eivät ehkä toimi oikein tör-
mäystilanteessa tai saattavat aktivoitua
äkillisesti ilman törmäystä:
• SRS-varoitusvalo ei syty tai se jää pala-

maan, vaikka virta-avain tai toimintati-
la on ON-asennossa.

• SRS-varoitusvalo ja/tai varoitusnäyttö
tulevat näkyviin ajon aikana.

SRS-turvatyynyt ja turvavyön esikiristi-
met on suunniteltu vähentämään vakavan
vamman tai kuoleman riskiä tietynlaisissa
törmäyksissä. Jos jompikumpi edellä mai-
nituista tilanteista tapahtuu, tarkastuta
auto välittömästi valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkees-
sä.

HUOM
l Kun autossa on ERA-GLONASS, jos ERA-

GLONASS -järjestelmä on toiminnassa,
SRS-varoitusvalo syttyy.

SRS-järjestelmän huolto

VAROITUS
l Suosittelemme SRS komponenttien tai sen

viereisten osien huolto suoritetaan valtuu-
tetussa MITSUBISHI MOTORS huolto-
pisteessä.
SRS-järjestelmän komponenttien tai joh-
dinten asiaton käsittely voi saada turva-
tyynyt laukeamaan vahingossa tai tehdä
järjestelmästä toimimattoman; kumpikin
tilanne voi aiheuttaa vakavia vammoja.

l Älä tee minkäänlaisia muutoksia ohjaus-
pyörään, turvavöiden keloihin tai muihin
SRS-järjestelmän komponentteihin. Esi-
merkiksi uusi ohjauspyörä tai etupusku-
rin tai rungon muutokset voivat häiritä
SRS-järjestelmän toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteen.

l Jos autosi on vioittunut jotenkin, suositte-
lemme, että tarkastutat SRS-järjestelmän
varmistaaksesi, että se toimii oikein.

l Älä muuta etuistuimia, keskipylvästä eikä
keskikonsolia.
Se voi estää SRS-järjestelmän toimintaa
ja aiheuttaa loukkaantumisia.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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VAROITUS
l Jos turvatyynyn säilytysalueella havai-

taan kulumia, naarmuja, halkeamia, särö-
jä tai vaurioita, SRS-järjestelmä on an-
nettava valtuutetun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteen tarkastettavaksi.

HUOM
l Jos autosi on romutettava, toimi paikallisten

lakien ja määräysten mukaisesti ja ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huol-
topisteeseen, jotta turvatyynyjärjestelmä voi-
daan purkaa turvallisesti.

SRS-turvatyynyjärjestelmä
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Mittaristo

1- Kierroslukumittari
Kierroslukumittari näyttää moottorin
käyntinopeuden (r/min). Kierroslukumit-
tarin avulla voit päästä entistä taloudelli-
sempaan ajotapaan ja se varoittaa myös
liian suurista moottorin käyntinopeuksis-
ta (Punainen vyöhyke).

2- Tietonäyttö ® s. 5-02
Tietonäyttö ® s. 5-22

3- Nopeusmittari (km/h tai mph + km/h)
4- Mittarivalaistuksen himmenninpainike

® s. 5-02

TÄRKEÄÄ
l Tarkkaile kierroslukumittaria ajon aikana,

jotta moottorin käyntinopeus ei pääse kohoa-
maan punaiselle alueella (liian suuri kierros-
nopeus).

Mittarivalaistuksen säädin
Auto antaa äänimerkin ja mittarivalaistus
muuttuu aina, kun mittarivalaistuksen paini-
ketta painetaan.

1- Kirkkaustaso
2- Mittarivalaistuksen himmenninpainike

HUOM
l Voit säätää 8 eri tasoa, kun seisontavalot pa-

lavat, ja 8 eri tasoa, kun ne eivät pala.
l Mittarivalaistuksen kirkkaus säätyy auto-

maattisesti auton ulkopuolen valoisuuden
mukaan.

l Laitteiden kirkkaustaso tallentuu muistiin,
kun virta-avain käännetään pois-asentoon tai
toimintatilaksi valitaan OFF (POIS).

l Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
2 sekunnin ajan, kun seisontavalot palavat,
kirkkaustaso muuttuu enimmäisarvoonsa.
Jos painiketta pidetään uudelleen painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan, kirkkaustaso pa-
laa aiemmalle tasolle.
Autoissa, joissa on Smartphone Link -audio-
näyttö tai MITSUBISHI-moniviestijärjestel-
mä (MMCS), MITSUBISHI-moniviestijär-
jestelmän (MMCS) karttanäyttöä ei voi vaih-
taa yöaika-asetukseen, kun mittariston valon
kirkkaus on säädetty maksimiin.

Tietonäyttö
Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan en-
nen sen käyttöä.
Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot:
varoitukset, matkamittari, osamatkamittari,
keskimääräinen ja hetkellinen polttoaineen
kulutus, keskimääräinen nopeus jne.

Mittaristo
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[Kun virta-avaimen asento tai
toimintatila on OFF]

1-  merkin näyttö ® s. 5-06
2- Tietonäyttö ® s. 5-04

Keskeytysnäyttö ® s. 5-06
3- Ovi auki -varoitusnäyttö ® s. 5-07
4- Matkamittari ® s. 5-08
5- “ ” merkkivalo ® s. 5-06

[Kun virta-avaimen asento tai
toimintatila on ON]

1- S-AWC (Super-All Wheel Control) -ajo-
tilan näyttö* ® s. 6-50

2-  merkin näyttö ® s. 5-06
3- Kaistavahtijärjestelmän (LDW) näyttö*

® s. 6-111

4- ECO-tilan merkkivalonäyttö*
® s. 5-66

5- Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö
® s. 5-07

6- Matkamittari ® s. 5-08

7- Vaihdevivun ilmaisinnäyttö*
® s. 6-35, 6-45

8- Valintavivun asennon näyttö*
® s. 6-44

9- Vakionopeussäädinnäyttö* ® s. 6-66

Tietonäyttö
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10- Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) -
näyttö* ® s. 6-76

11- Nopeuden rajoittimen näyttö*
® s. 6-71

12- ECO-tilan merkkivalo* ® s. 5-12
13- “ ” merkkivalo ® s. 5-06
14- Tietonäyttö ® s. 5-05
15- Jäljellä olevan polttoaineen näyttö

® s. 5-07
16- Ulkolämpötilanäyttö ® s. 5-08
17- Auto Stop & Go (AS&G) -näyttö*

® s. 6-29
Auto Stop & Go (AS&G) OFF -näyttö*
® s. 6-34

HUOM
l Polttoaineyksikköjä, ulkolämpötilayksikkö-

jä, näyttökieltä ja muita asetuksia voidaan
muuttaa.
Katso “Toimintojen asetusten muuttaminen”
sivulla 5-12.

Monitoiminäytön kytkimet
Aina, kun monitoiminäytön kytkimiä paine-
taan, summeri soi ja monitoiminäyttö näyttää
eri tietoja, kuten varoituksia, osamatkamitta-
rin, keskimääräisen ja hetkellisen polttoai-
neen kulutuksen, etäisyyden jne.

Monitoiminäytön kytkimillä voi muuttaa
myös esimerkiksi monitoiminäytön kieltä ja
mittayksikköjä.

Tietonäyttö (virta-avaimen ol-
lessa OFF-asennossa tai toi-
mintatilan ollessa OFF)
Voit avata tietonäytön painamalla kytkintä .
Sitten voit vaihtaa näyttöruutua alla olevassa
järjestyksessä painamalla kytkintä  tai .

*1: Jos varoitusnäyttöä ei ole
*2: Jos varoitusnäyttö on näkyvissä

1- Osamatkamittari  ® s. 5-08
2- Osamatkamittari  ® s. 5-08
3- Katso kohta Auto Stop & Go (AS&G) -

näyttö* ® s. 5-12
ECO-tuloksen näyttö* ® s. 5-12

4- Huollon muistutin ® s. 5-08
5- Varoitusnäytön näyttäminen uudelleen

® s. 5-06

Tietonäyttö
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Tietonäyttö (kun virta-avain
käännetään “LOCK”-asennos-
ta “ON”-asentoon tai toiminta-
tila vaihdetaan OFF-tilasta
ON-tilaan)
Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi asetetaan ON, tietonäyttö
vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

*: Kun on kausihuollon aika
1. Näyttö, kun virta-avaimen asento tai toi-

mintatila on OFF
2. Järjestelmän tarkistusnäyttö ® s. 5-10
3. Näyttö, kun virta-avaimen asento tai toi-

mintatila on ON
4. Huollon muistutin ® s. 5-08

Tietonäyttö (virta-avaimen ol-
lessa ON-asennossa tai toimin-
tatilan ollessa ON)
Voit vaihtaa näyttöruutua alla olevassa järjes-
tyksessä painamalla kytkintä  tai .

1*

2*

*1: Jos varoitusnäyttöä ei ole
*2: Jos varoitusnäyttö on näkyvissä

1- Osamatkamittari  ® s. 5-08
2- Osamatkamittari  ® s. 5-08

3- Ajomatkan näyttö ® s. 5-10
ECO-ajotason näyttö* ® s. 5-12

4- Keskimääräinen polttoaineenkulutuksen
näyttö ® s. 5-10
ECO-ajotason näyttö* ® s. 5-12

5- Keskinopeuden näyttö ® s. 5-11
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen näyt-
tö ® s. 5-11

6- Katso kohta Auto Stop & Go (AS&G) -
näyttö* ® s. 5-12
ECO-tuloksen näyttö* ® s. 5-12

7- AYC:n (aktiivinen sivuluisun ohjausjär-
jestelmä) toimintanäyttö ® s. 6-60

8- S-AWC (Super-All Wheel Control) ‑toi-
mintonäyttö* ® s. 6-50

9- Huollon muistutin ® s. 5-08
10- Toimintojen asetusnäyttö ® s. 5-12
11- Varoitusnäytön näyttäminen uudelleen

® s. 5-06

HUOM
l Huollon muistutin ei tule näkyviin ajon aika-

na, vaikka monitoiminäytön kytkimiä käy-
tettäisiin. Pysäköi auto aina turvalliseen
paikkaan ennen sen käyttöä.

Tietonäyttö
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HUOM
l Toimintojen asetusnäyttö ei tule näkyviin

ajon aikana, vaikka monitoiminäytön kytki-
miä käytettäisiin.
Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan en-
nen sen käyttöä. Kytke seisontajarru kunnol-
la päälle ja kytke vaihdevipu “N”-asentoon
(Vapaa) (käsivaihteiset autot) tai siirrä valit-
sinvipu “P”-asentoon (Pysäköinti) (auto-
maattivaihteiset tai CVT-vaihteiset autot).
Katso kohta “Toimintoasetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12.

l Jos järjestelmällä on ilmoitettavia tietoja, ku-
ten järjestelmävika, se antaa äänimerkin ja
näytön sisältö muuttuu.
Katso “Keskeytysnäyttö” sivulla 5-06.

Keskeytysnäyttö

Varoitusnäyttö
Jos järjestelmällä on ilmoitettavia tietoja, ku-
ten järjestelmävika, se antaa äänimerkin ja
tietonäyttö muuttuu varoitusnäytöksi.
Tarkemmat tiedot ovat varoitusluettelossa.
Tee tarvittavat toimenpiteet.
Katso kohta “Varoitusnäytöt” sivulla 5-22.
Kun varoituksen syy on poistettu, varoitus-
näyttö sammuu automaattisesti.
 
Ennen varoitusta näkyneeseen näyttöön
palaaminen

Ennen varoitusnäyttöä näkyneeseen näyttöön
voi palata, vaikka varoitusnäytön syytä ei oli-
si poistettu.
Jos kytkintä  painetaan, näyttöön palaa va-
roitusnäyttöä edeltävä näyttö. Myös merkki

 (A) näkyy näytössä.

Jos haluat vaihtaa näytön
Varoitusnäytöt, joissa näkyy merkki “ ” näy-
tön oikeassa yläkulmassa, voidaan vaihtaa.
Voit vaihtaa näyttöä painamalla kytkintä 
vähintään noin kahden sekunnin ajan.

Varoitusnäytön näyttäminen
uudelleen
Näyttöön tulee aiemmin näkyvissä ollut va-
roitusnäyttö, kun merkki  on näytössä ja
kytkintä  tai  painetaan muutamia kerto-
ja.

Muut keskeytysnäytöt
Kunkin järjestelmän toimintatila näkyy tieto-
näytössä.
Tarkemmat tiedot ovat varoitusnäyttöluette-
lon mainitulla sivulla.
Katso “Muut keskeytysnäytöt” sivulla 5-44.

 merkin näyttö
Tämä näyttö tulee esiin, kun painat kytkintä

 ja kun varoitusnäytöstä palataan edelliseen
näyttöön.
Merkki tulee näkyviin myös silloin, jos jär-
jestelmä on antanut myös muun kuin näytös-
sä olevan varoituksen.
Kun varoituksen syy on poistettu, -merkki
sammuu automaattisesti.

HUOM
l Kun -merkki on näkyvissä, varoitusnäytön

voi tuoda uudelleen näkyviin monitoimi-
näyttöön.
Katso kohta “Tietonäyttö (virta-avaimen ol-
lessa OFF-asennossa tai toimintatilan ollessa
OFF)” sivulla 5-04.
Katso kohta “Tietonäyttö (virta-avaimen ol-
lessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa
ON)” sivulla 5-05.

Tietonäyttö
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Ovi auki -varoitusnäyttö

Jos jokin ovi tai takaluukku ei ole kunnolla
kiinni, tämä näyttö osoittaa avoimen oven tai
takaluukun.
Jos virta-avain tai toimintatila on ON-asen-
nossa ja ajoneuvon nopeus on yli noin 8 km/h
oven ollessa raollaan, järjestelmä antaa neljä
äänimerkkiä. Näin kuljettajalle ilmoitetaan
auki olevasta ovesta.

TÄRKEÄÄ
l Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että va-

roitusnäyttö on pois.

Jäähdytysnesteen lämpötilan
näyttö

Näyttää moottorin jäähdytys-
nesteen lämpötilan.
Jos jäähdytysneste kuume-
nee, “ ” vilkkuu.
Kiinnitä ajon aikana tarkasti
huomiota moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötilan näyt-
töön.

TÄRKEÄÄ
l Jos moottori kuumenee, “ ” vilkkuu. Pyl-

väsnäyttö on tällöin punaisella alueella. Py-
säytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan
ja suorita tarvittavat toimenpiteet. Katso
kohta “Moottorin ylikuumeneminen” sivulla
8-09.

Jäljellä olevan polttoaineen
näyttö
Näyttää jäljellä olevan polttoaineen määrän.

F- Täysi
E - Tyhjä

HUOM
l Näytön vakautuminen tankkauksen jälkeen

voi kestää muutamia sekunteja.

HUOM
l Jos polttoainetta tankataan virtalukon tai toi-

mintatilan ollessa ON-asennossa, polttoaine-
mittari voi näyttää polttoaineen määrän vää-
rin.

l Nuoli (1) ilmoittaa, että polttoaineen täyttö-
aukko sijaitsee auton vasemmalla puolella.

Jäljellä olevan polttoaineen
määrän varoitusnäyttö
Kun polttoainetta on jäljellä noin 8 litraa, tie-
tonäyttö vaihtuu keskeytysnäytöksi. Näkyviin
tulee jäljellä oleva polttoaineen varoitusnäyt-
tö, ja jäljellä olevan polttoaineen määrän näy-
tön “ ” -merkki (B) vilkkuu hitaasti (suun-
nilleen kerran sekunnissa). Muutaman sekun-
nin päästä tietonäyttö palaa jäljellä olevan
polttoaineen määrän varoitusnäytöstä edelli-
seen näyttöön.

Tietonäyttö
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Jos jäljellä olevan polttoaineen määrä laskee
edelleen, tietonäyttö vaihtuu polttoaineen va-
roitusnäytöksi ja merkki “ ” (B) polttoaine-
näytössä vilkkuu nopeasti (noin kaksi kertaa
sekunnissa).

TÄRKEÄÄ
l Älä päästä polttoainetta loppumaan. Muuten

katalysaattori voi vahingoittua. Jos varoitus
tulee näyttöön, tankkaa auto mahdollisim-
man pian.

HUOM
l Mäessä tai mutkassa polttoaineen näyttö voi

olla virheellinen, koska polttoaine liikkuu
säiliössä.

Ulkolämpötilanäyttö
Tämä ilmaisee ulkoilman
lämpötilan.

HUOM
l Näyttöyksiköksi voidaan valita haluttu yk-

sikkö (°C tai °F).
Katso kohta “Toimintoasetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12.

l Eri tekijöistä, kuten ajo-olosuhteista riippuen
näkyvä lämpötila voi poiketa todellisesta ul-
koilman lämpötilasta.

Matkamittari
Matkamittari ilmaisee autolla ajetun matkan.

Osamatkamittari
Osamatkamittari ilmaisee kahden pisteen vä-
lillä ajetun matkan.
 
Esimerkki osamatkamittarin  ja osamatka-
mittarin  käytöstä

Mittarilla voidaan mitata kahta matkaa,
esimerkiksi matkaa kotoa osamatkamit-
tarilla  ja tietystä pisteestä matkan
varrella osamatkamittarilla .

 

Osamatkamittarin nollaaminen
Palauta mittari nollaan pitämällä kytkintä 
painettuna noin kaksi sekuntia tai kauemmin.
Vain näkyvä arvo nollautuu.
 
Esimerkki
Jos näytössä on osamatkamittari , vain
osamatkamittarin  arvo nollautuu.

HUOM
l Kun akku irrotetaan, osamatkanäyttöjen 

ja  -muistit nollautuvat, jolloin näyttö pa-
laa näyttämään lukemaa 0.

Huollon muistutin
Näyttää ajan ennen seuraavaa tarkastusta, jo-
ta MITSUBISHI MOTORS suosittelee. “---”
näkyy, kun tarkastusajankohta on saavutettu.

Tietonäyttö
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HUOM
l Auton mallin mukaan näytetty aika voi poi-

keta MITSUBISHI MOTORSIN suosittele-
masta seuraavasta määräaikaistarkastukses-
ta.
Seuraavan kausihuollon näyttöasetusta voi
myös muuttaa.
Näyttöasetuksen voi pyytää muuttamaan val-
tuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.
Pyydä lisätietoja valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.

1. Näyttää ennen seuraavaa kausihuoltoa
jäljellä olevan ajan.

HUOM
l Etäisyys ilmoitetaan 100 km:n yksikköinä.

Aika näkyy kuukausina.

2. Se ilmoittaa, että kausihuolto on aika
tehdä. Suosittelemme, että otat yhteyden
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.
Silloin käännettäessä virta-avain
“LOCK”-asennosta “ON”-asentoon tai
vaihdettaessa toimintatila OFF-tilasta
ON-tilaan, tietonäytössä näkyy varoitus-
näyttö parin sekunnin ajan.

3. Kun auto on huollettu valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keessä, näytössä näkyy ennen seuraavaa
kausihuoltoa jäljellä oleva aika.

Nollaus
Näytön “---” voi nollata, kun virtalukko on
OFF-asennossa tai toimintatila on OFF.
Kun näyttö on nollattu, näkyviin tulee aika
seuraavaan kausihuoltoon saakka, eikä varoi-
tusnäyttö enää tule näkyviin, kun virta-avain
käännetään “LOCK”-asennosta “ON”-asen-
toon tai toimintatila vaihdetaan OFF-tilasta
ON-tilaan.

1. Kun kytkintä  tai  painetaan muuta-
man kerran, tietonäyttö vaihtuu huolto-
muistutuksen näyttöön.

2. Pidä kytkintä  vähintään kahden se-
kunnin ajan. Näyttöön tulee “ ”, joka
vilkkuu. (Jos mitään ei tehdä noin 10 se-
kunnin vilkkumisen kuluessa, näyttö pa-
laa edelliseen näyttöön.)

3. Paina kytkintä , kun kuvake vilkkuu.
Näyttö vaihtuu merkinnästä “---” mer-
kintään “CLEAR”. Tämän jälkeen näky-
viin tulee ennen seuraavaa huoltoa jäljel-
lä oleva aika.

Tietonäyttö
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TÄRKEÄÄ
l Kausitarkastusten ja -huoltojen teettäminen

on asiakkaan vastuulla.
Tarkastusten ja huoltojen avulla vältetään
onnettomuuksia ja toimintavirheitä.

HUOM
l Näyttöä “---” ei voi nollata, kun virtalukko

on ON-asennossa tai toimintatila on ON.
l Kun näytössä näkyy merkintä “---”, näyttö

nollautuu tietyn matkan ja ajan kuluttua. Nä-
kyviin tulee ennen seuraavaa huoltoa jäljellä
oleva aika.

l Jos nollaat näytön vahingossa, ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

Järjestelmän tarkistusnäyttö
Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi asetetaan ON, järjestelmän
tarkastusnäyttö tulee näkyviin noin 4 sekun-
nin ajaksi. Jos järjestelmässä ei ole vikaa, nä-
kyviin tulee tietonäyttö (jos virtalukko on
ON-asennossa tai toimintatila on ON).
Jos järjestelmässä on vika, näkyviin tulee va-
roitusnäyttö.
Katso kohta “Varoitusnäytöt” sivulla 5-22.

Ajomatkan näyttö
Tässä näytössä näkyy arvio ajomatkasta
(kuinka monta kilometriä tai mailia autolla
voi vielä ajaa). Kun ajomatka on alle noin
50 km, näytössä näkyy “---”.
Täytä polttoainetta mahdollisimman pian.

HUOM
l Ajomatka perustuu polttoaineen kulutustie-

toihin. Ne voivat vaihdella ajo-olosuhteiden
ja ajotavan mukaan. Näkyvää matkaa tulisi-
kin pitää vain summittaisena arviona.

l Kun auto tankataan, ajomatkan näyttö päivit-
tyy.
Jos polttoainetta kuitenkin lisätään vain hie-
man, näytössä ei näy oikeaa arvoa. Tankkaa
säiliö aina mahdollisuuksien mukaan täy-
teen.

HUOM
l Joissakin harvinaisissa tilanteissa ajomatkan

arvo voi muuttua, jos auto pysäköidään erit-
täin jyrkkään rinteeseen. Tämä johtuu poltto-
aineen liikkumisesta säiliössä, eikä se ole
merkki toimintahäiriöstä.

l Näyttöasetuksen yksikköä voidaan muuttaa
(kilometrit tai mailit).
Katso kohta “Toimintoasetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12.

Keskimääräinen polttoaineen-
kulutuksen näyttö
Näytössä näkyy keskimääräinen polttoai-
neenkulutus edellisestä nollauskerrasta nyky-
hetkeen saakka.
Käytettävissä on kaksi tilaa.
Katso kohta “Keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen ja keskinopeuden nollaustilan
vaihtaminen” sivulla 5-14.
Tietoja keskimääräisen polttoaineenkulutuk-
sen näyttötavan muuttamisesta on kohdassa
“Toimintojen asetusten muuttaminen” sivulla
5-12.

Tietonäyttö
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HUOM
l Keskimääräinen polttoaineen kulutuksen

näyttö voidaan nollata erikseen [1] auto-
maattisessa nollaustilassa ja [2] manuaalises-
sa nollaustilassa.

l Näytössä näkyy merkintä “---”, jos keski-
määräistä polttoaineenkulutusta ei voida mi-
tata.

l Alkuasetus (oletus) on automaattinen nol-
laustila.

l Keskimääräinen polttoaineenkulutus vaihte-
lee ajo-olosuhteiden mukaan (tieolosuhteet,
ajotapa jne.). Näytössä näkyvä polttoaineen-
kulutus voi poiketa todellisesta polttoaineen-
kulutuksesta. Näkyvää polttoaineenkulutusta
tulisikin pitää vain summittaisena arviona.

l Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näy-
tön automaattisen nollausmuodon tai ma-
nuaalisen nollausmuodon muisti tyhjenne-
tään, jos akku irrotetaan.

l Näyttöasetuksen voi vaihtaa halutuksi mit-
tayksiköksi {km/L, mpg (US), mpg (UK) tai
L/100 km}.
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

Keskinopeuden näyttö
Näytössä näkyy keskinopeus edellisestä nol-
lauskerrasta nykyhetkeen saakka.
Käytettävissä on kaksi tilaa.
Katso kohta “Keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen ja keskinopeuden nollaustilan
vaihtaminen” sivulla 5-14.

Ohjeet keskinopeuden näyttöasetusten muut-
tamisesta ovat kohdassa “Toimintojen asetus-
ten muuttaminen” sivulla 5-12.

 

HUOM
l Keskinopeuden näyttö voidaan nollata erilli-

sesti automaattiseen nollaustilaan ja manuaa-
liseen nollaukseen.

l Näytössä näkyy merkintä “---”, jos keskino-
peutta ei voida mitata.

l Alkuasetus (oletus) on automaattinen nol-
laustila.

l Näyttöasetuksen voi vaihtaa halutuksi mit-
tayksiköksi (km/h tai mph).
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

l Keskinopeuden näytön manuaalisen tai auto-
maattisen nollausmuodon muisti pyyhkiytyy,
jos akku irrotetaan.

Hetkellisen polttoaineenkulu-
tuksen näyttö
Näytössä näkyy ajon aikana hetkellisen polt-
toaineenkulutuksen pylväsnäyttö.

Hetkellisen polttoaineenkulutuksen mittarin
-merkki (A) osoittaa keskimääräisen polt-

toaineenkulutuksen.
Jos hetkellisen polttoaineenkulutuksen arvo
ylittää keskimääräisen polttoaineenkulutuk-
sen arvon, hetkellinen polttoaineenkulutus
näkyy näytössä vihreän pylväsnäytön avulla.
Kiinnitä huomiota siihen, että hetkellisen
polttoaineenkulutuksen arvo pysyy keskimää-
räisen polttoaineenkulutuksen alapuolella.
Näin toimimalla ajat mahdollisimman talou-
dellisesti.

HUOM
l Jos hetkellistä polttoaineenkulutusta ei voida

mitata, pylväsnäyttöä ei näy.
l Näyttöasetuksen voi vaihtaa halutuksi mit-

tayksiköksi {km/L, mpg (US), mpg (UK) tai
L/100 km}.
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

l Vihreän pylväsnäytön voi peruuttaa.
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

Tietonäyttö
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Auto Stop & Go (AS&G) -
näyttö* 
Näytetään yhteenlaskettu aika, minkä moot-
tori on ollut sammutettuna Auto Stop & Go
(AS&G) -järjestelmän toimesta.
Katso kohta “Auto Stop & Go (AS&G) -jär-
jestelmä” sivulla 6-29.

HUOM
l Yhteenlaskettu aika nollataan, kun virta-

avain tai toimintatila asetetaan uudelleen
asentoon ON.

ECO-tilan merkkivalo*
Tämä merkkivalo tulee nä-
kyviin ajettaessa polttoainet-
ta säästävällä tavalla.

ECO-ajotaso*
Tämä toiminto näyttää polttoainetehokkuu-
den ajaessasi erilaisissa ajo-olosuhteissa.

ECO-ajotason näyttö vaihtuu seuraavalla ta-
valla, jos ajat polttoainetehokkaasti käyttäen
kaasupoljinta tavalla, joka sopii hyvin auton
nopeuteen.

ECO-ajotaso

Alhainen Korkea

HUOM
l Autoissa, joissa on automaatti- tai CVT-

vaihteisto, ECO-ajotason näyttö näkyy vain,
jos autoa ajetaan valitsinvivun ollessa asen-
nossa “D” (AJO) tai kun autoa ajetaan käsi-
valintatilassa (autot, joissa on vaihtopainik-
keet).

ECO-tulos*
ECO-tulos ilmaisee ajon aikaisen polttoaine-
tehokkuuden lehti-symboleilla seuraavasti:
 
[Kun virta-avaimen asento tai toimintatila on
ON]
Näytössä näytetään viimeisten minuuttien ai-
kana saavutettu tulos.

 
[Virta-avain käännetään OFF-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan OFF]
Näytössä näytetään yleinen ECO-tulos, jonka
toiminto on laskenut alkaen siitä hetkestä,
jolloin virta-avain käännettiin “ON”-asentoon
ja päättyen siihen hetkeen, jolloin se käännet-
tiin “LOCK”- tai “ACC”-asentoon, tai alkaen
siitä hetkestä, jolloin toimintotilaksi asetettiin
tilaan ON ja päättyen siihen hetkeen, kun se
asetettiin tilaan OFF.

ECO-ajotaso

Alhainen Korkea

Toimintojen asetusten muutta-
minen
Esimerkiksi näyttökielen, lämpötilayksikön,
polttoaineenkulutuksen yksikön ja keskimää-
räisen polttoaineenkulutuksen ja nopeuden
nollaustavan asetuksia voi muuttaa halutulla
tavalla.

Tietonäyttö
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1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.
Kytke seisontajarru kunnolla päälle ja
kytke vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa)
(käsivaihteiset autot) tai siirrä valitsinvi-
pu “P”-asentoon (Pysäköinti) (automaat-
tivaihteiset tai CVT-vaihteiset autot).

2. Paina  -kytkintä tai  -kytkintä ke-
vyesti muutaman kerran vaihtaaksesi tie-
tonäytön toimintojen asetusnäytöksi.
Katso kohta “Tietonäyttö (virta-avaimen
ollessa ON-asennossa tai toimintatilan
ollessa ON)” sivulla 5-05.

TÄRKEÄÄ
l Turvallisuussyistä auto on pysäytettävä en-

nen tätä toimintoa. Toimintojen asetusnäyttö
ei näy ajettaessa, vaikka painaisit monitoimi-
näytön kytkimiä , , .

3. Paina -kytkintä siirtyäksesi valikko-
näyttöjen ylimpään näyttöön (A). Paina
sitten  -kytkintä tai  -kytkintä siir-
tyäksesi valikkonäyttöihin (B).

:  -kytkin :  -kytkin tai 
1. Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen

ja keskinopeuden nollaustilan vaihtami-
nen ® s. 5-14

Tietonäyttö
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2. Polttoaineenkulutuksen näyttöyksikön
vaihtaminen ® s. 5-15

3. Lämpötilan yksikön vaihtaminen
® s. 5-16

4. Näyttökielen vaihtaminen ® s. 5-16
5. Kaikkien kieliasetusten vaihtaminen*
® s. 5-17

6. Käyttöäänen valitseminen ® s. 5-17
7. Ennen “REST REMINDER” -tekstin

näyttämistä kuluvan ajan vaihtaminen
® s. 5-18

8. Suuntavalojen äänen muuttaminen
® s. 5-18

9. Hetkellisen polttoaineenkulutuksen näy-
tön vaihtaminen ® s. 5-19

10. Navigointinäytön tietojen vaihtaminen*
® s. 5-19

11. Sokean pisteen varoitus (BSW)*: Käyt-
täminen ® s. 6-107

12. Alhaisen rengaspaineen varoituksen
kynnysarvon nollaus* ® s. 6-118

13. Renkaan tunnusasetuksen vaihtaminen*
® s. 6-119

14. Tehdasasetusten palauttaminen
® s. 5-19

HUOM
l Jos mitään asetuksia ei tehdä noin 30 sekun-

nin kuluessa siitä, kun valikkonäyttö tulee
näkyviin, toimintojen asetusnäyttö tulee uu-
delleen näkyviin.

4. Kun olet vaihtanut sen asetuksen valik-
konäyttöön (B), jota haluat muuttaa, pai-
na  -katkaisinta siirtyäksesi asetusten
valintanäyttöön. Katso tarkempia tietoja
kunkin kohteen toimintamenetelmistä.

HUOM
l Jos akku on kytketty irti, nämä toimintoase-

tukset nollataan muistissa ja palautetaan au-
tomaattisesti tehdasasetuksiin (paitsi “so-
kean pisteen varoitus (BSW)”, “alhaisen ren-
gaspaineen varoituksen kynnysarvon nol-
laus” ja “renkaan tunnuksen asetus”).

Keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen ja keskinopeuden
nollaustilan vaihtaminen
Keskimääräisen polttoaineen kulutuksen ja
keskinopeuden näytön nollausmuodoksi voi-
daan valita joko “Auto reset” (automaattinen
nollaaminen) tai “Manual reset” (manuaali-
nen nollaaminen).

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso “Toimintojen asetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12

2. Vaihda näyttöön AVERAGE FUEL
CONSUMPTION RESET MODE (kes-
kimääräisen polttoaineenkulutuksen nol-
laustila) ‑näyttö painamalla katkaisinta

 tai  useita kertoja.

Siirry sitten asetusten valintanäyttöön
painamalla katkaisinta .

3. Valitse nollaustila painamalla katkaisinta
 tai  ja vahvista asetus painamalla
.

Valinta vaihtuu valitun tilan mukaan.

Manuaalinen nollaus
l Kun keskimääräinen polttoaineenkulutus

ja keskinopeus näkyvät näytössä, ne voi
nollata painamalla yhtäjaksoisesti kyt-
kintä .

Tietonäyttö
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l Kun seuraava toiminto tehdään, tilanva-
linta muuttuu automaattisesti manuaali-
sesta automaattiseen.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä]
Käännä virta-avain “ACC”- tai
“LOCK”-asennosta “ON”-asentoon.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjes-
telmä]
Vaihda toimintatila ACC- tai OFF-tilasta
ON-tilaan.
Se siirtyy automaattiseen tilaan auto-
maattisesti. Jos tilavalinta vaihdetaan
manuaaliseksi, näytössä näkyvät kuiten-
kin edellisen nollauksen tiedot.

Automaattinen nollaus
l Kun keskimääräinen polttoaineenkulutus

ja keskinopeus näkyvät näytössä, ne voi
nollata painamalla yhtäjaksoisesti kyt-
kintä .

l Kun moottorin katkaisimen asento tai
toimintatila on seuraava, keskimääräisen
polttoaineen kulutuksen ja keskimääräi-
sen nopeuden näytöt nollautuvat auto-
maattisesti.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä]
Virta-avain on asennossa “ACC” tai
“LOCK” vähintään noin 4 tuntia.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjes-
telmä]
Toimintatila on ACC tai OFF vähintään
noin 4 tuntia.

HUOM
l Keskimääräinen polttoaineen kulutuksen

näyttö ja keskimääräisen nopeuden näyttö
voidaan nollata erillisesti automaattiseen
nollaustilaan ja manuaaliseen nollaukseen.

l Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja
keskinopeuden näytön automaattisen nol-
lausmuodon tai manuaalisen nollausmuodon
muisti tyhjennetään, jos akku irrotetaan.

Polttoaineenkulutuksen näyttö-
yksikön vaihtaminen
Polttoaineenkulutuksen näyttöyksikön voi
vaihtaa. Myös matka-, nopeus- ja määrämit-
tayksiköt vaihtuvat valitun kulutusmittayksi-
kön mukaisiksi.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Vaihda näyttöön POLTTOAINEEN KU-
LUTUS ‑näyttö painamalla katkaisinta

 tai  useita kertoja. Paina sitten  -
katkaisinta siirtyäksesi asetusten valinta-
näyttöön.

3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi yksiköt, ja paina  -katkai-
sinta vahvistaaksesi asetuksen.
Valittu yksikkö otetaan käyttöön.

Tietonäyttö

5-15OGKL19E2 Mittaristo ja hallintalaitteet

5



HUOM
l Ajomatkan, keskimääräisen polttoaineenku-

lutuksen, keskinopeuden ja hetkellisen polt-
toaineenkulutuksen näyttöyksiköt vaihtuvat,
mutta osoitinneulan (nopeusmittari), matka-
mittarin ja osamatkamittarin mittayksiköt
pysyvät ennallaan.

Myös matka- ja nopeusmittayksiköt vaihtuvat
valitun polttoaineenkulutuksen mittayksikön
mukaisiksi.

Polttoaineen
kulutus

Etäisyys (ajo-
matka)

Nopeus
(keskino-

peus)
km/l km km/h

L/100 km km km/h

mpg (US) mailia mph

mpg (UK) mailia mph

Lämpötilan yksikön vaihtami-
nen
Lämpötilan näyttöyksikön voi vaihtaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
useita kertoja siirtyäksesi “LÄMPÖTI-
LA” -näyttöön.

Paina sitten  -katkaisinta siirtyäksesi
asetusten valintanäyttöön.

3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi yksiköt, ja paina  -katkai-
sinta vahvistaaksesi asetuksen.
Valinta vaihtuu valitun lämpötilan yksi-
kön mukaan.

HUOM
l Ilmastointilaitteen näytön lämpötilayksikkö

muuttuu yhdessä monitoiminäytön ulkoläm-
pötilan näyttöyksikön kanssa.
“°C” tai “°F” ei kuitenkaan näy ilmastointi-
laitteen näytössä oleville lämpötiloille.

HUOM
l MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä

(MMCS) varustetuissa autoissa lämpötila-ar-
vo ilmastointilaitteen lämpötilanäytössä
muuttuu yhdessä monitoiminäytön ulkoläm-
pötilan näyttöyksikön kanssa.
“°C” tai “°F” ei kuitenkaan näy ilmastointi-
laitteen näytössä.

Näyttökielen vaihtaminen
Tietonäytön kielen voi vaihtaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä LANGUAGE‑näyttöön pai-
namalla katkaisinta  tai  useita ker-
toja.
Paina sitten  -katkaisinta siirtyäksesi
asetusten valintanäyttöön.

Tietonäyttö
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3. Valitse haluamasi kieli painamalla kat-
kaisinta  tai  ja vahvista asetus pai-
namalla .
Valittu kieli otetaan käyttöön.

HUOM
l Jos kieliasetukseksi valitaan “---”, varoitus-

sanomia ei näytetä, kun näkyvissä on varoi-
tus- tai keskeytysnäyttö.

Kaikkien kieliasetusten vaihta-
minen
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmässä
(MMCS) (jos kuuluu varusteisiin) tai Blue-
tooth® 2.0 -liittymässä (jos kuuluu varustei-
siin), Multi Around- näytössä (jos kuuluu va-
rusteisiin) tai Head Up -näytössä (HUD) (jos
kuuluu varusteisiin) käytettävä kieli voidaan
vaihtaa automaattisesti samaksi kieleksi, jota
käytetään monitoiminäytössä.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä LANGUAGE SYNC ‑näyt-
töön painamalla katkaisinta  tai 

useita kertoja. Paina sitten  -katkaisinta
siirtyäksesi asetusten valintanäyttöön.

3. Valitse yksiköt painamalla katkaisinta 
tai  ja vahvista asetus painamalla .
Valinta vaihtuu valitun tilanteen mukaan.

HUOM
l Kieliasetuksella muutettua kielinäyttöä voi

vaihtaa seuraavasti.

HUOM
• Kun kielen yhteiskäyttötoiminnon asetus

on ON (kielen yhteiskäyttö päällä),
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmän
(MMCS) (jos kuuluu varusteisiin), Blue-
tooth® 2.0 -liittymän (jos kuuluu varustei-
siin) tai Multi Around Monitor ‑toimin-
non (jos kuuluu varusteisiin) tai Head Up
-näytön (HUD) (jos kuuluu varusteisiin)
kieleksi muutetaan automaattisesti moni-
toiminäyttöön valittu kieli.
Vaihto ei kuitenkaan välttämättä toimi
monitoiminäytön kielivalinnasta riippuen.

• Kun kielen yhteiskäyttötoiminnon asetus
on “OFF” (kielen yhteiskäyttö ei käytös-
sä), MITSUBISHI-moniviestijärjestelmän
(MMCS) (jos kuuluu varusteisiin), Blue-
tooth® 2.0 -liittymän (jos kuuluu varustei-
siin) tai Multi Around Monitor ‑toimin-
non (jos kuuluu varusteisiin) tai Head Up
-näytön (HUD) (jos kuuluu varusteisiin)
kieleksi ei muuteta automaattisesti moni-
toiminäyttöön valittua kieltä.

l Audiojärjestelmän (jos kuuluu varusteisiin)
näyttökieli ei vaihdu automaattisesti, vaikka
yhteisvalvonnan kieleksi valitaan ON (kaik-
kien kieliasetusten vaihtaminen käytössä).

Käyttöäänen valitseminen
Monitoiminäytön kytkinten ja mittarivalais-
tuksen painikkeen käyttöäänet voi vaihtaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

Tietonäyttö
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2. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
useita kertoja siirtyäksesi “TOIMIN-
TAÄÄNI” -näyttöön. Paina sitten  -
katkaisinta siirtyäksesi asetusten valinta-
näyttöön.

3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi äänen, ja paina  -katkaisinta
vahvistaaksesi asetuksen.
Valinta vaihtuu valitun tilanteen mukaan.

HUOM
l Äänitoiminnon (käyttöäänen) asetus poistaa

käytöstä vain monitoiminäytön kytkinten ja
mittarivalaistuksen painikkeen käyttöäänen.
Varoitusnäytön ääniä ja muita ääniä ei voi
poistaa käytöstä.

Ennen “REST REMINDER” -
tekstin näyttämistä kuluvan
ajan vaihtaminen
Näytön näkyviin tulemiseen kuluvaa aikaa
voi muuttaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä REST REMINDER ‑näyt-
töön painamalla katkaisinta  tai 
useita kertoja. Paina sitten  -katkaisinta
siirtyäksesi asetusten valintanäyttöön.

3. Valitse aika painamalla katkaisinta  tai
 ja vahvista asetus painamalla . Va-

littu aika otetaan käyttöön.

HUOM
l Ajoaika nollautuu, kun virta-avain käänne-

tään OFF-asentoon tai toimintatilaksi asete-
taan OFF.

Suuntavalojen äänen muutta-
minen
Suuntavalon ääntä voidaan muuttaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä TURN SIGNAL SOUND
‑näyttöön painamalla katkaisinta  tai

 useita kertoja. Paina sitten  -katkai-
sinta siirtyäksesi asetusten valintanäyt-
töön.

Tietonäyttö

5-18 OGKL19E2Mittaristo ja hallintalaitteet

5



3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi äänen, ja paina  -katkaisinta
vahvistaaksesi asetuksen.
Asetus muuttuu valittuun suuntavalojen
ääneen.

Hetkellisen polttoaineenkulu-
tuksen näytön vaihtaminen
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen näytön
pylväsnäyttöasetusta voidaan muuttaa.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintojen asetusten
muuttaminen” sivulla 5-12.

2. Vaihda näyttöön HETKELLINEN
POLTTOAINEEN KULUTUSNÄYTTÖ
painamalla katkaisinta  tai  useita
kertoja.
Siirry sitten asetusten valintanäyttöön
painamalla katkaisinta .

3. Valitse yksiköt painamalla katkaisinta 
tai  ja vahvista asetus painamalla .
Asetus muuttuu valittuun pylväsnäyttöa-
setukseen.

Navigointinäytön tietojen vaih-
taminen*
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa voit valita,
näytetäänkö navigointitiedot näytöllä.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso “Toimintojen asetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä NAVI INFORMATION
‑näyttöön painamalla katkaisinta  tai

 useita kertoja. Paina sitten  -katkai-
sinta siirtyäksesi asetusten valintanäyt-
töön.

3. Valitse yksiköt painamalla katkaisinta 
tai  ja vahvista asetus painamalla .
Asetukseksi vaihdetaan valittu navigoin-
tinäytön asetus.

Tehdasasetusten palauttaminen
Monien toimintoasetusten arvot voidaan pa-
lauttaa tehdasasetuksiksi.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Toimintoasetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

2. Voit siirtyä FACTORY RESET ‑näyt-
töön painamalla katkaisinta  tai 
useita kertoja. Paina sitten  -katkaisinta
siirtyäksesi asetusten valintanäyttöön.

Tietonäyttö
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3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi “NOLLAUS”, ja paina ja pi-
dä painettuna  -katkaisinta noin 5 se-
kunnin ajan vahvistaaksesi asetuksen.
Summeri soi, ja kaikkien toimintoasetus-
ten arvot palautetaan tehdasasetuksiksi.

HUOM
l Tehdasasetukset ovat seuraavat.

• AVERAGE FUEL CONSUMPTION RE-
SET MODE (keskimääräisen polttoai-
neenkulutuksen nollaustila): AUTO

• FUEL CONSUMPTION UNIT (polttoai-
neenkulutuksen yksikkö): L/100 km

• TEMPERATURE UNIT (lämpötilayksik-
kö): °C

• LANGUAGE (kieli): ENGLISH tai RUS-
SIAN

• LANGUAGE SYNC (kielen synkronoin-
ti): ON

• OPERATION SOUND (käyttöäänet): ON
• REST REMINDER (taukomuistutin):

OFF
• TURN SIGNAL SOUND (suuntavilkun

ääni): SOUND 1
• INSTANT FUEL CONSUMPTION

DISPLAY (hetkellisen polttoaineenkulu-
tuksen näyttö): ON

• NAVI INFORMATION (navigointitie-
dot): ON

l Asetuksia BSW, TPMS SENSOR RESET ja
TPMS ID ei voida palauttaa tehdasasetuk-
siin.

Tietonäyttö
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Merkkivalo-, varoitusvalo- ja tietonäyttöluettelo
 
Merkki- ja varoitusvalot

1- Seisontavalon merkkivalo ® s. 5-48
2- Suuntavalojen merkkivalot/Varoitusvilk-

kujen merkkivalot ® s. 5-47
3- Etusumuvalon merkkivalo* ® s. 5-48
4- Kaukovalojen merkkivalo ® s. 5-47
5- Automaattisen kaukovalojärjestelmän

(AHB) merkkivalo* ® s. 5-59
6- Takasumuvalon merkkivalo ® s. 5-48
7- LED-ajovalojen varoitusvalo*

® s. 5-58

8- Törmäyksen varoitusjärjestelmän (edes-
sä) (FCM) OFF-merkkivalo* ® s. 6-89
Virheellisen nopeuden lisäyksen varoi-
tusjärjestelmä (UMS)* ® s. 6-100

9- Latauksen varoitusvalo ® s. 5-50
10- Urea SCR -järjestelmän varoitusvalo

(dieselkäyttöiset autot) ® s. 6-28
11- Hehkutuksen merkkivalo (dieselmootto-

rilla varustetut autot) ® s. 5-48
12- Sähkötoimisen ohjaustehostinjärjestel-

män (EPS) varoitusvalo ® s. 6-63

13- Sokean pisteen varoituksen (BSW)
merkkivalo* ® s. 6-105

14- Tietonäyttö ® s. 5-22
15- Sähköisen seisontajarrun varoitusvalo

(keltainen)* ® s. 5-49
16- Ajovakausjärjestelmän merkkivalo

® s. 6-65
17- Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-

merkkivalo ® s. 6-65
18- Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) va-

roitusvalo ® s. 6-62
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19- SRS-järjestelmän varoitusvalo ® s. 4-35
20- Moottorin varoitusvalo ® s. 5-49
21- Turvavyön varoitusvalo ® s. 4-10

22- Rengaspaineen valvontajärjestelmän va-
roitusvalo* ® s. 6-114

23- Jarrun automaattisen pidon merkkivalo*
® s. 6-55

24- Jarrujärjestelmän varoitusvalo (punai-
nen) ® s. 5-48

 
Tietonäyttö 
Kun järjestelmä ilmoittaa jotakin, esimerkiksi lampun palamisesta, se antaa äänimerkin ja näyttää jonkin seuraavista näytöistä. Tarkemmat tiedot
ovat mainituilla sivuilla. Tee tarvittavat toimenpiteet.
Kun varoituksen syy on poistettu, varoitusnäyttö sammuu automaattisesti.
Katso kohta “Varoitusnäytöt” sivulla 5-22.
Katso kohta “Navigointitietojen näyttö” sivulla 5-43.
Katso kohta “Muut keskeytysnäytöt” sivulla 5-44.

HUOM
l Tietonäyttöön voi tulla varoitus ja järjestelmä voi antaa äänimerkin seuraavissa tilanteissa, jotka ovat harvinaisia.

Tilanteen syynä ovat häiriöiden, kuten melun tai voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn, vaikutukset järjestelmään. Kyseessä ei ole toimintavika.
• Erittäin voimakasta sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat esimerkiksi luvattomat radiolähettimet, johdon kipinät tai tutka-asema.
• Poikkeuksellisia jännitteitä tai staattisen sähkön purkauksia aiheuttavat autoon asennetut sähkölaitteet (jälkikäteen asennetut osat mukaan lukien).

Jos varoitusnäyttö tulee näkyviin monta kertaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

 
Varoitusnäytöt

Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Valot ovat unohtuneet päälle. l Katso kohta “Valojen (ajovalot, sumuvalot
yms.) automaattinen katkaisutoiminto” si-
vulla 5-58.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Pesuneste on loppumassa. l Täytä säiliö pesunesteellä.
Katso kohta “Pesuneste” sivulla 10-08.
Katso kohta “Tilavuudet” sivulla 11-12.

l LED-ajovaloissa on vika. l Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Katso kohta “LED-ajovalojen varoitusva-
lo” sivulla 5-58.

l Kauko-ohjausjärjestelmässä on vika. l Katso kohta “Avaimeton ohjausjärjestel-
mä” sivulla 3-08.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)
Moottorikatkaisinta painetaan kerran

Moottorikatkaisinta painetaan kaksi kertaa tai
enemmän

l Vaikka moottorikatkaisinta on painettu,
avaimettoman ohjausjärjestelmän avainta
ei tunnistettu.

l Kosketa moottorikatkaisinta avaimetto-
man ohjausjärjestelmän avaimella.
Katso kohta “Jos kauko-ohjauksella toi-
miva keskuslukitus ei toimi kunnolla” si-
vulla 6-24.

l Ohjauspyörä on lukittu. l Paina moottorikatkaisinta kääntäessäsi oh-
jauspyörää.
Katso kohta “Ohjauspyörän lukinta” si-
vulla 6-17.

l Moottori on sammutettu valitsinvivun ol-
lessa muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI) -
asennossa.

l Aseta valitsinvipu asentoon “P” (Pysä-
köinti) asettaaksesi toimintatilaksi OFF.

l Kuljettajan ovi avautuu, kun ohjauspyörän
lukitus vapautuu.

l Katso kohta “Ohjauspyörän lukinta” si-
vulla 6-17.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l EPS-järjestelmässä on vika. l Anna lähimmän valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS jälleenmyyjän
tarkastaa auto mahdollisimman pian.
Katso kohta “Sähkötoiminen ohjaustehos-
tinjärjestelmä (EPS)” sivulla 6-63.

l ABS-järjestelmässä on vika. l Vältä äkillisiä jarrutuksia ja suuria ajono-
peuksia. Pysäytä auto turvalliseen paik-
kaan ja tee korjaustoimenpiteet.
Katso kohta “ABS-varoitusvalo/-näyttö”
sivulla 6-62.

l Rengaspaine yhdessä renkaassa on alhai-
nen.

l Katso kohta “TMPS-varoitusvalo/-näyttö”
sivulla 6-115.

l Rengaspaineen valvontajärjestelmässä on
vika.

l Katso kohta “TMPS-varoitusvalo/-näyttö”
sivulla 6-115.

l Jokin ovi tai takaluukku ei ole kunnolla
kiinni.
Kuva ilmaisee avoimen oven.

l Sulje ovi tai takaluukku.
Katso kohta “Ovi auki -varoitusnäyttö” si-
vulla 5-07.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Konepelti on auki. l Sulje konepelti.
Katso kohta “Konepelti” sivulla 10-03.

l Elektronisessa avaintarkistuksessa (Var-
kaudenestojärjestelmä) on vika.

l Aseta toimintatilaksi OFF ja käynnistä
moottori uudelleen.
Jos varoitus ei poistu, ota yhteys valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

l Kuljettajan ovi on auki, kun toimintatila
on join muu kuin OFF.

l Aseta toimintatilaksi OFF.
Katso kohta “Toimintatilan ON-muistu-
tusjärjestelmä” sivulla 6-17.

l Kaikki ovet ja takaluukku yritettiin lukita,
kun toimintatila on jokin muu kuin OFF.

l Aseta toimintatilaksi OFF.
Katso kohta “Toimintatilan OFF-muistu-
tusjärjestelmä” sivulla 6-17.

l Ohjauspyörän lukituksessa on vika. l Pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan.
Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.

l Sähköjärjestelmässä on vika. l Pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan.
Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Moottori on kuumentunut liikaa. l Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja tee
korjaustoimenpiteet.
Katso kohta “Moottorin ylikuumenemi-
nen” sivulla 8-09.

l Automaattivaihteiston (automaattivaihtei-
set tai CVT-vaihteiset autot) neste on liian
kuumaa.

l Katso kohta “8-nopeuksinen automaatti-
vaihteisto käsivalinnalla*” sivulla 6-36.
Katso kohta “INVECS-III CVT 8-askelen
käsivalintatilalla*” sivulla 6-42.

l Virta-avain on käännetty ON-asentoon tai
toimintatilaksi on asetettu ON, mutta tur-
vavyö ei ole kiinni.

l Kiinnitä turvavyö oikein.
Katso kohta “Turvavyön muistutus” sivul-
la 4-10.

l Polttoainejärjestelmässä on vika. l Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.

l Polttoaine on loppumassa. l Täytä polttoainetta mahdollisimman pian.
Katso kohta “Jäljellä olevan polttoaine-
määrän varoitusnäyttö” sivulla 5-07.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Autolla ajetaan, vaikka seisontajarru on
yhä kytkettynä.

l Vapauta seisontajarru.
Katso kohta “Jarruvaroitusnäyttö” sivulla
5-50.

l Jarrunesteen taso säiliössä on laskenut lii-
kaa.

l Jarrujärjestelmässä on vika.

l Pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan.
Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Katso kohta “Jarrujen varoitusnäyttö” si-
vulla 5-50.

l Sähköisessä seisontajarrussa on vika. l Sen tarkistuttaminen viipymättä on suosi-
teltavaa.
Katso kohta “Sähköinen seisontajarru” si-
vulla 6-05.

l Seisontajarrua ei voi käyttää tilapäisesti,
koska sähköistä seisontajarrua on käytetty
toistuvasti lyhyen ajan sisällä.

l Katso kohta “Sähköinen seisontajarru” si-
vulla 6-05.

l Voit yrittää vapauttaa sähköisen seisonta-
jarrun kytkimen painamalla jarrupoljinta.

l Katso kohta “Sähköinen seisontajarru” si-
vulla 6-05.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Sähköinen seisontajarru on kytketty auto-
maattisesti päälle.

l Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Jarrun automaattinen pito on peruutettu
automaattisesti.

l Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Jarrun automaattinen pito ei ole käytettä-
vissä.

l Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Sähköistä seisontajarrua ei ole kytketty
päälle automaattisesti, koska sähköisessä
seisontajarrujärjestelmässä on vika.

l Käännä virta-avain OFF-asentoon tai va-
litse toimintatilaksi OFF, aseta valitsinvi-
pu “P” (Pysäköinti) -asentoon ja paina jar-
rupoljinta tavallista lujemmin oikealla ja-
lalla.
Käytä sitten virtakatkaisinta tai moottori-
katkaisinta.

l Suosittelemme, että annat MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeen tarkastaa jarrun
automaattisen pitojärjestelmän kokonaan.
Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Jarrun automaattinen pitojärjestelmä ei
kytkeydy päälle, koska kuljettajan istui-
men turvavyötä ei ole kiinnitetty.

l Paina jarrun automaattisen pidon kytkintä
kiinnitettyäsi kuljettajan istuimen turva-
vyön.
Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Jarrun automaattisen pidon järjestelmä ei
kytkeydy pois, koska jarrupoljinta ei pai-
neta.

l Paina jarrupoljinta normaalia voimak-
kaammin oikealla jalalla. Paina sitten jar-
run automaattisen pidon kytkintä.
Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Moottoriöljyn kierrätysjärjestelmässä on
vika.

l Pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan. Suosittelemme, että tarkastutat
sen.
Katso “Öljynpaineen varoitusnäyttö” si-
vulla 5-51.

l Latausjärjestelmässä on vika. l Pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan. Suosittelemme, että otat yhtey-
den valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Katso kohta “Latausvaroitusnäyttö” sivul-
la 5-51.

l Määritettyä suurempi määrä hiukkasia
(PM) on kertynyt bensiinin hiukkassuo-
dattimeen (GPF).

l Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen tarkastusta varten.

l Polttoaineen lisäaineet ovat loppumassa. l Lisäytä polttoaineen lisäaineita valtuute-
tussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Bensiinin hiukkassuodattimeen (GPF) on
kertynyt liian paljon hiukkasia (PM).

l Katso kohta “Bensiinin hiukkassuodatin
(GPF)*” sivulla 6-25.

l Dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla dieselöljyn
hiukkassuodattimeen (DPF) on kertynyt
liian paljon hiukkasia (PM).

l Katso “Dieselöljyn hiukkassuodatin
(DPF)*” sivulla 6-26.

l Moottoriöljyn tason epäillään nousseen
liikaa.

l Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen tarkastusta varten.
Katso kohta “Moottoriöljyn määrän varoi-
tusnäyttö*” sivulla 5-51.

l Polttoaineen suodattimeen on kertynyt
määritetyn rajan ylittävä määrä vettä.

l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “Polttoaineensuodattimen
näyttö*” sivulla 5-50.

l AdBlue™ on loppumassa.
AdBlue™ on Verband der Automobilin-
dustrie e.V. (VDA).:n tavaramerkki.

l Täytä AdBlue™ pian.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.

l AdBlue™ on melkein lopussa. l Lisää AdBlue™-nestettä välittömästi.
Kun ajomatkaksi näytetään 0 km, mootto-
ria ei enää voida käynnistää uudelleen,
kun se on pysäytetty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l AdBlue™ on lopussa. l Lisää AdBlue™-nestettä välittömästi.
Moottoria ei voi käynnistää uudelleen,
kun se on pysäytetty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.

l Vika Urea SCR -järjestelmässä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä).

l Anna lähimmän valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS jälleenmyyjän
tarkastaa auto mahdollisimman pian. Jos
jatkat autolla ajamista, moottoria ei voi
käynnistää uudelleen, kun se on pysäytet-
ty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.

l Vika Urea SCR -järjestelmässä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä).

l Anna lähimmän valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS jälleenmyyjän
tarkastaa auto mahdollisimman pian. Jos
jatkat autolla ajamista, moottoria ei voi
käynnistää uudelleen, kun se on pysäytet-
ty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Vika Urea SCR -järjestelmässä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä).

l Tarkastuta ajoneuvo välittömästi valtuute-
tussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä. Jos jatkat autolla ajamista,
moottoria ei voi käynnistää uudelleen,
kun se on pysäytetty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.

l Vika Urea SCR -järjestelmässä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä).

l Ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen. Moottoria ei voi käynnistää uudel-
leen, kun se on pysäytetty.
Katso “Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestel-
mä)” sivulla 6-28.

l SRS-turvatyynyjärjestelmässä tai esikiris-
tysjärjestelmässä on vika.

l Sen tarkistuttaminen viipymättä on suosi-
teltavaa.
Katso kohta “SRS-varoitusvalo/näyttö” si-
vulla 4-35.

l Ajovakausjärjestelmässä on vika. l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “Ajovakavuusjärjestelmä
(ASC)” sivulla 6-64.

l Mäkilähtöapujärjestelmässä on vika. l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “Mäkilähtöapu.” sivulla
6-58
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l S-AWC-järjestelmässä on vika. l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “S-AWC (Super-All Wheel
Control) -hallintatila” sivulla 6-48.

l Automaattivaihteistossa tai CVT-vaihteis-
tossa on vika.

l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “8-nopeuksinen automaatti-
vaihteisto käsivalinnalla*” sivulla 6-36.
Katso kohta “INVECS-III CVT 8 askelen
käsivalintatilalla” sivulla 6-42.

l S-AWC on kuuma. l Katso kohta “S-AWC (Super-All Wheel
Control) -hallintatila” sivulla 6-48.

l Ulkolämpötila on enintään 3 °C (37 °F). l Varo tiellä esiintyvää jäätä.
l Tie voi olla jäässä, vaikka tämä varoitus ei

olisikaan näkyvissä. Aja varovasti.

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) on
tunnistanut edessä olevan ajoneuvon lä-
hestymisen.

l Lisää etäisyyttä painamalla jarrupoljinta
tai hidastamalla muulla tavalla.
Katso kohta “Mukautuva vakionopeussää-
din (ACC): lähestymishälytys” sivulla
6-79.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Törmäyksen varoitusjärjestelmä (edessä)
(FCM) on tunnistanut törmäysvaaran.

l Suorita tarvittavat toimenpiteet törmäyk-
sen välttämiseksi, esim. paina jarrupoljin-
ta.
Katso kohta “Törmäysvaroitustoiminto”
sivulla 6-90.

l Sähköistä seisontajarrua ei voi kytkeä au-
tomaattisesti päälle.

l Paina jarrupoljinta mahdollisimman pian.
Katso “Jarrun automaattinen pito” sivulla
6-55.

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) on
aktiivinen.

l Katso kohta “Miten ACC:tä käytetään” si-
vulla 6-81.

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) on
peruutettu automaattisesti ja järjestelmä
on asetettu valmiustilaan.

l Ohjauksen käynnistysehdot eivät täyty, ei-
kä mukautuva vakionopeussäädin (ACC)
voi käynnistää ohjausta.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) ei
voi käynnistää ohjausta, koska nopeus on
nopeusalueen ulkopuolella.

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) ei
voi käynnistää ohjausta, koska se ei ole
tunnistanut edessä olevan ajoneuvon lä-
hestymistä.

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) on
tilapäisesti pois käytöstä, esim. siksi, kos-
ka anturiin on tarttunut epäpuhtauksia.
Tämä ei siis ole vika.

l Mukautuvassa vakionopeussäätimessä
(ACC) on vika.

l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “ACC-säätelytoiminnon lo-
pettaminen” sivulla 6-85.

l Anturia ympäröiville puskurin pinnoille
on tarttunut vierasta materiaalia, kuten li-
kaa, lunta tai jäätä.

l Poista vieras materiaali anturia ympäröi-
viltä puskurin pinnoilta.
Jos varoitusnäyttö ei poistu puhdistettuasi
anturia ympäröivät puskurin pinnat, ota
yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Katso kohta “ACC-säätelytoiminnon lo-
pettaminen” sivulla 6-85.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Törmäyksen varoitusjärjestelmässä (edes-
sä) (FCM) on vika.

l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso “Järjestelmävirheen varoitus” sivul-
la 6-95

l Anturia ympäröiville puskurin pinnoille
on tarttunut vierasta materiaalia, kuten li-
kaa, lunta tai jäätä.

l Poista vieras materiaali anturia ympäröi-
viltä puskurin pinnoilta.
Jos varoitusnäyttö ei poistu puhdistettuasi
anturia ympäröivät puskurin pinnat, ota
yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Katso kohta “Törmäyksen varoitusjärjes-
telmä (FCM): järjestelmän ongelman va-
roitus” sivulla 6-95.

l Törmäyksen varoitusjärjestelmän (edessä)
(FCM) FCM-jarrutustoiminto on aktivoi-
tunut.

l Katso kohta “FCM-jarrutustoiminto” si-
vulla 6-91.

l Törmäyksen varoitusjärjestelmän (edessä)
(FCM) on tilapäisesti pois käytöstä jonkin
syyn vuoksi. Tämä ei siis ole vika.

l Katso “Järjestelmävirheen varoitus” sivul-
la 6-95.

l Kaistavahtijärjestelmä (LDW) on tunnis-
tanut ajoneuvon olevan siirtymässä tai jo
siirtyneen pois ajokaistalta.

l Katso kohta “Kaistavahtijärjestelmä” si-
vulla 6-111.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Kaistavahtijärjestelmässä (LDW) on vika. l Suosittelemme, että tarkastutat sen.
Katso kohta “Järjestelmävirheen varoitus”
sivulla 6-95.

l Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitus-
järjestelmän (UMS) anturi on tilapäisesti
pois toiminnasta jonkin syyn vuoksi, esi-
merkiksi ympäristöolosuhteiden tai antu-
rin kuumentumisen takia.

l Jos varoitusnäyttö ei poistu odotettuasi
jonkin aikaa, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Katso kohta “Virheellisen nopeuden lisä-
yksen varoitusjärjestelmä (UMS)*: Varoi-
tusnäyttö” sivulla 6-105.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitus-
järjestelmä (UMS) ei toimi normaalisti,
koska anturissa tai järjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

l Sen tarkistuttaminen viipymättä on suosi-
teltavaa.
Katso kohta “Virheellisen nopeuden lisä-
yksen varoitusjärjestelmä (UMS)*: Varoi-
tusnäyttö” sivulla 6-105.

l Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitus-
järjestelmä (UMS) on aktivoitu.

l Katso kohta “Virheellisen nopeuden lisä-
yksen varoitusjärjestelmä (UMS)*” sivul-
la 6-100.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Sokean pisteen varoituksen (BSW) anturi
on tilapäisesti pois toiminnasta jonkin
syyn vuoksi, esimerkiksi ympäristöolo-
suhteiden tai anturin kuumentumisen ta-
kia.

l Jos varoitusnäyttö ei poistu odotettuasi
jonkin aikaa, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Katso kohta “Kun anturi ei ole tilapäisesti
käytettävissä” sivulla 6-109.

l Sokean pisteen varoitus (BSW) ei toimi
normaalisti, koska järjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

l Sen tarkistuttaminen viipymättä on suosi-
teltavaa.
Katso kohta “Kun järjestelmässä on toi-
mintahäiriö” sivulla 6-108.

l Anturia ympäröiville puskurin pinnoille
on tarttunut vierasta materiaalia, kuten li-
kaa, lunta tai jäätä.

l Poista vieras materiaali anturia ympäröi-
viltä puskurin pinnoilta.
Jos varoitusnäyttö ei poistu puhdistettuasi
anturia ympäröivät puskurin pinnat, ota
yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Katso kohta “Sokean pisteen varoitus
(BSW): Kun anturin päällä on vieras este”
sivulla 6-109.

l Takana olevan liikenteen varoitus (RCTA)
tunnisti ajoneuvon, joka lähestyy autoasi.

l Tarkkaile autosi takaosaa.
Katso “Takana olevan liikenteen varoitus
(RCTA)” sivulla 6-109.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Anturissa on vika. l Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Katso kohta “Törmäyksen varoitusjärjes-
telmä (FCM): järjestelmän ongelman va-
roitus” sivulla 6-95.
Katso kohta “Kaistavahtijärjestelmä
(LDW): Järjestelmän ongelman varoitus”
sivulla 6-111.
Katso “Automaattinen kaukovalojärjestel-
mä (AHB): Järjestelmän ongelman varoi-
tus” sivulla 5-61.

l Törmäyksen varoitusjärjestelmä (edessä)
(FCM), kaistavahtijärjestelmä (LDW) ja
automaattinen kaukovalojärjestelmä
(AHB) ovat tilapäisesti pois käytöstä an-
turin korkean tai alhaisen lämpötilan
vuoksi.

l Kun anturin lämpötila on palannut asian-
mukaiselle alueelle, järjestelmä alkaa au-
tomaattisesti toimia.
Katso kohta “Törmäyksen varoitusjärjes-
telmä (FCM): järjestelmän ongelman va-
roitus” sivulla 6-95.
Katso kohta “Kaistavahtijärjestelmä
(LDW): Järjestelmän ongelman varoitus”
sivulla 6-111.
Katso “Automaattinen kaukovalojärjestel-
mä (AHB): Järjestelmän ongelman varoi-
tus” sivulla 5-61.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Anturi on tilapäisesti pois käytöstä määrä-
tyn olosuhteen vuoksi, esim. anturiin tai
tuulilasiin on tarttunut likaa.
Tämä ei siis ole vika.

l Katso kohta “Törmäyksen varoitusjärjes-
telmä (FCM): järjestelmän ongelman va-
roitus” sivulla 6-95.
Katso kohta “Kaistavahtijärjestelmä
(LDW): Järjestelmän ongelman varoitus”
sivulla 6-111.
Katso “Automaattinen kaukovalojärjestel-
mä (AHB): Järjestelmän ongelman varoi-
tus” sivulla 5-61.

l Automaattisessa kaukovalojärjestelmässä
on vika.

l Suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Katso “Automaattinen kaukovalojärjestel-
mä (AHB): Järjestelmän ongelman varoi-
tus” sivulla 5-61.

l Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmässä
on vika.

l Katso kohta “Auto Stop & Go (AS&G) -
järjestelmä” sivulla 6-29.

l Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä ei
käynnistänyt moottoria automaattisesti
CVT-vaihteistolla varustetussa autossa.

l Katso kohta “Auto Stop & Go (AS&G) -
järjestelmä” sivulla 6-29.
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Näyttö Syy Ratkaisu (viite)

l Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä ei
käynnistänyt moottoria automaattisesti kä-
sivaihteistolla varustetussa autossa.

 
Navigointinäyttö*
Autoissa, joissa on MITSUBISHI-monivies-
tijärjestelmä (MMCS) -viestintäjärjestelmä,
seuraava navigointinäyttö tulee esiin, kun lä-
hestytään määränpäätä ja opastuskohtaa, ku-
ten risteystä, kun määränpää on asetettu ja
reitinohjaus on käynnistetty.

1- Opastusnäyttö
Näyttää ajoneuvon ajosuunnan ja opas-
tuskohdan.

Auton ajosuunta (esimerkki)

Kohde Lauttaterminaali

Tiemaksun 

keräyspiste

Välietappi 

(esimerkki)

2- Jäljellä olevan etäisyyden näyttö
Näyttää etäisyyden paikkaan, jossa opas-
tus näytetään.

HUOM
l Navigointitietojen näyttö voidaan kytkeä

päälle tai pois.
Katso kohta “Navigointinäytön tietojen vaih-
taminen*” sivulla 5-19.

l Lue tämä osio ja myös MITSUBISHI-moni-
viestijärjestelmän (MMCS) erillinen ohjekir-
ja.
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Muut keskeytysnäytöt
Näyttö Järjestelmän toimintatila Ratkaisu (viite)

l Moottoria käynnistettäessä painettiin
moottorin katkaisinta ilman kytkimen pai-
namista (M/T).

l Aseta vaihdevipu “N” (Vapaa) -asentoon,
paina kytkin pohjaan ja paina jarrupoljinta
oikealla jalalla. Paina sitten moottorin kat-
kaisinta.
Katso kohta “Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen” sivulla 6-19.

l Jos valitsinvipu on moottoria käynnistet-
täessä muussa kuin “P” (Pysäköinti)- tai
“N” (Vapaa) -asennossa tai jos moottorin
katkaisinta painetaan ilman, että jarrupol-
jinta painetaan (automaatti- tai CVT-vaih-
teisto).

l Aseta valitsinvipu “P” (pysäköinti) -asen-
toon ja paina jarrupoljinta oikealla jalalla.
Paina sitten moottorin katkaisinta.
Katso kohta “Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen” sivulla 6-19.

l Kun yhteys saatiin muodostettua sen jäl-
keen kun moottorikatkaisinta on kosketet-
tu avaimettoman ohjausjärjestelmän avai-
mella.

l Katso kohta “Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen” sivulla 6-19.

Kunkin järjestelmän toimintatila näkyy tietonäytössä. Katso tarkemmat tiedot järjestelmää koskevalta sivulta.

HUOM
l Varmista kutakin järjestelmää käyttäessäsi, että järjestelmän toimintatila on vaihtunut tietonäytössä. Järjestelmän toimintatila ei kuitenkaan välttämättä näy

välittömästi varoitusnäytön näkyviin tulemisen jälkeen, vaikka järjestelmä olisi käytössä.
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Näyttö Järjestelmän toimintatila Viite

l Kun valittuna on S-AWC-järjestelmän
“AUTO”-tila.

l Katso kohta “S-AWC (Super-All Wheel
Control) -hallintatila” sivulla 6-48.

l Kun valittuna on S-AWC:n “SNOW”-tila.

l Kun valittuna on S-AWC-järjestelmän
“GRAVEL”-tila.

l Kun pysäköintianturi tunnistaa esteen. l Katso kohta “Pysäköintianturit (edessä/
takana)*” sivulla 6-119.

l Kun ECO-tila on aktivoitu. l Katso kohta “ECO-tilan kytkin*” sivulla
5-66.
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Näyttö Järjestelmän toimintatila Viite
l Kun törmäyksen varoitusjärjestelmä (edes-

sä) (FCM) on aktivoitu tai hälytyksen ajoi-
tusta muutetaan.

l Katso kohta “FCM:n ja virheellisen nopeu-
den lisäyksen varoitusjärjestelmän (Ultra-
sonic misacceleration Mitigation System,
UMS)* PÄÄLLE/POIS-kytkin” sivulla
6-94.

l Kun törmäyksen varoitusjärjestelmä
(edessä) (FCM) on otettu pois käytöstä.

l Katso kohta “FCM:n ja virheellisen no-
peuden lisäyksen varoitusjärjestelmän
(Ultrasonic misacceleration Mitigation
System, UMS)* PÄÄLLE/POIS-kytkin”
sivulla 6-94.

l Kun virheellisen nopeuden lisäyksen va-
roitusjärjestelmä (UMS) on pois käytöstä.

l Katso kohta “UMS:n päälle/pois kytkemi-
nen” sivulla 6-105.

Se ilmoittaa, että kausihuolto on aika tehdä.

Näyttö Ratkaisu
Suosittelemme, että tarkastutat sen. Ks. tarkemmin kohta “Huoltomuistutus” sivulla
5-08.
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Taukovälin asetusta voi muuttaa.

Näyttö Ratkaisu
Pysäytä auto turvalliseen paikkaan, sammuta moottori ja pidä tauko.
Tätä näyttöä voi käyttää ohjeena taukojen pitämiseen pitkää matkaa ajettaessa.
Järjestelmään voi määrittää, miten pitkä aika kuluu matkan alusta tämän sanoman
näyttämiseen.
Katso kohta “Ennen “REST REMINDER” -tekstin näyttämistä kuluvan ajan vaihta-
minen” sivulla 5-18.
Näyttö ja merkkiääni hälyttävät, kun asetettu aika on kulunut. Jos matkaa jatketaan
lepäämättä, järjestelmä antaa noin viiden minuutin välein äänimerkin, joka muistuttaa
tauosta.
l Ajoaika nollautuu ja näyttö palaa edelliseen näyttöön seuraavissa tapauksissa.

Kun asetettu aika on tämän jälkeen taas kulunut, äänimerkki ja näyttö muistutta-
vat tauosta.
• Järjestelmä antaa äänimerkin kolme kertaa.
• Käännä virta-avain LOCK-asentoon tai aseta toimintatilaksi OFF.
• Monitoiminäytön kytkimiä pidetään painettuna vähintään 2 sekuntia.

 
Merkkivalot

Suuntavalojen merkkivalot/
Varoitusvilkkujen merkkivalot

Nämä merkkivalot vilkkuvat
seuraavissa tilanteissa.
l Kun suuntavalon vipua

siirretään suuntavalon
kytkemiseksi.
Katso kohta “Suuntava-
lon vipu” sivulla 5-66.

l Kun varoitusvilkun katkaisinta painetaan
varoitusvilkkujen kytkemiseksi.
Katso kohta “Varoitusvilkun katkaisin”
sivulla 5-66.

l Kun varoitusvilkut kytkeytyvät auto-
maattisesti päälle, jos autolla jarrutetaan
äkillisesti ajon aikana.
Katso kohta “Hätäpysäytysvaroitusjär-
jestelmä” sivulla 6-61.

Kaukovalojen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun
käytetään kaukovaloja.

Merkkivalot
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Etusumuvalon merkkivalo*
Merkkivalo syttyy, kun etus-
umuvalot ovat päällä.

Takasumuvalon merkkivalo
Merkkivalo syttyy, kun taka-
sumuvalo on päällä.

Seisontavalon merkkivalo
Merkkivalo syttyy, kun sei-
sontavalot palavat.

Hehkutuksen merkkivalo (die-
selmoottorilla varustetut autot)

Tämä ilmaisee, että sytytys-
tulpat hehkuttavat.
[Muut kuin autot, joissa on
kauko-ohjausjärjestelmä]
Kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, merkkivalo

syttyy. Kun hehkutulppa kuumenee, lamppu
sammuu ja moottorin voi käynnistää.

[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Jos toimintatilaksi valitaan ON, merkkivalo
syttyy ja hehkutuksen merkkivalo syttyy au-
tomaattisesti. Kun hehkutulppa kuumenee,
lamppu sammuu ja moottori käynnistyy.

HUOM
l Jos moottori on kylmä, hehkutuksen merkki-

valo palaa kauemmin.
l Moottorin ollessa lämmin hehkutuksen

merkkivalo ei syty, vaikka virta-avain kään-
netään “ON”-asentoon tai toimintatilaksi va-
litaan ON.

Varoitusvalot

Jarrujärjestelmän varoitusvalo
(punainen)

Valo syttyy virta-avaimen ol-
lessa ON-asennossa tai toi-
mintatilan ollessa ON ja
sammuu muutaman sekunnin
kuluttua.
Varmista aina ennen ajamis-

ta, että valo on sammunut.
Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy seuraa-
vissa tilanteissa virta-avaimen ollessa ON-
asennossa tai toimintatilan ollessa ON:
l Kun käsijarru on kytkettynä.

l Kun jarrunesteen määrä säiliössä laskee
liian alhaiseksi.

l Kun jarrutustehon jakotoiminto ei toimi
oikein.

Kun virta-avain tai toimintatila on ON-asen-
nossa, summeri soi tilanteessa, jossa auton
nopeus on yli 8 km/h ja seisontajarru on pääl-
lä.

TÄRKEÄÄ
l Alla mainituissa tilanteissa jarrutusteho voi

heikentyä tai auton ajo häiriintyä äkkijarru-
tuksissa; vältä jarrutusta suurilla nopeuksilla
tai äkkijarrutuksia. Pysäytä auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastuta se.
• Jarrujärjestelmän varoitusvalo ei syty kä-

sijarrua käytettäessä tai sammu vapautet-
taessa käsijarru.

• Jos ABS-varoitusvalo ja jarrujen varoitus-
valo syttyvät samanaikaisesti
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “ABS-
varoitusvalo/-näyttö” sivulla 6-62.

• Jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa ajon
aikana.

l Auto on pysäytettävä seuraavalla tavalla,
kun jarrutusteho heikkenee.
• Paina jarrupoljinta tavallista kovemmin.

Vaikka jarrupoljin menee aivan pohjaan,
pidä se lujasti painettuna.

Varoitusvalot
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TÄRKEÄÄ
• Jos jarrut pettävät, pienennä nopeutta

moottorijarrutuksella ja noudata seuraavia
ohjeita.
[Vipukäyttöisellä seisontajarrulla varuste-
tut autot]
Vedä seisontajarrun vipua varovasti.
[Sähköisellä seisontajarrulla varustetut
autot]
Vedä sähköisen seisontajarrun kytkintä
yhtäjaksoisesti. (Katso kohta “Sähköinen
seisontajarru” sivulla 6-05).
 
Paina jarrupoljinta niin että jarruvalot syt-
tyvät, jotta voit antaa merkin takana ole-
ville autoille.

Sähköisen seisontajarrun va-
roitusvalo (keltainen)*

Tämä varoitusvalo syttyy,
jos sähköisessä seisontajar-
rujärjestelmässä on vika.
Tavallisesti tämä varoitusva-
lo syttyy virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa tai toimin-

tatilan ollessa ON ja sammuu muutaman se-
kunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ
l Jos varoitusvalo ei sammu tai se ei syty, on

mahdollista, että seisontajarrua ei voi käyttää
tai vapauttaa. Ota välittömästi yhteys lähim-
pään valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeeseen. Kun varoitusvalo syttyy
ajon aikana, pysäytä auto heti turvalliseen
paikkaan ja ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
Jos sinun on välttämättä pysäköitävä, pysä-
köi auto vaakasuoralle ja vakaalle alustalle,
siirrä valitsinvipu asentoon “P” (pysäköinti)
ja kiilaa pyörät.

Moottorin varoitusvalo
Tämä valo on osa auton
diagnostiikkajärjestelmää,
joka seuraa päästöjä, mootto-
rin ohjausjärjestelmää, urea
SCR -järjestelmää ja auto-
maattivaihteiston/CVT-vaih-

teiston ohjausjärjestelmää.
Jos jossakin näistä järjestelmistä havaitaan
vika, kyseinen merkkivalo vilkkuu tai syttyy.
Vaikka autoa voikin vielä ajaa eikä sitä tarvit-
se hinata, tarkastuta järjestelmä mahdollisim-
man pian.
Varoitusvalo syttyy myös silloin, kun virta-
avain käännetään ON-asentoon tai toimintati-
laksi valitaan ON. Valo sammuu, kun moot-
tori on käynnistynyt. Jos se ei sammu sen jäl-
keen, kun moottori on käynnistynyt, suositte-
lemme tarkastuttamaan auton.

TÄRKEÄÄ
l Pitkäaikainen ajo tämän lampun palaessa voi

aiheuttaa lisävaurioita päästöjen valvontajär-
jestelmään. Se voi myös vaikuttaa polttoai-
netalouteen ja ajettavuuteen.

l Ellei valo syty, kun virta-avain on käännetty
ON-asentoon tai toimintatilaksi on valittu
ON, suosittelemme, että tarkastutat järjestel-
män.

l Jos valo syttyy, kun moottori on käynnissä,
vältä ajamista suurella nopeudella ja anna
valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeen tarkastaa järjestelmä mahdollisim-
man pian.
Nämä olosuhteet voivat vaikuttaa negatiivi-
sesti kaasupolkimen ja jarrupolkimen rea-
gointiin.

HUOM
l Moottorin valvontajärjestelmällä varustet-

tuun elektroniseen ohjausmoduuliin on tal-
lennettu paljon tietoja häiriöistä (erityisesti
pakokaasuista).

Nämä tiedot poistuvat, jos akun kaapeli irro-
tetaan, mikä vaikeuttaa nopean diagnoosin te-
kemistä. Älä irrota akun kaapelia, kun moot-
torin varoitusvalo palaa.

Varoitusvalot
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Latauksen varoitusvalo
Tämä valo syttyy, jos lataus-
järjestelmässä on vika.
Tavallisesti tämä varoitusva-
lo syttyy, kun virta-avain
käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi valitaan ON.

Valo sammuu, kun moottori on käynnistynyt.
Latauksen varoitus näkyy myös monitoimi-
näytön tietonäytössä.

TÄRKEÄÄ
l Jos se syttyy moottorin käydessä, latausjär-

jestelmässä on vika. Pysäköi auto heti tur-
valliseen paikkaan ja suosittelemme auton
tarkastuttamista.

Tietonäyttö

Polttoaineensuodattimen näyt-
tö*

Virta-avaimen ollessa “ON”-asennossa tai
toimintatilan ollessa ON monitoiminäytön
tietonäyttöön tulee varoitusnäyttö, jos suodat-
timeen on kertynyt määritettyä raja-arvoa
enemmän vettä.

TÄRKEÄÄ
l Jos tämä varoitus tulee näkyviin, suositte-

lemme, että tarkastutat auton.
Ajon jatkaminen varoitusnäytön ollessa nä-
kyvissä voi vahingoittaa moottoria.

HUOM
l Jos ilmoitus “REMOVE WATER IN SEPA-

RATOR” (poista vesi vedenerottimesta) ei
poistu tai toistuu usein veden tyhjennyksen
jälkeen, on suositeltavaa ottaa yhteys valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keeseen.

Jarruvaroitusnäyttö

Tämä varoitus tulee näkyviin, jos autolla aje-
taan seisontajarrun ollessa kytkettynä. Jarru-
järjestelmän varoitusvalo syttyy vain, kun
seisontajarru on kytkettynä. Katso tarkemmat
tiedot kohdasta “Jarrujärjestelmän varoitus-
valo (punainen)” sivulla 5-48.

TÄRKEÄÄ
l Jos autolla ajetaan käsijarrun ollessa päällä,

jarru ylikuumenee, jolloin sen teho kärsii ja
siihen voi tulla vika.
Jos tämä varoitus tulee näkyviin, vapauta
seisontajarru.

Kun virtalukko on ON-asennossa tai toimin-
tatila on ON ja jarruneste on vähissä, näky-
viin tulee tämä varoitus.
Myös mittariston jarrujärjestelmän varoitus-
valo syttyy.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “Jarrujär-
jestelmän varoitusvalo (punainen)” sivulla
5-48.

Tietonäyttö
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TÄRKEÄÄ
l Jos tämä varoitus pysyy valaistuna eikä sam-

mu ajamisen aikana, jarrut eivät ehkä toimi
kunnolla. Pysäköi auto siinä tapauksessa heti
turvalliseen paikkaan ja suosittelemme sen
tarkastuttamista.

l Jos jarrujärjestelmän varoitus syttyy samaan
aikaan kuin jarruvaroitusvalo ja ABS-varoi-
tusvalo, jarrutusvoiman jakotoiminto ei toi-
mi ja voimakas jarruttaminen voi tehdä au-
tosta epävakaan. Vältä äkkijarrutusta ja suur-
ta ajonopeutta, pysäytä auto turvalliseen
paikkaan ja tarkistuta se.

l Auto on pysäytettävä seuraavalla tavalla,
kun jarrutusteho heikkenee.
• Paina jarrupoljinta tavallista kovemmin.

Vaikka jarrupoljin menee aivan pohjaan,
pidä se lujasti painettuna.

• Jos jarrut pettävät, pienennä nopeutta
moottorijarrutuksella ja noudata seuraavia
ohjeita.
[Vipukäyttöisellä seisontajarrulla varuste-
tut autot]
Vedä seisontajarrun vipua varovasti.
[Sähköisellä seisontajarrulla varustetut
autot]
Vedä sähköisen seisontajarrun kytkintä
yhtäjaksoisesti. (Katso tarkemmat tiedot
kohdasta “Sähköinen seisontajarru*” si-
vulla 6-05.)
 
Paina jarrupoljinta niin että jarruvalot syt-
tyvät, jotta voit antaa merkin takana ole-
ville autoille.

Latausvaroitusnäyttö

Jos latausjärjestelmässä on vika, tietonäytös-
sä näkyy varoitus. Myös mittariston latauk-
sen varoitusvalo syttyy.

TÄRKEÄÄ
l Jos varoitus näkyy moottorin ollessa käyn-

nissä, pysäköi auto välittömästi turvalliseen
paikkaan ja tarkistuta se.

Öljynpaineen varoitusnäyttö

Jos öljynpaineen taso laskee moottorin olles-
sa käynnissä, monitoiminäytön tietonäyttöön
varoitus.

TÄRKEÄÄ
l Jos autoa ajetaan öljytason ollessa alhainen

tai silloin, kun öljytason on normaali, mutta
varoitus on näkyvissä, moottori saattaa palaa
kiinni ja vaurioitua.

l Jos varoitus tulee näkyviin moottorin ollessa
käynnissä, pysäköi auto välittömästi turvalli-
seen paikkaan ja tarkista moottoriöljyn taso.

l Jos varoitus tulee näkyviin moottoriöljyn ta-
son ollessa normaali, tarkistuta auto.

Moottoriöljyn määrän varoi-
tusnäyttö*

Jos virta-avain on ON-asennossa tai toiminta-
tila on ON ja vaikuttaa siltä, että moottoriöl-
jyn taso on noussut liian korkealle, monitoi-
minäytön tietonäytössä näkyy varoitusnäyttö.

TÄRKEÄÄ
l Jos tämä näyttö tulee näkyviin ajon aikana,

pysäytä auto turvalliseen paikkaan, sammuta
moottori ja tarkista moottoriöljyn määrä.
Katso kohta “Moottoriöljy” sivulla 10-04.

Tietonäyttö
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HUOM
l Vie auto välittömästi valtuutettuun

MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.

Heijastusnäyttö (HUD)*
Heijastusnäyttö (HUD) esittää tietoja läpinä-
kyvällä näytöllä niin, että mittaritiedot (auton
nopeus, navigointiohjeet jne.) voidaan tarkis-
taa helposti samalla, kun katsellaan ajosuun-
taan.

Esimerkki

1- Näyttö
2- Nopeusnäyttö
3- Tietonäyttö
4- Navigointitetojen näyttö*

Näytettävät tiedot:
l Ajonopeus

l Navigointitiedot*
l Vakionopeussäätimen (cruise) tiedot
l Nopeusrajoittimen tiedot*
l Mukautuvan vakionopeussäätimen

(ACC) tiedot*

Jos mittariston tietonäytössä on varoitus, se
näkyy myös heijastusnäytössä.
Esimerkkejä näytettävistä varoituksista:
l Ovi auki -varoitus
l Turvavyön muistutus
l Mukautuvan vakionopeussäätimen

(ACC) varoitus*
l Törmäyksen varoitusjärjestelmän (edes-

sä) (FCM) varoitus*
l Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*

Katso kohta “Merkkivalo-, varoitusvalo- ja
tietonäyttöluettelo” sivulla 5-21.

VAROITUS
l Pysäytä auto aina turvalliseen paikkaan

ennen heijastusnäytön käyttämistä. Hei-
jastusnäytön käyttö ajon aikana voi häiri-
tä huomiotasi, ja seurauksena voi olla on-
nettomuus.

VAROITUS
l Älä roiski vettä tai virvokkeita heijastus-

näyttöön. Jos katkaisimet, johdot tai säh-
köosat kastuvat, niihin voi tulla toiminta-
häiriö tai autossa voi syttyä tulipalo.
Jos kaadat vahingossa virvoketta, pyyhi
neste pois mahdollisimman tarkasti ja ota
heti yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Pidä kätesi yms. poissa liikkuvista osista,

kun avaat tai suljet näytön. Muutoin kätesi
voi takertua osiin ja voit loukkaantua.

l Älä säilytä tavaroita heijastusnäytön lähellä.
Tavarat voivat estää näytön avautumisen tai
häiritä avautumista, ja seurauksena voi olla
toimintahäiriö.

l Älä säilytä virvokkeita heijastusnäytön lä-
hellä. Johdoille ja sähköosiin voi roiskua
vettä tai muita nesteitä, ja seurauksena voi
olla toimintahäiriö.

l Älä koskaan avaa, sulje tai säädä näytön kul-
maa käsin. Näytön voimakas käsittely voi ai-
heuttaa toimintahäiriön.

Heijastusnäyttö (HUD)*
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TÄRKEÄÄ
l Älä kiinnitä näyttöön tarroja, etikettejä tms.

Ne voivat peittää näytön tai häiritä avautu-
mista ja sulkeutumista, ja seurauksena voi
olla toimintahäiriö. Lisäksi näytön kirkkaut-
ta säätävän anturin (A) toiminta voi häiriin-
tyä, ja näyttöä voi olla vaikea nähdä.

l Älä kohdista kirkasta valoa anturin (A) valo-
herkkään osaan. Anturiin voi tulla toiminta-
häiriö.

l Jos pudotat esineen näytön säilytystilaan et-
kä saa sitä ulos, tai jos näyttö suljettiin sa-
malla, kun sen säilytystilassa on ollut vieras
esine, eikä näyttö enää avaudu, vie auto tar-
kastettavaksi valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

HUOM
l Näyttöä voi olla vaikea erottaa aurinkolaseja

käytettäessä. Riisu aurinkolasit tai säädä
näytön kirkkautta.
Katso kohta “Näytön kirkkauden säätö” si-
vulla 5-52.

HUOM
l Jos akku kytketään irti tai akun jännite on al-

hainen, näyttö palautuu alkuperäiseen kul-
maan ja sitä voi olla hankala nähdä. Jos näin
tapahtuu, säädä näytön kulmaa.
Katso kohta “Näytön kulman säätö” sivulla
5-52.

l Näyttöä voi olla vaikea erottaa sääolosuh-
teista riippuen (sade, lumi, suora auringon-
valo, lämpötila jne.). Jos näin tapahtuu, sää-
dä näytön kulmaa ja kirkkautta.
Katso kohdat “Näytön kulman säätö” sivulla
5-52 ja “Näytön kirkkauden säätö” sivulla
5-52.

Heijastusnäytön käyttö

HUOM
l Jos näyttö ei avaudu tai sulkeudu, kun -

kytkintä painetaan, tarkista, ettei näytön lä-
hellä ole tavaroita, jotka estävät näytön liik-
keen. Jos näyttö ei avaudu, vaikka esteitä ei
ole, tarkastuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Näytön avaaminen
1. Voit avata näytön painamalla -kytkin-

tä, kun virta-avain on asennossa “ON”
tai toimintatilaksi on valittu ON.

2. Aloitusnäyttö avautuu ja tiedot tulevat
näkyviin.

HUOM
l Jos heijastusnäyttö oli auki, kun virta-avain

käännettiin “LOCK”-asentoon tai kun toi-
mintatilaksi valittiin OFF, heijastusnäyttö
avautuu automaattisesti, kun virta-avain
käännetään ON-asentoon tai kun toimintati-
laksi valitaan ON.

Heijastusnäyttö (HUD)*
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HUOM
l Jos heijastusnäyttö oli kiinni, kun virta-avain

käännettiin “LOCK”-asentoon tai kun toi-
mintatilaksi valittiin OFF, heijastusnäyttö ei
avaudu automaattisesti, kun virta-avain
käännetään ON-asentoon tai kun toimintati-
laksi valitaan ON.

Näytön sulkeminen
1. Paina -kytkintä, kun näyttö on auki.

2. Asetusten aloitusnäyttö avautuu, jos auto
on paikallaan. Paina -kytkintä uudel-
leen.

3. Lopetusnäyttö avautuu ja sitten näyttö
sulkeutuu.

HUOM
l Jos virta-avain käännetään LOCK-asentoon

tai toimintatilaksi asetetaan OFF, heijastus-
näyttö sulkeutuu automaattisesti.

Näytön kulman säätö
Kun näyttö on auki, voit säätää näytön kul-
maa sekä nostaa ja laskea tietojen näyttöpaik-
kaa painamalla päätyä  tai  kytkimestä

.

Heijastusnäyttö (HUD)*
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Näytön kirkkauden säätö
Kun näyttö on auki, voit säätää näytön kirk-
kautta painamalla päätyä  tai  kytkimestä

. Kirkkaus voidaan säätää 16 eri tasolle.

Navigointinäytön tietojen vaih-
taminen
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa voit valita,
näytetäänkö navigointitiedot näytöllä.

1. Voit muuttaa näyttöasetusta painamalla
-kytkintä, kun näyttö on auki.

2. Asetusten aloitusnäyttö avautuu. Paina
-kytkintä yhtäjaksoisesti.

3. Näytön asetusnäyttö avautuu.

Navigointitiedot: PÄÄLLÄ

Navigointitiedot: POIS

4. Paina päätyä  kytkimestä  valitaksesi
vaihtoehdon “NAVI INFORMATION
ON” tai “NAVI INFORMATION OFF”
ja paina sitten kytkintä .

Heijastusnäyttö (HUD)*

5-55OGKL19E2 Mittaristo ja hallintalaitteet

5



Navigointitiedot: PÄÄLLÄ

Navigointitiedot: POIS

5. Paina päätyä  tai  kytkimestä  vali-
taksesi vaihtoehdon “OFF” tai “ON” ja
paina sitten kytkintä .

Navigointitiedot: PÄÄLLÄ

Navigointitiedot: POIS

6. Paina päätyä  kytkimestä  valitaksesi
vaihtoehdon “RETURN”. Vahvista ase-
tus painamalla kytkintä .

Navigointitiedot: PÄÄLLÄ

Navigointitiedot: POIS

7. Paina uudelleen kytkintä , kun näytös-
sä näkyy “RETURN”, jolloin navigointi-
järjestelmän näytön asetukseksi valitaan
“OFF” tai “ON”.

Navigointitiedot: PÄÄLLÄ

Navigointitiedot: POIS

Heijastusnäytön käsittely
Näytön ja peilin pinnassa on erikoispinnoite.
Puhdista hienokuvioisella, pehmeällä liinalla,
kuten silmälasien puhdistusliinalla.

Heijastusnäyttö (HUD)*
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TÄRKEÄÄ
l Älä käytä puhdistusaineita tai suoja-aineita,

jotka sisältävät silikonia tai vahaa. Jos näy-
tön tai peilin pinta käsitellään tällaisilla puh-
distus- tai suoja-aineilla, pinnoite voi naar-
muuntua ja irrota.

Yhdistelmävalojen ja
valonvaihtimen katkaisin

Ajovalot

HUOM
l Kun olet maassa, jossa autoja ajetaan toisella

puolella tietä kuin siinä maassa, jossa johon
autosi on toimitettu, tarvittavat toimenpiteet
täytyy toteuttaa, jotta vastaantulevan liiken-
teen valot eivät häikäise sinua. Tämän auton
ajovaloja ei kuitenkaan tarvitse säätää.

l Älä jätä valoja päälle pitkäksi ajaksi, kun au-
to on paikallaan (moottori ei käy). Akku voi
muuten tyhjentyä.

l Lasin sisäpinta voi toisinaan höyrystyä sa-
teella tai auton pesun jälkeen, mutta kysees-
sä ei ole toimintavika.
Kun lamppu on kytketty päälle, lämpö pois-
taa höyryn. Jos lampun sisälle kuitenkin ker-
tyy vettä, suosittelemme, että tarkastutat sen.

Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

AUTO

Kun virta-avain on ON-asennos-
sa tai toimintatila on ON, ajova-
lot, seisontavalot, takavalot, re-
kisterikilven valot ja kojetaulun
valot syttyvät ja sammuvat auto-
maattisesti ympäristön valoisuu-
den mukaan.
{Ajovaloautomatiikka kytkey-
tyy päälle, kun takavalot eivät
pala.}
Kaikki valot sammuvat auto-
maattisesti, kun virta-avain
käännetään LOCK-asentoon tai
toimintatilaksi valitaan OFF.

Seisontavalot, takavalot, rekiste-
rikilven ja kojetaulun valot ovat
päällä.

Ajovalot ja muut valot syttyvät

HUOM
l Kun ajovalot sammuvat automaattisesti vir-

talukon ollessa ON-asennossa tai toimintati-
lassa “ON”, myös mahdolliset etusumuvalot
ja takasumuvalot (jos ne kuuluvat varustuk-
seen) sammuvat. Kun ajovalot taas syttyvät
automaattisesti, myös etusumuvalot syttyvät,
mutta takasumuvalo jää sammuksiin. Jos ha-
luat sytyttää takasumuvalon, käytä katkaisin-
ta uudelleen.

l Älä peitä automaattisen sytytyksen ja sam-
mutuksen anturia (A) kiinnittämällä tuulila-
siin tarroja tai etikettejä.

l Jos valot eivät syty tai sammu, kun kytkin
on “AUTO”-asennossa, käytä kytkintä ma-
nuaalisesti. Suosittelemme auton tarkastutta-
mista.
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Valojen (ajovalot, sumuvalot
yms.) automaattinen katkaisu-
toiminto
l Jos seuraava toiminto tehdään valokat-

kaisimen ollessa “ ”-asennossa, valot
sammuvat automaattisesti kun kuljetta-
jan ovi avataan.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään “LOCK”- tai
“ACC”-asentoon tai virta-avain otetaan
pois virtalukosta.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjes-
telmä]
Toimintatila on OFF tai ACC.

l Jos seuraava toiminto tehdään valokat-
kaisimen ollessa “ ”-asennossa, valot
palavat vielä noin 3 minuutin ajan kul-
jettajan oven ollessa kiinni, minkä jäl-
keen ne sammuvat automaattisesti.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään “LOCK”- tai
“ACC”-asentoon tai virta-avain otetaan
pois virtalukosta.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjes-
telmä]
Toimintatila on OFF tai ACC.

HUOM
l Valojen automaattinen katkaisutoiminto ei

toimi, jos valokatkaisin on -asennossa.
l Valojen automaattisen sammutustoiminnon

voi myös poistaa käytöstä.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Kun haluat pitää valot päällä:
1. Käännä seuraavissa tapauksissa valokat-

kaisin “AUTO”-asentoon.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton
ohjausjärjestelmä]
Virta-avain on “LOCK”- tai “ACC”-
asennossa.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjes-
telmä]
Toimintatila on OFF tai ACC.

2. Sytytä valot uudelleen, kun kytkin on
asennossa “ ” tai “ ”. Valot jäävät
palamaan.

LED-ajovalojen varoitusvalo*
Tämä varoitusvalo syttyy, kun LED-ajova-
loissa on vika.

HUOM
l Jos varoitusvalo syttyy, laitteessa voi olla vi-

ka. Tarkistuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Ajovalojen merkkiääni
Jos suoritetaan seuraavat toimenpiteet, sum-
meri soi muistuttaen kuljettajaa valojen sam-
muttamisesta.
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton oh-
jausjärjestelmä]
Jos kuljettajan ovi avataan, kun avain on
käännetty “LOCK”- tai “ACC”-asentoon tai
virta-avain on otettu pois virtalukosta valojen
ollessa päällä.
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[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Jos kuljettajan ovi avataan, kun toimintatila-
na on ACC tai OFF valojen ollessa päällä.
 
Molemmissa tapauksissa äänimerkki vaike-
nee automaattisesti, jos automaattinen sam-
mutustoiminto otetaan käyttöön tai ovi sulje-
taan.

Ajovaloautomatiikka
Ajovalot kytkeytyvät päälle, kun moottori on
käynnissä ja valot käännetään “AUTO”-asen-
toon takavalojen ollessa pois päältä.

HUOM
l Jos valokatkaisin on asennossa “ ” tai

“ ”, tai jos takavalot ovat päällä valokat-
kaisimen ollessa “AUTO”-asennossa, ajova-
lot syttyvät seisontavaloina.

Valonvaihdin (kauko/lähivalot)
Kun ajovalot ovat päällä, valot vaihtuvat kau-
kovaloista lähivaloiksi (tai lähivaloista kau-
kovaloiksi) aina, kun vipu vedetään ääriasen-
toonsa (1). Kun kaukovalot ovat päällä, kau-
kovalojen merkkivalo palaa myös.

Ajovalovilkku
Kaukovalot vilkkuvat, kun vipua painetaan
hiukan (2), ja sammuvat, kun se vapautetaan.
Kun kaukovalot ovat päällä, kaukovalojen
merkkivalo syttyy myös mittaristossa.

HUOM
l Jos sammutat valot ajovalojen ollessa kau-

kovaloasennossa, ajovalot palautuvat auto-
maattisesti lähivaloasentoon.

Automaattinen kaukovalojär-
jestelmä (AHB)*
Automaattinen kaukovalojärjestelmä (AHB)
vaihtaa ajovalot (kauko-/lähivalojen välillä),
kun anturi (A) tunnistaa valon, kuten vastaan
tulevan auton valot tai katuvalot.

VAROITUS
l Ajovaloja ei joissain olosuhteissa ehkä

vaihdeta automaattisesti (kauko-/lähivalo-
jen välillä). Älä yliarvosta järjestelmää.
Kuljettaja vastaa siitä, että ajovalot (kau-
ko-/lähivalot) kytketään manuaalisesti
päälle vallitsevien ajo-olosuhteiden mu-
kaan.
Katso “Valonvaihdin (kauko/lähivalot)”
sivulla 5-59
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Miten AHB:tä käytetään
1. Kierrä lampun kytkin asentoon “ ” tai

“AUTO”, kun moottori on käynnissä.
2. Paina AHB-katkaisinta.

AHB aktivoituu ja merkkivalo syttyy.
Jos AHB-katkaisinta painetaan uudel-
leen, AHB poistuu käytöstä ja AHB:n
merkkivalo sammuu.

HUOM
l Jos ajovalot on kytketty päälle, kun valokat-

kaisin on “AUTO”-asennossa, AHB toimii.
l Voit vaihtaa ajovaloja manuaalisesti (kauko-/

lähivalojen välillä) käyttämällä vipua, vaik-
ka AHB olisi toiminnassa.
Katso “Valonvaihdin (kauko/lähivalot)” si-
vulla 5-59
Jos vipua käytetään manuaalisesti, AHB:n
merkkivalo sammuu ja automaattinen kau-
kovalojärjestelmä otetaan pois toiminnasta.
Katso kohta “Manuaalinen vaihtaminen” si-
vulla 5-60.

l AHB-järjestelmää ei oteta pois toiminnasta,
kun vipua vedetään hieman (ajovalovilkun
toiminta).

Manuaalinen vaihtaminen

Vaihto lähivaloihin
1. Vedä suuntavalon vipua itseesi päin.
2. AHB:n merkkivalo sammuu.
3. AHB-katkaisinta painetaan uudelleen,

AHB aktivoituu.

Vaihto kaukovaloihin
1. Vedä suuntavalon vipua itseesi päin.
2. AHB:n merkkivalo sammuu ja kaukova-

lojen merkkivalo syttyy.
3. AHB-katkaisinta painetaan uudelleen,

AHB aktivoituu.

Automaattisen vaihdon edelly-
tykset
Kaukovalot syttyvät, kun kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
l Auton nopeus on yli noin 40 km/h.
l Auton edessä on pimeää.
l Auton edessä ei ole muita ajoneuvoja tai

vastaantulevia ajoneuvoja tai niiden ul-
koiset valot eivät pala.

Lähivalot syttyvät, kun mikä tahansa seuraa-
vista edellytyksistä on olemassa:
l Auton nopeus ei ole yli noin 30 km/h.
l Auton edessä on valoisaa.
l Edessä olevan tai vastaantulevan ajoneu-

von ulkoinen valo palaa.

HUOM
l Seuraavissa olosuhteissa ajovaloja ei ehkä

vaihdeta kaukovaloista lähivaloiksi.
• Jokin kohde, kuten jatkuvat mutkat, koro-

tetut liikenteenjakajat/saarekkeet, liiken-
nemerkit, tienvarrella kasvavat puut ovat
edessä olevan tai vastaantulevan ajoneu-
von tiellä.

• Autosi kohtaa vastaantulevan ajoneuvon
äkillisesti mutkassa tai huonossa näky-
vyydessä.

• Toinen ajoneuvo ylittää tien autosi edessä.
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HUOM
l Ajovalot voivat pysyä lähivaloina (tai vaih-

tua kaukovaloista lähivaloiksi), jos heijasta-
va esine/kohde (kuten katuvalo, liikenne-
merkki, taulu ja muu merkki) heijastaa va-
loa.

l Mikä tahansa seuraavista tekijöistä voi vai-
kuttaa ajovalojen vaihtumisen ajoitukseen:
• Edessä olevan tai vastaantulevan ajoneu-

von ulkoisten valojen kirkkaus.
• Edessä olevan tai vastaantulevan ajoneu-

von liikesuunta.
• Edessä olevan tai vastaantulevan ajoneu-

von ulkoisista valoista vain vasen tai oi-
kea palaa.

• Edessä oleva tai vastaantuleva ajoneuvo
on moottoripyörä.

• Tieolosuhteet (kaltevuus, mutkat ja tien
pinta).

• Matkustajien määrä ja matkatavaroiden
paino.

l AHB tunnistaa ympäristöolosuhteet havait-
semalla autosi edessä olevat valonlähteet.
Sen vuoksi ajovalot saattavat toisinaan vaih-
tua mielestäsi väärällä tavalla.

l Järjestelmä ei ehkä tunnista kevyitä ajoneu-
voja, kuten polkupyöriä.

l Järjestelmä ei ehkä määritä ympäristön va-
loisuutta tarkasti. Tästä seuraa, että liikenne
häiriintyy kauko- tai lähivalojen palaessa jat-
kuvasti. Näissä tapauksissa ajovalot tulee
vaihtaa manuaalisesti.
• Huonossa säässä (sateessa, sumussa, lu-

misateessa tai hiekkamyrskyssä).
• Tuulilasi on likainen tai huurtunut.
• Tuulilasi on naarmuttunut tai rikki.

HUOM
• Anturi on vääntynyt tai likainen.
• Ajovaloja tai takavaloja muistuttavaa va-

loa loistaa autosi ympärillä.
• Edessä olevaa tai vastaantulevaa ajoneu-

voa ajetaan ilman valoja, ulkoisten valo-
jen ollessa likaisia tai haalistuneita tai ajo-
valot on suunnattu väärin.

• Valoisuusolosuhteet muuttuvat autosi ym-
pärillä nopeasti ja jatkuvasti (pimeän ja
valoisan välillä).

• Ajat autoa epätasaisilla pinnoilla.
• Ajat autoa mutkaisella tiellä.
• Heijastava esine/kohde, kuten ohjetaulu

tai peili heijastaa valo autosi edessä.
• Kun vastaantulevan ajoneuvon etuvalojen

valokiila sulautuu muiden valojen valokii-
laan.

• Edessä olevan ajoneuvon (kuten konttire-
kan) perä heijastaa valoa voimakkaasti.

• Autosi ajovalo on rikki tai likainen.
• Autosi on kallellaan renkaan tyhjentymi-

sen tai hinaamisen vuoksi.
• Varoitusnäyttö tulee näkyviin.

(Katso kohta “Järjestelmävirheen varoi-
tus” sivulla 5-61.

l Huomioi alla esitetyt varotoimenpiteet yllä-
pitääksesi hyviä käyttöolosuhteita:
• Älä yritä purkaa anturia.
• Älä kiinnitä tarraa tai kylttiä tuulilasiin

anturin lähelle.
• Vältä ylikuormitusta.
• Älä muuntele autoasi.

HUOM
• Kun vaihdat tuulilasin, käytä

MITSUBISHI MOTORS:in ALKUPE-
RÄISIÄ osia.

Järjestelmävirheen varoitus
Jos järjestelmässä on ongelma, seuraava on-
gelman tyyppiä vastaava varoitusnäyttö tulee
esiin.

AHB:n poistaminen käytöstä vian vuoksi
Jos järjestelmässä tunnistetaan vika, seuraava
varoitusnäyttö tulee esiin ja automaattinen
kaukovalojärjestelmä (AHB) kytkeytyy auto-
maattisesti pois.
Jos varoitusnäyttö ei poistu, vaikka virtakyt-
kin käännetään asentoon “LOCK” tai jos toi-
mintatilaksi asetetaan OFF (POIS) ja sitten
uudelleen ON (PÄÄLLÄ), ota yhteyttä val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.
[Kun AHB:ssa on toimintahäiriö]

[Kun anturissa on toimintahäiriö]
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HUOM
l Jos anturin tai sitä ympäröivän alueen läm-

pötila nousee erittäin korkeaksi, kun auto
pysäköidään auringonpaahteeseen, “AHB
HUOLTOA VAADITAAN” Varoitusnäyttö
voi tulla esiin.
Jos varoitusnäyttö ei poistu, vaikka anturin
tai sitä ympäröivän alueen lämpötila on aset-
tunut sopivalle tasolle, ota yhteyttä valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keeseen.

Anturi on liian kuuma tai kylmä
Jos järjestelmä on tilapäisesti pois käytöstä
anturin liian korkean tai liian alhaisen lämpö-
tilan vuoksi, seuraava varoitusnäyttö tulee
esiin.
Kun anturin lämpötila on palannut asianmu-
kaiselle alueelle, järjestelmä alkaa automaat-
tisesti toimia.
Jos varoitusnäyttö ei poistu hetken odottelun
jälkeen, on mahdollista, että automaattisessa
kaukovalojärjestelmässä on toimintahäiriö.
Pyydä valtuutettua MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikettä tarkistamaan järjestelmä.

Tuulilasi on likainen
Jos automaattinen kaukovalojärjestelmä
(AHB) määrittää, että sen suorituskyky on
heikentynyt, esiin tulee varoitusnäyttö.
Tätä voi tapahtua, kun:
l Tuulilasiin on anturiosan kohdalle tarttu-

nut vierasta materiaalia, kuten likaa, lun-
ta tai jäätä.

l Sääolosuhteet ovat vaikeat, esim. sade,
lumi, hiekkamyrsky jne.

l Edessä kulkevasta tai vastaantulevasta
autosta roiskahtaa vettä, lunta/loskaa tai
likaa.

Kun anturin suorituskyky palautuu, AHB al-
kaa jälleen toimia.
Jos varoitusnäyttö ei poistu hetken odottelun
jälkeen, on mahdollista, että anturissa on toi-
mintahäiriö. Pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan anturin.

Lähestymisvalo
Tämä toiminto sytyttää seisonta- ja takavalot
noin 30 sekunniksi sen jälkeen, kun UN-
LOCK-katkaisinta on painettu, kun yhdistel-
mävalojen ja valonvaihtimen katkaisin on
AUTO-asennossa. Lähestymisvalotoiminto
toimii vain silloin, kun auton ulkopuolella on
pimeää.

HUOM
l Lähestymisvalotoiminnon voi peruuttaa sen

toimiessa tekemällä jonkin seuraavista toi-
menpiteistä.
• Paina avaimen LOCK-katkaisinta.
• Käännä yhdistelmävalojen ja valonvaihti-

men katkaisin “ ”- tai “ ”-asentoon.
• Käännä virta-avain “ON”-asentoon tai

aseta toimintatilaksi ON.
l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-

vasti:
• Ajovalot voidaan määrittää syttymään lä-

hivaloina.
• Lähestymisvalotoiminnon voi poistaa

käytöstä.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteestä.
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HUOM
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Poistumisvalo
Tämä toiminto kytkee lähivalot noin 30 se-
kunnin ajaksi sen jälkeen, kun virta-avain
käännetään LOCK-asentoon tai toimintatilak-
si asetetaan OFF.

1. Käännä yhdistelmävalojen ja valonvaih-
timen katkaisin “AUTO”-asentoon.

2. Käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF. Jos moottori
on käynnistetty avaimella, poista avain
virtalukosta.

3. Vedä suuntavalon vipua itseäsi kohden
60 sekunnin kuluessa siitä, kun virta-
avain on käännetty LOCK-asentoon tai
toimintatilaksi on asetettu OFF.

4. Ajovalot syttyvät lähivaloina noin 30 se-
kunniksi. Kun ajovalot sammuvat, ne voi
sytyttää lähivaloina uudelleen noin 30
sekunniksi vetämällä suuntavalon vipua
itseä kohden 60 sekunnin kuluessa siitä,
kun virta-avain on käännetty LOCK-
asentoon tai toimintatilaksi on asetettu
OFF.
Ajovalot voi sytyttää uudelleen toista-
malla menettelyn vaiheesta 1 alkaen,
kun virta-avaimen kääntämisestä LOCK-
asentoon tai toimintatilan asettamisesta
asentoon OFF on kulunut yli 60 sekun-
tia.

HUOM
l Poistumisvalotoiminnon voi peruuttaa sen

toimiessa tekemällä jonkin seuraavista toi-
menpiteistä.
• Vedä suuntavalon vipua itseesi päin.
• Käännä yhdistelmävalojen ja valonvaihti-

men katkaisin “ ”- tai “ ”-asentoon.
• Käännä virta-avain “ON”-asentoon tai

aseta toimintatilaksi ON.
l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-

vasti:
• Ajovalojen palamisaikaa voi muuttaa.
• Poistumisvalotoiminnon voi poistaa käy-

töstä.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteestä.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Ajovalojen korkeudensäätö

Ajovalojen korkeuden säätö
(lukuun ottamatta autoja, jois-
sa on LED-ajovalot)
Ajovalon kulma vaihtelee auton kuormituk-
sen mukaan.
Ajovalojen korkeudensäätökytkimellä voi-
daan säätää ajovalojen valaisuetäisyys (lähi-
valoilla ajettaessa) niin, että ajovalot eivät
häikäise lähestyvien autojen kuljettajia.

Ajovalojen korkeudensäätö
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Valitse kytkimen asento seuraavan taulukon
mukaisesti.

TÄRKEÄÄ
l Tee säädöt aina ennen ajoa.

Älä yritä tehdä säätöjä ajon aikana. Muuten
seurauksena voi olla onnettomuus.

Paitsi Venäjälle, Kazakstaniin,
Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja
Moldovaan toimitettavat autot

Ajoneuvon tila Katkaisimen
paikka

2WD 4WD
“0”

Ajoneuvon tila Katkaisimen
paikka

2WD 4WD
“0”

“2”

3

4 “3 tai
4”

●:1 henkilö
:täysi kuormitus

 
[2WD-autot]

Katkaisimen
paikka 0-

Vain kuljettaja/Kuljettaja
+ 1 matkustaja etuistui-
mella

Katkaisimen
paikka 2-

5 matkustajaa (muk. luk.
kuljettaja)

Kytkimen asento
3-

5 matkustajaa (muk. luk.
kuljettaja) + Täysi kuor-
mitus

Kytkimen asento
4-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus

 
[4WD-autot]

Katkaisimen
paikka 0-

Vain kuljettaja/Kuljettaja
+ 1 matkustaja etuistui-
mella

Katkaisimen
paikka 2-

5 matkustajaa (muk. luk.
kuljettaja)

Kytkimen asento
3-

5 matkustajaa (ml. kuljet-
taja) + täysi kuormitus/
Kuljettaja + täysi kuormi-
tus*1

*1: Mallikoodi:
GK1WXTJXZL6/GK1WXTJXZR6
18 tuuman renkailla
Mallikoodi:
GK1WXTXXZL6/GK1WXTXXZR6 /
GK9WXUMXZL6/GK9WXUMXZR6 /
GK9WXUHXZL6/GK9WXUHXZR6
*2: Mallikoodi:
GK1WXTJXZL6/GK1WXTJXZR6
16 tuuman renkailla
Mallikoodi:
GK1WXTSXZL6/GK1WXTSXZR6
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Kytkimen asento
4-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus*2

*1: Mallikoodi:
GK1WXTJXZL6/GK1WXTJXZR6
18 tuuman renkailla
Mallikoodi:
GK1WXTXXZL6/GK1WXTXXZR6 /
GK9WXUMXZL6/GK9WXUMXZR6 /
GK9WXUHXZL6/GK9WXUHXZR6
*2: Mallikoodi:
GK1WXTJXZL6/GK1WXTJXZR6
16 tuuman renkailla
Mallikoodi:
GK1WXTSXZL6/GK1WXTSXZR6

Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-
Venäjälle, Ukrainaan ja Moldo-
vaan toimitettavat autot

Ajoneuvon tila Katkaisimen
paikka

“0”

“0”

Ajoneuvon tila Katkaisimen
paikka

“2”

3

“3 tai 4”

●:1 henkilö
:täysi kuormitus

Katkaisimen
paikka 0-

Vain kuljettaja/Kuljettaja
+ 1 matkustaja etuistui-
mella

Katkaisimen
paikka 2-

5 matkustajaa (muk. luk.
kuljettaja)

*1: Mallikoodi: 
GK1WXJHUL6Z/GK1WXTHUL6Z /
GK1WXTHUZL6Z
*2: Mallikoodi:
GK1WXJMUL6Z/GK1WXTMUL6Z /
GK1WXTMUZL6Z

Kytkimen asento
3-

5 matkustajaa (ml. kuljet-
taja) + Täysi kuormitus/
Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus*1

Kytkimen asento
4-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus*2

*1: Mallikoodi: 
GK1WXJHUL6Z/GK1WXTHUL6Z /
GK1WXTHUZL6Z
*2: Mallikoodi:
GK1WXJMUL6Z/GK1WXTMUL6Z /
GK1WXTMUZL6Z

Automaattinen ajovalojen kor-
keus (autot, joissa on LED-ajo-
valot) 
Tämä mekanismi säätää ajovalojen suunnan
auton tilan muutosten mukaiseksi esimerkiksi
matkustajien tai matkatavaran määrän muut-
tuessa. Kun ajovalot palavat ja virta-avain tai
toimintatila on ON, ajovalojen säteen sijainti
säädetään automaattisesti, kun auto pysäyte-
tään.

Ajovalojen korkeudensäätö
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Suuntavalon vipu

1- Suuntavalot
Kun käännyt normaalisti, käytä asentoa
(1). Vipu palautuu automaattisesti, kun
kääntyminen on tehty.

2- Kaistanvaihtomerkit
Kun vipua siirretään asentoon (2) hie-
man kaistan vaihtamista varten, suunta-
vilkut ja kojelaudan merkkivalo vilkah-
tavat vain kerran, kun vipua käytetään.
Kun vipua siirretään hieman asentoon
(2) ja sen jälkeen vapautetaan, suuntava-
lot ja mittaritaulun merkkivalo välähtä-
vät kolmesti.

HUOM
l Jos valo vilkahtaa epätavallisen nopeasti,

suuntavilkun polttimo on saattanut palaa
loppuun. Suosittelemme että tarkastutat au-
ton.

HUOM
l Seuraavat toiminnot on mahdollista aktivoi-

da.
• Suuntavalojen vilkkuminen vipua käytet-

täessä virta-avaimen ollessa ACC-asen-
nossa tai toimintatilan ollessa ACC.

• Suuntavilkkujen kolmen vilkahduksen
toiminnon poistaminen käytöstä (kaistan
vaihto).

• Aikaa, jonka vipua täytyy käyttää kolmen
vilkahduksen toiminnon aktivoimiseksi,
voi muuttaa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
varustetuissa autoissa säädöt voidaan teh-
dä näytön toimintojen avulla. Katso tar-
kemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.

l Suuntavalon ääntä voidaan muuttaa, kun
suuntavalot vilkkuvat.
Katso kohta “Suuntavalojen äänen muutta-
minen” sivulla 5-18.

Varoitusvilkun katkaisin
Käytä varoitusvilkun katkaisinta, jos joudut
pysäyttämään auton tielle hätätilanteen takia.
Varoitusvilkkuja voidaan käyttää aina virta-
avaimen asennosta tai toimintatilasta riippu-
matta.
 

Kytke hätävalot päälle painamalla katkaisin-
ta, jolloin kaikki suuntavalot vilkkuvat jatku-
vasti. Sammuta ne painamalla katkaisinta uu-
delleen.

HUOM
l Autosi on varustettu hätäpysäytysvaroitus-

järjestelmällä, eikä hätäpysäytysvaroitusjär-
jestelmä toimi silloin, kun varoitusvilkut on
kytketty manuaalisesti päälle kytkintä paina-
malla.
Katso kohta “Hätäpysäytysvaroitusjärjestel-
mä” sivulla 6-61.

ECO-tilan kytkin*
ECO-tila on taloudellisen ajamisen tukijärjes-
telmä, joka ohjaa moottoria ja ilmastointijär-
jestelmää siten, että polttoainetta kuluu mah-
dollisimman vähän.

Suuntavalon vipu
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ECO-tila alkaa toimia painettaessa ECO-tilan
kytkintä, kun virta-avain on asennossa ON tai
toimintatilaksi on valittu ON. Paina kytkintä
uudelleen peruuttaaksesi ECO-tilan.
Kun ECO-tila on toiminnassa, ECO-tilan
merkkivalo palaa.

HUOM
l Koska ilmastointia ohjataan ECO-tilan olles-

sa toiminnassa, ilmastointilaitteen teho saat-
taa tuntua heikolta.

HUOM
l Vaikka ECO-tila olisi toiminnassa, voit vali-

ta ilmastointilaitteen normaalin toiminnon.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -ääninäytöllä tai
MITSUBISHI Multi-communication System
(MMCS) -viestintäjärjestelmällä varustetuis-
sa autoissa asetus voidaan muuttaa näytön
toimintojen avulla.
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

Sumuvalokatkaisin

Etusumuvalon katkaisin*
Etusumuvaloja voi käyttää, kun ajo- tai taka-
valot ovat päällä. Kytke etusumuvalot päälle
kääntämällä nuppia ON-suuntaan. Merkkiva-
lo mittaristossa syttyy myös. Kytke etusumu-
valot pois päältä kääntämällä nuppia OFF-
suuntaan. Nuppi palautuu automaattisesti al-
kuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan.

HUOM
l Etusumuvalot kytkeytyvät automaattisesti

pois, kun ajovalot tai takavalot sammute-
taan. Kytke etusumuvalot uudelleen kääntä-
mällä nuppia ON-suuntaan, kun ajovalot tai
takavalot on kytketty päälle.

Sumuvalokatkaisin
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HUOM
l Älä käytä sumuvaloja muulloin kuin sumul-

la. Muuten voimakkaat valot voivat häikäistä
vastaantulevien autojen kuljettajia.

Takasumuvalon katkaisin
Takasumuvaloa voidaan käyttää, kun ajovalot
tai etusumuvalot (jos kuuluvat varusteisiin)
on kytketty päälle.
Merkkivalo syttyy mittaritaululla, kun taka-
sumuvalo on päällä.
 
[Auto, jossa ei ole etusumuvaloja]
Kytke takasumuvalo päälle kääntämällä nup-
pia kerran “ON”-suuntaan. Sammuta takasu-
muvalo kääntämällä nuppia kerran OFF-
suuntaan. Nuppi palautuu automaattisesti al-
kuperäiseen asentoonsa, kun se vapautetaan.
 
[Auto, jossa on etusumuvalot]

Kytke etusumuvalot päälle kääntämällä nup-
pia kerran ON-suuntaan. Kytke takasumuva-
lot päälle kääntämällä nuppia vielä kerran
“ON”-suuntaan. Sammuta takasumuvalo
kääntämällä nuppia kerran OFF-suuntaan.
Kytke etusumuvalot pois päältä kääntämällä
nuppia “OFF”-suuntaan. Nuppi palautuu au-
tomaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, kun
se vapautetaan.

HUOM
l Takasumuvalo kytkeytyy automaattisesti

pois, kun ajovalot tai etusumuvalot (jos kuu-
luu varusteisiin) sammutetaan.

l Takasumuvalon voi kytkeä uudelleen päälle
kääntämällä nuppia ON-suuntaan ajovalojen
kytkemisen jälkeen. (Auto ilman etusumuva-
loja)

HUOM
l Kytke takasumuvalot päälle uudelleen kään-

tämällä nuppia kaksi kertaa ON-suuntaan
sen jälkeen, kun ajovalot on kytketty päälle.
(Auto etusumuvaloilla)

Tuulilasinpyyhkimen ja
pesimen katkaisin

TÄRKEÄÄ
l Jos pesintä käytetään kylmällä säällä, lasille

suihkutettu pesuneste voi jäätyä ja heikentää
näkyvyyttä. Pesintä tulee käyttää vasta, kun
huurteenpoisto tai takaikkunan lämmitin on
lämmittänyt lasin.

Tuulilasin pyyhkimet

HUOM
l Hyvän taakse näkyvyyden varmistamiseksi

takalasinpyyhin toimii automaattisesti useita
kertoja peräkkäin, jos vaihdevipu tai valit-
sinvipu siirretään “R”-asentoon tuulilasinpy-
yhkimien toimiessa.
Katso kohta “Takaikkunan pyyhin ja pesin”
sivulla 5-72.

Tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa joko “ON”-
tai “ACC”-asennossa.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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Jos sulat ovat jäätyneet tuulilasiin tai takaik-
kunaan, älä käytä pyyhkimiä, ennen kuin jää
on sulanut ja sulat ovat irronneet, koska muu-
ten pyyhkimen moottori voi vaurioitua.

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät kerran.

OFF - Pois päältä
AUTO- Automaattinen pyyhintoiminto

Sadeanturi
Pyyhkimet toimivat automaatti-
sesti sen mukaan, miten paljon
tuulilasissa on kosteutta.

LO- Hidas toiminta
HI- Nopea toiminta

Sadeanturi
Sitä voidaan käyttää virta-avaimen ollessa
ON-asennossa tai toimintatilan ollessa ON.

Jos vipu siirretään “AUTO”-asentoon, sa-
deanturi (A) havaitsee sateen (tai esimerkiksi
lumen, muun kosteuden tai pölyn) määrän ja
pyyhkimet toimivat automaattisesti.
Pidä vipu “OFF”-asennossa, jos tuulilasi on
likainen ja sää on kuiva.
Muuten pyyhkimen toiminta voi naarmuttaa
tuulilasia ja vaurioittaa pyyhkimiä.

TÄRKEÄÄ
l Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimin-

tatila on ON ja vipu on AUTO-asennossa,
pyyhkimet voivat toimia automaattisesti seu-
raavissa tilanteissa.
Jos kädet jäävät pyyhkimien väliin, seurauk-
sena voi olla vammautuminen tai pyyhki-
mien toimintahäiriö. Käännä virta-avain
“LOCK”-asentoon (lukittu) tai aseta toimin-
tatilaksi OFF tai siirrä vipu OFF-asentoon,
jolloin sadeanturi poistuu käytöstä.
• Sadeanturia päällä olevaa kohtaa koskete-

taan tuulilasin ulkopintaa puhdistettaessa.

TÄRKEÄÄ
• Sadeanturin päällä olevaa kohtaa pyyhi-

tään liinalla tuulilasin ulkopintaa puhdis-
tettaessa.

• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Tuulilasiin tai sadeanturiin kohdistuu is-

ku.

HUOM
l Pyyhkimien kumiosien suojaamiseksi tämä

toiminto ei toimi, vaikka vipu asetettaisiin
“AUTO”-asentoon, kun auto on paikallaan
ja ympäristön lämpötila on enintään 0 °C.

l Älä peitä anturia kiinnittämällä tuulilasiin
tarroja tai etikettejä. Älä myöskään käytä
tuulilasissa vettä hylkivää pinnoitetta. Muu-
ten sadeanturi ei pysty havaitsemaan sateen
määrä, eivätkä pyyhkimet ehkä toimi nor-
maalisti.

l Sadeanturissa voi olla toimintahäiriöitä seu-
raavissa tilanteissa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
• Pyyhkimet toimivat jatkuvasti samalla no-

peudella, vaikka sateen voimakkuus vaih-
telee.

• Pyyhkimet eivät toimi, vaikka sataa.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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HUOM
l Pyyhkimet voivat toimia automaattisesti, jos

tuulilasiin on tarttunut esimerkiksi hyöntei-
siä tai vierasta ainetta sadeanturin päälle tai
jos tuulilasi on jäätynyt. Tuulilasiin tarttu-
neet kohteet pysäyttävät pyyhkimet, jos ne
eivät irtoa pyyhkimiä käytettäessä. Pyyhki-
met voi käynnistää uudelleen siirtämällä vi-
vun “LO”- tai “HI”-asentoon.
Pyyhkimet voivat myös toimia automaatti-
sesti voimakkaan suoran auringonpaisteen
tai sähkömagneettisen säteilyn vuoksi. Pyyh-
kimet voi pysäyttää asettamalla vivun
“OFF”-asentoon.

l Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen, jos vaihdat
tuulilasin tai vahvistat lasia anturin läheltä.

Sadeanturin herkkyyden muut-
taminen
Kytkimen ollessa AUTO-asennossa sadean-
turin herkkyyttä voidaan säätää kääntämällä
nuppia (B).

"+" - Suurempi herkkyys sateelle
"- "- Pienempi herkkyys sateelle

HUOM
l Seuraavat toiminnot on mahdollista aktivoi-

da.
• Automaattinen toiminta (sadepisaroiden

tunnistus) voidaan vaihtaa tihkutoimin-
noksi (auton nopeuteen perustuva).

• Automaattinen toiminta (sadepisaroiden
tunnistus) voidaan vaihtaa tihkutoimin-
noksi (muu kuin auton nopeuteen perustu-
va).
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
varustetuissa autoissa säädöt voidaan teh-
dä näytön toimintojen avulla. Katso tar-
kemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.

Huurtumisilmiö
Käytä pyyhkimiä kerran siirtämällä vipua
nuolen suuntaan ja vapauttamalla se.
Käytä toimintoa, kun ajat sumussa tai tihku-
sateessa.

Pyyhkimet toimivat kerran, jos vipu noste-
taan “MIST”-asentoon ja vapautetaan virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa “ON”- tai
“ACC”-asennossa. Pyyhkimien toiminta jat-
kuu, jos vipua pidetään MIST-asennossa.

Pyyhkimet toimivat kerran, jos vipu siirre-
tään “AUTO”-asentoon ja nuppia (C) kään-
netään “+”-suuntaan virta-avaimen ollessa
“ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa ON.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

5-70 OGKL19E2Mittaristo ja hallintalaitteet

5



Tuulilasinpesin
Tuulilasinpesintä voidaan käyttää virta-avai-
men tai toimintatilan ollessa joko “ON”- tai
“ACC”-asennossa.
Kun vedät vipua itseesi päin, lasille suihkuaa
pesunestettä. Jos pyyhkimet eivät ole toimin-
nassa tai kytkettynä tihkutoiminnolle, pyyh-
kimet toimivat useita kertoja ja pesunestettä
suihkuaa tuulilasiin, kun vedät vipua itseäsi
kohden.
Paitsi Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venä-
jälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavissa
autoissa, pyyhkimet toimivat vielä kerran
noin kuuden sekunnin kuluttua.
Autoissa, joissa on ajovalojen pesin, ajovalo-
jen pesin toimii kerran tuulilasin pesimen
kanssa, jos ajovalot ovat päällä.
Samoin Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venä-
jälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavia
autoja lukuun ottamatta, jos vapautat vivun
pian sen jälkeen, kun olet vetänyt sitä itseäsi
kohden, pesunestettä suihkuaa tuulilasiin
useita kertoja ja pyyhkimet toimivat useita
kertoja. (Mukavuuspesin)
Pyyhkimet toimivat vielä kerran noin 6 se-
kunnin kuluttua.

Mukavuuspesin lakkaa toimimasta, kun vipua
käytetään.

TÄRKEÄÄ
l Jos pesintä käytetään kylmällä säällä, lasille

suihkutettu pesuneste voi jäätyä ja häiritä nä-
kyvyyttä. Pesintä tulee käyttää vasta, kun
huurteenpoisto on lämmittänyt lasin.

HUOM
l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-

vasti:
• Pyyhin ei toimi koskaan, kun pesunestettä

ruiskutetaan.
• Mukavuuspesimen poistaminen käytöstä

(Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle,
Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavia au-
toja lukuun ottamatta).

HUOM
• Pyyhkimien toiminnan vielä kerran noin

kuuden sekunnin kuluttua poistaminen
käytöstä (Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-
Venäjälle ja Ukrainaan toimitettavia auto-
ja lukuun ottamatta).

• Mukavuuspesimen käyttöön ottaminen
(Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle,
Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavat au-
tot).

• Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle
ja Ukrainaan toimitettavat autot, pyyhki-
miä ei voida määrittää toimimaan uudel-
leen noin 6 sekunnin kuluttua.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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Takaikkunan pyyhin ja pesin
Takaikkunan pyyhin ja pesin toimivat, kun
virta-avain on ON- tai ACC-asennossa tai
toimintatila on ON tai ACC.

INT- Pyyhin pyyhkii jatkuvasti
useamman sekunnin ajan ja toi-
mii sitten tihkutoiminnolla noin
8 sekunnin välein.

OFF- Pois päältä

-
Kun vipu käännetään täysin
jompaankumpaan suuntaan, ta-
kaikkunalle suihkuaa pesunes-
tettä.
Pyyhkimet toimivat automaatti-
sesti samalla kun pesunestettä
suihkutetaan.

HUOM
l Takalasinpyyhin toimii automaattisesti usei-

ta kertoja peräkkäin, jos vaihdevipu tai valit-
sinvipu siirretään “R”-asentoon tuulilasinpy-
yhkimien tai takalasinpyyhkimen toimiessa
(automaattinen toimintatila).
Takalasinpyyhin lakkaa toimimasta auto-
maattisen toiminnan jälkeen, jos nuppi on
“OFF”-asennossa. Jos nuppi on “INT”-asen-
nossa, takalasinpyyhin palaa tihkutoimin-
toon.
Takalasinpyyhkimen voi määrittää toimi-
maan automaattisesti vain, jos vaihdevipu tai
valitsinvipu siirretään “R”-asentoon takala-
sinpyyhkimen toimiessa, kun nuppi on
“INT”-asennossa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

l Jos nuppi on “OFF”-asennossa, käännä sitä
nopeasti kahdesti “INT”-asentoon, jolloin ta-
kalasinpyyhin toimii jatkuvasti. (jatkuva toi-
mintatila)
Käännä nuppi “OFF”-asentoon, jolloin taka-
lasinpyyhkimen jatkuva toiminta loppuu.

l Tihkutoiminnon väliä voidaan muuttaa.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Ajovalojen pesimen katkaisin*
Ajovalojen pesin toimii, kun virta-avain on
ON- tai ACC-asennossa tai toimintatila on
ON tai ACC ja ajovalot ovat päällä.
Jos katkaisinta painetaan kerran, pesunestettä
suihkuaa ajovaloille.

HUOM
l Jos virta-avain on ON- tai ACC-asennossa

tai toimintatila on ON tai ACC ja ajovalot on
kytketty päälle, ajovalojen pesin toimii yh-
dessä tuulilasin pesimen kanssa, kun tuulila-
sin pesimen vipua vedetään ensimmäisen
kerran.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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Varotoimenpiteet pyyhkimiä ja
pesimiä käytettäessä
l Jos liikkuvat pyyhkimet juuttuvat puo-

leenväliin jään tai muun ikkunapinnassa
olevan esteen vuoksi, pyyhkimien toi-
minta saattaa tilapäisesti pysähtyä moot-
torin ylikuumentumisen ehkäisemiseksi.
Tässä tapauksessa auto on pysäköitävä
turvalliseen paikkaan, virta-avain on ase-
tettava “LOCK”-asentoon tai toimintati-
laksi on asetettava OFF, ja jää tai muu
este on poistettava.
Pyyhkimet alkavat toimia uudelleen sen
jälkeen, kun pyyhkimien moottori on
jäähtynyt, joten tarkista, että pyyhkimet
toimivat ennen kuin alat käyttää niitä.

l Älä käytä pyyhkimiä, kun lasi on kuiva.
Ne voivat naarmuttaa lasin pintaa tai su-
lat voivat kulua ennenaikaisesti.

l Ennen kuin käytät pyyhkimiä kylmällä
säällä, tarkasta että pyyhkimen sulat ei-
vät ole jäätyneet kiinni lasiin. Moottori
voi palaa, jos pyyhkimiä käytetään, jos
sulat ovat jäätyneet kiinni lasiin.

l Älä käytä pesintä yhtämittaisesti yli 20
sekuntia. Älä käytä pesintä, kun neste-
säiliö on tyhjä.
Muuten moottori voi palaa.

l Tarkasta säännöllisin väliajoin pesunes-
teen määrä säiliössä ja täytä tarvittaessa.
Lisää kylmällä säällä suositusten mu-
kaista pesunestettä, joka ei jäädy pesu-
nestesäiliössä. Ellei sitä tehdä, seurauk-
sena voi olla pesimen toiminnan vioittu-
minen ja järjestelmän komponenttien
pakkasvaurioita.

Takaikkunan lämmittimen
katkaisin

Takalasin lämmittimen kytkintä voi käyttää,
kun moottori on käynnissä.
Paina katkaisinta ja käännä takaikkunan läm-
mitin päälle. Se kytkeytyy pois päältä auto-
maattisesti noin 15–20 minuutin kuluttua ul-
kolämpötilasta riippuen. Kytke huurteenpois-
to pois päältä sen toimiessa painamalla kat-
kaisinta uudelleen.

Merkkivalo (A) syttyy huurteenpoistoa käy-
tettäessä.

HUOM
l Kun takalasin lämmittimen katkaisinta pai-

netaan, huurre tai jää sulaa myös ulkotausta-
peileistä. Katso kohta “Peilien lämmitin” si-
vulla 6-13.

Takaikkunan lämmittimen katkaisin
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HUOM
l Asetuksen voi muuttaa siten, että takaikku-

nan lämmitin toimii automaattisesti aina,
kun ympäristön lämpötila on alhainen ja
moottori on käynnissä, vaikka takaikkunan
lämmittimen kytkintä ei käytettäisi. Se toi-
mii automaattisesti vain kerran, kun virta-
avain käännetään “ON”-asentoon tai toimin-
tatilaksi valitaan ON.
Jos tämä asetus valitaan, myös lämmitetyt
peilit (jos kuuluvat varusteisiin) toimivat au-
tomaattisesti samaan aikaan.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

l Huurteenpoistokatkaisin ei ole lumen sulat-
tamista vaan huurteen poistoa varten. Poista
lumi ennen kuin käytät huurteenpoistokat-
kaisinta.

l Kun puhdistat takaikkunan sisäpuolelta, käy-
tä pehmeää liinaa ja pyyhi varovasti lämmi-
tyslankojen suuntaisesti, jotta langat eivät
vioittuisi.

l Varo asettamasta tavaroita lähelle takaikku-
naa, sillä ne voivat hangata tai vaurioittaa
vastuslankoja.

Tuulilasin lämmittimen
katkaisin*

Kylmällä säällä tuulilasia voidaan lämmittää
sähkölämmittimillä.
Se nopeuttaa jään ja huurteen poistamista.
Tuulilasin lämmityskytkintä voidaan käyttää,
kun moottori on käynnissä ja ulkolämpötila
on enintään 5 °C.
Paina katkaisinta kytkeäksesi tuulilasin läm-
mittimen päälle. Se kytkeytyy pois päältä au-
tomaattisesti noin 5–10 minuutin kuluttua ul-
kolämpötilasta riippuen. Kytke tuulilasin
lämmitin halutaan kytkeä pois päältä sen toi-
miessa paina katkaisinta uudelleen.
Merkkivalo (A) palaa tuulilasin lämmittimen
ollessa päällä.

TÄRKEÄÄ
l Kun tuulilasin lämmitin on päällä, tuulilasin

ulkopinta on kuuma.
Älä koske tuulilasiin välttyäksesi palovam-
moilta.

HUOM
l Poista lumi ennen kuin käytät tuulilasin läm-

mitintä. Suurta määrää kertynyttä lunta ei
voi sulattaa tuulilasin lämmittimellä.

l Akun tyhjenemisen välttämiseksi tuulilasin
lämmitintä ei tule käyttää jatkuvasti.

Ohjauspyörän lämmityksen
kytkin*

Ohjauspyörän lämmitin lämmittää ohjaus-
pyörän vasemmalla ja oikealla puolella olevia
otekohtia.

Tuulilasin lämmittimen katkaisin*
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: Lämmitysalue

Ohjauspyörän lämmitintä voidaan käyttää,
jos virtakatkaisin tai toimintatila on asennos-
sa ON.
 
Paina katkaisinta kytkeäksesi ohjauspyörän
lämmittimen päälle. Se kytkeytyy pois auto-
maattisesti noin 30 minuutin kuluttua. Kun
ohjauspyörän lämmitin halutaan kytkeä pois
päältä sen toimiessa, paina katkaisinta uudel-
leen.
Merkkivalo (A) palaa ohjauspyörän lämmitti-
men ollessa päällä.

TÄRKEÄÄ
l Jos ohjauspyörän lämmitintä käyttää joku

seuraavista ihmisistä, hänelle saattaa tulla
liian kuuma tai hän voi saada pieniä palo-
vammoja (ihon punoitusta, rakkuloita jne.):

TÄRKEÄÄ
• Ikääntyneet ihmiset
• Herkkäihoiset

l Jos ohjauspyörälle läikkyy vettä tai muuta
nestettä, sen on annettava kuivua täysin, en-
nen kuin ohjauspyörän lämmitintä käytetään.
Mikäli havaitset toimintahäiriöitä, kytke oh-
jauspyörän lämmitin välittömästi pois.

l Muista että ohjauspyörän lämmittimen pitkä-
aikainen käyttö moottori sammutettuna voi
tyhjentää akun.

Äänimerkin katkaisin
Paina ohjauspyörää “ ” -merkin kohdalta tai
sen ympäriltä.

Äänimerkin katkaisin
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Taloudellinen ajo
Taloudellisen ajon vaatimuksena on auton
teknisesti moitteeton kunto. Alhaisen poltto-
aineen kulutuksen edellytyksenä on oikein
säädetty moottori. Pitkän käyttöiän ja mah-
dollisimman taloudellisen ajon varmistami-
seksi, suosittelemme että tarkastutat auton
säännöllisin väliajoin huolto-ohjelman mu-
kaisesti.
Ajotapa ja käyttöolot vaikuttavat huomatta-
vasti polttoainetalouteen ja pakokaasujen ja
melun syntyyn. Seuraavat kohdat on syytä ot-
taa huomioon jarrujen, renkaiden ja mootto-
rin kulumisen vähentämiseksi sekä ympäris-
töhaittojen pienentämiseksi.

Kiihdyttäminen ja hidastami-
nen
Aja liikenneolosuhteiden mukaisesti ja vältä
äkillisiä käynnistyksiä, kiihdytyksiä ja äkillis-
tä jarrutusta, koska ne lisäävät polttoaineen-
kulutusta.

Vaihtaminen
Pidä ajonopeus ja moottorin käyntinopeus ai-
na oikeassa suhteessa. Käytä aina suurinta
mahdollista vaihdetta.

Ajotavan valitsimen tulee olla asennossa
“AUTO” (elektronisesti säädetty 4-veto) ajet-
taessa 4-vetoautoa, jotta polttoaineen kulutus
on mahdollisimman vähäistä.

Kaupunkiajo
Useat pysähtymiset ja liikkeellelähdöt lisää-
vät keskimääräistä polttoaineen kulutusta.
Käytä mahdollisuuksien mukaan teitä, joilla
on tasainen liikenne. Kun ajat ruuhkaisilla
teillä, vältä pieniä vaihteita moottorin kor-
keilla käyntinopeuksilla.

Joutokäynti
Moottori kuluttaa polttoainetta myös jouto-
käynnillä. Vältä pitkää joutokäyntiä aina kun
se on mahdollista.

Ajonopeus
Suuremmilla nopeuksilla kulutetaan enem-
män polttoainetta. Vältä ajamista huippuno-
peuksilla. Pienikin nopeuden alennus säästää
merkittävän määrän polttoainetta.

Renkaiden ilmanpaine
Tarkasta renkaiden ilmanpaine säännöllisin
väliajoin. Alhainen renkaan ilmanpaine lisää
kitkaa ja polttoaineen kulutusta. Lisäksi se
kuluttaa renkaita tarpeettomasti ja heikentää
auton suuntavakavuutta.

Tavaroiden lastaaminen

Älä kuljeta tavaratilassa turhaa kuormaa. Li-
säpaino vaikuttaa polttoaineen kulutukseen
etenkin kaupunkiajossa, jolloin pysähdytään
ja lähdetään liikkeelle usein. Vältä myös tar-
peetonta tavarankuljetusta tai kuormia katto-
telineellä, koska siitä aiheutuva ilmanvastus
lisää polttoaineen kulutusta.

Kylmän moottorin käynnistys
Kylmän moottorin käynnistys lisää polttones-
teen kulutusta. Myös kuuman moottorin jou-
tokäynti kuluttaa polttoainetta turhaan. Aloita
ajaminen mahdollisimman pian moottorin
käynnistyksen jälkeen.

Ilmastointi
Ilmastointilaitteen käyttö lisää huomattavasti
polttoaineen kulutusta.

Autoilu, alkoholi ja lääkkeet
Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on
yksi auto-onnettomuuksien yleisimmistä syis-
tä.

Taloudellinen ajo
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Ajotaito voi olla vaarallisesti heikentynyt,
vaikka veren alkoholipitoisuus ei ylittäisi-
kään laillista rajaa. Jos otat alkoholia, älä aja.
Sopikaa ajaja, joka ei juo, soittakaa taksi tai
ystävälle tai käyttäkää yleisiä kulkuneuvoja.
Kahvin nauttiminen tai kylmän suihkun otta-
minen ei tee ihmisestä raitista.
Samalla tavalla reseptilääkkeet tai ilman re-
septiä ostetut vaikuttavat valppauteen, ha-
vaintokykyyn ja reagointiaikaan. Kysy neu-
voja lääkäriltä tai apteekista ennen kuin aja-
mista jos olet jonkun lääkkeen vaikutuksen
alainen.

VAROITUS
l ÄLÄ JUO KOSKAAN KUN AJAT.

Havaintokykysi on heikompi, refleksit
ovat hitaammat ja arviointikyky huonom-
pi.

Turvallisia autoilutapoja
Vaikka ajoturvallisuudesta huolehdittaisiin ja
oltaisiin erittäin varovaisia, onnettomuuksia
voi sattua. Suosittelemme kuitenkin, että
kiinnität erityistä huomiota seuraaviin koh-
tiin:

Turvavyöt
Ennen kuin käynnistät ajoneuvon, tarkista et-
tä sinun ja matkustajien turvavyöt ovat kiinni.

Lattiamatot

VAROITUS
l Pane matot oikein niin että ne eivät häirit-

se polkimien käyttöä ja käytä autoon sopi-
via mattoja.
Estä mattojen liukuminen pois paikoil-
taan kiinnittämällä ne maton koukuilla.
Muista että maton paneminen polkimen
päälle tai panemalla toinen matto toisen
päälle voi estää polkimen toimintaa ja ai-
heuttaa vakavan onnettomuuden.

Lasten kuljettaminen autossa

l Älä koskaan jätä virta-avainta lukkope-
sään ja lapsia yksin autoon. Lapset saat-
tavat leikkiä hallintalaitteilla, mikä voi
aiheuttaa onnettomuuden.

l Varmista, että sylivauvat ja pikkulapset
on kiinnitetty oikein turvavöillä turvais-
tuimiin lakien ja säädösten edellyttämäl-
lä tavalla, jotta he ovat turvassa onnetto-
muuden sattuessa.

l Älä anna lasten leikkiä tavaratilassa. On
erittäin vaarallista leikkiä ajoneuvon ta-
varatilassa ajettaessa.

Tavaroiden lastaaminen
Älä pinoa tavaroita korkeammalle kuin istui-
men selkänoja. Se on vaarallista, sillä näky-
vyys taaksepäin voi estyä ja tavarat voivat
lennellä matkustajatilaan äkkijarrutuksissa.

Totutusajosuositukset
Noudata seuraavia ohjeita, kun ajat uutta au-
toa ensimmäiset 1.000 km. Siten parannat au-
tosi taloudellisuutta ja pidennät sen kestoi-
kää.
l Vältä suuria moottorin pyörintänopeuk-

sia.
l Vältä äkkinäisiä liikkeelle lähtöjä, täy-

dellä kaasulla kiihdyttämistä, nopeita
jarrutuksia ja jatkuvaa ajoa suurella no-
peudella.

l Noudata seuraavia totutusajokauden no-
peusrajoituksia.
Muista, että näiden rajoitusten lisäksi tu-
lee aina noudattaa liikennemerkein il-
moitettuja nopeusrajoituksia.

Turvallisia autoilutapoja
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l Älä ylitä kuormitusrajoja.
l Älä vedä perävaunua totutusajokauden

aikana.

Käsivaihteistoautot

Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus

1. vaihde 30 km/h

2. vaihde 60 km/h

3. vaihde 95 km/h

4. vaihde 125 km/h

5. vaihde 130 km/h

6. vaihde 130 km/h

Autot, joissa on automaatti-
vaihteisto

Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus
“D” (AJO) 145 km/h

shift padd-
le -vaihti-

mien
kanssa

1. vaihde 10 km/h

2. vaihde 30 km/h

3. vaihde 50 km/h

4. vaihde 65 km/h

5. vaihde 80 km/h

6. vaihde 95 km/h

Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus

7. vaihde 120 km/h

8. vaihde 125 km/h

Autot, joissa on CVT-vaihteisto

Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus
“D” (AJO) 130 km/h

shift padd-
le -vaihti-

mien
kanssa

1. asento 20 km/h

2. asento 40 km/h

3. asento 50 km/h

4. asento 70 km/h

5. asento 80 km/h

6. asento 100 km/h

7. asento 110 km/h

8. asento 130 km/h

Käsijarru
Pysäköi auto pysäyttämällä se ensin koko-
naan ja kytkemällä sitten seisontajarru huo-
lellisesti, jotta auto pysyisi paikallaan.
Varmista, että jarrujärjestelmän varoitusvalo
(punainen) syttyy.
Katso lisätietoja kohdasta “Jarrujärjestelmän
varoitusvalo (punainen)” sivulla 5-48.

Viputyyppinen seisontajarru*

Kytkeminen

1- Paina jarrupoljinta voimakkaasti ja pidä
se alhaalla. Vedä vipu ylös, mutta älä
paina kahvan päässä olevaa painiketta.

TÄRKEÄÄ
l Kun aiot kytkeä käsijarrun, paina jarrupol-

jinta lujasti niin, että auto pysähtyy täysin
ennen kuin vedät käsijarrun vivusta.
Jos käsijarrun vivusta vedetään auton liik-
kuessa, se voi aiheuttaa takapyörien lukkiu-
tumisen ja siten häiritä auton vakavuutta.
Se voi myös vioittaa seisontajarrua.

HUOM
l Käytä riittävästi voimaa käsijarrun vipua ve-

dettäessä niin että auto ei lähde liikkeelle,
kun jalkajarru vapautetaan.

Käsijarru
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HUOM
l Ellei käsijarru pidä autoa paikoillaan, kun

jalkajarru on vapautettu, tarkastuta auto vä-
littömästi.

Vapauttaminen

1- Paina jarrupoljinta voimakkaasti ja pidä
se alhaalla. Vedä sitten vipua hieman
ylöspäin.

2- Kahvan päässä olevan nupin painallus.
3- Laske vipu kokonaan alas.

TÄRKEÄÄ
l Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että jarru

on vapautettu ja varoitusvalo on sammuksis-
sa.
Jos ajat ilman, että seisontajarru on vapautet-
tu kunnolla, varoitusnäyttö tulee esiin moni-
toiminäytön tietonäyttöön ja summeri soi,
kun ajoneuvon nopeus on yli 8 km/h.
Jos autolla ajetaan seisontajarru kytkettynä,
jarru ylikuumenee, jolloin sen teho kärsii ja
siihen voi tulla vika.

Varoitusvalo (punainen)

Varoitusnäyttö

l Ellei jarrujen varoitusvalo sammu, kun käsi-
jarru vapautetaan täysin, jarrujärjestelmässä
voi olla vika.
Tarkastuta auto välittömästi.
Katso lisätietoja kohdasta “Jarrujärjestelmän
varoitusvalo (punainen)” sivulla 5-48.

Sähköinen seisontajarru*
Sähköinen seisontajarru on järjestelmä, joka
käyttää seisontajarrua sähkömoottorilla.

HUOM
l Auton rungosta voi kuulua käyttöääniä, kun

sähköistä seisontajarrua käytetään. Tämä ei
ole merkki toimintahäiriöstä, ja sähköinen
seisontajarru toimii normaalisti.

l Kun akku on heikko tai lopussa, sähköistä
seisontajarrua ei voi kytkeä päälle eikä va-
pauttaa. Katso kohta “Käynnistys hätätilan-
teessa” sivulla 8-07.

l Saatat tuntea jarrupolkimen liikkuvan, kun
sähköistä seisontajarrua käytetään.
Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.

Kytkeminen

1. Pysäytä auto täysin.
2. Vedä sähköisen seisontajarrun kytkin

ylös painaen samalla jarrupoljinta.

Käsijarru
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Kun seisontajarru on kytketty, seisontajarrun
varoitusvalo (punainen) syttyy mittaristossa
ja sähköisen seisontajarrun kytkimen päällä
oleva merkkivalo (A) syttyy.

TÄRKEÄÄ
l Kun auto liikkuu, älä käytä sähköistä seison-

tajarrua. Jos teet niin, jarrun osat ylikuumen-
tuvat ja/tai ne kuluvat voimakkaammin, mi-
kä heikentää niiden tehoa.

HUOM
l Kun seuraavat ehdot täyttyvät, jarrujärjestel-

män varoitusvalo (punainen) syttyy noin 15
sekunniksi ja sammuu sitten.
• Virta-avain käännetään LOCK-asentoon

tai toimintatilaksi asetetaan OFF, kun säh-
köinen seisontajarru kytketään.

• Sähköisen seisontajarrun kytkintä vede-
tään ylös, kun virta-avain on asennossa
LOCK tai toimintatila on OFF.

HUOM
l Jos sähköistä seisontajarrua täytyy käyttää

hätätilanteessa, vedä sähköisen seisontajar-
run kytkintä ja pidä sitä vedettynä kytkeäk-
sesi sähköisen seisontajarrun päälle. Tällöin
seuraava varoitusnäyttö tulee monitoimi-
näyttöön ja summeri soi, mutta sähköisen
seisontajarrun kytkintä tulee edelleen vetää
ylös.

l Kun pysäköit jyrkkään rinteeseen, vedä säh-
köisen seisontakarrun kytkin ylös kaksi ker-
taa (kerran sen jälkeen, kun toimenpide on
suoritettu kerran). Suurin pysäköintivoima
saavutetaan.

l Jis seisontajarru ei pidä autoa paikallaan jal-
kajarrun vapauttamisen jälkeen, ota yhteyttä
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

l Kun virtakytkimen tai toimintatilan asento
on muu kuin ON, ja jos sähköinen seisonta-
jarru kytketään päälle, sähköisen seisontajar-
run merkkivalo syttyy vähäksi aikaa.

HUOM
l Jos sähköistä seisontajarrua käytetään toistu-

vasti lyhyen ajan kuluessa, seuraava varoi-
tusnäyttö ilmestyy monitoiminäyttöön ja
sähköinen seisontajarru lakkaa tilapäisesti
toimimasta. Tässä tapauksessa on odotertta-
va noin 1 minuutti, kunnes varoitusnäyttö
häviää, ja käytettävä sitten sähköisen seison-
tajarrun kytkintä uudelleen.

l Jarrujärjestelmän varoitusvalo (punainen) ja
merkkivalo sähköisen seisontajarrun kytki-
men päällä voivat vilkkua. Se ei ole merkki
toimintahäiriöstä, lamput sammuvat kun/jos
sähköinen seisontajarru vapautetaan.

l Tilanteesta riippuen sähköinen seisontajarru
voi kytkeytyä päälle automaattisesti. Katso
“Jarrun automaattinen pito” sivulla 6-55.

Käsijarru
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Vapauttaminen
Manuaalinen käyttö

1. Varmista, että virta-avaimen asento tai
toimintatila on ON.

2. Paina sähköisen seisontajarrun kytkin
alas painaen samalla jarrupoljinta.

Automaattinen toiminto
Kun kaasupoljinta painetaan hitaasti kaikkien
seuraavien edellytysten vallitessa, sähköinen
seisontajarru vapautuu automaattisesti.
l Moottori käy.
l Valitsinvipu on asennossa “D” (ajo) tai

“R” (peruutus).
l Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.

Kun sähköinen seisontajarru on vapautettu,
jarrujärjestelmän varoitusvalo (punainen) ja
sähköisen seisontajarrun kytkimen merkkiva-
lo sammuvat.

 
Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että seison-
tajarru on kokonaan vapautettu ja varoitusva-
lo on sammuksissa.

TÄRKEÄÄ
l Jos jarrujärjestelmän varoitusvalo (punai-

nen) ja sähköisen seisontajarrun kytkimen
merkkivalo vilkkuvat edelleen tai sähköisen
seisontajarrun varoitusvalo (keltainen) palaa
edelleen, kun sähköinen seisontajarru on
kytketty tai vapautettu sähköisen seisontajar-
run kytkimellä, sähköisessä seisontajarrujär-
jestelmässä voi olla toimintahäiriö ja sähkö-
istä seisontajarrua ei ehkä voi kytkeä päälle
eikä vapauttaa. Pysäköi auto heti turvalliseen
paikkaan ja ota yhteys lähimpään
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

l Jos autolla ajetaan vapauttamatta sähköistä
seisontajarrua, jarrut ylikuumenevat ja seu-
rauksena on jarrutustehon lasku ja mahdolli-
nen jarruvika.

l Jos jarrujärjestelmän varoitusvalo (punai-
nen) ei sammu, kun seisontajarru vapaute-
taan, jarrujärjestelmässä voi olla toiminta-
häiriö.
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Jos auton kiihdytys toimii epänormaalin hi-

taasti sen jälkeen, kun auto on pysäköity
käyttäen sähköistä seisontajarrua kylmässä
säässä, pysäytä auto turvalliseen paikkaan,
kytke sitten sähköinen seisontajarru päälle ja
vapauta se. Jos auto kiihtyy edelleen hitaasti,
ota yhteys lähimpään valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

HUOM
l Seisontajarrua ei voida vapauttaa, kun virta-

avain tai toimintatila on muussa kuin ON-
asennossa.

l Jos sähköinen seisontajarru ei vapaudu auto-
maattisesti, se voidaan vapauttaa manuaali-
sesti.

l Kun valitsinvipu on muussa asennossa kuin
“P” (pysäköinti) ja sähköinen seisontajarru
yritetään vapauttaa painamatta jarrupoljinta,
varoitusnäyttö tulee esiin.

Käsijarru
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HUOM
l Jos alat ajaa vapauttamatta sähköistä seison-

tajarrua, varoitusnäyttö tulee esiin.

l Jos kuljettajan jalka koskee kaasupolkimeen,
kun sähköinen seisontajarru voidaan vapaut-
taa automaattisesti, sähköinen seisontajarru
voi vapautua automaattisesti.

Varoitusvalo/-näyttö
Varoitusvalo (keltainen)

Varoitusnäyttö

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, varoitus-
valo syttyy. Lisäksi monitoiminäytön tieto-
näytössä näkyy varoitusnäyttö.

Normaalitilanteessa varoitusvalo syttyy vain,
kun virtalukko käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, ja sammuu
muutaman sekunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ
l Kun sähköisen seisontajarrun varoitusvalo

(keltainen) ei syty tai se jää palamaan, kun
virtakytkimen tai toimintatilan asennoksi va-
litaan ON, tai se syttyy ajon aikana, sähköis-
tä seisontajarrua ei voi kytkeä päälle tai va-
pauttaa. Ota välittömästi yhteys lähimpään
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen. Katso lisätietoja kohdasta
“Sähköisen seisontajarrun varoitusvalo (kel-
tainen)” sivulla 5-49.
Kun pysäköit autoa sähköisen seisontajarrun
varoitusvalon (keltainen) palaessa, pysäköi
tasaiselle ja tukevalle alustalle, aseta valit-
sinvipu asentoon “P” (PYSÄKÖINTI) ja
aseta kiilat, pölkyt tai kiviä renkaiden taakse
ja eteen estääksesi autoa liikkumasta.

Pysäköinti
Kun auto pysäytetään, vedä seisontajarru täy-
sin päälle ja siirrä vaihdevipu 1. vaihteelle tai
“R”-asentoon (Peruutus) käsivalintaisissa au-
toissa, tai aseta valitsinvipu P-asentoon (PY-
SÄKÖINTI) automaatti- tai CVT-vaihteisissa
autoissa.

Pysäköinti mäkeen
Estä auton vieriminen kadulle noudattamalla
näitä toimenpiteitä:

Pysäköinti mäkeen
Käännä etupyörät kadunreunaan päin ja aja
autoa eteenpäin, kunnes kadunreunan puolei-
nen pyörä koskettaa hiukan kadunreunaa.
Käsivaihteisissa autoissa kytke seisontajarru
ja siirrä vaihdevipu “R”-asentoon (Peruutus).
Automaatti- ja CVT-vaihteisissa autoissa tu-
lee kytkeä seisontajarru ja siirtää valitsinvipu
“P”-asentoon (Pysäköinti).
Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

Pysäköinti ylämäkeen
Käännä etupyörät poispäin kadunreunasta ja
siirrä autoa taaksepäin, kunnes kadunreunan
puoleinen pyörä koskettaa kadunreunaan.
Käsivaihteisissa autoissa kytke seisontajarru
ja siirrä vaihdevipu 1-asentoon.
Automaatti- ja CVT-vaihteisissa autoissa tu-
lee kytkeä seisontajarru ja siirtää valitsinvipu
“P”-asentoon (Pysäköinti).
Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

Pysäköinti
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HUOM
l Jos autossa on automaatti- tai CVT-vaihteis-

to, kytke käsijarru, ennen kuin siirrät valit-
sinvivun “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI). Jos
siirrät valitsinvivun P-asentoon (Pysäköinti)
ennen kuin kytket seisontajarrun, valitsinvi-
vun vapauttaminen P-asennosta (Pysäköinti)
voi olla vaikeaa seuraavalla ajokerralla, sillä
valitsinvivun siirtämiseen P-asennosta (Py-
säköinti) tarvitaan paljon voimaa.

Pysäköinti moottorin käydessä
Sammuta moottori, jos pysähdyt hetkeksi le-
päämään tai nukkumaan. Älä käytä moottoria
pitkään suljetussa tai huonosti tuuletetussa ti-
lassa.

VAROITUS
l Jos moottori jätetään käyntiin, voi vaih-

devivun (käsivaihteisto) tai valintavivun
(automaattivaihteisto tai portaaton vaih-
teisto) tahaton liikuttaminen tai myrkyl-
listen pakokaasujen pääsy matkustamoon
aiheuttaa onnettomuuden tai kuoleman.

Pysäköintipaikka

VAROITUS
l Älä pysäköi tätä autoa alueelle, jossa on

helposti syttyviä materiaaleja kuten kui-
vaa ruohoa tai lehtiä, koska ne voivat syt-
tyä palamaan, jos ne koskettavat kuumaa
pakoputkea.

Älä pidä ohjauspyörää kään-
nettynä ääriasentoon pitkiä ai-
koja
Ohjauspyörän kääntämiseen saatetaan tarvita
enemmän voimaa.
Katso kohta “Sähkötoiminen ohjaustehostin-
järjestelmä (EPS)” sivulla 6-63.

Kun poistut auton luota
Pidä avain aina mukanasi ja lukitse kaikki
ovet sekä takaluukku, kun jätät auton ilman
valvontaa.
Pyri aina pysäköimään auto hyvin valaistulle
alueelle.

Ohjauspyörän korkeuden ja
etäisyyden säätäminen

1. Vapauta vipu samalla kun tuet ohjaus-
pyörää.

2. Säädä ohjauspyörä haluamaasi asentoon.

3. Lukitse ohjauspyörä huolellisesti vetä-
mällä vipu täysin ylös.

A- Lukittu
B- Auki

VAROITUS
l Älä yritä säätää ohjauspyörän asentoa

ajon aikana.

Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätäminen
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Sisäpuolinen taustapeili
Säädä taustapeili sen jälkeen kun istuinta on
säädetty, jotta näkyvyys auton taakse on hy-
vä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

VAROITUS
l Älä yritä säätää taustapeiliä ajon aikana.

Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Säädä peili aina ennen kuin lähdet liik-
keelle.

Säädä taustapeiliä voidaksesi saada parhaan
mahdollisen näkyvyyden takaikkunan läpi.

Peilin pystysuunnan säätö
Paitsi autot, joissa on törmäyksen varoi-
tusjärjestelmä edessä (FCM)

Peilin paikkaa on mahdollista säätää siirtä-
mällä peiliä ylös ja alas.

Peilin paikan säätö
Peilin paikkaa on mahdollista säätää siirtä-
mällä peiliä ylös/alas ja vasemmalle/oikealle.

Heijastuksen vähentäminen

Tyyppi 1

Peilin alaosassa olevan vivun (A) avulla voit
säätää peilin yöasentoon, joka vähentää taka-
na tulevien autojen ajovalojen aiheuttamaa
häikäisyä.

1- Normaali
2- Häikäisynesto

Tyyppi 2

Sisäpuolinen taustapeili
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Jos takanasi ajaman auton ajovalot ovat hy-
vin kirkkaat, taustapeilin heijastus muuttuu
automaattisesti niin että valon voimakkuus
pienenee.

Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi valitaan ON, peilin heijas-
tus muuttuu automaattisesti.

HUOM
l Älä ripusta tavaroita tai suihkuta lasin puh-

distusainetta tunnistimen (1) päälle, koska se
voi vähentää tunnistusherkkyyttä.

Taustapeilit

Peilin paikan säätö
Sähkötoimisia ovitaustapeilejä voidaan käyt-
tää, kun virta-avain on “ON”- tai “ACC”-
asennossa tai toimintatila on ON tai ACC.

VAROITUS
l Älä yritä säätää taustapeilejä ajon aikana.

Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Säädä peilit aina ennen kuin lähdet liik-
keelle.

l Autosi peilien lasi on kupera.
Muista että peilissä näkyvät kohteet näyt-
tävät pienemmiltä ja etäisimmiltä tavalli-
seen litteään peiliin verrattuna.
Älä käytä tätä peiliä takana tulevien auto-
jen etäisyyden arviointiin ajokaistaa vaih-
dettaessa.

1. Aseta vipu (A) sen peilin puolelle, jota
haluat säätää.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

L- Vasemmanpuoleisen peilin säätö
R- Oikeanpuoleisen peilin säätö

 

2. Säädä peilejä painamalla katkaisinta (B)
vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

1- Ylös
2- Alas
3- Oikealle
4- Vasemmalle

3. Palauta kytkin (A) keskiasentoon säädön
jälkeen.

Ovitaustapeilien kääntäminen
sisään ja ulos
Ovitaustapeilin voi taittaa sivuikkunaan päin,
jotta se ei vaurioidu kapeaan tilaan pysäköi-
täessä.

TÄRKEÄÄ
l Älä aja autolla peilin ollessa taitettuna si-

sään.
Tavanomainen näkyvyys taaksepäin puuttuu,
mikä voi aiheuttaa onnettomuuden.

Taustapeilit
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Autot, joissa ei ole peilien si-
säänvetokatkaisinta
Taita peili sisään työntämällä sitä kädellä
kohti auton takaosaa. Kun työnnät peilin
ulos, vedä sitä auton etuosaa kohden, kunnes
se napsahtaa paikalleen.

Autot, joissa on peilin sisäänvetokatkaisin

Peilien kääntäminen sisään ja
työntäminen ulos peilin sisään-
kääntökatkaisimella
Virta-avaimen ollessa ON- tai ACC-asennos-
sa tai toimintatilan ollessa ON tai ACC kään-
nä peilit sisään painamalla peilin sisäänkään-
tökatkaisinta. Työnnä peilit takaisin alkupe-
räiseen asentoon painamalla uudelleen.

Kun virta-avain on käännetty LOCK-asen-
toon tai toimintatilaksi on asetettu OFF, peilit
on mahdollista kääntää sisään tai työntää ulos
peilin sisäänkääntökatkaisimella noin 30 se-
kunnin ajan.

TÄRKEÄÄ
l Peilit on mahdollista kääntää sisään ja työn-

tää ulos käsin. Kun peili on käännetty sisään
peilin sisäänkääntökatkaisimella, se on työn-
nettävä ulos käyttämällä katkaisinta uudel-
leen, ei käsin. Jos peili työnnetään ulos käsin
sen jälkeen kun se on käännetty sisään kat-
kaisimella, se ei ehkä lukkiudu oikein pai-
koilleen. Sen seurauksena peili voi liikkua
tuulen tai tärinän voimasta ajettaessa, jolloin
näkyvyys taakse estyy.

HUOM
l Varo etteivät sormesi jää kääntyvän peilin

väliin.

HUOM
l Jos siirrät peiliä käsin tai se siirtyy, jos se on

osunut henkilöön tai esineeseen, et voi ehkä
palauttaa sitä alkuperäiseen asentoon peilin
sisäänkääntökatkaisimella. Jos niin tapahtuu,
paina peilin sisäänkääntökatkaisinta ja aseta
peili sisäänkäännettyyn asentoon ja paina
sitten katkaisin uudelleen voidaksesi palaut-
taa peilin sen alkuperäiseen asentoon.

l Jos peilit ovat jäätyneet kiinni ja ne eivät toi-
mi odotetusti, älä paina toistuvasti kääntö-
katkaisinta.

Peilien kääntäminen sisään ja
työntäminen ulos ilman peilin
sisäänkääntökatkaisimen käyt-
töä
[Muut kuin autot, joissa on avaimeton oh-
jausjärjestelmä]
Peilit kääntyvät automaattisesti sisään tai tait-
tuvat ulos, kun kaikki ovet ja takaluukku lu-
kitaan tai avataan kauko-ohjauksen avaimel-
la.
Katso “Avaimeton pääsyjärjestelmä: Ulko-
taustapeilien käyttö.” sivulla 3-05
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Peilit vetäytyvät automaattisesti sisään tai
taittuvat ulos, kun ovet ja takaluukku lukitaan
tai avataan kauko-ohjauskytkimillä tai kauko-
säädintoiminnolla.

Taustapeilit
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Katso kohta “Avaimeton keskuslukitus: Ul-
kopuolisten taustapeilien käyttö” sivulla 3-05
tai “Avaimeton ohjausjärjestelmä: Käyttö
avaimettomalla ohjauksella” sivulla 3-10.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa säädöt voi-
daan tehdä näytön toimintojen avulla. Katso
tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.
• Siirtyy automaattisesti ulospäin, kun vir-

ta-avain käännetään ON-asentoon tai kun
toimintatila asetetaan ON, ja vetäytyy au-
tomaattisesti sisään, kun kuljettajan ovi
avataan sen jälkeen, kun virta-avain on
käännetty LOCK-asentoon tai “ACC” -
asentoon tai toimintatilaksi on asetettu
OFF tai ACC.

• Automaattinen ulostaittaminen, kun auton
nopeus on noin 30 km/h.

• Automaattisen ulostaittamisen poistami-
nen käytöstä.

Peilin lämmitin
Poista huurre tai sulata jää taustapeileistä pai-
namalla takaikkunan lämmittimen katkaisin.
Merkkivalo (A) syttyy huurteenpoistoa käy-
tettäessä.

Lämmitin kytkeytyy pois päältä automaatti-
sesti noin 15 - 20 minuutin kuluttua ulkoläm-
pötilasta riippuen.

HUOM
l Peilinlämmitys voi kytkeytyä päälle auto-

maattisesti.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Smartphone Link -audionäytöllä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa säädöt voi-
daan tehdä näytön toimintojen avulla. Katso
tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.

Virta-avain*

LOCK
Moottori on pysäytetty ja ohjauspyörä on lu-
kittu. Avaimen voi panna lukkoon ja poistaa
siitä vain tässä asennossa.

ACC
Moottori on sammunut, mutta audiojärjestel-
mää ja muita sähkölaitteita voidaan käyttää.

ON
Kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita voidaan
käyttää.

Virta-avain*
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START
Käynnistysmoottori käy. Kun moottori on
käynnistynyt, vapauta avain, jolloin se palau-
tuu automaattisesti ON-asentoon.

HUOM
l Autosi on varustettu elektronisella avaintar-

kistustoiminnolla.
Jotta moottori käynnistyisi, avaimen sisällä
olevan lähettimen tunnuskoodin on vastatta-
va käynnistyksenestojärjestelmän tietoko-
neeseen tallennettua koodia.
Katso kohta “Elektroninen avaintarkistus
(Varkaudenestojärjestelmä)” sivulla 3-03.

ACC-virran automaattinen
katkaisutoiminto
Kun virtalukko on ollut ACC-asennossa noin
30 minuuttia, toiminto katkaisee automaatti-
sesti audiojärjestelmän ja muiden sellaisten
sähkölaitteiden virransyötön, joita voidaan
käyttää virtalukon tässä asennossa.
Kun virtalukko käännetään pois ACC-asen-
nosta, laitteiden virransyöttö palautuu.

HUOM
l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-

vasti:

HUOM
• Virran katkaisuaikaa voidaan muuttaa

noin 60 minuuttiin.
• Lisävarusteiden virran automaattisen sam-

mutustoiminnon voi poistaa käytöstä.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa säädöt
voidaan tehdä näytön toimintojen avulla.
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omista-
jan käsikirjasta.

l Kun ACC-virransyöttö katkeaa automaatti-
sesti, ohjauspyörää ei voi lukita ja ovia ei
voi lukita ja avata avaimettoman pääsyjär-
jestelmän avaimella.

Ota avain pois lukosta
Kun irrotat virta-avaimen käsivalintaisella
vaihteistolla varustetuista autoista, työnnä
avain ACC-asentoon ja pidä sitä painettuna,
kunnes käännät sen LOCK-asentoon ja otat
se pois.

Kun irrotat avaimen automaatti- tai CVT-
vaihteistolla varustetuista autoista, aseta va-
litsinvipu ensin “P”-asentoon (PYSÄKÖIN-
TI) ja työnnä avain ACC-asentoon ja pidä si-
tä painettuna, kunnes käännät sen LOCK-
asentoon ja otat sen pois.

TÄRKEÄÄ
l Älä ota virta-avainta pois virtalukosta ajon

aikana. Ohjauspyörä lukkiutuu ja aiheuttaa
sen, että autoa ei voi ohjata.

l Jos moottori pysähtyy ajon aikana, jarrute-
hostin lakkaa toimimasta ja jarrutukseen tar-
vittava poljinvoima kasvaa. Myös ohjauste-
hostin lakkaa toimimasta ja ohjauspyörän
kääntäminen käy raskaaksi.

l Älä jätä virta-avainta ON-asentoon pitkäksi
aikaa, kun moottori ei käy, koska tällöin ak-
ku purkautuu.

Virta-avain*

6-14 OGKL19E2Käynnistys ja ajo

6



TÄRKEÄÄ
l Älä käännä avainta “START”-asentoon

moottorin ollessa käynnissä. Muuten käyn-
nistysmoottori voi vahingoittua.

Moottorin katkaisin*
Autovarkauden välttämiseksi moottori ei
käynnistä, ellei käytetä rekisteröityä kauko-
ohjauksen avainta. (moottorin avaintunnistus-
toiminto)
Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
on mukanasi, voit käynnistää moottorin.

TÄRKEÄÄ
l Merkkivalo (A) vilkkuu oranssina, jos kau-

ko-ohjauksella toimivassa keskuslukitukses-
sa on ongelma tai vika. Älä aja, jos mootto-
rin katkaisimen merkkivalo vilkkuu oranssi-
na. Ota välittömästi yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

l Jos moottorin katkaisin ei toimi sujuvasti,
vaan se tuntuu juuttuvan, älä käytä katkai-
sinta. Ota välittömästi yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

HUOM
l Kun käytät moottorin katkaisinta, paina se

kokonaan pohjaan. Jos katkaisinta ei paineta
pohjaan asti, moottori ei ehkä käynnisty tai
toimintatila ei ehkä vaihdu. Jos moottorin
katkaisinta on painettu oikein, sitä ei tarvitse
pitää alhaalla.

HUOM
l Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avai-

men paristo on kulunut tai jos avaimettoman
ohjausjärjestelmän avain viedään pois autos-
ta, varoitusnäyttö avautuu.
Varoitusnäyttö (kun moottorikatkaisinta pai-
netaan kerran)

Varoitusnäyttö (kun moottorikatkaisinta pai-
netaan vähintään kaksi kertaa)

Moottorin katkaisimen toimin-
tatila ja katkaisimen toiminta
OFF (POIS)
Moottorin katkaisimen merkkivalo sammuu.
Toimintatilaksi ei voi valita OFF, jos valinta-
vipu on muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI) -
asennossa (automaatti- ja CVT-vaihteisto).
 
ACC

Moottorin katkaisin*
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Voit käyttää sähkölaitteita, kuten radiota ja li-
sävarustepistorasiaa.
Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa
oranssina.
 
ON (PÄÄLLE)
Kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita voidaan
käyttää.
Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa vih-
reänä. Merkkivalo sammuu, kun moottori on
käynnissä.

HUOM
l Autosi on varustettu elektronisella avaintar-

kistustoiminnolla.
Jotta moottori käynnistyisi, avaimen sisällä
olevan lähettimen tunnuskoodin on vastatta-
va käynnistyksenestojärjestelmän tietoko-
neeseen tallennettua koodia. Katso kohta
“Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenes-
tojärjestelmä)” sivulla 3-03.

Toimintatilan vaihto
Jos painat moottorikatkaisinta ilman, että pai-
nat jarrupoljinta (A/T tai CVT) tai kytkinpol-
jinta (M/T), toimintatila vaihtuu järjestykses-
sä OFF, ACC, ON, OFF.

TÄRKEÄÄ
l Jos moottori ei ole käynnissä, aseta toiminta-

tilaksi OFF. Jos toimintatilaksi jää ON tai
ACC pitkäksi aikaa, kun moottori ei käy, ak-
ku voi purkautua, jolloin moottori ei käyn-
nisty eikä ohjauspyörää voi lukita tai vapaut-
taa.

l Valittu toimintatila jää muistiin, jos akku ir-
rotetaan. Kun akku kytketään jälleen kiinni,
järjestelmä valitsee muistiin tallennetun tilan
automaattisesti. Varmista ennen akun irrotta-
mista korjausta tai vaihtoa varten, että toi-
mintatila on OFF. Ole varovainen, jos et ole
varma, missä toimintatilassa auto on, kun
akku on kulunut loppuun.

TÄRKEÄÄ
l Toimintatilaa ei voi vaihtaa tilasta OFF ti-

laan ACC tai ON, jos järjestelmä ei tunnista,
että avaimettoman ohjausjärjestelmän avain
on autossa. Katso kohta “Avaimeton ohjaus-
järjestelmä: Moottorin käynnistyksen toi-
minta-alue” sivulla 3-10.

l Jos autossa on avaimeton ohjausjärjestelmä
ja toimintatilaa ei ole vaihdettu, avaimetto-
man ohjausjärjestelmän avaimen paristo voi
olla tyhjentynyt. Katso kohta “Varoituksen
aktivoituminen” sivulla 3-13.

HUOM
l Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa asetukseen

OFF, suorita seuraavat toimet.
1
.

Siirrä valitsinvipu asentoon “P” (PY-
SÄKÖINTI) ja vaihda siten toiminta-
tilaksi OFF. (Autot, joissa on auto-
maattivaihteisto tai CVT-vaihteisto)

2
.

Yksi muista syistä voi olla se, että
akun jännite on alhainen. Jos tätä ta-
pahtuu, avaimeton keskuslukitus,
avaimeton ohjausjärjestelmä ja oh-
jauslukko eivät myöskään toimi Ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen.

Moottorin katkaisin*
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ACC-virran automaattinen
katkaisutoiminto
Kun toimintatila on ollut ACC noin 30 mi-
nuuttia, toiminto katkaisee automaattisesti
audiojärjestelmän ja muiden sellaisten sähkö-
laitteiden virransyötön, joita voidaan käyttää
tässä asennossa.
Virransyöttö palautuu, kun moottorikatkaisin-
ta käytetään uudelleen.

HUOM
l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-

vasti:
• Virran katkaisuaikaa voidaan muuttaa

noin 60 minuuttiin.
• Lisävarusteiden virran automaattisen sam-

mutustoiminnon voi poistaa käytöstä.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
pisteeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä ja
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa säädöt
voidaan tehdä näytön toimintojen avulla.
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omista-
jan käsikirjasta.

l Kun ACC-virransyöttö katkeaa automaatti-
sesti, ohjauspyörää ei voi lukita ja ovia ei
voi lukita ja avata avaimettoman ohjausjär-
jestelmän avaimella.

Toimintatilan OFF-muistutus-
järjestelmä

Kun toimintatila on muu kuin OFF ja ovet ja
takaluukku yritetään lukita painamalla kuljet-
tajan tai etumatkustajan oven lukitus-/avaus-
kytkintä tai takaluukun LOCK-kytkintä (luki-
tuskytkintä), järjestelmä antaa varoituksen
varoitusnäytöllä, ulkoinen summeri soi, eikä
ovia ja takaluukkua voi lukita.

Toimintatilan ON-muistutus-
järjestelmä

Jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa
pysähtyneenä ja toimintatila on jokin muu
kuin OFF, järjestelmä antaa jaksottaisen ääni-
merkin, joka muistuttaa, että toimintatilaksi
pitää asettaa OFF.

Ohjauspyörän lukinta
Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä

Lukitseminen
Irrota avain virtalukon ollessa LOCK-asen-
nossa.
Käännä ohjauspyörää, kunnes se lukkiutuu.

Avaaminen
Käännä virtalukko ACC-asentoon, samalla
kun liikutat kevyesti ohjauspyörää oikealle ja
vasemmalle.

Ohjauspyörän lukinta
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TÄRKEÄÄ
l Irrota virta-avain autosta poistuessasi.

Joissakin maissa autoon ei saa jättää avainta
auton ollessa pysäköitynä.

Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä

Lukitseminen
Kun moottorikatkaisinta on painettu ja toi-
mintatilana on OFF, ohjauspyörä lukittuu, jos
kuljettajan ovi avataan.

HUOM
l Ohjauspyörä lukittuu, jos seuraava toiminto

tehdään toimintatilan ollessa OFF ja valitsin-
vipu on P-asennossa (PYSÄKÖINTI).
• Avaa tai sulje jokin ovi (ei takaluukku).
• Lukitse ovet ja takaluukku avaimettomal-

la keskuslukituksella tai avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä.

l Kun kuljettajan ovi avataan ohjauspyörän lu-
kituksen ollessa avattuna, varoitusnäyttö tu-
lee esiin ja summeri soi varoittaen siitä, että
ohjauspyörän lukitusta ei ole avattu.

TÄRKEÄÄ
l Jos moottori sammuu ajon aikana, älä avaa

ovea tai paina avaimen LOCK-katkaisinta,
ennen kuin auto on pysäytetty turvalliseen
paikkaan. Muuten ohjauspyörä voi lukittua,
jolloin autoa ei voi ohjata.

Avaaminen
Ohjauspyörän lukituksen voi avata seuraavil-
la tavoilla.
l Aseta toimintatilaksi ACC.
l Käynnistä moottori.

TÄRKEÄÄ
l Ota avain mukaan poistuessasi autosta.

l Jos autoa joudutaan hinaamaan, vapauta oh-
jauspyörän lukitus.
Katso kohta “Hinaus hätätilanteessa” sivulla
8-27.

HUOM
l Jos ohjauspyörän lukitus ei avaudu, varoitus-

näyttö tulee esiin ja sisäinen summeri soi.
Paina moottorikatkaisinta uudelleen samalla,
kun liikutat kevyesti ohjauspyörää oikealle
ja vasemmalle.

l Jos ohjauspyörän lukossa on vika ja ohjaus-
pyörää ei voi lukita, varoitusnäyttö tulee
esiin ja summeri soi. Vaihda toiminta tila
asennosta ON asentoon OFF ja yritä lukita
ohjauspyörä uudelleen. Jos varoitusnäyttö
tulee näkyviin uudelleen, tarkastuta auto val-
tuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.

Ohjauspyörän lukinta
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HUOM
l Jos ohjauspyörän lukossa on vika, varoitus-

näyttö tulee esiin ja sisäinen summeri soi.
Pysäytä auto heti turvalliseen paikkaan ja ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen

Käynnistysvihjeitä

Muut kuin autot, joissa on avaimeton oh-
jausjärjestelmä
l Älä käytä käynnistysmoottoria yhtäjak-

soisesti 10 sekuntia kauemmin, sillä se
voi aiheuttaa akun tyhjentymisen. Jos
moottori ei käynnisty, käännä virta-avain
takaisin LOCK-asentoon, odota muuta-
ma sekunti ja yritä uudelleen. Toistuva
käynnistäminen silloin kun käynnistys-
moottori vielä pyörii, voi vahingoittaa
käynnistysmekanismia.

VAROITUS
l Vältä moottorin käyttämistä suljetuissa

tai huonosti tuuletetuissa tiloissa autoa si-
sään tai ulos siirrettäessä. Pakokaasun si-
sältämä häkä on hajutonta mutta tappa-
vaa.

TÄRKEÄÄ
l Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai

työntämällä autoa.
l Käytä moottoria suurella käyntinopeudella

tai aja suurella nopeudella vasta, kun moot-
tori on lämmennyt.

l Vapauta virta-avain heti, kun moottori käyn-
nistyy, jotta käynnistysmoottori ei vaurioidu.

Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä
l Toimintatila voi olla mikä tahansa sil-

loin, kun moottori käynnistetään.
l Käynnistysmoottori käynnistyy enintään

15 sekunniksi, jos moottorin katkaisin
vapautetaan heti. Jos moottorin katkai-
sinta painetaan uudelleen käynnistys-
moottorin yhä käydessä, käynnistys-
moottori sammuu. Käynnistysmoottori
käynnistyy enintään 30 sekunniksi, jos
moottorin katkaisinta painetaan.
Jos moottori ei käynnisty, odota hetki ja
yritä sitten käynnistää moottori uudel-
leen. Toistuva käynnistäminen silloin
kun käynnistysmoottori vielä pyörii, voi
vahingoittaa käynnistysmekanismia.

l Jos yrität käynnistää moottoria useam-
man käynnistysyrityksen jälkeen tai vä-
littömästi painettuasi moottorikytkintä
vaihtaaksesi toimintatilaksi OFF, moot-
tori ei ehkä käynnisty.
Siinä tapauksessa odota muutama sekun-
ti, ja yritä uudelleen.

l Älä käytä valintavipua, kun käynnistys-
moottori toimii.

VAROITUS
l Vältä moottorin käyttämistä suljetuissa

tai huonosti tuuletetuissa tiloissa autoa si-
sään tai ulos siirrettäessä.
Pakokaasun sisältämä häkä on hajutonta
mutta tappavaa.

TÄRKEÄÄ
l Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai

työntämällä autoa.
l Käytä moottoria suurella käyntinopeudella

tai aja suurella nopeudella vasta, kun moot-
tori on lämmennyt.

Moottorin käynnistys (bensiini-
käyttöiset autot)
Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä

1. Pane virta-avain virtalukkoon ja kiinnitä
turvavyö.

2. Varmista, että käsijarru on päällä.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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3. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä sitä
painettuna.

4. Paina kytkinpoljin pohjaan (käsivaihteis-
to).

HUOM
l Käsivaihteisissa autoissa käynnistysmoottori

ei toimi, ellei kytkin ole täysin painettuna
(kytkinlukitus).

5. Käsivaihteisissa autoissa vie vaihdevipu
“N”-asentoon (Vapaa).
Jos autossa on CVT-vaihteisto, varmista,
että valitsinvipu on “P”-asennossa (PY-
SÄKÖINTI).

Käsivaihteistoautot Autot, joissa on 

CVT-vaihteisto

HUOM
l Jos autossa on CVT-vaihteisto, käynnistys-

moottori ei toimi, ellei valitsinvipu ole “P”-
(PYSÄKÖINTI) tai “N” (VAPAA) -asennos-
sa.
Turvallisuussyistä moottori on käynnistettä-
vä “P”-asennossa (pysäköinti) siten, että
pyörät ovat lukittuneina.

6. Kun olet kääntänyt virta-avaimen ON-
asentoon, varmista, että kaikki varoitus-
valot toimivat, ennen kuin käynnistät
moottorin.

7. Käännä virta-avain START-asentoon.
Älä paina kaasupoljinta. Vapauta virta-
avain, kun moottori käynnistyy.

HUOM
l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua

hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

l Moottorin käynnistymiseen kuluu enemmän
aikaa, kun akku on juuri vaihdettu.

Kun moottorin käynnistämises-
sä on ongelmia
Moottori ei ehkä käynnisty useiden käynnis-
tysyritysten jälkeenkään.

1. Varmista, että kaikki sähkölaitteet, kuten
lamput, ilmastointipuhallin ja takaikku-
nan huurteenpoisto ovat pois päältä.

2. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa
autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla
varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, ja
paina samalla kaasupoljin puoliväliin ja
pidä se tässä asennossa. Käynnistä moot-
tori sitten. Vapauta kaasupoljin heti, kun
moottori käynnistyy.

3. Jos moottori ei vieläkään käynnisty,
moottorissa saattaa olla liikaa polttoai-
netta. Paina CVT-vaihteistolla varuste-
tuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaih-
teistolla varustetuissa autoissa kytkinpol-
jinta, ja paina samalla kaasupoljin poh-
jaan ja pidä se tässä asennossa. Käynnis-
tä moottoria sitten 5–6 sekunnin ajan.
Käännä virta-avain “LOCK”-asentoon ja
vapauta kaasupoljin. Odota muutama se-
kunti ja käynnistä moottoria sitten uudel-
leen 5–6 sekuntia painaen samalla jarru-
poljinta tai kytkinpoljinta, mutta älä pai-
na kaasupoljinta. Vapauta virta-avain,
kun moottori käynnistyy. Ellei moottori
käynnisty, toista nämä toimenpiteet. Jos
moottori ei vieläkään käynnisty, tarkas-
tuta ajoneuvosi.

Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä
1. Kiinnitä turvavyö.
2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Pidä jarrupoljinta painettuna oikealla ja-

lallasi.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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HUOM
l Kun moottoria ei ole vähään aikaan käynnis-

tetty, jarrupoljinta on painettava voimak-
kaammin moottorin käynnistämistä varten.
Jos näin tapahtuu, paina jarrupoljinta taval-
lista voimakkaammin.

4. Paina kytkinpoljin pohjaan (käsivaihteis-
to) ja pidä painettuna.

HUOM
l Käsivaihteisissa autoissa käynnistysmoottori

ei toimi, ellei kytkin ole täysin painettuna
(kytkinlukitus).

5. Käsivaihteisissa autoissa vie vaihdevipu
“N”-asentoon (Vapaa).
Jos autossa on CVT-vaihteisto, varmista,
että valitsinvipu on “P”-asennossa (PY-
SÄKÖINTI).

Käsivaihteistoautot Autot, joissa on 

CVT-vaihteisto

6. Paina moottorikatkaisinta.
7. Varmista, että kaikki varoitusvalot toimi-

vat.

HUOM
l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua

hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

l Moottoria käynnistettäessä painettiin moot-
torin katkaisinta ilman kytkimen painamista,
varoitusnäyttö tulee esiin (M/T).

l Jos valitsinvipu on moottoria käynnistettäes-
sä muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI)- tai
“N” (VAPAA) -asennossa tai jos moottorin
katkaisinta painetaan ilman, että jarrupoljin-
ta painetaan, varoitusnäyttö tulee esiin
(CVT).

l Moottorin käynnistymiseen kuluu enemmän
aikaa, kun akku on juuri vaihdettu.

Kun moottorin käynnistämises-
sä on ongelmia
Moottori ei ehkä käynnisty useiden käynnis-
tysyritysten jälkeenkään.

1. Varmista, että kaikki sähkölaitteet, kuten
lamput, ilmastointipuhallin ja takaikku-
nan huurteenpoisto ovat pois päältä.

2. Paina CVT-vaihteistolla varustetuissa
autoissa jarrupoljinta tai käsivaihteistolla
varustetuissa autoissa kytkinpoljinta, ja
paina samalla kaasupoljin puoliväliin ja
pidä se tässä asennossa. Käynnistä moot-
tori sitten. Vapauta kaasupoljin heti, kun
moottori käynnistyy.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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3. Jos moottori ei vieläkään käynnisty,
moottorissa saattaa olla liikaa polttoai-
netta. Paina CVT-vaihteistolla varuste-
tuissa autoissa jarrupoljinta tai käsivaih-
teistolla varustetuissa autoissa kytkinpol-
jinta, ja paina samalla kaasupoljin poh-
jaan ja pidä se tässä asennossa. Käynnis-
tä moottori sitten painamalla moottori-
katkaisinta. Jos moottori ei käynnisty 5–
6 sekunnin kuluessa, paina moottorikat-
kaisinta lopettaaksesi moottorin käynnis-
tyksen ja vapauta kaasupoljin. Aseta toi-
mintatilaksi OFF. Odota muutama se-
kunti ja paina sitten moottorikatkaisinta
käynnistääksesi moottorin painaen sa-
malla jarrupoljinta tai kytkinpoljinta,
mutta älä paina kaasupoljinta. Ellei
moottori käynnisty, toista nämä toimen-
piteet. Jos moottori ei vieläkään käynnis-
ty, tarkastuta ajoneuvosi.

Moottorin käynnistys (diesel-
moottorilla varustetut autot)
Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä

1. Pane virta-avain virtalukkoon ja kiinnitä
turvavyö.

2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä sitä

painettuna.

4. Varmista, että valitsinvipu on “P”-asen-
nossa (PYSÄKÖINTI).

5. Käännä virta-avain ON-asentoon.
Dieselauton hehkutuksen punainen va-
roitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua, mikä osoittaa että hehkutus on
suoritettu.

HUOM
l Jos moottori on kylmä, hehkutuksen merkki-

valo palaa kauemmin.
l Jos moottori ei ole käynnistynyt noin 5 se-

kunnin kuluessa sen jälkeen, kun hehkutuk-
sen merkkivalo on sammunut, käännä virta-
avain takaisin LOCK-asentoon. Hehkuta
moottoria sen jälkeen uudelleen kääntämällä
virta-avain ON-asentoon.

HUOM
l Moottorin ollessa lämmin hehkutuksen

merkkivalo ei syty, vaikka virtalukko kään-
netään ON-asentoon.
Käynnistä moottori kääntämällä virta-avain
“START”-asentoon.

6. Käännä virta-avain START-asentoon.
Älä paina kaasupoljinta. Vapauta virta-
avain, kun moottori käynnistyy.

HUOM
l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua

hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä
1. Kiinnitä turvavyö.
2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Pidä jarrupoljinta painettuna oikealla ja-

lallasi.

HUOM
l Kun moottoria ei ole vähään aikaan käynnis-

tetty, jarrupoljinta on painettava voimak-
kaammin moottorin käynnistämistä varten.
Jos näin tapahtuu, paina jarrupoljinta taval-
lista voimakkaammin.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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4. Varmista, että valitsinvipu on “P”-asen-
nossa (PYSÄKÖINTI).

5. Paina moottorikatkaisinta.
Dieselauton hehkutuksen punainen va-
roitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua, mikä osoittaa että hehkutus on
suoritettu. Moottori käynnistyy.

HUOM
l Jos moottori on kylmä, hehkutuksen merkki-

valo palaa kauemmin.
l Moottorin hehkutus alkaa myös silloin, kun

toimintatilaksi valitaan ON. Jos moottoria ei
ole käynnistynyt noin 5 sekunnin kuluessa
sen jälkeen kun hehkutuksen merkkivalo on
sammunut, valitse toimintatilaksi taas OFF.
Yritä sen jälkeen hehkuttaa moottori uudel-
leen moottorin käynnistysmenettelyn mukai-
sesti.

HUOM
l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua

hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

l Jos valitsinvipu on moottoria käynnistettäes-
sä muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI)- tai
“N” (VAPAA) -asennossa, tai jos moottorin
katkaisinta painetaan ilman, että jarrupoljin-
ta painetaan, seuraava varoitusnäyttö tulee
esiin.

Moottorin sammuttaminen

TÄRKEÄÄ
l Autosi on varustettu turboahtimella, joten

älä pysäytä moottoria heti suurella nopeudel-
la suoritetun ajon jälkeen. Anna moottorin
käydä ensin joutokäyntiä, jotta turboahtimel-
la on aikaa jäähtyä.

Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä

1. Pysäytä auto.
2. Pidä jarrupoljin lujasti alaspainettuna ja

kytke seisontajarru.

3. Käsivaihteisissa autoissa käännä virta-
avain LOCK-asentoon, jolloin moottori
sammuu, ja siirrä vaihdevipu 1. vaihteel-
le (jos auto on ylämäessä) tai “R”-asen-
toon (peruutus) (jos auto on alamäessä).
Automaatti- tai CVT-vaihteisissa autois-
sa siirrä valitsinvipu “P”-asentoon (pysä-
köinti) ja sammuta moottori.

Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä

VAROITUS
l Älä käytä moottorin katkaisinta ajon ai-

kana muuten kuin hätätilanteissa. Jos
moottori pysähtyy ajon aikana, jarrute-
hostin lakkaa toimimasta ja jarrutukseen
tarvittava poljinvoima kasvaa. Myös oh-
jaustehostin lakkaa toimimasta ja ohjaus-
pyörän kääntäminen käy raskaaksi. Seu-
rauksena voi olla vakava onnettomuus.

HUOM
l Jos joudut sammuttamaan moottorin äkilli-

sesti ajon aikana, paina moottorin katkaisinta
vähintään 3 sekunnin ajan tai paina sitä vä-
hintään kolme kertaa nopeasti peräkkäin.
Moottori sammuu ja toimintatilaksi tulee
ACC.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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HUOM
l Älä sammuta moottoria, jos valitsinvipu on

muussa kuin “P” (pysäköinti) -asennossa
(automaatti- tai CVT-vaihteisto). Jos mootto-
ri sammutetaan valitsinvivun ollessa muussa
kuin “P” (pysäköinti) -asennossa, toimintati-
laksi tulee ACC, ei OFF.
Aseta toimintatilaksi OFF, kun olet siirtänyt
valitsinvivun “P” (pysäköinti) -asentoon.

1. Pysäytä auto.
2. Pidä jarrupoljin lujasti alaspainettuna ja

kytke seisontajarru.
3. Käsivaihteisissa autoissa sammuta moot-

tori painamalla moottorin katkaisinta ja
siirrä vaihdevipu 1. vaihteelle (jos auto
on ylämäessä) tai “R” (Peruutus) -asen-
toon (jos auto on alamäessä).
Automaatti- tai CVT-vaihteisissa autois-
sa siirrä valitsinvipu “P”-asentoon (PY-
SÄKÖINTI), ja sammuta moottori pai-
namalla moottorin katkaisinta.

HUOM
l Jos dieselkäyttöisissä autoissa lämpötila

moottoritilan sisällä on liian korkea, jäähdy-
tyssiipien (A) toiminta jatkuu hetken aikaa
vielä moottorin sammuttamisen jälkeen.
Jäähdytyssiipien toimintaääni saattaa siis
kuulua vielä moottorin sammumisen jälkeen.
Ääni on normaali, eikä se ole merkki toimin-
tahäiriöstä.
Jäähdytyssiivet pysähtyvät automaattisesti
toimittuaan hetken aikaa.

*: Ajoneuvon etuosa

Polttoaineen ruiskutuksen
määrittelyprosessi (dieselmoot-
torilla varustetut autot)
Voidaksesi pitää pakokaasupäästöt ja mootto-
rin melun alhaisena, moottori suorittaa silloin
tällöin polttoaineen ruiskutusmäärän määrit-
telyprosessin.

Moottorin ääni kuulostaa erilaiselta, kun
määrittelyprosessi on meneillä. Moottorin ää-
nen muutos ei ole osoitus viasta.

Jos kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus ei toimi kunnolla
Moottori voidaan käynnistää tai toimintatila
voidaan vaihtaa seuraavalla toimenpiteellä.

1. Paina jarrupoljinta napakasti oikealla ja-
lalla (automaatti tai CVT), tai paina kyt-
kinpoljinta (manuaalivaihteisto).

2. Kosketa moottorikatkaisinta avaimetto-
man ohjausjärjestelmän avaimen kuvas-
sa osoitetulla kohdalla samalla, kun pai-
nat jarrupoljinta (automaatti tai CVT) tai
kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto).

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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3. Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän
avain tunnistetaan, moottorikatkaisimen
merkkivalo (A) syttyy vihreänä, minkä
jälkeen moottori voidaan käynnistää ja
toimintatila voidaan vaihtaa noin 10 se-
kunnin kuluessa. Katso kohta “Mootto-
rin käynnistäminen” sivuilta 6-19, 6-23
ja “Toimintatilan vaihto” sivulla 6-16.

HUOM
l Jos avaimettoman ohjausjärjestelmän avai-

men lähellä on metalliesineitä tai muita avai-
mia, avaimettoman ohjausjärjestelmän
avainta ei ehkä tunnisteta.

l Avaimettoman ohjausjärjestelmän avain voi-
daan tunnistaa jarrupolkimen painamisen si-
jaan myös noin 30 sekunnin kuluessa moot-
torikatkaisimen painamisesta.

l Voit vaihtaa toimintatilaa käynnistämättä
moottoria vapauttamalla jarrupolkimen (au-
tomaatti- tai CVT-vaihteisto) tai kytkinpolki-
men (manuaalivaihteisto) sen jälkeen kun
moottorikatkaisimen merkkivalo syttyy vih-
reänä, ja painamalla sitten moottorikatkai-
sinta.

Bensiinin hiukkassuodatin
(GPF)*

Bensiinin hiukkassuodatin (GPF) on laite, jo-
ka kerää suurimman osan bensiinimoottorin
pakokaasupäästöjen hiukkasista (PM). GPF
polttaa pois automaattisesti kiinni jääneet
PM-hiukkaset auton käytön aikana. Tietyissä
ajo-olosuhteissa GPF ei voi kuitenkaan polt-
taa pois kaikkia kerääntyneitä PM-hiukkasia
ja siksi sen sisälle kerääntyy liian suuri määrä
PM-hiukkasia.

VAROITUS
l GPF:n lämpötila nousee erittäin korkeal-

le. Älä pysäköi tätä autoa alueelle, jolla on
helposti syttyviä materiaaleja kuten kui-
vaa ruohoa tai lehtiä, koska ne voivat syt-
tyä palamaan, jos ne koskettavat kuumaa
pakoputkea.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä polttoainetta tai moottoriöljyä, jota

ei ole tarkoitettu käytettäväksi autossasi. Älä
käytä myöskään mitään kosteudenpoistoai-
netta tai muuta polttoaineen lisäainetta. Sel-
laisilla aineilla voi olla haitallinen vaikutus
GPF:ään.
Katso “Polttoaineen valinta” sivulla 2-02 ja
“Moottoriöljy” sivulla 10-04.

HUOM
l Liian suuren PM-määrän minimoimiseksi on

hyvä pyrkiä välttämään pitkäaikaista ajoa al-
haisilla nopeuksilla ja ajamista jatkuvasti ly-
hyitä matkoja.

l Moottori kuulostaa hieman tavallisesta poik-
keavalta, kun GPF polttaa automaattisesti
pois siihen kertynyttä ainesta. Moottorin ää-
nen muutos ei ole osoitus viasta.

GPF:n varoitusnäyttö

GPF-varoitusnäyttö tulee esiin, jos GPF-jär-
jestelmässä ilmenee jotain epätavallista.

HUOM
l “PF-JÄRJESTELMÄ”-varoitusnäyttö ilmai-

see GPF-järjestelmän.

Jos GPF-varoitusnäyttö tulee
esiin auton käytön aikana
GPF:ään kertyneet PM-hiukkaset on poltetta-
va.
Jotta GPF voisi polttaa pois PM-hiukkaset,
pyri ajamaan autoa seuraavalla tavalla.

Bensiinin hiukkassuodatin (GPF)*
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Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan näy-
tön tasoituttua suunnilleen mitta-asteikon
keskiosaan aja noin 20–30 minuuttia vähin-
tään 60 km/h nopeudella kiihdyttäen ja jarrut-
taen vuorotellen. Kun kaasupoljin vapaute-
taan auton hidastamiseksi, GPF:ään kertyneet
PM-hiukkaset poltetaan pois.
Jos varoitusnäyttö pysyy, vaikka on ajettu
edellä mainittujen ohjeiden mukaan, aja noin
30 minuuttia vähintään 100 km/h nopeudella
kiihdyttäen ja hidastaen vuorotellen, tai ota
yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Aina ei kuitenkaan tarvitse ajaa tarkasti yllä

kuvatulla tavalla. Pyri ajamaan aina turvalli-
sesti tieolosuhteiden mukaan.

HUOM
l Auton nopeus ja PM-hiukkasten pois poltta-

miseen tarvittava aika voi vaihdella hyöty-
kuorman painosta, tienpinnan kaltevuudesta
ja muista ajo-olosuhteista riippuen.

Jos GPF- varoitusnäyttö ja
moottorin varoitusvalo tulevat
esiin samaan aikaan ajon aika-
na:
Varoitusnäyttö

Varoitusvalo

Jos GPF-järjestelmässä on toimintahäiriö,
GPF-varoitusnäyttö tulee esiin ja moottorin
tarkastuksen varoitusvalo syttyy. Anna val-
tuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teen tarkastaa järjestelmä.

TÄRKEÄÄ
l Ajon jatkaminen GPF-varoitusnäytön nä-

kyessä ja moottorin tarkastuksen varoitusva-
lon palaessa voi johtaa moottorivikoihin ja
GPF:n vaurioitumiseen.

Dieselöljyn hiukkassuodatin
(DPF)*

Dieselöljyn hiukkassuodatin (DPF) on laite,
joka kerää suurimman osan dieselmoottorin
pakokaasupäästöjen hiukkasista (PM). DPF
polttaa pois automaattisesti kiinni jääneet
PM-hiukkaset auton käytön aikana. Tietyissä
ajo-olosuhteissa DPF ei voi kuitenkaan polt-
taa pois kaikkia kerääntyneitä PM-hiukkasia
ja siksi sen sisälle kerääntyy liian suuri määrä
PM-hiukkasia.

VAROITUS
l DPF:n lämpötila nousee erittäin korkeal-

le. Älä pysäköi tätä autoa alueelle, jolla on
helposti syttyviä materiaaleja kuten kui-
vaa ruohoa tai lehtiä, koska ne voivat syt-
tyä palamaan, jos ne koskettavat kuumaa
pakoputkea.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä polttoainetta tai moottoriöljyä, jota

ei ole tarkoitettu käytettäväksi autossasi. Älä
käytä myöskään mitään kosteudenpoistoai-
netta tai muuta polttoaineen lisäainetta. Sel-
laisilla aineilla voi olla haitallinen vaikutus
DPF:ään.
Katso “Polttoaineen valinta” sivulla 2-02 ja
“Moottoriöljy” sivulla 10-04.

Dieselöljyn hiukkassuodatin (DPF)*
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HUOM
l Liian suuren PM-määrän minimoimiseksi on

hyvä pyrkiä välttämään pitkäaikaista ajoa al-
haisilla nopeuksilla ja ajamista jatkuvasti ly-
hyitä matkoja. Yritä ajaa mahdollisimman
paljon korkealla moottorin käyntinopeudella.

l Moottori kuulostaa hieman tavallisesta poik-
keavalta, kun DPF polttaa automaattisesti
pois siihen kertynyttä ainesta. Moottorin ää-
nen muutos ei ole osoitus viasta.

Dieselhiukkassuodattimen va-
roitusnäyttö

DPF-varoitusnäyttö tulee esiin, jos DPF-jär-
jestelmässä ilmenee jotain epätavallista.

HUOM
l “PF-JÄRJESTELMÄ”-varoitusnäyttö ilmai-

see DPF-järjestelmän.

Jos DPF-varoitusnäyttö tulee
esiin auton käytön aikana
Jos DPF-varoitusnäyttö on jatkuvasti näky-
vissä, dieselöljyn hiukkassuodatin ei ole pys-
tynyt polttamaan kaikkia siihen kertyneitä
hiukkasia, ja siihen on päässyt kertymään lii-
kaa hiukkaspäästöjä. Jotta DPF voisi polttaa
pois PM-hiukkaset, pyri ajamaan autoa seu-
raavalla tavalla:
Moottorin jäähdytysnesteen pylväsnäytön ta-
soituttua suunnilleen mitta-asteikon keski-
osaan, aja noin 30 minuuttia vähintään
40 km/h nopeudella.
Jos DPF-varoitusnäyttö jää päälle vielä tämän
jälkeen, ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Aina ei kuitenkaan tarvitse ajaa tarkasti yllä

kuvatulla tavalla. Pyri ajamaan aina turvalli-
sesti tieolosuhteiden mukaan.

Jos DPF-varoitusnäyttö ja
moottorin varoitusvalo tulevat
näkyviin samaan aikaan ajon
aikana:

Varoitusvalo

Varoitusnäyttö

Jos DPF-järjestelmässä on toimintahäiriö,
DPF-varoitusnäyttö tulee esiin ja moottorin
tarkastuksen varoitusvalo syttyy. Anna val-
tuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teen tarkastaa järjestelmä.

TÄRKEÄÄ
l Ajon jatkaminen DPF-varoitusnäytön nä-

kyessä ja moottorin tarkastuksen varoitusva-
lon palaessa voi johtaa moottorivikoihin ja
DPF:n vaurioitumiseen.

Dieselöljyn hiukkassuodatin (DPF)*
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Urea SCR -järjestelmä
(AdBlue™-nesteeseen
liittyvä järjestelmä)*

AdBlue™ on Verband der Automobilindu-
strie e.V. (VDA).:n tavaramerkki.
 
Urea SCR -järjestelmä on järjestelmä, joka
käyttää AdBlue™-nestettä pienentämään die-
selmoottoreiden pakokaasujen typpioksidi-
päästöjä (NOx).
Koska AdBlue™-nestettä, kuten polttoainet-
ta, kuluu, kun autolla ajetaan, sitä on lisättävä
ajetun matkan mukaisesti.

AdBlue™-määrän varoitus

Varoitusvalo

Varoitusnäyttö

Kun ajomatka on noin 2.400 km tai vähem-
män, monitoiminäytön tietonäytöllä näyte-
tään varoitusnäyttö. Varoitusnäytöt näytetään
jäljellä olevan AdBlue™-nesteen määrästä
riippuen.
 
Seuraavat etäisyydet näytetään arvioitaessa
ajomatkaa.

Ajomatka (km) Ajomatka (maileja)
2.400 200 1.500 200

2.100 100 1.300 100

1.800 60 1.100 60

1.500 40 900 40

1.200 20 700 20

900 10 500 10

600 0 400 0

400  300  

Samaan aikaan mittarin  varoituslamppu
syttyy tai vilkkuu.
Näytettävä ajomatka on arvio. Jos varoitus
tulee näyttöön, lisää AdBlue™-nestettä mah-
dollisimman pian.
Katso kohta “AdBlue™-nesteen lisäämi-
nen*” sivulla 10-11

TÄRKEÄÄ
l Kun AdBlue™-nestettä ei ole jäljellä ja ajo-

matkaksi näytetään 0 km, moottoria ei enää
voida käynnistää uudelleen, kun se on py-
säytetty.

Urea SCR -järjestelmä (AdBlue™-nesteeseen liittyvä järjestelmä)*
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Urea SCR -järjestelmän varoi-
tus

Varoitusvalo

Varoitusnäyttö

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, tilanteen
mukainen varoitusnäyttö tulee näkyviin mo-
nitoiminäytön tietonäytössä. Samaan aikaan
mittarin  varoitusvalo syttyy tai vilkkuu.
Jos varoitusnäyttö ilmestyy, kun moottori on
käynnissä, tarkastuta auto mahdollisimman
pian valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeessä.

TÄRKEÄÄ
l Jos urea SCR -järjestelmän varoitusvalo syt-

tyy ja varoitusnäyttö tulee näkyviin, auto voi
kulkea noin 600 km ennen kuin moottorin
käynnistys ei enää onnistu sen sammuttami-
sen jälkeen.

HUOM
l Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, mootto-

rin varoitusvalo voi syttyä samaan aikaan.

Turboahtimen käyttö

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä moottoria suurilla nopeuksilla

(esim. kiihdyttämällä suuresti joutokäynnin
tai ajon aikana) heti käynnistyksen jälkeen.

l Älä sammuta moottoria heti suurella nopeu-
della tai ylämäkeen ajon jälkeen. Anna
moottorin käydä ensin joutokäyntiä, jotta
turboahtimella on aikaa jäähtyä.

l Vaihda moottoriöljy ohjeen mukaisin aikavä-
lein. Jos moottoriöljyä ei vaihdeta, turboahti-
meen voi tulle toimintahäiriö.

Auto Stop & Go (AS&G) -
järjestelmä*

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä py-
säyttää ja käynnistää moottorin automaatti-
sesti ilman virta-avaimen tai moottorikatkai-
simen käyttöä, kun auto pysähtyy esimerkiksi
liikennevaloihin tai ruuhkassa. Tämä vähen-
tää pakokaasuja ja parantaa polttoainetalout-
ta.

TÄRKEÄÄ
l Sammuta moottori, jos ajoneuvo pysäytetään

pitkäksi aikaa tai jos ajoneuvo jätetään val-
vomatta.

HUOM
l Monitoiminäytössä näytetään yhteenlaskettu

aika, minkä moottori on ollut sammutettuna
AS&G-järjestelmän toimesta. Katso kohta
“Auto Stop & Go (AS&G) -näyttö” sivulla
5-12.

l Jos AS&G-järjestelmä ei toimi tai jos se toi-
mii harvemmin, akun kapasiteetti on ehkä
heikentynyt.
Tarkastuta auto valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteessä.

Turboahtimen käyttö
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Kytke AS&G päälle/pois
AS&G -järjestelmä tulee automaattisesti
käyttöön, kun virta-avain käännetään “ON”-
asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON.
Järjestelmän voi poistaa käytöstä painamalla
“Auto Stop & Go (AS&G) OFF” -katkaisin-
ta.
Katso kohta “Käytöstä poistaminen” sivulla
6-34.

Moottorin automaattinen sam-
mutus (autoissa, joissa on käsi-
vaihteisto)

1. Pysäytä ajoneuvo, kun  -merkkiva-
lo syttyy.

2. Paina jarrupoljinta, paina kytkin täysin
alas ja kytke vaihdevipu “N”-asentoon
(Vapaa).

3. Vapauta kytkin. Moottori sammuu auto-
maattisesti.

Moottorin automaattinen sam-
mutus (autoissa, joissa on auto-
maatti- tai CVT-vaihteisto)

1. Pysäytä ajoneuvo, kun  -merkkiva-
lo syttyy.

2. Paina jarrupoljinta. Moottori sammuu
automaattisesti.

 
Kun mukautuva vakionopeussäädin
-järjestelmä (ACC) on kytketty päälle (au-
toissa, joissa on ACC)

1. Kytke ACC päälle, kun  -merkkiva-
lo syttyy.

2. Kun ACC on toiminnassa ja ajoneuvo
pysähtyy, moottori pysähtyy automaatti-
sesti, vaikka jarrupoljinta ei paineta.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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HUOM
l Kun moottori sammuu automaattisesti, ajo-

toiminnoissa tapahtuu muutoksia. Kiinnitä
tarkkaa huomiota seuraaviin asioihin.
• Jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarru-

poljin käy jäykemmäksi.
Jos auto liikkuu, paina jarrupoljinta tava-
nomaista voimakkaammin.

• Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä
(EPS) poistuu käytöstä ja ohjauspyörää on
vaikeampi kääntää.

TÄRKEÄÄ
l Kun moottori sammuu automaattisesti, älä

yritä poistua autosta.
Koska moottori käynnistyy automaattisesti
kuljettajan turvavyön ollessa irti kytkettynä
tai kuljettajan oven ollessa auki, seurauksena
voi olla onnettomuus auton lähtiessä liik-
keelle.

l Ota huomioon seuraavat varotoimet, kun
moottori sammuu automaattisesti. Muuten
moottorin automaattinen käynnistyminen
uudelleen voi johtaa odottamattomaan on-
nettomuuteen.

TÄRKEÄÄ
• Käsivaihteisissa autoissa vaihdevipua ei

tule asettaa muuhun kuin N-asentoon (Va-
paa).
Jos vaihdevipu siirretään muuhun kuin
“N” (Vapaa) -asentoon, “ ” -merkki-
valo vilkkuu ja järjestelmä antaa äänimer-
kin.
Jos vaihdevipu palautetaan “N” (Vapaa) -
asentoon,  -merkkivalo lakkaa vilk-
kumasta ja summeri ei soi. Moottori ei
käynnisty, jos vaihdevipu on muussa kuin
“N” (Vapaa) -asennossa.

HUOM
l Seuraavissa tapauksissa  -ilmaisinnäyt-

tö vilkkuu muistutuksena kuljettajalle, eikä
moottori sammu automaattisesti.
• Kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kuljettajan ovi on auki
• Konepelti on auki.

l Seuraavissa tapauksissa  -merkkivalo
sammuu ja moottori ei sammu automaatti-
sesti, vaikka auto pysäytetään.
• Kun moottori käynnistyy, auton nopeus ei

ollut koskaan yli 5 km/h.
• Moottorin käynnistymisestä ei ole kulunut

enempää kuin 30 sekuntia.
• Moottori käynnistyy automaattisesti uu-

delleen ja auto pysähtyy uudelleen 10 se-
kunnin kuluessa.

HUOM
• Kun dieselhiukkassuodatin (DPF) polttaa

automaattisesti kertyneen hiukkasmateri-
aalin (PM).

• Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on
alhainen.

• Ulkolämpötila on matala.
• Kun käytetään lämmityslaitetta, auton si-

sätilan lämpötila ei ole riittävän korkea.
• Ilmastointi on käytössä, eikä matkustamo

ole jäähtynyt riittävästi.
• Huurteenpoiston kytkintä painetaan.

Katso kohta “Tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoisto” sivulla 7-06.

• Kun ilmastointia käytetään automaattiti-
lassa, kun lämpötilan valitsin on enim-
mäislämmitys- tai enimmäisjäähdytysa-
sennossa.

• Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi
silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai
muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen
nopeus on asetettu suureksi.

• Akun teho, jännite tai suorituskyky on
matala.

• “Tarkista, palaako moottorin varoitusva-
lo” tai vilkkuuko “ ” -merkkivalo.

• Kun valitsinvipu on muussa kuin “D”-
asennossa (AJO) (automaatti tai CVT).

• Kun ASC-toiminnan merkkivalo ja ASC
OFF -merkkivalo syttyvät (automaatti tai
CVT).

• ABS-varoitusvalo syttyy.
• Automaatti- tai CVT-varoitusvalo syttyy/

varoitusnäyttö tulee näkyviin.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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HUOM
l Seuraavissa tapauksissa moottori ei sammu

automaattisesti, vaikka -merkkivalo
syttyy.
• Kaasupoljinta painetaan.
• Jarrutehostimen tyhjöpaine on matala.
• Ohjauspyörää käännetään.
• Jarrupoljinta ei paineta riittävästi (auto-

maatti tai CVT).
• Autoa pysäköidään jyrkkään mäkeen (au-

tomaatti tai CVT).
• Seisontajarru on päällä (automaatti tai

CVT).
l Autot, joissa on käsivaihteisto: Älä lepuuta

jalkaasi kytkimellä ajon aikana, sillä muuten
kytkinpolkimen katkaisin toimii väärin ja
AS&G OFF -merkkivalo vilkkuu, eikä
AS&G -järjestelmä toimi.

l Jos AS&G -järjestelmä toimii ilmastoinnin
ollessa käynnissä, sekä moottori että ilmas-
toinnin kompressori pysähtyvät. Vain yksi
puhallin toimii ja ikkunat voivat sen vuoksi
huurtua. Jos näin tapahtuu, käynnistä moot-
tori uudelleen painamalla huurteenpoiston
kytkintä.
Katso kohta “Tuulilasin ja sivulasien huur-
teenpoisto” sivulla 7-06.

l Jos tuulilasi ja ovi-ikkunat huurtuvat aina,
kun moottori sammutetaan, on suositeltavaa
painaa Auto Stop & Go (AS&G) OFF -kyt-
kintä AS&G-järjestelmän poistamiseksi käy-
töstä.
Katso kohta “Käytöstä poistaminen” sivulla
6-34.

HUOM
l Jos ilmastointi on käytössä, aseta lämpötilan

valitsin suurempaan lämpötilaan, jolloin
moottorin automaattinen pysäytysaika pite-
nee.

Moottorin automaattinen uu-
delleenkäynnistys (autoissa,
joissa on käsivaihteisto)
Paina kytkinpoljinta, kun vaihdevipu on “N”
(Vapaa) -asennossa. '“ ” -merkkivalo
sammuu ja moottori käynnistyy uudelleen au-
tomaattisesti.

Moottorin automaattinen sam-
mutus (autoissa, joissa on auto-
maatti- tai CVT-vaihteisto)
Vapauta jarrupoljin. '“ ” -merkkivalo
sammuu ja moottori käynnistyy uudelleen au-
tomaattisesti.
 
Kun jarrun automaattisen pidon toimin-
nan merkkivalo syttyy (autoissa, joissa on
jarrun automaattinen pito)
Kun kaasupoljinta painetaan, moottori käyn-
nistyy uudelleen automaattisesti.
 
Kun mukautuva vakionopeussäädin -jär-
jestelmä (ACC) on kytketty päälle (autois-
sa, joissa on ACC)

Kun edessä oleva auto alkaa liikkua tai kun
kaasupoljinta painetaan, moottori käynnistyy
uudelleen automaattisesti.

HUOM
l Jos autossa on jarrun automaattinen pito, jos

jarrun automaattisen pidon merkkivalo syt-
tyy, moottori ei käynnistyy uudelleen auto-
maattisesti, vaikka jarrupoljin vapautetaan.

l Kun ACC toimii, moottori ei käynnisty uu-
delleen automaattisesti, vaikka jarrupoljin
vapautetaan (autoissa, joissa on ACC).

l Käsivaihteisissa autoissa vaihdevipua ei tule
asettaa muuhun kuin “N”-asentoon (Vapaa)
eikä kytkinpoljinta saa vapauttaa moottorin
käynnistyessä uudelleen automaattisesti.
Käynnistysmoottori pysähtyy ja moottori ei
käynnisty uudelleen automaattisesti.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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HUOM
l Jos moottori ei käynnisty automaattisesti,

varoitusvalo syttyy monitoiminäytön tieto-
näytössä ja latauksen varoitusvalo ja mootto-
rin tarkastuksen varoitusvalo syttyvät.
Varoitusvalo (autot, joissa on käsivaihteisto)

Varoitusnäyttö (autot, joissa on automaatti
tai CVT)

Jos näin tapahtuu:
 
[Autot, joissa on käsivaihteisto]
Moottori ei käynnisty uudelleen, vaikka kyt-
kinpoljinta painettaisiin uudelleen. Paina jar-
rupoljinta ja paina samalla kytkin pohjaan.
Käännä virta-avain “START”-asentoon tai
paina moottorin katkaisinta, jolloin moottori
käynnistyy.
 

HUOM
[Autot, joissa on automaatti tai CVT]
Moottori ei käynnisty, vaikka jarrupoljin va-
pautettaisiin uudelleen. Lisäksi  i-
merkkivalo vilkkuu ja summeri soi.
Paina jarrupoljinta ja siirrä samalla valitsin-
vipu asentoon “P” (Pysäköinti) tai “N” (Va-
paa), ja käännä virta-avain “START”-asen-
toon tai paina moottorikatkaisinta moottorin
käynnistämiseksi. Summeri mykistyy, kun
moottori on käynnistynyt.

-merkkivalo kuitenkin vilkkuu edel-
leen, kunnes virta-avain käännetään
“LOCK”-asentoon (lukitus) tai toimintati-
laksi asetetaan OFF (pois päältä).
Katso lisätietoja kohdasta “Moottorin käyn-
nistäminen ja sammuttaminen” sivulla 6-19.

l Automaatti- tai CVT-vaihteistolla varuste-
tuissa autoissa on toiminto, joka estää auton
odottamattoman liikkeelle lähdön ryömimi-
sen/vierimisen jne. vuoksi pitämällä jarru-
voimaa tilapäisesti käytössä, kun moottori
käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Tämä toiminto otetaan pois käytöstä, jos va-
litsinvipu asetetaan asentoon “N” (Vapaa).
Kun toiminto on aktivoituna, toimintaääniä
voi kuulua auton alaosasta tai jarrupolkimes-
sa voi tuntua isku.
Se ilmaisee, että järjestelmä toimii oikein. Se
ei tarkoita vikaa.

TÄRKEÄÄ
l Moottori käynnistyy automaattisesti uudel-

leen seuraavissa tapauksissa, vaikka AS&G -
järjestelmä olisi sammuttanut sen. Ole tark-
kana, sillä muuten moottorin käynnistymi-
nen uudelleen voi johtaa odottamattomaan
onnettomuuteen.
• Auton nopeus on vähintään 3 km/h rinnet-

tä alas ajettaessa.
• Jarrutehostimen tyhjöpaine on alhainen,

koska jarrupoljinta on painettu toistuvasti
tai tavanomaista voimakkaammin.

• Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on
alhainen.

• Ilmastointia käytetään painamalla ilmas-
tointilaitteen katkaisinta.

• Ilmastoinnin asetuslämpötilaa muutetaan
huomattavasti.

• Kun ilmastointilaitetta käytetään auto-
maattitilassa, kun lämpötilan valitsin on
enimmäislämmitys- tai enimmäisjäähdy-
tysasennossa

• Kun ilmastointi on käytössä, matkusta-
mon lämpötila nousee ja ilmastoinnin
kompressori toimii lämpötilan alentami-
seksi.

• Huurteenpoiston kytkintä painetaan
Katso kohta “Tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoisto” sivulla 7-06.

• Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi
silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai
muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen
nopeus on asetettu suureksi.

• Kaasupoljinta (automaatti tai CVT) paine-
taan.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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TÄRKEÄÄ
• Akun jännite tai suorituskyky on heikko.
• Ohjauspyörää käännetään.
• Kun moottori on sammunut, 3 minuuttia

on kulunut (CVT).
• Aseta valitsinvipu “R” (Peruutus) -asen-

toon (automaatti tai CVT).
• Siirrä valitsinvipu “N”-asennosta (VA-

PAA) D-asentoon (AJO) (automaatti tai
CVT).

• Kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitetty.
• Kuljettajan ovi avataan.
• Kun sähkötoimisen seisontajarrun kytkin

vedetään ylös sähkötoimisen seisontajar-
run käyttämiseksi (autoissa, joissa on säh-
kötoiminen seisontajarru).

HUOM
l Moottori ei käynnisty automaattisesti seuraa-

vissa tilanteissa.
• Konepelti on auki.
• Jos autossa on käsivaihteisto, moottori

sammuu automaattisesti ja “Auto Stop &
Go (AS&G) OFF” -kytkintä painetaan
“Auto Stop & Go (AS&G) OFF” -järjes-
telmän poistamiseksi käytöstä.

l Kun moottori käynnistyy uudelleen auto-
maattisesti, audiojärjestelmän äänenvoimak-
kuus voi pienentyä tilapäisesti. Tämä ei ole
merkki toimintahäiriöstä.

l Kun moottori sammuu automaattisesti, il-
mastoinnin ilmamäärä voi muuttua tilapäi-
sesti. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.

HUOM
l Kun CVT-vaihteistolla varustetun auton

moottori on sammunut automaattisesti ja jos
valitsinvipu siirretään nopeasti “P”-asentoon
(PYSÄKÖINTI) painettaessa jarrupoljinta
lujasti, moottori ei käynnisty uudelleen,
vaikka jarrupoljin vapautettaisiin.
Jos näin tapahtuu,  -näyttö vilkkuu il-
moituksena kuljettajalle.
Jos haluat käynnistää moottorin uudelleen,
paina jarrupoljinta uudelleen.
Jos haluat kytkeä käyttötilan POIS, paina
moottorin kytkintä painamatta jarrupoljinta
(autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä).

Poiskytkeminen
AS&G -järjestelmä tulee automaattisesti
käyttöön, kun virta-avain käännetään “ON”-
asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON. Jär-
jestelmän voi poistaa käytöstä painamalla
“Auto Stop & Go (AS&G) OFF” -katkaisin-
ta.
Kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä
poistetaan käytöstä, -näyttö kytkeytyy
päälle.

AS&G-järjestelmän voi ottaa uudelleen käyt-
töön painamalla “Auto Stop & Go (AS&G)
OFF” -katkaisinta. Näyttö sammuu.

AS&G OFF ‑ilmaisinnäyttö

HUOM
l Näyttö sammuu pariksi sekunniksi myös sil-

loin, kun virta-avain käännetään “ON”-asen-
toon tai toimintatilaksi asetetaan ON.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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Jos varoitusvalo/-näyttö vilk-
kuu ajon aikana

Jos varoitusnäyttö tulee monitoiminäytön tie-
tonäytölle ja -ilmaisinnäyttö vilkkuu,
AS&G-järjestelmässä on havaittu vika eikä
se ole toiminnassa.
Suosittelemme, että otat yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

Käsivaihteisto*
Vaihteiden asennot näkyvät vaihdevivun nu-
pissa. Paina kytkinpoljin aivan pohjaan vaih-
teita vaihdettaessa. Kun käynnistät, paina
kytkinpoljin pohjaan ja vaihda 1. vaihteen
asentoon tai “R”-asentoon (peruutus) käyt-
täen vaihdevipua hitaasti.
Vapauta kytkinpoljin sitten vaiheittain pai-
naen samalla kaasupoljinta.

TÄRKEÄÄ
l Älä kytke vaihdevipua peruutusasentoon au-

ton liikkuessa eteenpäin. Muuten vaihteisto
voi vaurioitua.

TÄRKEÄÄ
l Älä anna jalan levätä kytkinpolkimella, sillä

se kuluttaa kytkimen ennenaikaisesti tai vau-
rioittaa sitä.

l Älä aja mäkeä alas “N”-asennossa (Vapaa).

l Älä käytä vaihdevipua käsinojana, koska
vaihdehaarukat voivat kulua.

HUOM
l Kylmällä säällä vaihtaminen voi olla vaikeaa

ennen kuin vaihteistoöljy on lämmennyt. Se
on tavallista ja se ei vioita vaihteistoa.

l Jos 1. vaihteelle siirto on vaikeaa, paina kyt-
kinpoljinta uudelleen; vaihtaminen sujuu sit-
ten helpommin.

l Vaihteenvaihdon ilmaisin (jos kuuluu varus-
teisiin) osoittaa polttoainetta säästävän aja-
misen kannalta suositeltavat vaihteen vaihto-
kohdat. Monitoiminäytössä näkyy ,
kun on suositeltavaa vaihtaa isommalle, ja

, kun on suositeltavaa vaihtaa pienem-
mälle vaihteelle.

Vaihdevivun siirtäminen R-
asentoon (PERUUTUS)
Vedä vetorengas (A) ylös ja siirrä vaihdevipu
sitten “R”-asentoon (Peruutus) vetorenkaan
ollessa yhä vedettynä.

TÄRKEÄÄ
l Älä vedä vetorengasta (A) ylös, kun siirrät

vaihdevivun muuhun asentoon kuin R-asen-
toon (Peruutus). Jos vedät vetorenkaan (A)
ylös aina vaihdevipua siirtäessäsi, saatat va-
hingossa siirtää vaihdevivun R-asentoon ja
aiheuttaa onnettomuuden ja/tai vaihteisto-
vian.

Vetorengas palautuu alkuperäiseen asentoon,
kun palautat vaihdevivun “N”-asentoon (Va-
paa).

Käsivaihteisto*
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TÄRKEÄÄ
l Ellei vetorengas palaudu takaisin vedetystä

asennosta, suosittelemme että tarkastutat au-
ton.

Suurin sallittu ajonopeus
Vältä vaihtoa pienemmälle vaihteelle suurella
nopeudella, koska moottorin käyntinopeus
voi kasvaa liian suureksi (jos autossa on kier-
roslukumittari, sen neula voi mennä punaisel-
le alueelle) ja moottori voi vaurioitua.

Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus

1. vaihde 45 km/h

2. vaihde 90 km/h

3. vaihde 140 km/h

4. vaihde 190 km/h

5. vaihde 200 km/h

Käytä 6. vaihdetta aina, kun se on mahdollis-
ta, sillä se vähentää polttonesteen kulutusta.

8-nopeuksinen
automaattivaihteisto
käsivalinnalla*

Automaattivaihteisto muuttaa vaihdetta auto-
maattisesti tie- ja ajo-olosuhteiden mukaan.
Tämän avulla voidaan saavuttaa parempi ajo-
mukavuus ja erinomainen polttoainetaloudel-
lisuus.
Voit vaihtaa vaihteita myös manuaalisesti.
Katso kohta “Käsivalinta” sivulla 6-45.

Valitsinvivun käyttö
Vaihteistossa on 8 vaihdetta eteenpäin ja 1
taaksepäin.
Yksittäiset vaihteet valitaan automaattisesti
ajonopeuden ja kaasupolkimen asennon mu-
kaan.
Valitsinvivussa (A) on kaksi lovea; päälovi
(B) ja käsivalintatilan lovi (C).

Päälovessa valitsinvivulla on neljä asentoa, ja
siinä on lukitusnuppi (D), joka estää väärän
vaihteen valinnan vahingossa.

Lukitusnuppia ja jarrupoljinta on
painettava, jotta valitsinvipu liikkui-
si.

Lukitusnuppia ei tarvitse painaa va-
litsinvipua siirrettäessä.

Lukitusnuppia ei tarvitse painaa va-
litsinvipua siirrettäessä.

VAROITUS
l Jos lukitusnuppia painetaan aina, kun va-

litsinvipua siirretään, vipu voidaan vahin-
gossa siirtää “P” (PYSÄKÖINTI)- tai “R”
(PERUUTUS) -asentoon. Älä paina luki-
tusnuppia, kun teet kuvassa  merkillä
esitettyjä toimia.

8-nopeuksinen automaattivaihteisto käsivalinnalla*
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VAROITUS
l Paina jarrupoljin pohjaan aina, kun siir-

rät valintavivun toiseen asentoon asennos-
ta “P” (PYSÄKÖINTI) tai “N” (VAPAA).
Älä koskaan laita jalkaa kaasupolkimelle,
kun siirrät valitsinvipua P-asennosta (PY-
SÄKÖINTI) N-asentoon (VAPAA).

HUOM
l Virheellisen toiminnon välttämiseksi siirrä

valitsinvipu huolellisesti kuhunkin paikkaan
ja pidä sitä hetki siinä. Tarkista valitsinvivun
siirtämisen jälkeen aina valitsinvivun asen-
non näytössä näkyvä asento.

l Jos jarrupoljinta ei pidetä painettuna, valitsi-
men lukitsin estää valitsinvivun siirron P-
asennosta (PYSÄKÖINTI).

Kun valitsinvipua ei voi siirtää
“P” (Pysäköinti) -asennosta
Jos valitsinvipua ei voi siirtää “P” (PYSÄ-
KÖINTI) -asennosta toiseen asentoon, kun
jarrupoljinta pidetään painettuna ja virta-
avain on ON-asennossa tai toimintatila on
ON, akun varaus on saattanut kulua loppuun
tai valitsimen lukitusmekanismissa voi olla
vika. Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.
Jos autoa on tarpeen siirtää, siirrä valitsinvi-
pua seuraavasti.

1. Varmista, että käsijarru on luotettavasti
päällä.

2. Sammuta moottori, jos se on käynnissä.
3. Työnnä kannen loveen (A) suorakärki-

nen ruuvitaltta, jonka kärki on kääritty
kankaaseen. Väännä kansi varovasti irti.

4. Paina jarrupoljinta oikealla jalalla.
5. Työnnä valitsimen lukituksen vapautus-

aukkoon (B) suorakärkinen ruuvitaltta.
Siirrä valitsinvipu “N” (Vapaa) -asen-

toon ja paina samalla tasakärkistä ruuvi-
talttaa alaspäin

Valitsinvivun asennon näyttö
Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi valitaan ON, valintavivun
asento näkyy monitoiminäytössä.

8-nopeuksinen automaattivaihteisto käsivalinnalla*
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Valitsinvivun paikat

“P” PYSÄKÖINTI
Pysäköimisasento lukitsee vaihteiston, jolloin
auto ei liiku. Moottorin voi käynnistää tässä
asennossa.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “P” (Pysä-

köinti) -asentoon ajoneuvon ollessa liikkees-
sä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

“R” PERUUTUS
Tämä asento on peruuttamista varten.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “R” (Peruu-

tus) -asentoon “D” (Ajo) -asennosta ajoneu-
von liikkuessa. Muuten vaihteisto voi vauri-
oitua.

“N” VAPAA
Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla.
Asento vastaa käsivaihteiston vapaa-asentoa
ja sitä käytetään vain, kun auto on liikkumat-
ta pitkähkön ajan ajon aikana, esim. ruuhkis-
sa.

VAROITUS
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “N” (Va-

paa) -asentoon ajon aikana. Seurauksena
voi olla vakava onnettomuus, koska voit
vahingossa siirtää valitsinvivun “P”- tai
“R”-asentoon (Pysäköinti tai Peruutus),
tai moottorijarrutus ei ehkä ole mahdolli-
nen.

l Mäessä moottori pitää käynnistää “P”-
asennossa (PYSÄKÖINTI) eikä “N”-asen-
nossa (VAPAA).

l Estä paikaltaan vieriminen pitämällä jal-
kasi aina jarrupolkimella, kun ajoneuvo
on N” (Vapaa) -asennossa tai kun vaihdat
“N” (Vapaa) -asentoon tai siitä pois.

“D” AJO
Tätä asentoa käytetään usein kaupungissa ja
maantieajossa. Vaihteisto muuttaa vaihdetta
automaattisesti tie- ja ajo-olosuhteiden mu-
kaan.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan vaihda “D” (Ajo) -asentoon

“R” (Peruutus) -asennosta ajoneuvon ollessa
liikkeessä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

Käsivalinta
Olipa auto pysäytettynä tai liikkeessä, käsiva-
lintatila valitaan siirtämällä valitsin kevyesti
“D”-asennosta (AJO) käsivalintatilan loveen
(A). Jos haluat palata takaisin D-asennon,
siirrä valitsin kevyesti takaisin pääloveen (B).
Käsivalintatilassa vaihteita voidaan vaihtaa
nopeasti vain valitsinvipua taaksepäin ja
eteenpäin siirtämällä tai ohjauspyörän vaihto-
painikkeilla (vaihtopainikkeilla varustetut au-
tot). Käsivaihteiston käytöstä poiketen käsi-
valinnassa vaihteet voidaan vaihtaa kaasupol-
jinta painettaessa.

HUOM
l Voit siirtyä käsivalintatilaan myös vaihtopai-

nikkeilla, kun valitsinvipu on päälovessa
(B). “D”-toimintaan voi palata myös seuraa-
villa tavoilla.
D-alueen toimintaan palattaessa valitsinvi-
vun asennon näyttöön tulee “D”-asento
(AJO).
• Vedä  (VAIHTO YLÖS) -sivuvaihto-

painiketta ylöspäin (kuljettajaa kohden)
yli kahden sekunnin ajan.

• Pysäytä auto.
• Työnnä valitsinvipu “D”-asennosta (AJO)

manuaaliseen loveen (A) ja työnnä valit-
sinvipu takaisin pääloveen (B).

8-nopeuksinen automaattivaihteisto käsivalinnalla*
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1-  (VAIHTO YLÖS)
Vaihde vaihtuu vain yhden vaihteen suu-
remmaksi jokaisella käyttökerralla.

2-  (VAIHTO ALAS)
Vaihde vaihtuu vain yhden vaihteen pie-
nemmäksi jokaisella käyttökerralla.

TÄRKEÄÄ
l Käsivalinnassa ajajan on tehtävä vaihdot

ylöspäin tieolosuhteiden mukaisesti ja var-
mistettava, ettei moottorin nopeus nouse pu-
naiselle alueelle.

l Jos vaihtimia käytetään monta kertaa peräk-
käin, vaihde vaihtuu jatkuvasti.

l Älä käytä vasemman- ja oikeanpuoleisia
vaihtopainikkeita samanaikaisesti. Se voi ai-
heuttaa odottamattoman vaihteen vaihdon.

HUOM
l Valittavana on vain kahdeksan ajovaihdetta.

Peruutettaessa tai pysäköitäessä valitsin siir-
retään “R” (peruutus)- tai “P” (pysäköinti) -
asentoon tilanteen mukaan.

l Hyvän ajonopeuden ylläpitämiseksi vaihteis-
to ei ehkä vaihdu suuremmalle vaihteelle,
kun vaihdin siirretään “  (VAIHTO
YLÖS)” -asentoon tietyillä ajoneuvon no-
peuksilla. Myös liian suuren käyntinopeuden
estämiseksi vaihteisto voi estää vaihdon pie-
nemmälle, kun “  (VAIHTO ALAS)” vali-
taan valintavivulla tai vaihtopainikkeella tie-
tyissä ajonopeuksissa. Järjestelmä antaa täl-
löin äänimerkin, joka ilmaisee, ettei vaihde
vaihdu pienemmäksi.

l Vaihto pienemmälle vaihteelle suoritetaan
automaattisesti ajoneuvon hidastuessa. En-
nen kuin auto pysähtyy, 1. vaihde valitaan
automaattisesti.

l Vaihtaminen ylöspäin voidaan tehdä käsiva-
lintatilassa automaattisesti, kun moottorin
kierrosnopeus nousee ja lähestyy kierroslu-
kumittarin punaista aluetta (kierroslukumit-
tarin kiekon punainen osa).

l Kun lähdet ajamaan liukkaalla tiellä, vedä
vaihdinta  (VAIHTO YLÖS) -puolelta.
Se saa aikaan että vaihteisto siirtyy 2. vaih-
teelle, joka on parempi ajettaessa liukkaalla
tiellä. Vedä vaihdin  (VAIHTO ALAS) -
asentoon, kun haluat kytkeä 1. vaihteen ta-
kaisin.

HUOM
l Kun valitsinvipu on asennossa “D” (AJO) ja

käsivalintatila on valittuna, vaihteenvaihdon
ilmaisin (jos kuuluu varusteisiin) osoittaa ta-
loudellisen ajon kannalta suositeltavat vaih-
teen vaihtokohdat. Siinä näkyy  kun
vaihde kannattaa vaihtaa suuremmaksi.

Shift paddle -vaihtimien asen-
non näyttö
Valittuna oleva asento näkyy tietonäytössä.

8-nopeuksinen automaattivaihteisto käsivalinnalla*
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Kun automaattivaihteistossa il-
menee vikatoiminto
Järjestelmässä voi olla toimintahäiriö, jos -
varoitusnäyttö tai -varoitusnäyttö näkyy
monitoiminäytön tietonäytössä.

tai

HUOM
l Valitsinvivun asennon merkkivalo vilkkuu

samaan aikaan, kun  tai  -varoitusnäyttö
tulee näkyviin.

HUOM
l “A”-merkki valitsinvivun asennon näytössä

vilkkuu vain, jos A/T-asennon kytkimessä
on ongelma.
Se ei näy normaalin ajon aikana.

TÄRKEÄÄ
l Jos automaattivaihteistossa ilmenee toimin-

tahäiriö ajon aikana, -varoitusnäyttö tai -
varoitusnäyttö näkyy monitoiminäytön tieto-
näytössä.
Noudata tällöin seuraavia ohjeita:
[Jos näkyvissä on varoitusnäyttö ]
Automaattivaihteiston öljy on ylikuumentu-
nut. Moottorin ohjaus voi aktivoida auto-
maattivaihteiston nesteen lämpötilan laske-
misen, jolloin moottorin kierrosnopeus ja au-
ton nopeus laskevat. Tee tällöin jompi kumpi
seuraavista toimenpiteistä.
• Hidasta autoa.

TÄRKEÄÄ
• Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä

valitsinvipu “P”-asentoon (Pysäköinti) ja
avaa konepelti moottorin käydessä, jotta
moottori pääsee jäähtymään.

Tarkista jonkin ajan kuluttua, ettei varoitus-
näyttö  ole enää näkyvissä. Ajamista voi
jatkaa turvallisesti, jos näyttö ei enää ole nä-
kyvissä. Jos varoitusnäyttö jää näkyviin, ota
välittömästi yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
[Jos näkyvissä on varoitusnäyttö ]
Automaattivaihteistossa saattaa olla jotakin
epätavallista, joka laukaisee turvalaitteen.
Tarkastuta ajoneuvo välittömästi valtuutetus-
sa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkees-
sä.

Automaattivaihteiston käyttö

TÄRKEÄÄ
l Kun moottori on käynnissä ja auto on pai-

kallaan, estä auton ryömintä painamalla jar-
rupoljin täysin pohjaan, ennen kuin valitset
vaihteen.
Auto alkaa liikkua heti kun vaihde on kyt-
ketty ja jarrupoljin vapautettu, varsinkin jos
moottorin käyntinopeus on korkea, nopean
joutokäynnin tai ilmastoinnin ollessa toimin-
nassa; vapauta jarrupoljin vasta, kun olet
valmis lähtöön.
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TÄRKEÄÄ
l Paina jarrupoljinta aina oikealla jalalla.

Vasemman jalan käyttö voi hidastaa kuljetta-
jan toimintaa hätätilanteessa.

l Välttääksesi äkkikiihdytyksen älä koskaan
ryntäytä moottoria, kun vaihdat pois P-asen-
nosta (PYSÄKÖINTI) tai N-asennosta (VA-
PAA).

l Kaasu- ja jarrupolkimen samanaikainen
käyttö rasittaa jarrujärjestelmää ja aiheuttaa
jarrupalojen ennenaikaista kulumista.

l Valitse valitsinvivulla ajo-olosuhteiden mu-
kaisesti oikea vaihde.
Älä koskaan aja mäkeä alas takaperin siten,
että valitsinvipu on asennossa “D” (AJO), tai
aja mäkeä alas eteenpäin valitsinvivun olles-
sa asennossa “R” (PERUUTUS).
Moottori voi sammua ja jarrutukseen ja oh-
jauspyörän kääntämiseen tarvittavan voiman
yllättävä kasvu voi aiheuttaa onnettomuu-
den.

l Älä ryntäytä moottoria jarrupolkimen ollessa
painettuna, kun auto on paikallaan. Muuten
automaattivaihteisto voi vaurioitua.
Kun kaasupoljinta painetaan jarrupolkimen
ollessa painettuna ja valitsinvivun ollessa
“D”-asennossa (AJO), moottorin kierrosluku
ei ehkä nouse yhtä suureksi kuin silloin, kun
sama toiminto tehdään valitsinvivun ollessa
“N”-asennossa (VAPAA).

Ohituskiihtyvyys
Jos haluat lisää kiihtyvyyttä vaihteen ollessa
“D”-asennossa (AJO), työnnä kaasupoljin
pohjaan asti. Automaattivaihteisto vaihtaa au-
tomaattisesti pienemmälle vaihteelle.

HUOM
l Kun shift paddle -vaihtimet ovat käytössä,

vaihteisto ei vaihda vaihdetta pienemmäksi,
kun kaasupoljin painetaan pohjaan.

Ajo ylä-/alamäessä

YLÄMÄKEÄ AJETTAESSA
Vaihteisto estää tarpeettoman suuremmalle
vaihteelle vaihtamisen, vaikka kaasupoljin
vapautettaisiin. Näin se takaa hyvän ajomu-
kavuuden.

ALAMÄKEÄ AJETTAESSA
Olosuhteista riippuen vaihteisto vaihtaa auto-
maattisesti pienempään välityssuhteeseen
voimakkaamman moottorijarrutuksen aikaan-
saamiseksi. Tämä auttaa vähentämään käyttö-
jarrun käyttöä.

Pysähtyminen hetkeksi
Lyhyiden odotusten aikana, kuten liikenneva-
loissa, valintavivun voi jättää valittuun asen-
toon ja pitää autoa paikallaan jarrupoljinta
painamalla.
Kun pysähdyt pidemmäksi aikaa moottori
käynnissä, siirrä valitsinvipu “N”-asentoon
(VAPAA) ja kytke seisontajarru samalla kun
pidät autoa paikallaan käyttöjarrulla.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan pidä autoa paikallaan ylämäes-

sä kaasua painamalla, kun vaihde on päällä,
vaan käytä aina käsijarrua ja/tai jarrupoljin-
ta.

Pysäköinti
Kun pysäköit auton, pysäytä auto ensin koko-
naan, kytke seisontajarru ja siirrä valitsinvipu
“P”-asentoon (PYSÄKÖINTI).
Jos poistut auton luota, sammuta moottori ja
ota virta-avain pois.
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HUOM
l Kun pysäköit rinteeseen, kytke käsijarru

päälle ennen kuin siirrät valitsimen “P” (PY-
SÄKÖINTI) -asentoon. Jos siirrät valitsinvi-
vun “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI) ennen
kuin kytket käsijarrun, valitsinvivun vapaut-
taminen “P”-asennosta (PYSÄKÖINTI) voi
olla vaikeaa seuraavalla ajokerralla, sillä va-
litsinvivun siirtämiseen “P”-asentoon (PY-
SÄKÖINTI) tarvitaan paljon voimaa.

Kun automaattivaihteisto ei
vaihda nopeutta
Jos vaihteisto ei vaihda nopeutta ajon aikana
tai jos auto ei saa tarpeeksi nopeutta ylämä-
keen ajettaessa, vaihteistossa saattaa olla jo-
kin vika, joka aiheuttaa turvalaitteen kytkey-
tymisen. Suosittelemme että tarkastutat auton
mahdollisimman pian.

INVECS-III CVT 8-askelen
käsivalintatilalla*

CVT muuttaa välityssuhdetta automaattisesti
ja jatkuvasti tie- ja ajo-olosuhteiden mukaan.
Tämän avulla voidaan saavuttaa parempi ajo-
mukavuus ja erinomainen polttoainetaloudel-
lisuus.
Voit vaihtaa vaihteita myös manuaalisesti.
Katso kohta “Käsivalinta” sivulla 6-45.

Valitsinvivun käyttö
Vaihteistossa on 8 vaihdetta eteenpäin ja 1
taaksepäin.
Yksittäiset vaihteet valitaan automaattisesti
ajonopeuden ja kaasupolkimen asennon mu-
kaan.
Valitsinvivussa (A) on kaksi lovea; päälovi
(B) ja käsivalintatilan lovi (C).

Päälovessa valitsinvivulla on neljä asentoa, ja
siinä on lukitusnuppi (D), joka estää väärän
vaihteen valinnan vahingossa.

Lukitusnuppia ja jarrupoljinta on
painettava, jotta valitsinvipu liikkui-
si.

Lukitusnuppia ei tarvitse painaa va-
litsinvipua siirrettäessä.

Lukitusnuppia ei tarvitse painaa va-
litsinvipua siirrettäessä.

VAROITUS
l Jos lukitusnuppia painetaan aina, kun va-

litsinvipua siirretään, vipu voidaan vahin-
gossa siirtää “P” (PYSÄKÖINTI)- tai “R”
(PERUUTUS) -asentoon. Älä paina luki-
tusnuppia, kun teet kuvassa  merkillä
esitettyjä toimia.
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VAROITUS
l Paina jarrupoljin pohjaan aina, kun siir-

rät valintavivun toiseen asentoon asennos-
ta “P” (PYSÄKÖINTI) tai “N” (VAPAA).
Älä koskaan laita jalkaa kaasupolkimelle,
kun siirrät valitsinvipua P-asennosta (PY-
SÄKÖINTI) N-asentoon (VAPAA).

HUOM
l Virheellisen toiminnon välttämiseksi siirrä

valitsinvipu huolellisesti kuhunkin paikkaan
ja pidä sitä hetki siinä. Tarkista valitsinvivun
siirtämisen jälkeen aina valitsinvivun asen-
non näytössä näkyvä asento.

l Jos jarrupoljinta ei pidetä painettuna, valitsi-
men lukitsin estää valitsinvivun siirron P-
asennosta (PYSÄKÖINTI).

Kun valitsinvipua ei voi siirtää
“P” (Pysäköinti) -asennosta
Jos valitsinvipua ei voi siirtää “P” (PYSÄ-
KÖINTI) -asennosta toiseen asentoon, kun
jarrupoljinta pidetään painettuna ja virta-
avain on ON-asennossa tai toimintatila on
ON, akun varaus on saattanut kulua loppuun
tai valitsimen lukitusmekanismissa voi olla
vika. Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.
Jos autoa on tarpeen siirtää, siirrä valitsinvi-
pua seuraavasti.

1. Varmista, että seisontajarru on luotetta-
vasti päällä.

2. Sammuta moottori, jos se on käynnissä.
3. Työnnä kannen loveen (A) suorakärki-

nen ruuvitaltta, jonka kärki on kääritty
kankaaseen. Väännä kansi varovasti irti.

4. Paina jarrupoljinta oikealla jalalla.

5. Työnnä valitsimen lukituksen vapautus-
aukkoon (B) suorakärkinen ruuvitaltta.
Paina suorakärkistä ruuvitalttaa alaspäin
ja siirrä valitsinvipu “N” (VAPAA) -
asentoon.
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Valitsinvivun asennon näyttö
Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi valitaan ON, valintavivun
asento näkyy monitoiminäytössä.

Kun valitsinvivun paikan näyt-
tö vilkkuu (jos ulkolämpötila
on matala)

VAROITUS
l Jotta auto ei liikahtaisi tahattomasti, pai-

na jarrupoljinta oikealla jalallasi äläkä
paina kaasupoljinta, kun valitsinvivun
merkkivalo vilkkuu.

Jos ympäristön lämpötila on alhainen, valit-
sinvivun asennon merkkivalo voi vilkkua
monitoiminäytössä, jos valitsinvipu asetetaan
asentoon “D” (AJO) tai “R” (PERUUTUS)
heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä
ilmaisee, että vaihteiston on annettava läm-
metä.
Kun merkkivalo vilkkuu, auto ei liiku, vaikka
valitsinvipu olisi asetettu asentoon “D” tai
“R”, koska vaihteisto pysyy vapaalla, kunnes
lämpenemisvaihe on päättynyt.
 
Kun valitsinvivun merkkivalo vilkkuu, suori-
ta seuraavat toimenpiteet:

1. Paina jarrupoljinta oikealla jalallasi ja
aseta valitsinvipu asentoon “N” (VA-
PAA) usean sekunnin ajaksi.

2. Pidä jarrupoljinta edelleen painettuna ja
aseta sitten valitsinvipu asentoon “D”
(AJO) tai “R” (PERUUTUS). Jos valit-
sinvivun asennon merkkivalo lakkaa
vilkkumasta, lämpenemisvaihe on päät-
tynyt ja vaihteisto toimii normaalisti.

3. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, toista
edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2.

HUOM
l Summeri soi katkonaisesti, kun valitsinvivun

asennon merkkivalo vilkkuu.

Valitsinvivun paikat

“P” PYSÄKÖINTI
Pysäköimisasento lukitsee vaihteiston, jolloin
auto ei liiku. Moottorin voi käynnistää tässä
asennossa.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “P” (Pysä-

köinti) -asentoon ajoneuvon ollessa liikkees-
sä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

“R” PERUUTUS
Tämä asento on peruuttamista varten.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “R” (Peruu-

tus) -asentoon “D” (Ajo) -asennosta ajoneu-
von liikkuessa. Muuten vaihteisto voi vauri-
oitua.

“N” VAPAA
Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla.
Asento vastaa käsivaihteiston vapaa-asentoa
ja sitä käytetään vain, kun auto on liikkumat-
ta pitkähkön ajan ajon aikana, esim. ruuhkis-
sa.
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VAROITUS
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “N” (Va-

paa) -asentoon ajon aikana. Seurauksena
voi olla vakava onnettomuus, koska voit
vahingossa siirtää valitsinvivun “P”- tai
“R”-asentoon (Pysäköinti tai Peruutus),
tai moottorijarrutus ei ehkä ole mahdolli-
nen.

l Mäessä moottori pitää käynnistää “P”-
asennossa (PYSÄKÖINTI) eikä “N”-asen-
nossa (VAPAA).

l Estä paikaltaan vieriminen pitämällä jal-
kasi aina jarrupolkimella, kun ajoneuvo
on N” (Vapaa) -asennossa tai kun vaihdat
“N” (Vapaa) -asentoon tai siitä pois.

“D” AJO
Tätä asentoa käytetään usein kaupungissa ja
maantieajossa. Vaihteisto muuttaa välityssuh-
detta automaattisesti ja jatkuvasti tie- ja ajo-
olosuhteiden mukaan.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan vaihda “D” (Ajo) -asentoon

“R” (Peruutus) -asennosta ajoneuvon ollessa
liikkeessä. Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

Käsivalinta
Olipa auto pysäytettynä tai liikkeessä, käsiva-
lintatila valitaan siirtämällä valitsin kevyesti
“D”-asennosta (AJO) käsivalintatilan loveen
(A).

Jos haluat palata takaisin D-asennon, siirrä
valitsin kevyesti takaisin pääloveen (B). Kä-
sivalintatilassa vaihteita voidaan vaihtaa no-
peasti vain valitsinvipua taaksepäin ja eteen-
päin siirtämällä tai ohjauspyörän vaihtopai-
nikkeilla (vaihtopainikkeilla varustetut autot).
Käsivaihteiston käytöstä poiketen käsivalin-
nassa vaihteet voidaan vaihtaa kaasupoljinta
painettaessa.

HUOM
l Voit siirtyä käsivalintatilaan myös vaihtopai-

nikkeilla, kun valitsinvipu on päälovessa
(B). “D”-toimintaan voi palata myös seuraa-
villa tavoilla.
D-alueen toimintaan palattaessa valitsinvi-
vun asennon näyttöön tulee “D”-asento
(AJO).
• Vedä + (VAIHTO YLÖS) -sivuvaihtopai-

niketta ylöspäin (kuljettajaa kohden) yli
kahden sekunnin ajan.

• Pysäytä auto.
• Työnnä valitsinvipu D-asennosta manuaa-

liseen loveen (A) ja työnnä valitsinvipu
takaisin pääloveen (B).

1. + (VAIHTO YLÖS)
Vaihde vaihtuu vain yhden vaihteen suu-
remmaksi jokaisella käyttökerralla.

2. - (VAIHTO ALAS)
Vaihde vaihtuu vain yhden vaihteen pie-
nemmäksi jokaisella käyttökerralla.

TÄRKEÄÄ
l Käsivalinnassa ajajan on tehtävä vaihdot

ylöspäin tieolosuhteiden mukaisesti ja var-
mistettava, ettei moottorin nopeus nouse pu-
naiselle alueelle.

l Jos vaihtimia käytetään monta kertaa peräk-
käin, vaihde vaihtuu jatkuvasti.

l Älä käytä vasemman- ja oikeanpuoleisia
vaihtopainikkeita samanaikaisesti. Näin toi-
mimalla on mahdollista kytkeä väärä välitys-
suhde.
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HUOM
l Valittavana on vain kahdeksan ajovaihdetta.

Peruutettaessa tai pysäköitäessä valitsin siir-
retään “R” (peruutus)- tai “P” (pysäköinti) -
asentoon tilanteen mukaan.

l Hyvän ajonopeuden ylläpitämiseksi vaihteis-
to ei ehkä vaihdu suuremmalle vaihteelle,
kun shift paddle -vaihdin siirretään +
(VAIHTO YLÖS) -asentoon tietyillä no-
peuksilla. Myös liian suuren käyntinopeuden
estämiseksi vaihteisto voi estää vaihdon pie-
nemmälle, kun “— (VAIHTO ALAS)” vali-
taan valintavivulla tai vaihtopainikkeella tie-
tyissä ajonopeuksissa. Järjestelmä antaa täl-
löin äänimerkin, joka ilmaisee, ettei vaihde
vaihdu pienemmäksi.

l Vaihto pienemmälle vaihteelle suoritetaan
automaattisesti ajoneuvon hidastuessa. En-
nen kuin auto pysähtyy, 1. vaihde valitaan
automaattisesti.

l Vaihtaminen ylöspäin voidaan tehdä käsiva-
lintatilassa automaattisesti, kun moottorin
kierrosnopeus nousee ja lähestyy kierroslu-
kumittarin punaista aluetta (kierroslukumit-
tarin kiekon punainen osa).

HUOM
l Kun valitsinvipu on asennossa “D” (AJO) ja

käsivalintatila on valittuna, vaihteenvaihdon
ilmaisin (jos kuuluu varusteisiin) osoittaa ta-
loudellisen ajon kannalta suositeltavat vaih-
teen vaihtokohdat. Siinä näkyy  kun
vaihde kannattaa vaihtaa suuremmaksi.

Shift paddle -vaihtimien asen-
non näyttö
Valittuna oleva asento näkyy tietonäytössä.

Jos CVT-vaihteistossa on toi-
mintahäiriö
Järjestelmässä voi olla toimintahäiriö, jos -
varoitusnäyttö tai -varoitusnäyttö näkyy
monitoiminäytön tietonäytössä.

tai

HUOM
l Valitsinvivun asennon merkkivalo vilkkuu

samaan aikaan, kun  tai  -varoitusnäyttö
tulee näkyviin.
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HUOM
l “A”-merkki valitsinvivun asennon näytössä

vilkkuu vain, jos CVT-asennon kytkimessä
on ongelma. Se ei näy normaalin ajon aika-
na.

TÄRKEÄÄ
l Jos portaattomassa vaihteistossa ilmenee toi-

mintahäiriö ajon aikana, -varoitusnäyttö
tai -varoitusnäyttö näkyy monitoiminäytön
tietonäytössä.
Noudata tällöin seuraavia ohjeita:
[Jos näkyvissä on varoitusnäyttö ]
CVT-vaihteiston neste on kuumentunut lii-
kaa. Moottorin ohjaus voi aktivoitua CVT-
vaihteiston nesteen lämpötilan laskemiseksi,
jolloin moottorin kierrosnopeus ja auton no-
peus laskevat. Tee tällöin jompi kumpi seu-
raavista toimenpiteistä.
• Hidasta autoa.

TÄRKEÄÄ
• Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä

valitsinvipu “P”-asentoon (Pysäköinti) ja
avaa konepelti moottorin käydessä, jotta
moottori pääsee jäähtymään.

Tarkista jonkin ajan kuluttua, ettei varoitus-
näyttö  ole enää näkyvissä. Ajamista voi
jatkaa turvallisesti, jos näyttö ei enää ole nä-
kyvissä. Jos varoitusnäyttö jää näkyviin, ota
välittömästi yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
[Jos näkyvissä on varoitusnäyttö ]
Portaattomassa vaihteistossa voi olla meneil-
lään jotain poikkeavaa, mikä aiheuttaa turva-
laitteen aktivoitumisen. Tarkastuta ajoneuvo
välittömästi valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

CVT-vaihteiston käyttö

TÄRKEÄÄ
l Kun moottori on käynnissä ja auto on pai-

kallaan, estä auton ryömintä painamalla jar-
rupoljin täysin pohjaan, ennen kuin valitset
vaihteen.
Auto alkaa liikkua heti, kun CVT-toiminto
on kytketty ja jarrupoljin vapautettu, varsin-
kin moottorin käyntinopeuden ollessa suuri
ja jos nopea joutokäynti tai ilmastointi on
toiminnassa. Vapauta jarrupoljin vasta kun
olet valmis lähtöön.

TÄRKEÄÄ
l Paina jarrupoljinta aina oikealla jalalla.

Vasemman jalan käyttö voi hidastaa kuljetta-
jan toimintaa hätätilanteessa.

l Äkillisen kiihdytyksen välttämiseksi mootto-
ria ei saa ryntäyttää, kun valitsinvipu siirre-
tään P (PYSÄKÖINTI)- tai N (VAPAA) -
asennosta.

l Kaasu- ja jarrupolkimen samanaikainen
käyttö rasittaa jarrujärjestelmää ja aiheuttaa
jarrupalojen ennenaikaista kulumista.

l Valitse valitsinvivulla ajo-olosuhteiden mu-
kaisesti oikea vaihde.
Älä koskaan aja mäkeä alas takaperin siten,
että valitsinvipu on asennossa “D” (AJO), tai
aja mäkeä alas eteenpäin valitsinvivun olles-
sa asennossa “R” (PERUUTUS).
Moottori voi sammua ja jarrutukseen ja oh-
jauspyörän kääntämiseen tarvittavan voiman
yllättävä kasvu voi aiheuttaa onnettomuu-
den.

l Älä ryntäytä moottoria jarrupolkimen ollessa
painettuna, kun auto on paikallaan.
CVT-vaihteisto voi vaurioitua.
Kun kaasupoljinta painetaan jarrupolkimen
ollessa painettuna ja valitsinvivun ollessa
“D”-asennossa (AJO), moottorin kierrosluku
ei ehkä nouse yhtä suureksi kuin silloin, kun
sama toiminto tehdään valitsinvivun ollessa
“N”-asennossa (VAPAA).
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Ohituskiihtyvyys
Jos haluat lisää kiihtyvyyttä vaihteen ollessa
“D”-asennossa (AJO), työnnä kaasupoljin
pohjaan asti. Automaattivaihteisto vaihtaa au-
tomaattisesti pienemmälle vaihteelle.

HUOM
l Kun shift paddle -vaihtimet ovat käytössä,

vaihteisto ei vaihda vaihdetta pienemmäksi,
kun kaasupoljin painetaan pohjaan.

Ajo ylä-/alamäessä

YLÄMÄKEÄ AJETTAESSA
Vaihteisto estää tarpeettoman suuremmalle
vaihteelle vaihtamisen, vaikka kaasupoljin
vapautettaisiin. Näin se takaa hyvän ajomu-
kavuuden.

ALAMÄKEÄ AJETTAESSA
Olosuhteista riippuen vaihteisto vaihtaa auto-
maattisesti pienempään välityssuhteeseen
voimakkaamman moottorijarrutuksen aikaan-
saamiseksi. Tämä auttaa vähentämään käyttö-
jarrun käyttöä.

Pysähtyminen hetkeksi
Lyhyiden odotusten aikana, kuten liikenneva-
loissa, valintavivun voi jättää valittuun asen-
toon ja pitää autoa paikallaan jarrupoljinta
painamalla.
Kun pysähdyt pidemmäksi aikaa moottori
käynnissä, siirrä valitsinvipu “N”-asentoon
(VAPAA) ja kytke seisontajarru samalla kun
pidät autoa paikallaan käyttöjarrulla.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan pidä autoa portaattoman vaih-

teiston ollessa kytkettynä paikoillaan mäessä
kaasupolkimella. Käytä aina seisontajarrua
ja/tai käyttöjarrua.

Pysäköinti
Kun pysäköit auton, pysäytä se täysin, kytke
seisontajarru huolellisesti päälle ja siirrä va-
litsinvipu P-asentoon (Pysäköinti).
Jos jätät auton valvomatta, sammuta aina
moottori ja ota avain mukaasi.

HUOM
l Kun pysäköit rinteeseen, vedä ensin seison-

tajarru, ennen kuin siirrät valitsimen P-asen-
toon (Pysäköinti). Jos siirrät valitsinvivun
“P”-asentoon (pysäköinti) ennen kuin kytket
seisontajarrun, valitsinvivun vapauttaminen
“P”-asennosta (pysäköinti) voi olla vaikeaa
seuraavalla ajokerralla, sillä valitsinvivun
siirtämiseen “P”-asennosta (pysäköinti) tar-
vitaan paljon voimaa.

Kun CVT-vaihteisto ei muuta
nopeutta
Jos vaihteisto ei vaihda nopeutta ajon aikana
tai jos auto ei saa tarpeeksi nopeutta ylämä-
keen ajettaessa, vaihteistossa saattaa olla jo-
kin vika, joka aiheuttaa turvalaitteen kytkey-
tymisen. Suosittelemme, että auto viedään
välittömästi tarkastettavaksi.

S-AWC (Super-All Wheel
Control)*

S-AWC on integroitu dynaaminen auton hal-
lintajärjestelmä, joka auttaa parantamaan au-
ton suorituskykyä, ohjattavuutta mutkissa ja
auton vakautta monenlaisissa ajo-olosuhteis-
sa. Siinä hyödynnetään elektronisesti ohjatun
4WD:n integroitua hallintaa AYC-järjestel-
mää, ABS-järjestelmää ja ASC-järjestelmää.

S-AWC (Super-All Wheel Control)*
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TÄRKEÄÄ
l Älä luota S-AWC-järjestelmään liiallisesti.

Edes S-AWC-järjestelmä ei pysty estämään
fysiikan lakien vaikutusta autoon. Tällä jär-
jestelmällä kuten millä tahansa muulla jär-
jestelmällä on rajansa ja se ei voi auttaa yllä-
pitämään auton pidonhallintaa kaikissa olo-
suhteissa. Huolimattomasta ajosta voi olla
seurauksena onnettomuus. Varovainen aja-
minen on kuljettajan vastuulla. Ota huomi-
oon liikenne, tien ja ympäristön olosuhteet.

Elektronisesti ohjattu 4WD-
järjestelmä
Elektronisesti ohjattu 4WD-järjestelmä pa-
rantaa kiihdytystä ja vakautta säätämällä
vääntömomentin jakautumista etu- ja taka-
pyörille käyttämällä takatasauspyörästöön
asennettua elektronista ohjauskytkintä.

HUOM
l Viputyyppisellä seisontajarrulla varustetuis-

sa autoissa, jos seisontajarru kytketään auton
ollessa liikkeessä, vääntömomentin etu- ja
takapyörille jakautumisen ohjaus kytkeytyy
tilapäisesti pois toiminnasta, jolloin takapyö-
rät pystyvät lukittumaan helpommin.

Aktiivinen luisun ohjaus (AYC)
Katso kohta “Aktiivinen sivuluisun ohjaus
(AYC)” sivulla 6-60.

S-AWC-ajotila
Valitse seuraavista kolmesta vaihtoehdosta
ajo-olosuhteisiin parhaiten sopiva ajotila.

S-AWC-ajotila Toiminto

AUTO

AUTO-tila, joka sopii
ajamiseen esimerkiksi
kuivilla ja märillä pääl-
lystetyillä teillä.
Tämä tila ohjaa ajo-/jarru-
tusmomenttia vasemman
ja oikean pyörän sekä etu-
ja takapyörän kesken ajo-
olosuhteiden mukaisesti.
Polttoaineen kulutus pie-
nenee ja auton hallinta on
vaivatonta.

SNOW

Tämä tila sopii erityisesti
lumisille teille.
Se parantaa vakautta liuk-
kailla teillä.

GRAVEL

Suuren vetovoiman tila.
Tämä tila toimii erin-
omaisesti vaikeissa tieo-
losuhteissa ja lähdettäessä
liikkeelle auton ollessa
juuttuneena. Auto saa
voimakkaan 4WD-ajote-
hon sekä hitaassa nopeu-
dessa että ajettaessa no-
peasti tavallisella tiellä.

Nelivedolla ajaminen vaatii tiettyjä ajotaitoja.
Lue huolellisesti kohta “Nelivedolla ajami-
nen” sivulla 6-51 ja kiinnitä erityistä huo-
miota turvalliseen ajotapaan.

HUOM
l S-AWC -ajotilaksi tulee “AUTO”, kun virta-

avain tai toimintatila käännetään päälle-
asentoon.
Joissain malleissa S-AWC -ajotila säilyte-
tään, vaikka virta-avain käännetään pois-
asentoon tai toimintatilan.

S-AWC-ajotilan valintapainike
Ajotilan voi vaihtaa painamalla kytkintä, kun
virtalukko on ON-asennossa tai kun toiminta-
tila on ON.

Jos painat katkaisinta, voit vaihtaa ajotilaa
järjestyksessä AUTO, SNOW, GRAVEL,
AUTO.

S-AWC (Super-All Wheel Control)*
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TÄRKEÄÄ
l Älä käytä ajotilan valintapainiketta, jos etu-

pyörät pyörivät tyhjää esimerkiksi lumisella
tiellä. Auto saattaa liukua odottamattomaan
suuntaan.

l Ajaminen kuivilla, päällystetyillä teillä
“GRAVEL” (hiekka) ja “SNOW” (lumi) -ti-
lassa lisää polttoaineen kulutusta ja melua.

HUOM
l Vaikka ennen virta-avaimen “LOCK”-asen-

toon kääntämistä tai ennen toimintatilan
OFF-asetuksen valitsemista olisi valittu muu
S-AWC -ajotila kuin “AUTO”, S-AWC-ajo-
tila asetetaan asetukseen “AUTO”, kun vir-
ta-avain käännetään asentoon “ON” tai toi-
mintatilaksi asetetaan uudelleen ON.
Joissain malleissa S-AWC -ajotila säilyte-
tään, vaikka kytket pois virta-avaimen tai
toimintatilan.

l Ajotilan voi vaihtaa vain ajon aikana tai au-
ton ollessa pysähtyneenä.

S-AWC-ajotilan näyttö

Esimerkki: AUTO-tila on valittuna.
 

Valittuna oleva ajotila näkyy tietonäytössä.
Lisäksi tietonäytön keskeytysnäytössä näkyy
valittu tila aina, kun ajotilaa vaihdetaan.
Ajotilan näyttö tulee näkyviin tietonäyttöön
muutaman sekunnin ajaksi, minkä jälkeen al-
kuperäinen näyttö tulee taas näkyviin.

TÄRKEÄÄ
l Jos valitun ajotilan merkkivalo vilkkuu, ajo-

tila vaihtuu automaattisesti vetojärjestelmän
komponenttien suojaamiseksi.
Monitoiminäytön tietonäytössä näkyy lisäksi
varoitus.

Hidasta nopeutta. Jos merkkivalo sammuu,
kun olet ajanut jonkin matkaa, jatka ajamista
aiempaan tapaan.

TÄRKEÄÄ
l Jos ajotilan merkkivalo vilkkuu, S-AWC-jär-

jestelmässä on tapahtunut virhe ja suojalaite
on aktivoitunut. Monitoiminäytön tietonäy-
tössä näkyy lisäksi varoitus.

Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.

l Varmista, että käytät renkaita, joiden määri-
tetty koko, tyyppi ja merkki ovat samat, ja
etteivät auton renkaat ole kuluneet epätasai-
sesti. Muuten S-AWC-järjestelmä ei ehkä
toimi kunnolla.

S-AWC-toimintanäyttö
S-AWC-toiminnan tila voi näkyä tietonäytös-
sä.
Tilan voi tuoda näyttöön painamalla monitoi-
minäytön kytkintä, jolloin näkyviin tulee tie-
tonäyttö.
Katso kohta “Tietonäyttö (virta-avaimen ol-
lessa ON-asennossa tai toimintatilan ollessa
ON)” sivulla 5-05.

S-AWC (Super-All Wheel Control)*
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Näytön esimerkki
S-AWC:n toimintatila näkyy näytössä.

Kiertymisen ohjaustoiminnon näyttö
Kiertymismomentin määrä näytetään pylväs-
diagrammina.

A, D- Kiertymismomentti myötäpäivään
auton massakeskipisteeseen näh-
den

B, C- Kiertymismomentti vastapäivään
auton massakeskipisteeseen näh-
den

Pidonhallinnan tason näyttö
Pidonhallinnan voimakkuus (etu- ja takapyö-
rien välillä) näytetään mittarin E-osassa pyl-
väsdiagrammina.

VAROITUS
l Keskity aina ennen kaikkea ajamiseen. Pi-

dä katse ja ajatukset tiessä. Keskittymisen
häiriintyminen ajon aikana saattaa ai-
heuttaa onnettomuuden.

Nelivedon käyttö*
Autosi on suunniteltu käytettäväksi ensisijas-
sa päällystetyillä teillä.
Auton ainutlaatuinen nelivetojärjestelmä
mahdollistaa kuitenkin ajoittaisen ajamisen
myös päällystämättömillä teillä, kuten leirin-
täalueilla, piknikpaikoilla ja vastaavilla alu-
eilla.
Näin varmistetaan parempi käsiteltävyys kui-
villa ja päällystetyillä teillä, mutta pito on pa-
rempi liukkalla, märillä tai lumisilla teillä ja
lähdettäessä liikkeelle mudasta.
Se ei sovi kuitenkaan raskaaseen maastokäyt-
töön tai hinaamiseen vaikeissa maasto-olo-
suhteissa.
On erittäin tärkeää huomioida, ettei neliveto
välttämättä mahdollista riittävää mäennousu-
kykyä ja moottorin jarrutusta jyrkissä rinteis-
sä. Vältä jyrkissä rinteissä ajamista.
Muista myös olla erityisen varovainen ajaes-
sasi hiekassa, mudassa ja vedessä, sillä tie-
tyissä tilanteissa riittävää pitoa ei välttämättä
voida taata.

Vältä auton ajamista alueilla, joilla renkaat
voivat jäädä kiinni syvään hiekkaan tai mu-
taan.

VAROITUS
l Älä luota liikaa nelivetoisiin autoihin. Ne-

livetoisilla autoillakin on rajansa, joiden
puitteissa niiden hallinta ja vetovoima säi-
lyy. Huolimattomasta ajosta voi olla seu-
rauksena onnettomuus. Aja aina varovas-
ti ottaen huomioon tieolosuhteet.

l Tämän auton väärästä käytöstä joko teillä
tai maastossa voi olla seurauksena onnet-
tomuus tai auton kaatuminen, jolloin joko
itse tai matkustajat voivat loukkaantua
vakavasti tai jopa kuolla.
• Noudata kaikkia käsikirjan ohjeita ja

suosituksia.
• Pidä ajonopeus alhaisena äläkä aja

suuremmalla nopeudella kuin olosuh-
teet sallivat.

HUOM
l Ajo epätasaisilla teillä voi rasittaa kovasti

autoa. Ennen kuin lähdet ajamaan päällystä-
mättömillä teillä, varmista että kaikki mää-
räaikaishuollot on suoritettu ja että autosi on
tarkastettu. Kiinnitä erityistä huomiota ren-
kaiden kuntoon ja tarkasta rengaspaineet.

Nelivedon käyttö*
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HUOM
l MITSUBISHI MOTORS ei vastaa käyttäjäl-

le mistään vaurioista tai onnettomuuksista,
jotka ovat aiheutuneet auton epäasiallisesta
ja huolimattomasta käytöstä. Kaikki auton
käyttötavat ovat riippuvaisia käyttäjän ja
muiden osallistujien taidoista ja kokemuk-
sesta. Suositelluista toimintaohjeista voi poi-
keta ainoastaan omalla vastuulla.

l Huomioi, että nelipyörävedon tarvitsema py-
sähtymismatka poikkeaa erittäin vähän kak-
sipyörävedon pysähtymismatkasta. Ajaessasi
lumisella tiellä tai liukkaalla, mutaisella pin-
nalla, varmista että pidät riittävän välimat-
kan edellä kulkevaan ajoneuvoon.

l Ajoasennon tulee olla melko pysty. Säädä is-
tuin hyvään asentoon, jossa ohjaaminen ja
poljinten käyttäminen on helppoa. Varmista
että käytät turvavyötä.

l Sen jälkeen kun olet ajanut epätasaisilla teil-
lä, tarkista auton osat ja pese auto huolelli-
sesti vedellä. Katso kohta “Tarkastus ja huol-
to vaikeissa olosuhteissa” sivulla 6-53 ja
“Huolto” sivulla 10-02.

TÄRKEÄÄ
l Ajotavan valitsimen asettaminen asentoon

“GRAVEL” ja “SNOW” kuivalla päällyste-
tyllä tiellä ajettaessa lisää polttoaineenkulu-
tusta ja aiheuttaa melua sekä värinää.

Kääntyminen jyrkissä mutkis-
sa
Käännyttäessä jyrkästi alhaisella nopeudella,
kun jakovaihteiston valitsinvipu on asennossa
“GRAVEL”, ohjauksessa tuntuu samanlainen
pieni ero kuin jarrua käytettäessä. Sitä kutsu-
taan tiukan kulman jarrutukseksi ja se syntyy
kaikkien neljän pyörän ollessa eri etäisyydel-
lä kulmasta. Ilmiö on ominainen nelivetoisil-
le autoille. Jos näin käy, käännä ohjauspyörä
suoraan tai siirry toiseen tilaan.

Lumisella tai jäisellä tiellä aja-
minen
Aseta ajotilan valintapainike asentoon
“SNOW” tieolosuhteiden mukaisesti. Paina
kaasua asteittain, jolloin auto lähtee liikkeelle
pehmeästi.

HUOM
l Talvirenkaiden ja/tai lumiketjujen käyttöä

suositellaan.
l Pidä turvallinen etäisyys ajoneuvojen välillä,

vältä nopeaa jarrutusta ja käytä moottoria
jarrutukseen (alasvaihtaminen).

TÄRKEÄÄ
l Vältä äkkijarrutusta, äkkikiihdytystä ja jyrk-

kiä käännöksiä. Auto voi alkaa luistaa ja sen
hallinta saattaa hävitä.

Hiekkaisilla ja kuraisilla teillä
ajaminen
Aseta ajotilan valintapainike asentoon
“GRAVEL” ja paina sitten kaasua asteittain,
jolloin auto lähtee liikkeelle pehmeästi. Paina
kaasupoljinta mahdollisimman tasaisesti ja
aja alhaisella nopeudella.

TÄRKEÄÄ
l Älä pakota autoa tai aja autoa huolimatto-

masti hiekkaisilla teillä. Tavanomaisiin tieo-
losuhteisiin verrattuna moottori ja muut ve-
tojärjestelmän komponentit altistuvat äärim-
mäiselle rasitukselle tällaisilla pinnoilla ajet-
taessa. Tämä voi johtaa onnettomuuksiin.

l Jos moottori ylikuumenee tai jos moottorin
teho laskee äkillisesti ajon aikana, pysäköi
autosi välittömästi turvalliseen paikkaan.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet tarvittavista toi-
menpiteistä ovat kohdassa “Moottorin yli-
kuumeneminen” sivulla 8-09.

Nelivedon käyttö*
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VAROITUS
l Kun juuttunutta autoa yritetään irrottaa,

varmista ettei auton ympärillä ole ihmisiä
tai esineitä. Keinuliike voi aiheuttaa auton
äkillisen siirtymisen eteen- tai taaksepäin
ja siten aiheuttaa lähellä olevien ihmisten
loukkaantumisen tai vaurioittaa esineitä.

HUOM
l Vältä äkkijarrutusta, äkkikiihdytystä ja jyrk-

kiä käännöksiä, sillä ne voivat aiheuttaa au-
ton kiinnijuuttumisen.

l Jos auto juuttuu kiinni hiekkaan tai kuraan,
se voidaan usein irrottaa keinuliikkeellä.
Aseta valitsinvipu asennon “D” (AJO) ja
“R” (PERUUTUS) väliseen asentoon pai-
naen samalla kevyesti kaasupoljinta.

l Huonokuntoisella tiellä ajaminen voi aiheut-
taa auton ruostumista. Pese auto huolellisesti
mahdollisimman pian tällaisen käytön jäl-
keen.

Nousu/lasku jyrkässä mäessä
 
Auto ei ehkä pysty nousemaan jyrkkää mä-
keä tai jarruttamaan moottorilla jyrkässä ala-
mäessä. Vältä ajamista jyrkissä mäissä, vaik-
ka auto onkin nelivetoinen.

Veden läpi ajaminen
Jos sähköpiirit kastuvat, auton muut toimin-
not eivät toimi, siksi vältä vesien läpi ajoa
paitsi jos se on aivan välttämätöntä. Jos sitä
ei voi välttää, noudata seuraavia ohjeita:
 
Tarkista veden syvyys ja maasto, ennen kuin
yrität ajaa veden poikki. Aja hitaasti ja vältä
veden liiallista loiskumista.

TÄRKEÄÄ
l Älä aja koskaan veden läpi, jos vesi on niin

syvä, että se ulottuu pyörännuppeihin, akse-
leihin tai pakoputkeen. Älä vaihda valitsinvi-
vun asentoa, kun ajat vedessä.
Veden läpi ajaminen voi vaikuttaa haitalli-
sesti auton kestoikään, Suosittelemme, että
teet autolle kaikki tarvittavat valmistelu-,
tarkastus- ja korjaustyöt.

l Käytä jarruja vedessä ajamisen jälkeen tar-
kistaaksesi, että ne toimivat kunnolla. Jos
jarrut ovat kastuneet, ne eivät toimi hyvin;
kuivaa ne ajamalla hitaasti samalla kun pai-
nat kevyesti jarrupoljinta. Tarkasta auton
kaikki osat huolellisesti.

Tarkastus ja huolto
huonokuntoisella tiellä ajon
jälkeen

Jos autolla on ajettu huonoilla teillä, muista
suorittaa seuraava tarkastus ja huolto:

l Tarkastas että kivet, hiekka yms. ei ole
vaurioittanut autoa.

l Pese auto huolellisesti vedellä.
Aja autoa hitaasti painamalla samalla
jarrupoljinta kevyesti, jotta jarrut kuivu-
vat. Jos jarrut siitä huolimatta eivät toimi
oikein, suosittelemme että tarkastutat
jarrut mahdollisimman pian.

l Poista jäähdyttimen verkkoon takertu-
neet hyönteiset, kuivunut ruoho jne.

l Tarkasta veden ylityksen jälkeen mootto-
rin, vaihteiston ja tasauspyörästön öljy.
Jos öljy tai rasva on maitomaista tai sa-
meaa veden aiheuttamasta likaantumi-
sesta johtuen, se on vaihdettava.

l Tarkista auton sisäpuoli. Jos sisälle on
päässyt vettä, kuivaa matot yms.

l Tarkasta ajovalot. Jos ajovalon poltti-
moon on tulvinut vettä, suosittelemme
veden poistamista.

Varotoimenpiteet
nelivetoista autoa
käsiteltäessä*

Renkaat ja vanteet
Koska ajovoima voidaan kohdistaa neljään
pyörään, nelivedolla ajettaessa renkaiden
kunto vaikuttaa suuresti auton suoritusky-
kyyn.

Tarkastus ja huolto huonokuntoisella tiellä ajon jälkeen
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Kiinnitä tarkka huomio renkaiden kuntoon.
l Asenna kaikkiin vanteisiin oikeantyyppi-

set renkaat. Katso “Renkaat ja vanteet”
sivulla 11-10.

l Varmista, että kaikki 4 rengasta ja van-
netta ovat samankokoiset ja -tyyppiset.
Jos jokin rengas on tarpeen vaihtaa,
vaihda kaikki renkaat.

l Kaikki renkaat on vaihdettava ennen
kuin etu- ja takarenkaissa näkyy epäta-
sainen kuluminen.

Auton suorituskyky laskee, jos renkaiden ku-
luminen on erilainen. Katso kohta “Renkai-
den vaihtojärjestys” sivulla 10-15.
l Tarkista renkaiden ilmanpaine säännölli-

sesti.

TÄRKEÄÄ
l Käytä aina samankokoisia, samantyyppisiä

ja -merkkisiä renkaita, joiden kulumisessa ei
ole eroja. Käytettäessä erikokoisia, -tyyppi-
siä tai -merkkisiä renkaita tai renkaita, joi-
den kulumisessa on eroja, tasauspyörästön
öljyn lämpötila nousee ja siitä on seuraukse-
na mahdollinen vetokoneiston vaurioitumi-
nen. Vetokoneistoon voi myös kohdistua
liiallinen kuormitus, mistä voi olla ehkä seu-
rauksena öljyvuoto, komponentin kiinnileik-
kautuminen tai muu vakava vika.

Hinaus

TÄRKEÄÄ
l Älä hinaa nelivetoautoja siten, että etu- tai

takapyörät ovat maassa (tyyppi A tai tyyppi
B), katso kuva. Siitä voi olla seurauksena
vetojärjestelmän vaurioituminen tai epäva-
kaa hinaus. Jos hinaat nelivetoautoa, käytä
tyypin C tai tyypin D laitetta.

l Autoa ei voida hinata etu- tai takapyörien ol-
lessa maassa edes “AUTO”-ajotilassa.

Nelivetoisen auton nostaminen

VAROITUS
l Älä käytä moottoria autoa nostettaessa.

Maassa oleva pyörä voi kääntyä ja auto
voi pudota tunkin päältä.

Jarrutus
Kaikki jarrujärjestelmän osat ovat tärkeitä,
jotta jarrut toimisivat. Suosittelemme, että
tarkastutat auton säännöllisin väliajoin huol-
tokirjan mukaan.

TÄRKEÄÄ
l Vältä ajotapaa, joka johtaa äkkijarrutuksiin,

äläkä koskaan pidä jalkaa jarrupolkimella
ajon aikana.
Se saa jarrut ylikuumenemaan ja häipymään.

Jarrutus
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Jarrujärjestelmä
Ajojarrut on jaettu kahteen jarrupiiriin. Au-
tossasi on myös jarrutehostimet. Jos toinen
jarrupiiri vioittuu, auton voi pysäyttää toisella
jarrupiirillä. Jos tehostin ei toimi syystä tai
toisesta, jarrut toimivat edelleen. Jatka tällai-
sissa tilanteissa jarrupolkimen painamista
alas voimakkaammin ja pidemmälle kuin
yleensä, vaikka jarrupoljin painuisikin aivan
liikealueensa loppuun saakka tai vastustaisi
painamista. Lopeta ajaminen mahdollisim-
man pian ja korjauta jarrujärjestelmä.

VAROITUS
l Älä sammuta moottoria auton liikkuessa.

Jos sammutat moottorin ajon aikana, jar-
rujärjestelmän jarrutehostin lakkaa toi-
mimasta, eivätkä jarrut toimi tehokkaasti.

l Jos jarrutehostin ei toimi tai jompikumpi
hydraulijärjestelmä ei toimi oikein, tar-
kastuta auton heti.

Varoitusvalo
Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy, jos jar-
rujärjestelmässä on vika. Monitoiminäytössä
näkyy lisäksi varoitus. Katso kohta “Jarrujen
varoitusvalo” sivulla 5-48 ja “Jarrujen varoi-
tusnäyttö” sivulla 5-50.

Jos jarrut ovat kastuneet
Tarkasta liikkeelle lähtiessäsi jarrujen toimin-
ta, kun ajonopeus on vielä alhainen ja var-
mista jarrujen toiminta tällä tavoin varsinkin
silloin, jos jarrut ovat saattaneet kastua.
Jarrulevyille voi muodostua vesikalvo ja es-
tää normaali jarrutuksen, jos on ajettu kovalla
sateella tai suurien lätäkköjen läpi tai auto on
pesty. Jos niin tapahtuu, kuivaa jarrut paina-
malla jarrupoljinta kevyesti useita kertoja
ajon aikana.

Ajo alamäessä
Hyödynnä jyrkissä alamäissä moottorijarru-
tusta vaihtamalla pienemmälle vaihteelle, jot-
ta jarrut eivät ylikuumene.

VAROITUS
l Älä jätä auton lattialle tai jarrupolkimen

kohdalle irtoesineitä tai pane paksua ir-
rallista mattoa, joka voi estää jarrupolki-
men liikkeen. Varmista aina jarrupolki-
men esteetön liikkuminen. Varmista että
matto pysyy hyvin paikoillaan.

Jarrupala

l Vältä kovia jarrutustilanteita.
Uusien jarrujen on totuttava käyttöön ja
niitä on käytettävä varovasti ensimmäi-
sen 200 km ajan.

l Levyjarruissa on kulumisenilmaisin, jo-
ka antaa kirskuvan metallisen äänen, kun
jarrupalat ovat kuluneet vaihtorajaan
saakka. Jos kuulet tämän äänen, vaihdata
jarrupalat välittömästi.

VAROITUS
l Jos jarrupalat ovat kuluneet, auto on vai-

keampi pysäyttää ja siitä voi olla seurauk-
sena onnettomuus.

Jarrun automaattinen pito*
Kun auto pysäytetään liikennemerkkien jne.
vuoksi, auto voidaan pitää aloillaan jarrun au-
tomaattisella pitojärjestelmällä, vaikka jalka
otettaisiin pois jarrupolkimelta.
Kun kaasupoljinta painetaan, jarrut vapaute-
taan.

VAROITUS
l Älä luota jarrun automaattiseen pitojär-

jestelmään liikaa. Kun ajat jyrkässä rin-
teessä, paina jarrupoljinta lujasti, koska
järjestelmä ei ehkä pidä autoa aloillaan.

l Älä koskaan poistu autosta, kun se on py-
säytetty jarrun automaattisen pidon jär-
jestelmällä. Kun poistut autosta, kytke
seisontajarru ja siirrä valitsinvipu P-asen-
toon (pysäköinti).

Jarrun automaattinen pito*
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VAROITUS
l Älä käytä jarrun automaattista pitojärjes-

telmää ajaessasi liukkaalla tiellä. Järjes-
telmä ei ehkä pidä autoa aloillaan ja seu-
rauksena on onnettomuus.

HUOM
l Kun käytät jarrun automaattista pitojärjestel-

mää, voit kuulla käyttöääniä jaruvoiman kas-
vaessa silloin, kun järjestelmä tunnistaa au-
ton liikkuvan. Tämä ei ole merkki toiminta-
häiriöstä.

Miten jarrun automaattista pi-
toa käytetään

Jarrun automaattisen pidon
kytkeminen päälle
Jos jarrun automaattisen pidon kytkintä pai-
netaan kaikkien seuraavien edellytysten täyt-
tyessä, järjestelmä vaihtaa valmiustilaan ja
merkkivalo (A) syttyy kytkimen päällä.
l Virta-avaimen asento tai toimintatila on

ON.
l Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.

l Kuljettajan ovi on kiinni.

HUOM
l Kun jarrun automaattisen pidon järjestelmää

ei voi käyttää, summeri soi ja monitoiminäy-
tön tietonäyttöön tulee seuraava varoitus.
• Jos tämä varoitus tulee näyttöön, vahvista,

että järjestelmän kaikki toimintaehdot
täyttyvät ja ettei järjestelmässä ole vikoja.

HUOM
• Jos tämä varoitus tulee näyttöön, kiinnitä

kuljettajan turvavyö.

l Jos jokin seuraavista tapahtuu järjestelmän
ollessa valmiustilassa, jarrun automaattisen
pidon järjestelmä kytketään automaattisesti
pois ja kytkimen päällä oleva merkkivalo
sammuu.
Summeri soi ja monitoiminäytön tietonäyt-
töön tulee viesti.
• Kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kun kuljettajan ovi on auki.
• Kun järjestelmässä on toimintahäiriö.

Jarrun automaattinen pito*
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HUOM
l Jos edelleen painat jarrun automaattisen pi-

don kykintä asetettuasi jarrun automaattisen
pidon PÄÄLLE (valmiustila), jarrun auto-
maattinen pito palaa POIS-tilaan varotoi-
menpiteenä.
Kun jarrun automaattinen pito palaa POIS-
tilaan, sitä ei kytketä PÄÄLLE (valmius),
vaikka jarrun automaattisen pidon kytkintä
painettaisiin. Kun haluat kytkeä jarrun auto-
maattisen pidon PÄÄLLE, käynnistä moot-
tori uudelleen ja paina jarrun automaattisen
pidon kytkintä uudelleen.

Jarrun automaattisen pidon ak-
tivoiminen
Kun auto pysäytetään jarrupolkimella ja va-
litsinvivun asento on muu kuin “P” (pysä-
köinti) tai “R” (peruutus), jarrun automaatti-
nen pito aktivoituu ja auto pidetään aloillaan.

Jarrun automaattisen pidon merkkivalo syttyy
mittaristossa järjestelmän aktivoituessa.

TÄRKEÄÄ
l Vapauta jarrupoljin, kun jarrun automaatti-

sen pidon merkkivalo syttyy.

HUOM
l Jarrun automaattinen pito ei ehkä tilapäisesti

toimi oikein seuraavissa tilanteissa.
• Auto on pysäytetty liukkaalle tielle.
• Auto pysäytettiin ohjauspyörä ääriasen-

toon käännettynä.
• Auto on pysäköintitalon pyörivällä kään-

töpöydällä.
Jos näin tapahtuu, jarrun automaattinen pito
palautuu normaalitoimintaan, kun kaasupol-
jinta painetaan ja auto lähtee jälleen liikkeel-
le.

HUOM
l Jos jokin seuraavista toimenpiteistä suorite-

taan, jarrun automaattinen pito kytkeytyy
pois ja jarrun automaattisen pidon merkkiva-
lo sammuu mittaristossa.
• Kun valitsinvipu asetetaan asentoon “P”

(pysäköinti) tai “R” (peruutus) jarrupol-
jinta painamatta.

• Kun sähköistä seisontajarrua käytetään
sähköisen seisontajarrun kytkimellä.

l Kun auto pidetään aloillaan jarrun automaat-
tisen pidon järjestelmällä, sähköinen seison-
tajarru kytketään automaattisesti päälle seu-
raavissa tilanteissa ja summeri soi ja moni-
toiminäytön tietonäyttöön tulee viesti.
• On kulunut noin 10 minuuttia siitä, kun

jarrun automaattisen pidon järjestelmä on
kytketty päälle.

• Kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kun kuljettajan ovi on auki.
• Kun virta-avain käännetään LOCK-asen-

toon tai toimintatilaksi asetetaan OFF.

Jarrun automaattinen pito*
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HUOM
• Kun järjestelmä tunnistaa auton liukuvan

alas rinnettä.

Jos sähköistä seisontajarrua ei voi käyttää
automaattisesti järjestelmän toimintahäiri-
ön vuoksi, monitoiminäytön tietonäyttöön
tulee viesti. Paina jarrupoljinta.

HUOM
l Jos virta-avain käännetään “LOCK”-asen-

toon tai toimintatilaksi valitaan OFF, kun va-
lintavipu on muussa asennossa kuin “P” (Py-
säköinti), viesti voi näkyä monitoiminäytön
tietonäytössä.
Jos viesti tulee näkyviin, siirrä valitsinvipu
“P” (pysäköinti) -asentoon samalla, kun pai-
nat jarrupoljinta.

Auton käynnistäminen
Paina kaasupoljinta, kun valittuna on jokin
muu tila kuin “P” (pysäköinti) tai “N” (va-
paa).
Jarrut vapautetaan ja jarrun automaattisen pi-
don merkkivalo sammuu mittaristossa.

Jarrun automaattisen pidon
kytkeminen pois
Paina jarrun automaattisen pidon kytkintä
kytkeäksesi jarrun automaattisen pidon pois.
Kytkimen päällä oleva merkkivalo sammuu.
Jos haluat kytkeä järjestelmän pois jarrun au-
tomaattisen pidon merkkivalo palaessa, paina
kytkintä samalla kun painat jarrupoljinta.

HUOM
l Jos jarrun automaattisen pidon järjestelmä

kytketään pois painamatta jarrupoljinta,
summeri soi ja monitoiminäytön tietonäyt-
töön tulee viesti.

Mäkilähtöapu
Mäkilähtöapu helpottaa lähtöä jyrkästä rin-
teestä, sillä se estää autoa valumasta taakse-
päin. Se pitää jarrut päällä noin kahden se-
kunnin ajan siitä, kun jalka siirretään jarru-
polkimelta kaasupolkimelle.

TÄRKEÄÄ
l Älä luota liikaa siihen, että mäkilähtöapu es-

tää auton valumisen taaksepäin. Auto voi
joissakin tilanteissa liikkua taaksepäin, vaik-
ka mäkilähtöapu on käytössä, jos jarrupoljin-
ta ei paineta riittävästi, jos autossa on paljon
kuormaa tai jos tie on hyvin jyrkkä tai liu-
kas.

l Mäkilähtöapua ei ole tarkoitettu pitämään
autoa paikallaan ylärinteessä yli kahden se-
kunnin ajan.

Mäkilähtöapu
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TÄRKEÄÄ
l Kun auto on ylärinteessä, älä luota jarrupol-

kimen painamisen asemesta siihen, että mä-
kilähtöapu pitää sen paikallaan.
Seurauksena voi olla onnettomuus.

l Älä käännä virta-avainta LOCK- tai ACC-
asentoon äläkä aseta toimintatilaksi ACC tai
OFF, kun mäkilähtöapu on käytössä. Mäki-
lähtöapu voi silloin kytkeytyä pois päältä ja
johtaa onnettomuuteen.

Käyttö
1. Pysäytä auto kokonaan painamalla jarru-

poljinta.
2. Käsivaihteisissa autoissa vie vaihdevipu

1.-asentoon.
Automaatti- ja CVT-vaihteisissa autoissa
aseta valitsinvipu “D”-asentoon.

HUOM
l Jos peruutat ylämäkeen, aseta vaihdevipu tai

vaihdevipu “R”-asentoon.

3. Vapauta jarrupoljin, jolloin mäkilähtöa-
pu säilyttää jarrutusvoiman noin kahden
sekunnin ajan.

4. Paina kaasupoljinta, ja mäkilähtöapu vä-
hentää jarrutusvoimaa asteittain auton
lähtiessä liikkeelle.

HUOM
l Mäkilähtöapu aktivoituu, kun kaikki seuraa-

vat ehdot täyttyvät.
• Moottori käy.

(Mäkilähtöapu ei aktivoidu, kun moottori
käynnistyy, eikä välittömästi moottorin
käynnistymisen jälkeen.)

• Käsivaihteisissa autoissa vie vaihdevipu
seuraavaan asentoon.
[Käynnistettäessä ylämäessä eteenpäin.]
Vaihdevipu on missä tahansa muussa kuin
R-asennossa.
(Mäkilähtöapu toimii, vaikka vaihdevipu
olisi “N”-asennossa.)
[Käynnistettäessä ylämäessä taaksepäin.]
Vaihdevipu on R-asennossa.
(Mäkilähtöapu ei toimi, kun vaihdevipu
on “N”-asennossa.)

• Automaatti- ja CVT-vaihteisissa autoissa
valitsinvipu on muussa kuin “P”- tai “N”-
asennossa.

• Auto on täysin paikallaan ja jarrupoljinta
painetaan.

• Seisontajarru ei ole kytkettynä.
l Mäkilähtöapu ei toimi, jos kaasupoljinta pai-

netaan ennen jarrupolkimen vapauttamista.
l Mäkilähtöapu toimii myös ylämäkeen peruu-

tettaessa.

Varoitusvalo/-näyttö
Jos järjestelmässä tapahtuu häiriö, seuraava
varoitusvalo/-näyttö avautuu.

Varoitusvalo

 - ASC-merkkivalo

Varoitusnäyttö

TÄRKEÄÄ
l Jos varoitus tulee näkyviin, mäkilähtöapu ei

toimi. Lähde liikkeelle varovasti.
l Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ja sam-

muta moottori.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista,
sammuuko näyttö/merkkivalo. Jos näin käy,
mäkilähtöapu toimii jälleen normaalisti.
Jos ne eivät sammu tai tulevat näkyviin
usein, autoa ei tarvitse pysäyttää välittömäs-
ti, mutta se tulisi tarkistaa mahdollisimman
pian valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeessä.

Mäkilähtöapu
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Jarruassistenttijärjestelmä
Jarruassistenttijärjestelmä on niiden kuljetta-
jien avuksi suunniteltu laite, jotka eivät pysty
painamaan jarrupoljinta tarvittaessa voimak-
kaasti (esimerkiksi silloin, kun auto täytyy
pysäyttää nopeasti). Se tehostaa jarrutusvoi-
maa.
Jos jarrupoljinta painetaan yllättäen, jarrut
kytkeytyvät suuremmalla voimalla kuin
yleensä.

TÄRKEÄÄ
l Jarruassistenttijärjestelmää ei ole suunniteltu

tuottamaan jarrujen kapasiteettia suuremman
jarrutehon käyttöön. Pidä aina riittävä turva-
väli edellä kulkevaan ajoneuvoon. Älä luota
jarruassistenttiin liiallisesti.

HUOM
l Kun jarruassistenttijärjestelmä toimii, se säi-

lyttää jarrutusvoiman suurena, vaikka jarru-
poljinta vapautetaan hieman.
Sen toiminnan voi lopettaa poistamalla jalan
kokonaan jarrupolkimelta.

l Jarruassistenttijärjestelmä voi aktivoitua,
kun jarrupoljin painetaan kokonaan pohjaan,
vaikka sitä ei painettaisi äkillisesti.

HUOM
l Jarruassistenttijärjestelmän kytkeytymisen

voi tuntea siitä, että painettu jarrupoljin tun-
tuu pehmeältä, liikkuu pienin liikkein ABS-
järjestelmän käyttöäänen kuuluessa tai koko
auton runko ja ohjauspyörä tärisevät. Näin
tapahtuu silloin, kun jarruassistenttijärjestel-
mä toimii normaalisti. Se ei ole merkki toi-
mintahäiriöstä. Jatka jarrupolkimen paina-
mista voimakkaasti.

l Jarrupolkimen painaminen äkillisesti auton
ollessa paikallaan voi aiheuttaa järjestelmän
toiminnasta aiheutuvan äänen. Tämä ei ole
merkki toimintahäiriöstä, ja jarruassistentti-
järjestelmä toimii normaalisti.

l Kun lukkiutumattoman jarrujärjestelmän va-
roitusvalo tai vain ajonvakausjärjestelmän
varoitusvalo syttyy, jarruassistenttijärjestel-
mä ei toimi.

Aktiivinen sivuluisun ohjaus
(AYC)

Aktiivinen sivuluisun ohjausjärjestelmä
(AYC) on järjestelmä, joka säätää vasemman-
ja oikeanpuoleista veto-/jarrutusvoimaa jarru-
jen avulla.

Sivuluisun ohjaustoiminto
Sivuluisun ohjaustoiminto parantaa auton
suorituskykyä mutkissa ja auton vakautta hal-
litsemalla auton kääntymisvoimaa (kiertomo-
menttia). Se ohjaa ajovoiman jakautumista
vasemmalle ja oikealle sekä jarrutusvoimaa,
jos auto ei käänny ohjaustoimenpiteen mu-
kaisesti, esimerkiksi silloin, jos ohjauspyörää
käännetään nopeasti tai ajettaessa liukkaalla
tiellä.

TÄRKEÄÄ
l Jarruvoimien hallinta ei kuitenkaan paranna

auton pysähtyvyyttä. Kiinnitä ajon aikana
tarkasti huomiota ympäristön turvallisuu-
teen.

AYC-toimintanäyttö
AYC-toiminnan tila voi näkyä monitoiminäy-
tön tietonäytössä.
Tilan voi tuoda näyttöön painamalla monitoi-
minäytön kytkintä, jolloin näkyviin tulee tie-
tonäyttö.
Katso kohta “Tietonäyttö (virta-avaimen tai
toimintatilan ollessa asennossa ON)” sivulla
5-05.

Jarruassistenttijärjestelmä
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Sivuluisun ohjaustoiminnon
näyttö

S-AWC-autot
Katso “S-AWC-toimintanäyttö” sivulla 6-50.

2WD-autot
AYC:n toimintatila näkyy näytössä.

Kiertymismomentin määrä näytetään pylväs-
diagrammina.

A, D- Kiertymismomentti myötäpäivään
auton massakeskipisteeseen näh-
den

B, C- Kiertymismomentti vastapäivään
auton massakeskipisteeseen näh-
den

VAROITUS
l Keskity aina ennen kaikkea ajamiseen. Pi-

dä katse ja ajatukset tiessä. Keskittymisen
häiriintyminen ajon aikana saattaa ai-
heuttaa onnettomuuden.

Hätäpysäytysvaroitusjärjest
elmä

Tämä järjestelmä vähentää peräkolarien to-
dennäköisyyttä kytkemällä varoitusvilkut au-
tomaattisesti nopeasti vilkkumaan, mikä va-
roittaa takana tulevia autoja äkkijarrutukses-
ta. Kun hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä toi-
mii, myös kojetaulun varoitusvilkkujen merk-
kivalo vilkkuu nopeasti.

TÄRKEÄÄ
l Jos näytössä on ABS- tai ASC-varoitus, hä-

täpysäytysvaroitusjärjestelmä ei ehkä toimi.
Katso kohta “ABS-varoitusvalo/-näyttö” si-
vulla 6-62.
Katso kohta “ASC-varoitusvalo/näyttö” si-
vulla 6-66.

HUOM
l [Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmän kytkeyty-

misen edellytykset]
Järjestelmä kytkeytyy, kun kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät.

HUOM
• Auton nopeus on vähintään noin 55 km/h.
• Jarrupoljinta painetaan ja järjestelmä ha-

vaitsee äkkijarrutuksen auton hidastumi-
sen ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän
(ABS) toimintatilan perusteella.

[Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmän poiskyt-
keytymisen edellytykset]
Järjestelmä kytkeytyy pois, kun jokin seu-
raavista edellytyksistä täyttyy.
• Jarrupoljin vapautetaan.
• Varoitusvilkun katkaisinta painetaan.
• Järjestelmä havaitsee auton hidastumisen

ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän
(ABS) toimintatilan perusteella, ettei ky-
seessä ollut äkkijarrutus.

Lukkiutumattomat jarrut
(ABS)

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) auttaa
estämään pyörien lukittumisen jarrutuksen ai-
kana. Auto pysyy paremmin ajettavissa ja oh-
jauspyörä käytettävissä.

Ajovihjeitä

l Pidä aina turvaväli edellä ajavaan au-
toon. Vaikka autossa olisi ABS-järjestel-
mä, jätä tavallista pidempi jarrutusmatka
seuraavissa tilanteissa:
• Ajettaessa hiekkaisilla tai lumisilla

teillä.

Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä
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• Ajaminen lumiketjujen ollessa asen-
nettuina.

• Ajettaessa teillä, joiden pinta on kivi-
nen tai joilla on muita epätasaisuuksia.

• ajettaessa epätasaisilla teillä.
l ABS-jarrujen käyttö ei rajoitu tilantei-

siin, joissa jarruja käytetään äkillisesti.
Järjestelmä voi myös estää pyöriä luk-
kiutumasta, kun ajat reikien, teräksisten
tietyösiltojen tai tiemerkintöjen yli tai
millä tahansa epätasaisella tienpinnalla.

l Kun ABS on aktivoitu, saatat ehkä tun-
tea polkimen nykimistä ja auton korin ja
ohjauspyörän tärinää. Toisinaan voi tun-
tua siltä, että poljinta on vaikea painaa.
Paina tällöin poljinta voimakkaasti
alas. Älä pumppaa jarrua. Se heiken-
tää jarrutustehoa.

l Moottoritilasta voi kuulua toimintaan
liittyviä ääniä seuraavissa tilanteissa.
Ääni liittyy ABS-järjestelmän tarkastus-
toimintoihin. Niiden yhteydessä jarru-
polkimessa voi tuntua pieni liike, jos sitä
painaa. Ne eivät ole osoitus viasta.
• Kun virta-avain on käännetty ON-

asentoon.
• Kun autoa ajetaan jonkin aikaa moot-

torin oltua sammutettuna.
l ABS-järjestelmää voidaan käyttää, kun

auton nopeus on vähintään noin
10 km/h. Se lakkaa toimimasta, kun au-
ton nopeus on alle noin 5 km/h.

TÄRKEÄÄ
l ABS-järjestelmä ei voi estää onnettomuuk-

sia. Kuljettajan on huolehdittava varotoi-
menpiteistä ja ajettava varovasti.

l Varmista ABS-järjestelmän toimintahäiriöi-
den välttämiseksi, että kaikki neljä rengasta
ja pyörää ovat samankokoisia ja -tyyppisiä.

l Älä asenna autoon jälkikäteen hankittua luis-
tonrajoitinta. Muuten ABS-järjestelmä ei eh-
kä toimi kunnolla.

ABS-varoitusvalo/-näyttö

Varoitusvalo

Varoitusnäyttö

Jos järjestelmässä on jokin häiriö, ABS:n va-
roitusvalo syttyy ja monitoiminäytön tieto-
näyttöön tulee varoitusnäyttö.
Normaalitilanteessa ABS-varoitusvalo syttyy
vain, kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon tai toimintatilaksi asetetaan ON, ja sam-
muu muutaman sekunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ
l Kaikki alla mainitut varoitusvalon/-näytön

tilat ilmaisevat, että ABS ei toimi, vaan ai-
noastaan tavanomainen jarrujärjestelmä on
käytössä. (Vakiojarrujärjestelmä toimii nor-
maalisti.) Jos näin tapahtuu, suosittelemme
tarkastuttamaan auton mahdollisimman pian.
• Kun virta-avain on ON-asennossa tai toi-

mintatila on ON, varoitusvalo ei syty tai
se syttyy ja jää palamaan

• varoitusvalo syttyy, kun autoa ajetaan
• varoitusnäyttö tulee näkyviin, kun autoa

ajetaan.

Jos varoitusvalo/-näyttö syttyy
ajon aikana

Jos vain ABS-varoitusvalo/-näyttö syttyy
Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa.
Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista sam-
muuko valo. Jos valo sammuu ajon aikana,
häiriötä ei ole.
Jos varoitusvalo ei kuitenkaan sammu tai
näyttö poistu tai jos ne tulevat uudelleen nä-
kyviin, kun autolla ajetaan, suosittelemme
auton tarkistuttamista.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
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Jos ABS-varoitusvalo/-näyttö ja jarrujen
varoitusvalo/-näyttö syttyvät samanaikai-
sesti

Varoitusvalo

(punainen)

Varoitusnäyttö

ABS ja jarruvoiman jakelutoiminto eivät eh-
kä toimi, joten auto voi muuttua äkkijarrutuk-
sessa epävakaaksi.
Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa.
Pysäytä auto välittömästi turvalliseen paik-
kaan. Suosittelemme auton tarkastuttamista.

HUOM
l ABS:n varoitusvalo ja jarrun varoitusvalo

syttyvät samanaikaisesti, ja varoitusnäytöt
näkyvät vuorotellen monitoiminäytön tieto-
näytössä.

Jäisellä tiellä ajamisen jälkeen
Kun olet ajanut lumisella tai jäisellä tiellä,
poista pyöriin mahdollisesti kertynyt lumi ja
jää. Varo sitä tehdessäsi vahingoittamasta
pyörien nopeustunnistimia (A) ja johtimia.

Edessä Takana

Sähkötoiminen
ohjaustehostinjärjestelmä
(EPS)

Ohjaustehostinjärjestelmä toimii moottorin
ollessa käynnissä.

Se vähentää ohjauspyörän kääntämiseen tar-
vittavaa voimaa.
Ohjausjärjestelmä toimii mekaanisesti, jos
ohjaustehostin lakkaa toimimasta. Jos ohjaus-
tehostin jostain syystä lakkaa toimimasta, au-
toa voi edelleen ohjata. Ohjaaminen voi kui-
tenkin vaatia huomattavasti enemmän voi-
maa. Jos näin käy, vie autosi tarkastettavaksi
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeeseen.

VAROITUS
l Älä sammuta moottoria, kun auto liikkuu.

Jos moottori sammutetaan, ohjauspyörää
on erittäin vaikea kääntää. Seurauksena
voi olla onnettomuus.

HUOM
l Jos ohjauspyörä kääntyy toistuvasti ääriasen-

toonsa (esimerkiksi autoa pysäköitäessä),
suojatoiminto voi aktivoitua ohjaustehosti-
men ylikuumenemisen estämiseksi. Toimin-
non vuoksi ohjaspyörää on asteittain vaike-
ampi kääntää. Vältä tällöin ohjauspyörän
kääntämistä jonkin aikaa. Kun järjestelmä on
jäähtynyt, ohjaus palaa normaalitilaan.

l Jos käännät ohjauspyörää auton ollessa sei-
sontatilassa ja ajovalojen palaessa, ajovalot
saattavat himmetä. Se on normaalia. Ajova-
lojen alkuperäinen kirkkaus palaa hetken ku-
luttua.

Sähkötoiminen ohjaustehostinjärjestelmä (EPS)
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Sähkötoimisen ohjaustehostin-
järjestelmän varoitusvalo/-
näyttö

Varoitusvalo

Varoitusnäyttö

Jos järjestelmässä on jokin häiriö, varoitusva-
lo syttyy ja monitoiminäytön tietonäyttöön
tulee varoitusnäyttö.
Normaalitilanteessa varoitusvalo syttyy vain,
kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, ja se sammuu
moottorin käynnistyttyä.

TÄRKEÄÄ
l Jos varoitusvalo syttyy ja varoitusnäyttö il-

mestyy, kun moottori on käynnissä, tarkastu-
ta auto mahdollisimman pian valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
Ohjauspyörän kääntäminen voi muuttua vai-
keammaksi.

Ajovakavuusjärjestelmä
(ASC)

Aktiivinen ajovakavuusjärjestelmä (ASC) oh-
jaa täysin lukkiutumatonta jarrujärjestelmää,
pidonhallinta- ja ajovakaustoimintoa ja auttaa
säilyttämään auton hallinnan ja pidon. Lue tä-
mä osa sekä sivu, jolla kuvataan lukkiutuma-
tonta jarrujärjestelmää, pidonhallinta- ja ajo-
vakausjärjestelmää.
 
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ® s. 6-61
Pidonhallintatoiminto ® s. 6-64
Ajovakausjärjestelmä ® s. 6-65

TÄRKEÄÄ
l Älä luota liikaa ASC-järjestelmään. Edes

ASC-järjestelmä ei pysty estämään fysiikan
lakeja vaikuttamasta autoon.
Tällä järjestelmällä kuten millä tahansa
muulla järjestelmällä on rajansa ja se ei voi
auttaa ylläpitämään auton pidonhallintaa kai-
kissa olosuhteissa. Huolimattomasta ajosta
voi olla seurauksena onnettomuus. Varovai-
nen ajaminen on kuljettajan vastuulla. Ota
huomioon liikenne, tien ja ympäristön olo-
suhteet.

l Muista käyttää samantyyppisiä ja -kokoisia
renkaita kaikissa neljässä pyörässä. Muuten
ASC-järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla.

TÄRKEÄÄ
l Älä asenna autoon jälkikäteen hankittua luis-

tonrajoitinta. Muuten ASC-järjestelmä ei eh-
kä toimi kunnolla.

HUOM
l Moottoritilasta voi kuulua toimintaan liitty-

viä ääniä seuraavissa tilanteissa. Ääni johtuu
ASC-järjestelmän toimintojen tarkistamises-
ta. Niiden yhteydessä jarrupolkimessa voi
tuntua pieni liike, jos sitä painaa. Ne eivät
ole osoitus viasta.
• Kun virta-avain asetetaan ON-asentoon

tai toimintatilaksi asetetaan ON.
• Kun autoa ajetaan jonkin aikaa moottorin

oltua sammutettuna.
l Kun ASC on aktivoitunut, voit tuntea tärinää

auton rungossa tai kuulla ujeltavaa ääntä
moottoritilasta.
Se ilmaisee, että järjestelmä toimii oikein. Se
ei tarkoita vikaa.

l ASC-järjestelmä ei ole käytössä, kun lukkiu-
tumattoman jarrujärjestelmän varoitusvalo
palaa.

Pidonhallintatoiminto
Liukkailla pinnoilla ajettaessa luistonestotoi-
minto estää vetäviä pyöriä pyörimästä tyhjää
helpottaen siten auton liikkeellelähtöä. Se an-
taa myös riittävän ajotehon ja ohjauskyvyn
auton kääntyessä kaasupoljinta painettaessa.

Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)
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TÄRKEÄÄ
l Ajettaessa autoa lumisilla tai jäisillä teillä,

muista asentaa talvirenkaat ja ajaa autoa
kohtuullisella nopeudella.

Ajovakausjärjestelmä
Ajovakaustoiminto on suunniteltu auttamaan
kuljettajaa säilyttämään auton hallinnan liuk-
kailla teillä tai nopeiden ohjausliikkeiden yh-
teydessä. Se toimii säätämällä moottorin te-
hoa ja kunkin pyörän jarrutusta.

HUOM
l Ajovakausjärjestelmä toimii nopeuden olles-

sa vähintään noin 15 km/h.

ASC OFF kytkin
ASC-järjestelmä tulee automaattisesti käyt-
töön, kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon tai toimintatilaksi valitaan ON. Järjestel-
män voi poistaa käytöstä painamalla ASC
OFF -kytkintä vähintään 3 sekunnin ajan.

Kun ASC on pois käytöstä, -näyttö/merkki-
valo syttyy. ASC-järjestelmän voi ottaa uu-
delleen käyttöön painamalla ASC OFF -ky-
kintä hetken aikaa.  merkkivalo sammuu.

TÄRKEÄÄ
l Turvallisuussyistä ASC OFF -kykintä tulisi

käyttää vain auton ollessa pysähtyneenä.
l Käytä aina ASC-järjestelmää ajon aikana

normaaleissa ajo-olosuhteissa.

HUOM
l Kun autoa ajetaan pois mudasta, hiekasta tai

lumesta, on mahdollista ettei moottorin pyö-
rintänopeus nouse kaasupoljinta painettaes-
sa. Kytke tällöin ASC-järjestelmä väliaikai-
sesti pois päältä ASC OFF -kytkimestä. Se
helpottaa auton saamista liikkeelle.

HUOM
l ASC OFF -kytkimen käyttö kytkee pois sekä

ajovakaustoiminnon että pidonhallintatoi-
minnon.

l Jos ASC OFF -kytkintä painetaan edelleen
ASC-toiminnon poiskytkemisen jälkeen, vir-
hetoimintojen suojaustoiminto aktivoituu ja
ASC-järjestelmä kytkeytyy uudelleen käyt-
töön.

ASC-toimintanäyttö tai ASC
OFF -näyttö 

 -
ASC-toimintanäyttö
Näyttö/ilmaisin vilkkuu, kun
ASC toimii.

 -
ASC OFF -näyttö
Tämä näyttö/ilmaisin syttyy,
kun ASC sammutetaan ASC
OFF -katkaisimella.

TÄRKEÄÄ
l Kun näyttö  vilkkuu, ASC on toiminnassa,

mikä tarkoittaa sitä, että tie on liukas tai au-
ton renkaat alkavat luistaa. Jos niin tapahtuu,
aja hitaammin vähemmällä kaasulla.

Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)
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TÄRKEÄÄ
l Jos jarrujärjestelmän lämpötila nousee edel-

leen, koska jarruja on käytettävä jatkuvasti
liukkaalla pinnalla, näyttö  vilkkuu.
Jarrujärjestelmän ylikuumenemisen estämi-
seksi pidonhallintatoiminnon jarruohjaus
keskeytyy väliaikaisesti.
Tämä ei vaikuta pidonhallintatoiminnon
moottoriohjaukseen tai jarrujen normaaliin
toimintaan. Pysäköi auto turvalliseen paik-
kaan.
Kun jarrujärjestelmän lämpötila on laskenut,
näyttö  poistuu näkyvistä ja luistonestotoi-
minto alkaa jälleen toimia.

HUOM
l -näyttö voi syttyä, kun moottori käynniste-

tään. Tämä tarkoittaa, että akkujännite las-
kee hetkellisesti moottoria käynnistettäessä.
Se ei ole merkki toimintahäiriöstä, jos näyttö
sammuu välittömästi.

l Jos autoon on asennettu tilaa säästävä vara-
rengas, renkaan pitokyky on tavanomaista
heikompi. Tällöin näyttö  vilkkuu toden-
näköisemmin.

ASC-varoitusvalo/näyttö
Jos järjestelmässä tapahtuu häiriö, seuraava
varoitusvalo/näyttö tulee esiin.

Varoitusvalo

- ASC-toimintanäyttö

- ASC OFF -näyttö

Varoitusnäyttö

TÄRKEÄÄ
l Järjestelmässä voi olla toimintahäiriö.

Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ja sam-
muta moottori.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista,
sammuuko valo/näyttö. Jos ne sammuvat,
kyseessä ei ole toimintahäiriö. Jos varoitus-
näytöt eivät sammu tai ne tulevat näkyviin
usein, autoa ei tarvitse pysäyttää välittömäs-
ti, mutta suosittelemme sen tarkistuttamista.

TÄRKEÄÄ
l Jos 2WD-autoa hinataan virta-avaimen ol-

lessa “ON”-asennossa tai toimintatilan olles-
sa ON ja vain etupyörien tai vain takapyö-
rien ollessa ilmassa, ASC-järjestelmä saattaa
toimia ja aiheuttaa onnettomuuden. Kun
2WD-autoa hinataan etupyörät ylhäällä, pidä
virta-avain LOCK- tai ACC-asennossa tai
toimintatilana OFF tai ACC. Jos autoa hina-
taan takapyörien ollessa ilmassa, pidä virta-
avain “ACC”-asennossa tai toimintatilana
ACC.
Katso kohta “Hinaus” sivulla 8-25.

Vakionopeussäädin*
Vakionopeussäädin pitää nopeuden automaat-
tisesti samana. Toiminnon voi ottaa käyttöön
nopeuden ollessa vähintään 30 km/h.

Vakionopeussäädin*
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TÄRKEÄÄ
l Jos et halua ajaa tietyllä nopeudella, kytke

vakionopeussäädin pois turvallisuuden var-
mistamiseksi.

l Älä käytä vakionopeussäädintä olosuhteissa,
joissa saman nopeuden säilyttäminen ei on-
nistu, kuten ruuhkassa tai liukkailla, jäisillä,
lumisilla, märillä, tai luistavilla teillä tai jyr-
kissä mäissä.

l Jos autossa on käsivaihteisto, älä siirrä vaih-
devipua N-asentoon (Vapaa), kun ajat vaki-
onopeudella kytkintä painamatta. Moottori
käy liian nopeasti ja voi vaurioitua.

HUOM
l Vakionopeussäädin ei ehkä pysty ylläpitä-

mään nopeutta ylä- tai alamäessä.
l Nopeus voi laskea jyrkässä ylämäessä. Jos

haluat säilyttää vakionopeuden, voit käyttää
kaasupoljinta.

l Jyrkässä alamäessä auton nopeus saattaa ko-
hota yli säädetyn nopeuden. Paina jarrupol-
jinta hallitsemaan nopeutta. Tällöin vakiono-
peussäädin poistuu käytöstä.

Vakionopeussäätimen katkaisi-
met

A- VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN
PÄÄLLE/POIS-kytkin
Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle
ja pois.

B- Kytkin “SET -”
Asetetun nopeuden laskeminen ja halu-
tun nopeuden asettaminen.

C- Kytkin “RES +”
Asetetun nopeuden nostaminen ja alku-
peräisen nopeuden palauttaminen.

D- Kytkin “CANCEL”
Vakionopeustoiminnon poistaminen käy-
töstä.

HUOM
l Kun käytät vakionopeuden säätimen kytki-

miä, paina niitä oikein. Asetettu ajonopeus
voi poistua käytöstä, jos samanaikaisesti pai-
netaan vähintään kahta vakionopeuden sääti-
men kytkintä.

Kytkeminen
1. Kun virta-avain on ON-asennossa tai toi-

mintatila on ON, kytke vakionopeussää-
din päälle painamalla VAKIONOPEUS-
SÄÄTIMEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä
(A). Merkkivalo syttyy monitoiminäytön
tietonäyttöön.

Vakionopeussäädin*
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2. Kiihdytä tai jarruta haluamaasi nopeu-
teen, paina sitten kytkintä “SET -” (B),
kun ilmaisinnäyttö tulee näkyviin moni-
toiminäytön tietonäyttöön. Auto säilyttää
halutun nopeuden.
“SET”-merkkivalo ilmestyy monitoimi-
näytön tietonäyttöön.

HUOM
l Kun kytkin “SET -” (B) vapautetaan, säädin

asettaa auton nopeuden.

Säädetyn nopeuden lisääminen
Valittua nopeutta voidaan lisätä kahdella ta-
valla.

RES + - kytkin
Paina ja pidä alhaalla “RES +” -katkaisinta
(C) ajaessasi asetettua nopeutta. Nopeus kas-
vaa asteittain.
Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt
asetettu.

Jos haluat lisätä nopeutta pienin askelin, pai-
na kytkintä “RES +” (C) alle 1 sekunnin ajan
ja vapauta se.
Jokaisella RES + -kytkimen (C) painalluksel-
la auton nopeus kasvaa noin 1,6 km/h.
Auton nopeus kasvaa 1,6 km/h joka kerta,
kun kytkintä “RES +” (C) painetaan.

Kaasupoljin
Kun ajat asetettua nopeutta, kiihdytä halu-
ttuun nopeuteen kaasupolkimella ja paina sit-
ten kytkintä “SET -” (B). Vapauta kytkin het-
ken kuluttua. Uusi vakionopeus on asetettu.

Säädetyn nopeuden lisääminen
Asetettua nopeutta voidaan vähentää kahdella
tavalla.

SET - kytkin
Paina kytkintä “SET -” (B) yhtäjaksoisesti
säädettyä nopeutta ajaessasi. Nopeus hidastuu
asteittain.

Vakionopeussäädin*
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Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt
asetettu.

Voit hidastaa nopeutta hieman kerrallaan pai-
namalla kytkintä “SET -” (B) alle 1 sekunnin
ajan ja vapauttamalla sen.
Ajonopeutesi hidastuu noin 1,6 km/h joka
kerta, kun painat kytkimen “SET -” (B) alas.

Jarrupoljin
Kun ajat asetettua nopeutta, paina jarrupoljin-
ta. Vakionopeuden säädin poistuu käytöstä.
Paina sen jälkeen kytkintä “SET -” (B) ja va-
pauta kytkin hetkeksi, kun haluat asettaa uu-
den vakionopeuden.

Nopeuden väliaikainen nosta-
minen tai laskeminen

Nopeuden väliaikainen nosta-
minen
Paina kaasupoljinta normaalisti. Kun vapau-
tat polkimet ajonopeutesi palautuu takaisin
valitsemaasi nopeuteen.

HUOM
l Vakionopeuden säätö saattaa lakata toimin-

nasta joissakin ajo-olosuhteissa. Lue tällöin
kohta “Kytkeminen” sivulla 6-67 ja toista
nopeuden asetusmenettely.

Nopeuden väliaikainen laskemi-
nen
Hidasta vauhtia painamalla jarrupoljinta. Voit
palata aiemmin asetettuun nopeuteen paina-
malla kytkintä “RES +” (C).

Vakionopeussäädin*
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Katso kohta “Säädetyn nopeuden vähentämi-
nen” sivulla 6-70.

Poiskytkeminen
Vakionopeuden säätimen voi kytkeä pois
käytöstä seuraavasti:
l Paina VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN

PÄÄLLE/POIS -kytkintä (A) (vakiono-
peuden säädin kytkeytyy pois päältä).

l Paina CANCEL-kytkintä (D).
l Paina jarrupoljinta.

Vakionopeus poistuu automaattisesti käytöstä
seuraavissa tilanteissa.
l kun painetaan kytkintä (käsivaihteiset

autot)
l Kun nopeus laskee noin 15 km/h tai

enemmän asetetun nopeuden alle mäessä
tai muussa tilanteessa.

l Kun nopeus laskee noin 30 km/h:iin tai
alle.

l Kun ajovakausjärjestelmä (ASC) alkaa
toimia.
Katso “Ajovakavuusjärjestelmä (ASC)”
sivulla 6-64.

VAROITUS
l Vaikka vakionopeuden säätimen voi auto-

maatti- tai CVT-vaihteisissa autoissa pois-
taa käytöstä vaihtamalla N-asentoon (va-
paa), älä koskaan siirrä valitsinvipua N-
asentoon (vapaa) ajon aikana.
Moottorilla ei silloin voi jarruttaa ja seu-
rauksena saattaa olla vakava onnetto-
muus.

Vakionopeuden säädin voi kytkeytyä pois
käytöstä myös seuraavissa tilanteissa:
l Kun moottorin nopeus nousee ja lähes-

tyy kierroslukumittarin punaista aluetta
(kierroslukumittarin kiekon punainen
osa).

TÄRKEÄÄ
l Jos vakionopeuden säädin poistuu automaat-

tisesti käytöstä jossakin muussa kuin edellä
mainituissa tilanteissa, järjestelmässä voi ol-
la toimintahäiriö.
Kytke vakionopeudensäädin pois käytöstä
painamalla VAKIONOPEUDENSÄÄTI-
MEN PÄÄLLE/POIS -kytkintä ja tarkistuta
auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeessä.

Säädetyn nopeuden vähentämi-
nen
Jos vakionopeus kytkeytyy pois käytöstä
kohdassa “Poiskytkeminen” sivulla 6-70 ku-
vaillun tilanteen vuoksi, aiemmin asetettuun
nopeuteen voi palata painamalla ylöspäin
kytkintä “RES +” (C), kun ajonopeus on vä-
hintään noin 30 km/h. “SET”-merkkivalo il-
mestyy monitoiminäytön tietonäyttöön.
 

Vakionopeussäädin*
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Seuraavissa tilanteissa et voi kuitenkaan aset-
taa ennalta valitsemaasi nopeutta. Toista no-
peudensäätömenetelmät silloin uudelleen:
l VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN

PÄÄLLE/POIS -kytkintä painetaan.
l Virta-avain käännetään LOCK-asentoon

tai toimintatilaksi asetetaan OFF.
l Merkkivalo sammuu.

Nopeudenrajoitin*
Nopeudenrajoitin on kuljettajaa avustava toi-
minto, joka estää kuljettajan asettaman no-
peuden ylittymisen säädeltäessä moottorin te-
hoa.

TÄRKEÄÄ
l Koska järjestelmä ei käytä käyttöjarrua

(hydraulinen jarru), ajoneuvon nopeus voi
alamäessä ylittää asetetun nopeuden.
Jos kuljettaja haluaa ylläpitää ajoneuvon no-
peutta tällaisessa tilanteessa, hänen on käy-
tettävä käyttöjarrua tai vaihdettava pienem-
mälle vaihteelle.

HUOM
l Jos kytkinpoljinta painetaan (käsivaihteisto),

nopeudenrajoitin ei aktivoidu.

Jos ajoneuvon nopeus ylittää asetetun nopeu-
den (noin 3 km/h), merkkivalo vilkkuu yhdis-
telmämittarissa.
Jos ajoneuvon nopeus ylittää asetetun nopeu-
den noin +3 km/h yli 5 sekunnin ajan häly-
tysviestin antamisen jälkeen, kuuluu korkein-
taan 10 sekuntia kestävä äänimerkki.
Kun ajetaan ilman, että hälytysviestiä näyte-
tään, ja asetettua nopeutta pienennetään ja
ajoneuvon nopeus ylittää asetetun nopeuden
noin +3 km/h, hälytysviesti näytetään, mutta
äänimerkkiä viivästetään.
Jos ajoneuvon nopeus tällöin edelleen ylittää
asetetun nopeuden noin +3 km/h noin 30 se-
kunnin ajan hälytysviestin antamisen jälkeen,
äänimerkki soi enintään 10 sekuntia.
Jos ajoneuvon nopeus laskee asetetun nopeu-
den alapuolelle hälytysviestin näyttämisen
jälkeen, viesti katoaa näytöstä. Jos piip-ääni-
merkki kuuluu, myös piip-äänimerkki mykis-
tyy.

HUOM
l Tämä kuitenkin asettaa akustisen ja visuaali-

sen signaalin etusijalle turvallisuussyistä tai
jos kuljettaja on niin määrittänyt,

HUOM
l Jos asetettu nopeus on liian alhainen valitun

vaihteen vuoksi, nopeudenrajoitin ei ehkä ra-
joita ajoneuvon nopeutta estääkseen mootto-
rin sammumisen.

Nopeudenrajoittimen ohjaus-
kytkimet
Ohjauspyörässä on neljä nopeudenrajoitti-
meen liittyvää kytkintä.

A- SPEED LIMITER ON/OFF -katkaisin
(nopeudenrajoitin päälle/pois)
Kun haluat kytkeä nopeudenrajoittimen pääl-
le/pois.
B- kytkin “SET -”
Kun haluat asettaa ajoneuvon nykyisen no-
peuden asetetuksi nopeudeksi.
C- kytkin “RES +”

Nopeudenrajoitin*
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Kun haluat palauttaa nopeudenrajoittimen
toimintaan käyttäen muistiin tallennettua ase-
tusnopeutta tai kun haluat kasvattaa asetettua
nopeutta.
D- kytkin “CANCEL”
Kun haluat peruuttaa nopeudenrajoittimen
toiminnon.

HUOM
l Paina kytkimiä yksi kerrallaan.

l Nopeudenrajoitin voidaan kytkeä automaat-
tisesti pois toiminnasta, jos kahta tai useam-
paa kytkintä painetaan samanaikaisesti.

Nopeudenrajoittimen tiedot
monitoiminäytön tietonäytössä
Nopeudenrajoittimen tiedot näytetään moni-
toiminäytön tietonäytön yhdistelmämittarissa.

A- Ohjaustila
Ohjaustiloja on yhteensä kolme, kuten
seuraavassa.
LIMIT OFF (RAJOITUS POIS)
Nyt nopeudenrajoitin on VALMIUS-ti-
lassa ja ajoneuvon nopeus voi ylittää
asetetun nopeuden.
LIMIT (RAJOITUS)
Kun nopeudenrajoitin on toiminnassa.
Ajoneuvoa säädellään asetetun nopeuden
ylittämisen estämiseksi.
OVER LIMIT (RAJAN YLITYS)
Kun auton nopeus ylittää asetetun vähin-
tään noin 3 km/h:llä

B- SPEED LIMITER ON -merkkivalo
syttyy
Kun nopeudenrajoitin käynnistetään, nä-
kyviin tulee nopeudenrajoittimen sym-
boli.

C- Asetusnopeus
Asetettu nopeus näytetään, jos se on tal-
lennettu.

Käynnistäminen
Ensin, paina ON/OFF-kytkintä kytkeäksesi
nopeudenrajoittimen virran päälle, kun virta-
avain on ON-asennossa tai toimintatilana on
ON.
Nopeudenrajoitin tulee näkyviin yhdistelmä-
mittarissa.

Kytkeminen
Kiihdytä tai hidasta haluamaasi nopeuteen ja
paina sitten “SET -” katkaisinta (B). Nopeu-
denrajoitin tallentaa nykyisen ajoneuvon no-
peuden, kun “SET -” katkaisin (B) vapaute-
taan. Nyt nopeudenrajoitin alkaa ohjata es-
tääkseen asetetun nopeuden ylittämisen.

Jos ajoneuvon vallitseva nopeus on alle noin
30 km/h (asetettavissa oleva vähimmäisno-
peus), asetettu nopeus asetetaan noin
30 km/h:n tasolle.
Asetettu nopeus näytetään yhdistelmämitta-
rissa.
“LIMIT” -ohjaustila näytetään yhdistelmä-
mittarissa.

Nopeudenrajoitin*

6-72 OGKL19E2Käynnistys ja ajo

6



Säädetyn nopeuden lisääminen
Käyttäen RES + -kytkintä
Paina kytkintä “RES +” jatkuvasti ylöspäin.
 
Sen jälkeen yhdistelmämittarissa näkyvä ase-
tettu nopeus kasvaa vaiheittain.
Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta kytkin “RES +” (C).

Asetettu nopeus nousee noin 5 km/h noin 0,5
sekunnin välein.
Jos haluat lisätä nopeutta pienin askelin, pai-
na kytkintä RES + alle 0,5 sekunnin ajan ja
vapauta se.
Asetettu nopeus kasvaa kullakin napautuksel-
la noin 1 km/h.

Käyttämällä CANCEL-kytkin-
tä, kaasupoljinta ja SET-kytkin-
tä
Paina “CANCEL” (peruuta) -kytkintä (D)
kytkeäksesi nopeusrajoittimen pois.

Tilaa “LIMIT” ei näytetä, ja monitoiminäy-
tössä näkyväksi tilaksi tulee “LIMIT OFF”.

Kiihdytä ajoneuvo haluttuun nopeuteen ja
paina SET-kytkin alas (B) ja vapauta se.

Tila “LIMIT” tulee taas esiin ja asetettu no-
peus on päivitetty.

Säädetyn nopeuden lisääminen
 

Käyttäen SET - -kytkintä
Paina kytkin “SET -” (B) alas.
 
Sen jälkeen yhdistelmämittarissa näkyvä ase-
tettu nopeus vähenee vaiheittain.
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Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta kytkin “SET -” (B).

Asetettu nopeus laskee noin 5 km/h noin 0,5
sekunnin välein.
Jos haluat vähentää nopeutta pienin askelin,
paina kytkintä “SET -” (B) alle 0,5 sekunnin
ajan ja vapauta se.
Asetettu nopeus vähenee kullakin napautuk-
sella noin 1 km/h.

Käyttämällä CANCEL-kytkin-
tä, käyttöjarrua ja SET-kytkin-
tä
Paina “CANCEL” (peruuta) -kytkintä (D)
kytkeäksesi nopeusrajoittimen pois.

Tilaa “LIMIT” ei näytetä, ja monitoiminäy-
tössä näkyväksi tilaksi tulee “LIMIT OFF”.

Kiihdytä haluttuun nopeuteen ja paina SET-
kytkin alas (B) ja vapauta se.

Nopeudenrajoittimen ilmaisin tulee taas esiin
ja asetettu nopeus on päivitetty.

Ajoneuvon nopeuden väliaikai-
nen nostaminen
Kuljettaja voi kiihdyttää tilapäisesti hätätilan-
teessa.
 
Nopeudenrajoitin otetaan tilapäisesti pois
käytöstä ja ajoneuvon nopeutta voidaan kas-
vattaa.
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Nopeudenrajoitin aktivoituu uudelleen, kun
ajoneuvon nopeus laskee riittävästi asetetun
nopeuden alapuolelle.

Paina kaasupoljin liikeradan pohjaan asti (yli
vastuksen, joka tekee polkimesta raskaam-
man ennen kuin poljin on pohjassa).

TÄRKEÄÄ
l Nopeusrajoitin mahdollistaa kaasupolkimen

asentoa vastaavan äkillisen kiihdytyksen.
Ole siis varovainen välttääksesi äkillisen
kiihdytyksen.

Jos auton nopeus ylittää asetetun nopeuden
noin +3 km/h:llä, yhdistelmämittariin ilmes-
tyy hälytysviesti.

TÄRKEÄÄ
l Varo ylinopeutta.

HUOM
l Kuljettaja voi muuttaa asetettua nopeutta tä-

män hätäkäytön aikana.

Poiskytkeminen
Kytke pois jollain seuraavista tavoista.
l Paina CANCEL-katkaisinta (PERUU-

TA)
l Paina nopeusrajoittimen PÄÄLLE/

POIS-katkaisinta
l Jos VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN

PÄÄLLE/POIS -katkaisinta tai ACC
ON/OFF -katkaisinta painetaan, nopeus-
rajoitin kytketään pois toiminnasta.

HUOM
l Jos nopeusrajoitin kytketään pois jollain

muulla tavalla, seurauksena voi olla järjes-
telmän toimintahäiriö.
Lopeta nopeusrajoittimen käyttö ja kytke no-
peusrajoitin pois. Vie auto valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.

TÄRKEÄÄ
l Nopeusrajoitin mahdollistaa kaasupolkimen

asentoa vastaavan äkillisen kiihdytyksen,
kun nopeusrajoitin on kytketty pois toimin-
nasta. Ole varovainen.

Toimintaan palauttaminen
Nopeudenrajoitin tallentaa asetetun nopeu-
den, kun järjestelmä otetaan pois käytöstä,
jolloin nopeudenrajoitin voidaan palauttaa
toimintaan painamalla RES + kytkin (C) ylös.
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Nopeudenrajoitin alkaa tällöin välittömästi
säädellä, ja ajoneuvon nopeus laskee ikään
kuin kaasupoljin vapautettaisiin kokonaan,
jos nopeus on asetettua nopeutta korkeampi.

TÄRKEÄÄ
l Tällöin on mahdollista, että esiintyy nyki-

mistä, riippuen ajovastuksesta. Ole varovai-
nen.

Mukautuva
vakionopeussäädin (ACC) *

Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) ylläpi-
tää asetettua nopeutta, eikä kuljettajan tarvit-
se käyttää kaasupoljinta. Anturin (A) avulla
järjestelmä mittaa nopeuden ja etäisyyden
suhteessa edellä olevaan ajoneuvoon ja yllä-
pitää asetettua seurantaetäisyyttä oman ja
edelläsi kulkevan auton välillä hidastaen au-
toasi automaattisesti, jos se siirtyy liian lähel-
le edessä olevaa autoa.
ACC on kuljettajaa avustava järjestelmä, joka
tekee moottoritiellä ajamisesta mukavampaa.
Jarruvalot palavat automaattisen jarrutuksen
aikana.

Voit halutessasi käyttää vakionopeussäädintä
myös siten, että se ei vaikuta seurantaetäisyy-
teen.

VAROITUS
l Kuljettaja vastaa turvallisesta ajamisesta.

Vaikka ACC ei olisi käytössä, ota aina
huomioon ympäristön olosuhteet ja var-
mista, että ajat turvallisesti.

VAROITUS
l Älä koskaan luota pelkästään ACC:hen.

ACC-järjestelmä on tarkoitettu vähentä-
mään kuljettajan työtä.
ACC-järjestelmä ei ole kolarien välttä-
misjärjestelmä tai automaattinen ajojär-
jestelmä. Järjestelmää ei ole tarkoitettu
poistamaan kuljettajan tarkkaavaisuuden
herpaantumisesta aiheutuvaa vaaraa
(esim. edellä ajavan auton käyttäytymisen
huomioimatta jättäminen tai huolimatto-
muus tai sateesta tai sumusta johtuva
heikko näkyvyys).
Se ei koskaan korvaa turvallista ja varo-
vaista ajotapaa. Varaudu aina jarrutta-
maan manuaalisesti.

l Järjestelmä ei ehkä havaitse todellista ti-
lannetta oikein. Syynä tähän voivat olla
edellä ajavan auton tyyppi ja kyseiseen
autoon liittyvät tilanteet, sääolosuhteet tai
tien oloshteet.
Järjestelmä ei myöskään ehkä pysty jar-
ruttamaan riittävän paljon, jos edellä aja-
va auto jarruttaa äkillisesti tai jokin muu
auto kiilaa eteesi niin, että autosi lähestyy
edellä ajavaa autoa.
Järjestelmän virheellinen käyttö tai liian
vähäinen huomion kiinnittäminen liiken-
teeseen ja liiallinen luottaminen ACC-jär-
jestelmään voivat aiheuttaa vakavan on-
nettomuuden.
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TÄRKEÄÄ
l Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei ehkä

väliaikaisesti kykene tunnistamaan edellä
olevaa ajoneuvoa tai se aktivoi säätely- ja
hälytystoimintoja tunnistaessaan edellä jo-
tain muuta kuin ajoneuvon.
• Kun ajetaan mutkaisella tiellä, mukaan lu-

kien teiden liittymäkohdat, tai kun ajetaan
tietöiden vuoksi suljetun kaistan vieressä
tai muulla vastaavalla alueella.

• Kun ajoneuvosi sijainti ajokaistalla on
epävakaa, ohjataan toistuvasti oikealle ja
vasemmalle tai kun ajo on epävakaata lii-
kenneonnettomuuden, muissa ajoneuvois-
sa olevien ongelmien tms. syiden vuoksi.

• Ajettaessa tiellä, jolla edellä ajava auto
siirtyy eri ajolinjaan kuin oma autosi.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan käytä ACC:tä missään seuraa-

vista tilanteista. Jos tätä ohjetta ei noudateta,
seurauksena voi olla onnettomuus.
• Teillä, joissa on raskasta liikennettä, tai

teillä, joissa on paljon kaarteita tai jyrkkiä
mutkia.

• Liukkailla teillä, kuten jäätyneillä tai lu-
misilla teillä tai sorateillä.

• Heikoissa sääolosuhteissa (sade, lumi,
hiekkamyrsky jne.)

• Jyrkissä alamäissä
• Teillä, joissa on jyrkkiä ylä- ja alamäkiä

tai paljon kaltevuuseroja
• Liikenneolosuhteissa, joissa on kiihdytet-

tävä ja hidastettava usein
• Kun lähestymishälytys soi toistuvasti
• Jos ajoneuvoasi hinataan tai ajoneuvosi

hinaa toista ajoneuvoa.
• Kun ajoneuvosi on alustadynamometrin

tai rullien päällä.
• Kun renkaiden ilmanpaine on väärä.
• Kun vararengasta asennetaan hätätilan-

teessa.
• Kun lumiketjut ovat paikallaan.

l Muista suorittaa seuraavat varotoimet pi-
tääksesi järjestelmän hyvässä toimintakun-
nossa.
Järjestelmän komponenttien virheellinen kä-
sittely voi heikentää anturin toimintaa.
• Vältä anturin altistamista koville isku-

kuormille äläkä koskaan peukaloi tai irro-
ta anturin kiinnitysruuveja.

TÄRKEÄÄ
• Anturin kansi ja anturi on pidettävä puh-

taina.
• Älä peitä anturin asennuskohtaa (kuvassa

tummennettu alue) etiketillä tai ritilällä
jne.

• Anturin etukantta ei saa muuttaa tai maa-
lata.

• Vältä muiden kuin määritettyjen rengas-
kokojen käyttöä ja huolehdi renkaiden ku-
lumisesta tasaisesti.

• Älä muuntele ajoneuvosi jousitusta.
l Jos anturin edessä oleva kansi vaurioituu on-

nettomuudessa, älä käytä ACC-järjestelmää,
vaan ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.
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Kun ACC havaitsee, ettei edel-
lä ole ajoneuvoa asetetulla etäi-
syydellä.
Ajoneuvosi liikkuu asettamallasi nopeudella.
Nopeudeksi voidaan asettaa noin
30–180 km/h.

HUOM
l Jos auton nopeus ylittää asetetun nopeuden

alamäessä, järjestelmä käyttää jarruja auto-
maattisesti, jotta auton nopeus pysyy asete-
tun mukaisena.

l Jos jarrupoljinta painetaan, kun auto jarrut-
taa automaattisesti, jarrupoljin tuntuu jäykäl-
tä, mutta kyseessä ei ole vika. Jarrupoljinta
voi tällöin painaa voimakkaammin, jolloin
seurauksena on suurempi jarrutusvoima.

l Automaattisen jarrutuksen yhteydessä kuu-
luu ääni, mutta se johtuu jarrujen ohjaukses-
ta eikä ole merkki viasta.

Kun ACC havaitsee, että edellä
on ajoneuvo asetetulla etäisyy-
dellä
ACC suorittaa säätelyä ylläpitääkseen seu-
rantaetäisyyttä (aikaviive) sovittaen oman
ajoneuvosi nopeuden edellä olevan ajoneu-
von nopeuteen ja aktivoiden jarrut tarvittaes-
sa.

Jos edellä oleva ajoneuvo pysähtyy, ACC
reagoi siihen pysäyttämällä oman ajoneuvosi.
Kun ACC-järjestelmä siirtyy paikallaan ole-
van auton pito-tilaan auton pysähtymisen jäl-
keen, esiin tulee “HOLD” (PITO).

Kun CC on paikallaan olevan auton pito-ti-
lassa, jos edessä olevan auton seuraaminen
on mahdollista sen lähdettyä liikkeelle, tieto-
näyttöön ilmestyy monitoiminäytön tieto-
näyttöön ilmestyy teksti “ACC VALMIS
ALOITTAMAAN UUDELLEEN”. Kun ha-
luat lähteä uudelleen liikkeelle, paina katkai-
sinta tai paina kaasupoljinta.

VAROITUS
l Älä koskaan poistu autosta ACC-järjes-

telmän ollessa paikallaan olevan auton pi-
to-tilassa. Kun poistut autosta, kytke sei-
sontajarru ja siirrä valitsinvipu P-asen-
toon (pysäköinti).

HUOM
l Kun ACC-järjestelmä on paikallaan olevan

auton pito-tilassa, jarruvalot palavat.
l Kun ACC-järjestelmä on paikallaan olevan

auton pito-tilassa, auto ei ala liikkua uudel-
leen, ellei katkaisinta tai kaasupoljinta paine-
ta.

l Jos suuntavilkun vipua käytetään ACC:n ol-
lessa aktiivinen, järjestelmä voi kiihdyttää
autoa avustaakseen edessä olevan auton
ohittamista.

l Jos edessä oleva auto alkaa liikkua 2 sekun-
nin kuluessa pysähtymisestä, autosi alkaa
liikkua.
Kun ACC-järjestelmä on paikallaan olevan
auton pito-tilassa, Auto Stop & Go (AS&G)
-järjestelmä (jos se kuuluu varusteisiin) toi-
mii, jos käyttöolosuhteet ovat sopivat, vaik-
ka jarrupoljinta ei painettaisi.
Katso kohta “Auto Stop & Go (AS&G) -jär-
jestelmä*” sivulla 6-29.
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Kun ACC ei enää havaitse edelläsi yhtään
ajoneuvoa, summeri soi ja edellä olevan ajo-
neuvon symboli katoaa näytöstä. Ajoneuvoa
kiihdytetään hitaasti asetetun nopeuden pa-
lauttamiseksi ja auto jatkaa liikkumista tällä
nopeudella.

VAROITUS
l Auton nopeus saattaa seuraavissa tilan-

teissa kiihtyä enintään asetettuun nopeu-
teen. Hidasta tarvittaessa nopeutta jarrut-
tamalla.
• Kun auto ei enää seuraa edessä ajavaa

autoa esim. moottoritien liittymässä tai
kun sinä itse tai edessä ajava auto vaih-
taa kaistaa.

VAROITUS
• Mutkassa

l Jos edessä oleva auto kääntyy pois tieltä
tai vaihtaa kaistaa ja kyseisen auton edes-
sä on muu, paikallaan oleva ajoneuvo,
ACC-järjestelmä ei säätele jarrutusta pai-
kallaan olevan ajoneuvon mukaan.

Lähestymishälytys
Kun ACC on aktivoitu ja ajoneuvo tulee liian
lähelle edellä olevaa autoa, koska ACC ei
mahdollista riittävää hidastamista esim. tilan-
teessa, jossa edellä ajanut ajoneuvo hidastaa
nopeasti tai toinen ajoneuvo kiilaa väliin,
ACC varoittaa tilanteesta äänimerkillä ja
näyttämällä vastaavan ilmoituksen.
Lisää tällöin seurantaetäisyyttä painamalla
jarrupoljinta tai hidastamalla muulla tavalla.

TÄRKEÄÄ
l Kun ACC-järjestelmää ei käytetä, sammuta

järjestelmä, jotta se ei toimi vahingossa ja ai-
heuta onnettomuutta.

l Älä koskaan käytä ACC-järjestelmää, jos et
ole auton sisällä.

l Hallinta ei toimi eikä varoituksia anneta seu-
raavissa tilanteissa.
• Autoa lähestyy jokin muu kuin auto, ku-

ten esimerkiksi jalankulkija.
• Jos järjestelmässä on vika (jos ACC-jär-

jestelmä havaitsee vian, näkyviin tulee va-
roitus “ACC SERVICE REQUIRED”
(ACC-järjestelmä on huollettava).)

l ACC ei suorita kiihdytyksen eikä jarrutuk-
sen säätelyä ja antaa vain hälytyksen seuraa-
vissa tilanteissa.
• Edellä oleva ajoneuvo on pysäköity tai

liikkuu erittäin hitaasti.
l ACC-järjestelmä ei ehkä pysty ylläpitämään

nopeutta tai etäisyyttä edellä ajavaan autoon,
eikä se ehkä varoita kuljettajaa, jos järjestel-
mä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa oi-
kein esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.
• Kun toinen auto tulee ohituksen jälkeen

erittäin lähelle omaa autoasi.
• Kun edellä oleva auto siirtyy vasemmalle

tai oikealle.
• Kun edessä oleva auto vetää perävaunua.
• Edellä oleva ajoneuvo liikkuu paljon hi-

taammin kuin oma ajoneuvosi.
• Kun kyseessä on moottoripyörä tai polku-

pöyrä.
• Täysperävaunun vetoauto, jossa ei ole pe-

rävaunua.
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TÄRKEÄÄ
• Auton kyydissä on kuorma, joka ulottuu

alustan ulkopuolelle.
• Auto on matala.
• Kun auton maavara on erittäin suuri.
• Jos tiessä on paljon jyrkkiä ylä- ja alamä-

kiä.
• Ajettaessa epäsäännöllisellä tai epätasai-

sella tienpinnalla.
• Kun ajetaan tunnelissa.
• Kun kuljetat erittäin raskasta kuormaa ta-

kaistuimilla tai tavaratilassa.
• Jonkin aikaa moottorin käynnistämisen

jälkeen.
• Kun ajetaan mutkaisella tiellä, mukaan lu-

kien teiden liittymäkohdat, tai kun ajetaan
tietöiden vuoksi suljetun kaistan vieressä
tai muulla vastaavalla alueella.

• Kun anturin edessä oleva kansi ja anturi
ovat likaisia tai niihin on tarttunut lunta ja
jäätä*.

TÄRKEÄÄ
• Kun edellä ajava tai vastaantuleva auto

roiskuttaa tiellä olevaa vettä, lunta tai
hiekkaa*.
*: Kun ACC-säätely on poistunut käytöstä
automaattisesti suorituskyvyn heikkene-
misen vuoksi, ACC-järjestelmä ei toimi
tilapäisessä tilassa, ja järjestelmä ilmoittaa
tämän kuljettajalle äänimerkin ja merkki-
valon avulla. Kun ACC on tilassa, jossa
voi toimia, merkkivalo sammuu auto-
maattisesti.
Jos merkkivalot eivät sammu, järjestel-
mässä saattaa olla vika.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Vakionopeuskatkaisin

1- ACC ON/OFF-kytkin
Automaattisen ilmastointilaitteen tai va-
kionopeussäätimen kytkeminen päälle ja
pois.

2- “SET -”-katkaisin
Halutun nopeuden asettaminen ja asete-
tun nopeuden laskeminen.

3- “RES +”-katkaisin
Käytetään, kun automaattinen ilmastoin-
tilaite halutaan asettaa toimimaan alku-
peräisellä nopeudella ja myös silloin,
kun asetettua nopeutta halutaan kasvat-
taa.

4- “CANCEL”-katkaisin
Automaattisen ilmastointilaitteen tai va-
kionopeussäätimen ohjaustoiminnon pe-
ruuttaminen.

5- ACC-etäisyyskatkaisin
Käytetään haluttaessa muuttaa ajoneu-
von ja sen edessä olevan ajoneuvon väli-
sen etäisyyden asetusta.

HUOM
l Käytä yksittäisiä kytkimiä oikein yksi toi-

sensa jälkeen.
ACC voi kytkeytyä pois päältä tai sen oh-
jaustoiminto voidaan peruuttaa, jos kahta tai
useampaa kytkintä painetaan samanaikaises-
ti.
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Ajoassistentin näyttö

1- ACC-merkkivalo:
Ilmaisee, että ACC on PÄÄLLÄ.

2- Säätelytilan merkkivalo:
Ilmaisee, että ACC on aktiivinen.
Kaksi ilmaisutyyppiä: “SET” ja
“HOLD” (paikallaan olevan auton tila)

3- Asetettu nopeus:
Ilmaisee tavoitenopeuden.

4- Ajoneuvo edessä -symboli:
Syttyy, kun ACC havaitsee edellä olevan
ajoneuvon. Kaksi ilmaisintyyppiä: “Val-
miustila” ja “Aktiivinen”

Näyttö
Tila

Valmiustila Aktiivinen
Edessä oleva
ajoneuvo ha-

vaittu

5- Seurantaetäisyyden asetuksen symbo-
li:
Ilmaisee asetetun seurantaetäisyyden.
Kaksi ilmaisintyyppiä: “Valmiustila” ja
“Aktiivinen”

Tila
Valmiustila Aktiivinen

Tila
Valmiustila Aktiivinen

Miten ACC:tä käytetään

Järjestelmän käynnistäminen
(asettaminen valmiustilaan)
Kun virta-avain on ON-asennossa tai toimin-
tatila on ON, paina “ACC ON/OFF” -kytkin-
tä lyhyesti, jolloin ACC aktivoituu.
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Monitoiminäytön tietonäytön näyttöön tulee
ACC:n tiedot.
Kun ACC on aktivoitu, se asetetaan valmius-
tilaan, jossa mitään ohjaustoimintoa ei ole
käynnistetty.

HUOM
l Vaikka ACC olisi aktivoituna, kun virta-

avain käännetään “LOCK”-asentoon tai toi-
mintatilan valitsin asetetaan “OFF”-asen-
toon, järjestelmä ei aktivoidu automaattises-
ti, kun virta-avain tai toimintatila asetetaan
seuraavan kerran “ON”-asentoon.

ACC-säätelytoiminnon aktivoi-
minen
Kun ACC-järjestelmä on päällä (valmiusti-
lassa), paina “SET -” -kytkintä ajaessasi.

Kun haluamasi nopeus on saavutettu, vapauta
“SET -” -kytkin; tämä nopeus asetetaan ja
ACC alustaa nopeuden säätelytoiminnon
asettua nopeutta vastaavasti.

Asetettu nopeus näytetään monitoiminäytön
tietonäytössä.
ACC-nopeudeksi voidaan valita noin 30 –
180 km/h.
Nopeussäätimen voi määrittää ja ottaa käyt-
töön, kun ajonopeus on noin 0–30 km/h ja
kun edessä havaitaan auto. Tässä tapauksessa
tavoitenopeudeksi asetetaan 30 km/h.
Tämän alueen ulkopuolisen nopeuden asetta-
minen saa aikaan sen, että ACC ei käynnistä
säätelytoimintoa.

Kun ACC on alustettu, “SET” -merkkivalo
syttyy näytössä. Samanaikaisesti seurantae-
täisyyden asetuksen ja edellä ajavan ajoneu-
von symbolin (vain, kun ACC havaitsee
edessä olevan ajoneuvon) näyttävä näyttö
vaihtuu säätelytilan näyttöön.

Kun ACC-järjestelmä on päällä (valmiusti-
lassa) ja “SET -” ‑kytkintä painetaan samalla,
kun edessä havaitaan ajoneuvo, oma autosi
on pysähdyksissä ja painat jarrupoljinta,
näyttöön tulee “HOLD” ja auton nopeudeksi
asetetaan 30 km/h.

HUOM
l ACC ei voi aloittaa säätelytoimintoa, kun jo-

kin seuraavista ehdoista täyttyy. Tästä tilasta
ilmoitetaan äänimerkillä.
• Kun ajonopeus on yli 180 km/h.
• Kun auton nopeus on noin 0 – 30 km/h ei-

kä ACC havaitse ajoneuvoa edessä.
• Kun ASC on OFF-tilassa (pois).
• Kun ABS, ASC tai TCL on toiminnassa.
• Kun on valintavipu on asennossa “P” (PY-

SÄKÖINTI), “R” (PERUUTUS) tai “N”
(VAPAA).
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HUOM
• Kun jarrupoljinta painetaan (vain auton

liikkuessa).
• Kun seisontajarru on kytkettynä.
• Jos järjestelmä huomaa, että sen toiminta

on heikentynyt anturiin tarttuneen lian
vuoksi.

• Kun järjestelmässä on jotain poikkeavaa.
• Kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kun kuljettajan ovi on auki.
• Kun auto on pysähtyneenä jyrkässä mäes-

sä.

Säädetyn nopeuden lisääminen
Valittua nopeutta voidaan lisätä kahdella ta-
valla.

Käyttäen RES + -kytkintä:
Asetettu nopeus kasvaa 1 km/h jokaisella
“RES +” -kytkimen ylöspäin painalluksella
ACC-säätelytoiminnon ollessa toiminnassa.
Jos pidät kytkintä ylös painettuna, asetettu
nopeus kasvaa vaiheittain 5 km/h kerrallaan.

HUOM
l Uuden nopeusasetuksen ja sen tosiasiallisen

saavuttamisen välillä on tietty aikaviive.
l Nopeuden asetustoiminto on mahdollinen,

vaikka edessä olisi ajoneuvo. Tässä tapauk-
sessa asetettu nopeus kuitenkin kasvaa ilman
varsinaista kiihdytystä.

l Auton nopeutta ei voida asettaa, kun ACC-
järjestelmä on paikallaan olevan auton pito-
tilassa.

TÄRKEÄÄ
l Asetettava nopeus on valittava tilanteeseen

sopivaksi.

Käyttäen kaasupoljinta:
Kun kaasupoljinta painetaan ajettaessa ACC-
säätelytoiminnon toimiessa, voit kiihdyttää
ajoneuvoa tilapäisesti esiasetetun nopeuden
ylittävään nopeuteen.
Kun auto on kiihdyttänyt haluttuun nopeu-
teen, paina “SET -” -katkaisin alas ja vapauta
se. Uusi nopeus asetetaan järjestelmään.

TÄRKEÄÄ
l ACC-jarrusäätelytoiminto ja lähestymishäly-

tys eivät toimi, kun kaasupoljinta painetaan.
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HUOM
l Näytöllä oleva asetetun nopeuden näyttö

muuttuu muotoon “---”, kun kaasupoljinta
painetaan. Tämä näyttö pysyy niin kauan
kuin poljinta painetaan.

l ACC-säätelytoiminto palaa alkuperäiseen
asetettuun nopeuteen heti, kun kaasupoljin
vapautetaan. Joissain olosuhteissa ACC:n
jarrutuksen säätelytoiminto ja hälytystoimin-
not eivät ehkä kuitenkaan toimi jonkin aikaa
kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen.

l Asetettua nopeutta ei voi säätää, kun kaasu-
poljinta painetaan.

Säädetyn nopeuden lisääminen
Asetettua nopeutta voidaan vähentää kahdella
tavalla.

Käyttäen SET - -kytkintä:
Asetettu nopeus vähenee 1 km/h jokaisella
“SET -” -kytkimen alaspäin painalluksella
ACC-säätelytoiminnon ollessa toiminnassa.
Jos pidät kytkintä alas painettuna, asetettu
nopeus vähenee vaiheittain 5 km/h kerral-
laan.

HUOM
l Uuden nopeusasetuksen ja sen tosiasiallisen

saavuttamisen välillä on tietty aikaviive.
l Jos edessä on ajoneuvo ja autosi seuraa ky-

seistä ajoneuvoa asetettua nopeutta alemmal-
la nopeudella, asetettu nopeus vähenee ilman
että jarrutettaisiin.

l Auton nopeutta ei voida asettaa, kun ACC-
järjestelmä on paikallaan olevan auton pito-
tilassa.

TÄRKEÄÄ
l Asetettava nopeus on valittava tilanteeseen

sopivaksi.

Käyttäen jarrupoljinta:
Jos painat jarrupoljinta ACC-säätelytoimin-
non toimiessa, säätelytoiminto peruutetaan,
mikä mahdollistaa ajoneuvon nopeuden hi-
dastamisen.
Kun ajoneuvon nopeus hidastuu haluttuun
nopeuteen, paina “SET -” -kytkintä alas; uusi
nopeus asetetaan silloin järjestelmään.

HUOM
l ACC-säätelytoiminto peruutetaan, jos jarru-

poljinta painetaan ja ACC-säätelytoiminto ei
palaa toimintaan, vaikka poljin vapautettai-
siin.
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Ajoneuvon tilapäinen kiihdyttä-
minen
Paina kaasupoljinta kiihdyttääksesi ajoneu-
voa tilapäisesti. Käynnistä ACC-ohjaus uu-
delleen vapauttamalla poljin.

TÄRKEÄÄ
l ACC-jarrusäätelytoiminto ja lähestymishäly-

tys eivät toimi, kun kaasupoljinta painetaan.
l Asetettava nopeus on valittava tilanteeseen

sopivaksi.

HUOM
l Näytöllä oleva asetetun nopeuden näyttö

muuttuu muotoon “---”, kun kaasupoljinta
painetaan. Tämä näyttö pysyy niin kauan
kuin poljinta painetaan.

HUOM
l Joissain olosuhteissa ACC:n jarrutuksen sää-

telytoiminto ja hälytystoiminnot eivät ehkä
toimi jonkin aikaa kaasupolkimen vapautta-
misen jälkeen.

l Asetettua nopeutta ei voi säätää, kun kaasu-
poljinta painetaan.

ACC-säätelytoiminnon lopetta-
minen

ACC-säätelytoiminnon peruut-
taminen
Voit peruuttaa ACC-säätelytoiminnon jollain
alla esitetyistä tavoista.
 
Kun säätelytoiminto peruutetaan, järjestelmä
asetetaan valmiustilaan. Voit käynnistää jär-
jestelmän uudelleen kytkimellä “SET -” tai
“RES +”, jos säätelytoiminnon aktivointie-
dellytykset ovat olemassa.
 
l Paina “CANCEL”-kytkintä.

l Paina jarrupoljinta (paitsi paikallaan ole-
van auton pito-tilassa).

HUOM
l Voit peruuttaa ACC-säätelytoiminnon myös

painamalla ACC ON/OFF -kytkintä. Jos tätä
kytkintä painetaan, ACC kytketään pois.

l Jos kytket paikallaan olevan auton pito-tilan
pois painamalla kytkintä “CANCEL” tai
“ACC PÄÄLLE/POIS”, auto alkaa liikkua
hyvin hitaasti.

Kun järjestelmä siirtyy valmiustilaan ACC-
säätelytoiminnon poiskytkennän vuoksi,
“SET”-merkkivalo sammuu. Samanaikaisesti
seurantaetäisyyden asetuksen ja edellä ajavan
ajoneuvon symbolin (vain, kun ACC havait-
see edessä olevan ajoneuvon) näyttävä näyttö
vaihtuu valmiustilan näyttöön.
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ACC-säätelytoiminto peruutetaan automaatti-
sesti ja ACC asetetaan valmiustilaan, kun jo-
kin seuraavista olosuhteista on olemassa; täs-
tä tilasta ilmoitetaan äänimerkillä ja monitoi-
minäytön tietonäytössä olevalla viestillä. Voit
käynnistää järjestelmän uudelleen käyttäen
“SET -” tai “RES +” -kytkintä, jos säätelytoi-
minnon uudelleen käynnistämisen edellytyk-
set ovat palautuneet.
Jos ACC-järjestelmä on paikallaan olevan au-
ton pito-tilassa, sähköinen seisontajarru toi-
mii.

l Kun ASC kytketään pois.
l Kun ABS, ASC tai TCL on toiminnassa.
l Kun seisontajarru on kytkettynä.

l Kun on valintavipu on asennossa “P”
(PYSÄKÖINTI), “R” (PERUUTUS) tai
“N” (VAPAA).

l Kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
l Kun kuljettajan ovi on auki.
l Kun ACC-järjestelmä ei enää havaitse

ajoneuvoja edessä, kun paikallaan ole-
van auton pito-tila on valittuna.

l Kun auto on paikallaan olevan auton pi-
to-tilassa vähintään 10 minuuttia.

l Kun järjestelmä tunnistaa auton liukuvan
alas rinnettä, kun auto on paikallaan ole-
van auton pito-tilassa.

 
Jos ACC-järjestelmä arvioi, ettei paikallaan
olevan auton pito-tilaa voida enää ylläpitää
jyrkässä rinteessä sen jälkeen, kun autosi py-
sähtyy edessä olevan ajoneuvon pysähtyessä,
paikallaan olevan auton pito-tila kytkeytyy
pois ja monitoiminäytön tietonäyttöön tulee
varoitus.
Paina jarrupoljinta.

VAROITUS
l Vaikka vakionopeussäädin poistuu käy-

töstä, kun valitsinvipu siirretään “N” (Va-
paa) -asentoon, valitsinvipua ei saa kos-
kaan siirtää “N” (Vapaa) -asentoon moot-
torijarrutuksen aikana, sillä muuten voi
tapahtua vakava onnettomuus.

Jos ACC-järjestelmän tunnistuskyky on hei-
kentynyt esimerkiksi kuten seuraavissa tilan-
teissa, tai jos ACC-järjestelmä arvioi, ettei se
voi kytkeytyä päälle tilapäisesti, ACC-järjes-
telmän toiminta peruutetaan automaattisesti,
äänimerkki soi ja näyttöön tulee viesti tiedok-
si kuljettajalle.

Tätä voi tapahtua, kun:
l Jarrujärjestelmä ylikuumenee alamäessä

jatkuvan jarruttelun vuoksi.

Tätä voi tapahtua, kun:
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l Sääolosuhteet ovat vaikeat, esim. sade,
lumi tai hiekkamyrsky jne.

l Anturin pinnoille on tarttunut vierasta
materuaalia, kuten likaa, lunta tai jäätä.

l Edessä kulkevasta tai vastaantulevasta
autosta roiskahtaa vettä, lunta/loskaa tai
likaa.

l Ajo vähäliikenteisellä tiellä, jolla on
vain muutama ajoneuvo ja edessä on es-
teitä.

Jos viesti näkyy edelleen, ACC:ssa voi olla
toimintahäiriö. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen.
Kun ACC-järjestelmä tunnistaa häiriön jär-
jestelmässä, ACC-järjestelmä kytkeytyy pois
päältä, summeri soi ja monitoiminäyttöön il-
mestyy viesti.
Jos ilmoitus ei poistu, vaikka virtakytkin
käännetään asentoon “LOCK” ja sitten takai-
sin asentoon “ON” tai jos toimintatilaksi ase-
tetaan OFF ja sitten uudelleen ON, ota yh-
teyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeeseen.

ACC:n pois kytkeminen
Kytke ACC pois päältä painamalla “ACC
ON/OFF” -kytkintä, kun ACC on PÄÄLLÄ-
tilassa.

HUOM
l Kytkimen painaminen kytkee ACC:n pois

päältä, vaikka se olisi kytkettynä päälle.
l Asetettu nopeus poistuu, kun ACC-järjestel-

mä sammutetaan tai virta-avaimen asennoksi
asetetaan “LOCK” tai toimintatilaksi asete-
taan OFF.

l Vaikka ACC olisi ON-tilassa, kun virta-avai-
men asennoksi valitaan “LOCK” tai toimin-
tatilaksi asetetaan “OFF”, järjestelmä on
“OFF”-tilassa, kun virta-avaimen asennoksi
tai toimintatilaksi asetetaan seuraavan kerran
“ON”.

Säätelytoiminnon ottaminen
uudelleen käyttöön
Kun ACC-säätelytoiminto on poistettu käy-
töstä (järjestelmä asetettu valmiustilaan) pai-
namalla “CANCEL” -kytkintä tai jarrupoljin-
ta, voit ottaa ACC-säätelytoiminnon uudel-
leen käyttöön alkuperäisellä asetetulla nopeu-
della painamalla kytkintä “RES +” ylöspäin.
Kun ACC on paikallaan olevan auton pito-ti-
lassa ja edessä olevan ajoneuvon seuraami-
nen on mahdollista sen lähdettyä liikkeelle,
mittaristoon ilmestyy teksti ACC READY
TO RESUME (ACC valmis aloittamaan uu-
delleen). Voit lähteä uudelleen liikkeelle pai-
namalla kytkintä “RES +” tai kaasupoljinta.
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HUOM
l Ennen ACC-säätelytoimintoa vaadittavat

olosuhteet ovat samoja kuin käynnistettäessä
ACC-säätelytoimintoa.

l Auto ei lähde liikkeelle uudelleen, vaikka
kuljettaja painaisi kytkintä, jos jarrupoljinta
painetaan.

Kun seurantaetäisyyden ase-
tusta halutaan muuttaa
Seurantaetäisyys muuttuu järjestyksessä aina,
kun ACC:n seurantaetäisyyden asetuskytkin-
tä painetaan. Järjestelmä säilyttää viimeksi
valitun seurantaetäisyysasetuksen muistissa,
vaikka ACC-järjestelmä kytketään pois pääl-
tä tai toimintatilaksi asetetaan OFF.

HUOM
l Seurantaetäisyys vaihtelee nopeuden mu-

kaan. Mitä suuremmaksi nopeus asetetaan,
sitä suurempi seurantaetäisyys on.

Seurantaetäisyyden asetus

Pitkä

Lyhyt

Vakionopeussäätimen aktivoi-
minen (automaattinen nopeu-
den säätely)
Jos ACC ON/OFF -kytkintä pidetään painet-
tuna virta-avaimen tai toimintatilan ollessa
ON-asennossa ja ACC:n ollessa OFF-tilassa,
vakionopeussäädin aktivoidaan. Monitoimi-
näytön tietonäyttö vaihtaa silloin näyttämään
vakionopeussäätimen näytön ja samanaikai-
sesti summeri soi.
Vakionopeussäädin kytketään pois, jos virta-
avain asetetaan “LOCK”-asentoon tai toimin-
totilan valitsin asetetaan OFF-asentoon.
Katso kohta “Vakionopeussäädin*” sivulla
6-66.

TÄRKEÄÄ
l Vakionopeussäädin (joka ohjaa auton no-

peutta automaattisesti) ei annan lähestymis-
hälytystä ja hallitse etäisyyttä edellä ajavaan
autoon.
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Törmäyksen
varoitusjärjestelmä (edessä)
(FCM)*

Törmäyksen varoitusjärjestelmä (FCM) käyt-
tää anturia (A) määrittääkseen etäisyyden
edessä kulkevaan ajoneuvoon ja jalankulki-
jaan ja sen nopeuden suhteessa omaan ajo-
neuvoosi. Jos FCM määrittää, että autosi on
vaarassa törmätä edessä olevaan ajoneuvoon
tai jalankulkijaan, se antaa visuaalisen ja
akustisen hälytyksen (Törmäyksen varoitus-
järjestelmä (edessä), lisää jarrunesteen pai-
netta (FCM-jarrun esitäyttötoiminto) ja lisää
myös jarrutusvoimaa painaessasi jarrupoljinta
(FCM-jarruassistentti). Näin estetään tör-
mäys.
Jos törmäysriski edelleen kasvaa, järjestelmä
jarruttaa hieman kehottaakseen sinua käyttä-
mään jarruja. Jos järjestelmä havaitsee, että
törmäys on (lähes) väistämätön, se aktivoi
hätäjarrutuksen lievittääkseen törmäyksen
seurauksia tai välttääkseen mahdollisen tör-
mäyksen (FCM-jarrutustoiminto).
Jarruvalot palavat automaattisen jarrutuksen
aikana.

Jos törmäyksen varoitusjärjestelmä edessä
(FCM) kytketään PÄÄLLE/POIS, virheelli-
sen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä
(UMS) kytkeytyy samanaikaisesti PÄÄLLE/
POIS. (Autot, jotka on varustettu UMS:llä)

Tyyppi 1

Tyyppi 2
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VAROITUS
l Kuljettaja vastaa turvallisesta ajamisesta.

FCM-järjestelmä vähentää törmäyksestä
aiheutuvia vahinkoja tai välttää törmäyk-
siä mahdollisimman hyvin.
Järjestelmää ei ole tarkoitettu poistamaan
kuljettajan tarkkaavaisuuden herpaantu-
misesta aiheutuvaa vaaraa (esim. edellä
ajavan auton käyttäytymisen huomioi-
matta jättäminen tai huolimattomuus tai
sateesta tai sumusta johtuva heikko näky-
vyys).
Se ei koskaan korvaa turvallista ja varo-
vaista ajotapaa. Varaudu aina jarrutta-
maan manuaalisesti.

l FCM-järjestelmä välttää auton keulan
törmäyksiä mahdollisimman paljon. Sen
vaikutus riippuu kuitenkin tilanteesta ja
olosuhteista, kuten ajo-olosuhteista, tieo-
losuhteista ja ohjauksesta, kiihdytyksistä
ja jarrutuksista, joten toiminnon vaikutus
ei ole aina yhtä tehokas.
Jos ajoneuvosi on vaarassa joutua tör-
mäykseen, suorita kaikki tarvittavat tör-
mäyksen estävät toimet, paina jarrupol-
jinta voimakkaasti riippumatta siitä, onko
järjestelmä aktivoitu.

l Älä yritä varmistaa FCM-järjestelmän
toimintaa. Määrätyissä tilanteissa se voi
aiheuttaa onnettomuuden ja johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Törmäyksen varoitusjärjestel-
mä (edessä)
Jos järjestelmä havaitsee, että ajoneuvosi on
vaarassa törmätä edellä olevaan ajoneuvoon
tai jalankulkijaan, tämä toiminto varoittaa
mahdollisesta vaarasta visuaalisilla ja akusti-
silla hälytyksillä.
Kun tämä toiminto kytkeytyy, järjestelmä an-
taa äänimerkin ja samalla monitoiminäytön
tietonäyttöön tulee “BRAKE”-sanoma (“jar-
ruta”).

Törmäysvaroitustoiminto (edessä) toimii seu-
raavilla auton nopeuksilla:
Tyyppi 1
l Autoa kohti: noin 15–140 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 7–65 km/h.

Tyyppi 2
l Autoa kohti: noin 15–180 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 7–65 km/h.

TÄRKEÄÄ
l Joissain tilanteissa akustinen hälytys ei ehkä

lainkaan toimi tai se on vain vaivoin kuulta-
vissa. Älä luota järjestelmään sokeasti; jos
ajoneuvosi on vaarassa joutua törmäykseen,
suorita kaikki tarvittavat törmäyksen estävät
toimet, paina jarrupoljinta voimakkaasti riip-
pumatta siitä, onko järjestelmä aktivoitu.

FCM-jarrun esitäyttötoiminto
Jos järjestelmä havaitsee, että ajoneuvosi on
vaarassa törmätä edellä olevaan ajoneuvoon,
tämä toiminto lisää jarrulinjaan jarrunestettä
saadakseen jarrut toimimaan tunnokkaammin
jarrupoljinta painettaessa.
FCM-jarrun täyttötoiminto toimii seuraavilla
auton nopeuksilla:

Tyyppi 1
l Autoa kohti: noin 5 km/h - 80 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 5 km/h -

65 km/h.

Tyyppi 2
l Autoa kohti: noin 5 km/h - 180 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 5 km/h -

65 km/h.
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FCM-jarruassistentti
Jos järjestelmä havaitsee, että autosi on vaa-
rassa törmätä edellä ajavaan autoon tai jalan-
kulkijaan, tämä toiminto aktivoi jarruassis-
tentin nopeammin kuin itse jarruassistentti-
toiminto. FCM-jarruassistentti toimii seuraa-
villa auton nopeuksilla:

Tyyppi 1
l Autoa kohti: noin 15–80 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 15–65 km/h.

Tyyppi 2
l Autoa kohti: noin 15–180 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 15–65 km/h.

TÄRKEÄÄ
l Jarruassistenttijärjestelmä ei ehkä aktivoidu,

jos jarrupoljinta käytetään tietyillä tavoilla.
Älä luota järjestelmään sokeasti; jos ajoneu-
vosi on vaarassa joutua törmäykseen, suorita
kaikki tarvittavat törmäyksen estävät toimet,
paina jarrupoljinta voimakkaasti riippumatta
siitä, onko järjestelmä aktivoitu.

FCM-jarrutustoiminto
Jos järjestelmä arvioi, että auto on vaarassa
törmätä sen edessä olevaan autoon tai jalan-
kulkijaan, järjestelmä käyttää jarruja kohta-
laisesti ja kannustaa kuljettajaa jarruttamaan.

Jos järjestelmä arvioi, että törmäys on väistä-
mätön, se aloittaa hätäjarrutuksen törmäyksen
aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi tai
jos mahdollista, törmäyksen välttämiseksi ko-
konaan.
Kun FCM-jarrutus aktivoidaan, sinua varoite-
taan vaarasta “JARRU”-ilmoituksella ja
akustisilla hälytyksillä, kuten törmäysvaroi-
tustoiminnon yhteydessä.
Kun FCM-jarrutus on aktivoitu, monitoimi-
näytön tietonäyttöön tulee seuraava ilmoitus.

FCM-jarrutoiminto toimii seuraavilla auton
nopeuksilla:

Tyyppi 1
l Autoa kohti: noin 5 km/h - 80 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 5 km/h -

65 km/h.

Tyyppi 2
l Autoa kohti: noin 5 km/h - 180 km/h.
l Jalankulkijaa kohti: noin 5 km/h -

65 km/h.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä FCM-järjestelmää normaaliin jar-

rutukseen.
l Kun FCM-toiminnon aktivoituminen on py-

säyttänyt ajoneuvosi, automaattinen jarrutus
lopetetaan. Koska ajoneuvo lähtee tällöin
liikkeelle, muista painaa jarrupoljinta pitääk-
sesi auton paikallaan.

l Kun jarrua käytetään automaattijarrutuksen
ollessa käytössä, poljin tuntuu jäykältä.
Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
Voit painaa poljinta voimakkaammin jarru-
tuksen avuksi.

l Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei suorita
säätelyä eikä anna hälytyksiä.
• Kun toinen ajoneuvo tai jalankulkija kii-

laa äkillisesti eteesi.
• Kun etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon

tai jalankulkijaan on erittäin lyhyt.
• Kun vastaan tulee auto.
• Käsivaihteisissa autoissa, kun vaihdevipu

on R-asennossa (PERUUTUS).
Jos autossa on automaatti- tai CVT-vaih-
teisto, kun valitsinvipu on “P”- (pysäköin-
ti) tai R-asennossa (peruutus).

• Kun FCM on tunnistanut järjestelmässä
olevan ongelman.

l Jos ASC otetaan pois toiminnasta, FCM-jar-
rutoiminto ei toimi. Katso kohta “Ajovaka-
vuusjärjestelmä (ASC)” sivulla 6-64.

l Tilanteesta riippuen FCM tunnistaa ta ei tun-
nista moottoripyörää, polkupyörää tai seinää.
FCM:ää ei ole suunniteltu näiden kohteiden
tunnistamiseen.
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TÄRKEÄÄ
l Törmäysvaroitustoiminto ja/tai FCM-jarru-

tustoiminto eivät ehkä toimi seuraavissa ti-
lanteissa.
• Kun toinen ajoneuvo kiilaa äkillisesti

eteesi.
• Kun toinen auto tulee ohituksen jälkeen

erittäin lähelle omaa autoasi.
• Kun edellä oleva auto siirtyy vasemmalle

tai oikealle.
• Kun edessä oleva auto vetää perävaunua.
• Täysperävaunun vetoauto, jossa ei ole pe-

rävaunua.
• Auton kyydissä on kuorma, joka ulottuu

alustan ulkopuolelle.
• Auto on matala.
• Kun auton maavara on erittäin suuri.
• Kun edessä oleva ajoneuvo on erittäin li-

kainen.
• Kun edessä oleva ajoneuvo on lumen pei-

tossa.
• Kun edessä olevassa ajoneuvossa on suuri

lasipinta.
• Kun edessä olevassa ajoneuvossa ei ole

heijastimia (lampun heijastimet) tai hei-
jastin on matalalla.

• Kun edessä oleva ajoneuvo on autotraileri
tai vastaavanmuotoinen ajoneuvo.

• Kun auton lähellä on jokin toinen esine.
• Kun ajetaan tiellä, jossa on useita peräk-

käisiä mutkia, mukaan lukien teiden si-
sään- ja ulosmenoluiskat.

• Kun kiihdytetään ja hidastetaan nopeasti.

TÄRKEÄÄ
• Kun järjestelmä määrittää kuljettajan suo-

rittamat ohjaus-, kiihdytys-, jarrutus- tai
vaihteen vaihtamistoimenpiteet törmäyk-
sen ehkäisytoimenpiteiksi.

• Kun ajat tiellä, jossa on jyrkkiä ja vaihte-
levia ylä- ja alamäkiä.

• Kun ajetaan sateen, lumen, jään jne. liu-
kastamalla tiellä.

• Kun tienpinta on epätasainen.
• Kun ajetaan pimeällä alueella, kuten tun-

nelissa tai yöllä.
• Kun olet vaihtanut kaistaa ja autosi lähes-

tyy edessä ajavaa autoa heti.
• Jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet käänty-

nyt vasemmalle tai oikealle.
• Kun kuljetat erittäin raskasta kuormaa ta-

kaistuimilla tai tavaratilassa.
• Kun moottori on ollut käynnissä pitkään.
• Kun käytetään tuulilasinpesintä.
• Jos tuulilasinpyyhkimet eivät ole alkupe-

räisiä MITSUBISHI MOTORS -varaosia
tai vastaavia.

• Kun anturi muuttuu erittäin kuumaksi tai
kylmäksi.

• Jos akku heikkenee tai tyhjenee.
• Kun voimakas valo vaikuttaa anturiin

(esim. suora auringonvalo tai vastaantule-
van auton ajovalot).

• Heikoissa sääolosuhteissa (sade, lumi,
hiekkamyrsky jne.)

• Kun tuulilasi on anturiosan kohdalla lian,
vesipisaroiden, lumen ja jään jne. peitos-
sa.

TÄRKEÄÄ
• Kun edellä ajava tai vastaantuleva auto

roiskuttaa tiellä olevaa vettä, lunta tai
hiekkaa.

l FCM ei ehkä tunnista jalankulkijaa tietyissä
tilanteissa. Näitä ovat:
• Jos jalankulkija on lyhyempi kuin noin

1 m tai pitempi kuin noin 2 m.
• Jos jalankulkijalla on löysät vaatteet.
• Jos osa jalankulkijan vartalosta on piilos-

sa, esim. sateenvarjon, kookkaan laukun
jne. peitossa.

• Jos jalankulkija nojaa eteenpäin, istuu tai
makaa tiellä.

• Kun jalankulkija työntää/vetää jotain, ku-
ten rattaita, pyörää tai pyörätuolia.

• Kun jalankulkijoita on kokoontunut yh-
deksi ryhmäksi.

• Kun jalankulkijan vaatteet ovat lähes sa-
manvärisiä ja yhtä kirkkaita kuin ympäris-
tö.

• Kun jalankulkija on erittäin lähellä jotain
kohdetta, kuten autoa.

• Kun jalankulkija on pimeällä alueella,
esim. yöllä tai tunnelissa.

• Kun jalankulkija kävelee nopeasti tai
juoksee.

• Kun jalankulkija ryntää äkillisesti auton
eteen.

• Kun jalankulkija on lähellä auton kulmaa.
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TÄRKEÄÄ
l Eräät seikat, kuten oman ajoneuvosi ja edel-

läsi olevan ajoneuvon sijainti suhteessa toi-
siinsa, kuljettajan oma ohjaustapa ja liiken-
neonnettomuuden tai toisessa autossa olevan
vian aiheuttama liikenteen epäsäännöllisyys
voivat häiritä FCM-säätelytoimintoa ja häly-
tystoimintoja.

l Kun järjestelmä tunnistaa kuljettajan ohjaus-
tai kiihdytystoimenpiteet väistötoimenpiteik-
si, joiden tarkoituksena on törmäyksen vält-
täminen, FCM-järjestelmän ohjaus- ja häly-
tystoiminnot voivat peruuntua.

l FCM-säätelytoiminto ja hälytystoiminnot
saattavat aktivoitua seuraavissa tilanteissa.
• Kun mutkaan tai risteykseen tultaessa tien

vieressä on rakenne (B).

• Kun ajetaan kapealla rautasillalla.
• Kun ohitetaan portti, jonka pää tai sivuvä-

lys on pieni.
• Kun tien pinnalla on metalliesineitä, por-

rastuksia tai ulkonemia.
• Kun edellä olevaa ajoneuvoa lähestytään

nopeasti, koska se halutaan ohittaa.
• Kun ohitetaan elektroninen tiemaksun ke-

räyspiste.

TÄRKEÄÄ
• Ajettaessa ylikulkusillan, jalankulkijoiden

ylikäytävän tai pienen tunnelin ali.
• Ajettaessa monikerroksisessa pysäköinti-

talossa.
• Kun tie kaltevuus muuttuu ajon aikana

äkillisesti.
• Pysäytettäessä hyvin lähelle seinää tai

edellä ajavaa autoa.
• Ohitettaessa auto, jalankulkija tai esine

hyvin läheltä.

• Ajettaessa tiellä, jolla edellä ajava auto
siirtyy eri ajolinjaan kuin oma autosi.

• Kun ohitetaan alue, missä esineitä voi
koskea autoon, esim. paksu ruoho, puu-
noksat tai mainokset.

• Kun tiellä on kuvioita, joita voi erehtyä
luulemaan autoksi tai jalankulkijaksi.

TÄRKEÄÄ
• Kun ajoreitille kiilaa ajoneuvo anturin

tunnistusalueella.
• Kun vastaantuleva ajoneuvo on suoraan

autosi edessä mutkaisella tiellä.
• Kun ohitetaan muoviverhoja jne.
• Kun FCM tunnistaa autosi päällä olevan

pitkän esineen, kuten sukset tai kattoteli-
neen.

• Kun ajetaan sumussa, höyryssä, savussa
tai pölyssä.

• Kun tuulilasi on anturiosan kohdalla lian,
vesipisaroiden, lumen ja jään jne. peitos-
sa.

l Kytke järjestelmä etukäteen pois päältä, kun
ajoneuvo viedään johonkin seuraavista tilan-
teista, koska niissä järjestelmä voi toimia
odottamattomalla tavalla.
• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Kun ajoneuvosi renkaita käytetään nostu-

rin moottorilla.
• Jos ajoneuvoasi hinataan tai ajoneuvosi

hinaa toista ajoneuvoa.
• Kun ajoneuvoasi kuljetetaan kuorma-au-

tossa.
• Kun autolla kilpaillaan moottoriradalla.
• Kun ajoneuvosi on alustadynamometrin

tai rullien päällä.
• Kun rengaspaine on väärä.
• Kun vararengasta asennetaan hätätilan-

teessa.
• Kun lumiketjut ovat paikallaan.
• Jos anturin päällä tai ympärillä oleva tuu-

lilasi on halkeillut tai naarmuilla.
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HUOM
l Järjestelmästä kuuluu ääni, kun automaatti-

nen jarrutus aktivoituu. Se on osa jarrutuk-
sen hallintaa, eikä kyseessä ole toimintahäi-
riö.

FCM:n ja virheellisen nopeu-
den lisäyksen varoitusjärjestel-
män (Ultrasonic misaccelerati-
on Mitigation System, UMS)*
PÄÄLLE/POIS-kytkin
Tätä kytkintä käytetään törmäyksen varoitus-
järjestelmän (FCM) ja virheellisen nopeuden
lisäyksen ultraäänivaroitusjärjestelmän
(UMS) kytkemiseen päälle ja pois sekä tör-
mäysvaroituksen ajoituksen valitsemiseen.

Kun kytkintä pidetään painettuna, törmäyk-
sen varoitusjärjestelmän (FCM) ja UMS:n
ON/OFF-tila vaihtuu ON-tilasta (päällä)
OFF-tilaan (pois) ja päinvastoin. Jos kytkintä
painetaan lyhyesti FCM:n ollessa PÄÄLLÄ,
voit muuttaa törmäysvaroituksen ajoitusta.

HUOM
l Kun FCM:n ja UMS:n* PÄÄLLE/POIS-kyt-

kintä pidetään painettuna FCM:n tilan muut-
tamiseksi, virheellisen nopeuden lisäyksen
varoitusjärjestelmän (UMS) tila muuttuu sa-
manaikaisesti.

Järjestelmän päälle/pois kytke-
minen
Voit kytkeä järjestelmän OFF-tilasta ON-ti-
laan tai ON-tilasta OFF-tilaan pitämällä
FCM:n ja UMS:n* PÄÄLLE/POIS-kytkintä
painettuna virta-avaimen tai toimintatilan va-
litsimen ollessa ON-asennossa.

Kun järjestelmä on kytketty käyttöön, moni-
toiminäytön tietonäytössä näkyy valittuna
oleva törmäysvaroituksen ajoitus ja mittaris-
ton -merkkivalo sammuu.

Kun kytket järjestelmän pois käytöstä, moni-
toiminäytön tietonäyttöön tulee seuraava il-
moitus ja mittariston -merkkivalo syttyy.

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, FCM kytkeytyy
takaisin päälle.

HUOM
l  -merkkivalo on yhdistetty “Ultrasonic mi-

sacceleration Mitigation- System OFF” -il-
maisimeen.
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Hälytyksen ajoituksen muutta-
minen
Paina törmäyksen varoitusjärjestelmän
(FCM) ja virheellisen nopeuden lisäyksen
ultraäänivaroitusjärjestelmän (Ultrasonic mi-
sacceleration Mitigation System, UMS)*
PÄÄLLE/POIS -kytkintä lyhyesti muuttaak-
sesi nokkakolarista varoittavan törmäysvaroi-
tuksen aktivoitumisen ajoitusta. Aina, kun
kytkintä painetaan, hälytyksen ajoitus muut-
tuu asetuksen kolmen tason välillä (varhai-
nen, normaali tai myöhäinen hälytys).
Kun teet valintaa, valittu hälytyksen ajoitus
näytetään monitoiminäytön tietonäytössä.
Järjestelmä säilyttää viimeksi valitun häly-
tyksen ajastuksen muistissa, vaikka FCM-jär-
jestelmä kytketään pois päältä, virta-avain
käännetään asentoon LOCK tai toimintatilak-
si asetetaan “OFF”.

Etäisyystila: Varhainen

Etäisyystila: Normaali

Etäisyystila: Myöhäinen

TÄRKEÄÄ
l FCM-jarrun esitäyttötoiminnon, FCM-jar-

ruassistentin ja FCM-jarrutustoimintojen ak-
tivoitumisen ajoitusta ei voi muuttaa.

Järjestelmävirheen varoitus
Jos järjestelmässä on ongelma, annetaan vi-
suaalinen varoitus, jossa yksilöidään ongel-
man tyyppi. Lisäksi kuuluu akustinen häly-
tys.

Kun kamera ja tutka eivät tun-
nista tarkasti
FCM-järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos
FCM-järjestelmä arvioi, ettei se enää pysty
tunnistamaan kohteita oikein.
Tätä voi tapahtua, kun:
l Sääolosuhteet ovat vaikeat, esim. sade,

lumi tai hiekkamyrsky jne.
l Tuulilasin anturiosan kohdalle tai anturin

pinnalle on tarttunut vierasta materiaalia,
kuten likaa, lunta tai jäätä.

l Edessä kulkevasta tai vastaantulevasta
autosta roiskahtaa vettä, lunta/loskaa tai
likaa.

l Ajo vähäliikenteisellä tiellä, jolla on
vain muutama ajoneuvo ja edessä on es-
teitä. (Vain tyyppi 2)

Seuraava ilmoitus tulee monitoiminäytön tie-
tonäyttöön ja mittariston -merkkivalo syt-
tyy.

tai
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(Vain tyyppi 2)

Kun anturin suorituskyky palautuu, FCM-toi-
minnot alkavat jälleen toimia.
Jos viesti näkyy edelleen, anturissa voi olla
toimintahäiriö. Pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan anturin.

HUOM
l “DRIVER ASSISTANCE CAMERA

BLOCKED” (KULJETTAJAN APUKAME-
RA LUKITTU) -viesti voi näkyä tilapäisesti
tietonäytössä, kun anturi ei voi tunnistaa ajo-
neuvoa, jalankulkijaa tai esinettä alueen si-
sällä. Tämä ei siis ole vika. Kun ajoneuvo tai
esine tulee alueen sisälle, FCM-toiminto pa-
laa ja viesti poistuu.

Kun järjestelmä ei tilapäisesti
toimi
Jos järjestelmä ei jostain syystä tilapäisesti
toimi, monitoiminäytön tietonäyttöön tulee
seuraava ilmoitus, mittariston -merkkivalo
syttyy ja FCM kytkeytyy automaattisesti pois
käytöstä.

Jos viesti näkyy edelleen, FCM:ssä voi olla
toimintahäiriö. Pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan järjestelmä.

Anturi on liian kuuma tai kyl-
mä
Jos järjestelmä ei jostain syystä tilapäisesti
toimi anturin korkean tai matalan lämpötilan
vuoksi, monitoiminäytön tietonäyttöön tulee
seuraava ilmoitus, mittariston -merkkivalo
syttyy ja FCM kytkeytyy automaattisesti pois
käytöstä.
Kun anturin lämpötila on palannut asianmu-
kaiselle alueelle, järjestelmä alkaa automaat-
tisesti toimia.

Jos viesti näkyy edelleen, FCM:ssä voi olla
toimintahäiriö. Pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan järjestelmä.

FCM:n poistaminen käytöstä
vian vuoksi
Jos FCM havaitsee järjestelmässä toiminta-
häiriön, monitoiminäytön tietonäyttöön tulee
jompikumpi seuraavista ilmoituksista, mitta-
riston -merkkivalo syttyy ja FCM kytkey-
tyy automaattisesti pois käytöstä.

Jos ilmoitus ei poistu, vaikka virtakytkin
käännetään asentoon “LOCK” ja sitten takai-
sin asentoon “ON” tai jos toimintatilaksi ase-
tetaan OFF ja sitten uudelleen ON, ota yh-
teyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeeseen.
Jos viesti näkyy edelleen, FCM:ssä voi olla
toimintahäiriö.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen.
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HUOM
l Jos anturin tai sitä ympäröivän alueen läm-

pötila nousee erittäin korkeaksi, kun auto
pysäköidään auringonpaahteeseen, “FCM
HUOLTOA VAADITAAN” -viesti voi tulla
esiin.
Jos viesti ei poistu moottorin uudelleenkäyn-
nistämisen jälkeen, vaikka anturin tai sitä
ympäröivän alueen lämpötila on asettunut
sopivalle tasolle, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Anturin käsittely
Anturi (A) sijaitsee tuulilasin ja etupuskurin
sisäpuolella (vain tyyppi 2) kuvan mukaises-
ti.
Seuraavat järjestelmät käyttävät anturia:
l Törmäyksen varoitusjärjestelmä (edessä)

(FCM)*
l Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
l Automaattinen kaukovalojärjestelmä

(AHB)*

l Mukautuva vakionopeussäädin (ACC)*

Tyyppi 1

Tyyppi 2

TÄRKEÄÄ
l Kun haluat varmistaa FCM:n, LDW:n,

AHB:n ja ACC:n oikean toiminnan:
• Pidä anturia ympäröivät pinnat aina puh-

taana.
Jos se tuulilasin sisäpinta, mihin anturi on
asennettu, likaantuu tai huurtuu, ota yh-
teyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

• Älä altista anturia tai sitä ympäröivää
aluetta iskuille tai kuormituksille.

• Älä laita tuulilasille anturin eteen mitään
(esim. tarroja tai kalvoa).
Älä laita tuulilasin sisäpuolelle anturin
alapuolelle mitään (esim. tarroja tai kal-
voa).

• Älä yritä irrottaa tai purkaa anturia tai an-
turin kiinnitysruuvia.

• Anturin etukantta ei saa muuttaa tai maa-
lata.

• Älä peitä anturin asennuskohtaa rekisteri-
kilvellä tai muulla esineellä, kuten maski-
suojalla tms. (Vain tyyppi 2)
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TÄRKEÄÄ
• Jos tuulilasi huurtuu, poista huurre tuulila-

sista huurteenpoiston kytkimellä.
• Pidä pyyhkimen sulat hyvässä kunnossa.

Katso kohta “Lasinpyyhkimien sulat” si-
vulla 9-05.
Käytä vain ALKUPERÄISIÄ
MITSUBISHI MOTORS -osia, kun vaih-
dat pyyhkimen sulat.

• Älä likaa tai vioita anturia.
• Älä suihkuta lasinpesunestettä anturin

päälle. Älä myöskään läikytä nesteitä, ku-
ten virvokkeita, anturin päälle.

• Älä asenna anturin lähelle sähkölaitetta,
kuten antennia tai sellaista laitetta, joka
lähettää voimakkaita sähköisiä aaltoja.

• Käytä aina samankokoisia, samantyyppi-
siä ja samanmerkkisiä renkaita, jotka eivät
ole kuluneet epätasaisesti.

• Älä muuntele auton jousitusta.
l Jos anturin yläpuolinen tuulilasi tai anturia

ympäröivä tuulilasi on halkeillut tai naar-
muuntunut, anturi ei ehkä tunnista kohdetta
oikein. Seurauksena voi olla vakava onnetto-
muus. Kytke FCM pois päältä ja anna lähim-
män valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeen tarkastaa auto mahdollisim-
man pian.
Jos sinun on korjattava tuulilasi, ota yhteyttä
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Anturi lähettää infrapunasäteilyä, kun virta-

avain käännetään ON-asentoon tai toiminta-
tilaksi asetetaan ON. Älä katso kohti anturia
optisilla laitteilla, kuten suurennuslasilla.
Infrapunasäde voi vahingoittaa silmiäsi.

Lasersäteen tekniset tiedot
Laser-luokka

Suurin keskimääräi-
nen teho

45 mW

Pulssin kesto 33 ns

Aallonpituus 905 nm

Hajontakulma
(vaaka x pysty)

28° x 12°

Laser-luokan merkintä
Euroopan vientimallit

Israelin vientimallit

 

Laserin selostetarra
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Laserin varoitustarra
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Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS)*
Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (Ultrasonic misacceleration Mitigation System, UMS) estää äkilliset käynnistykset ja tör-
mäykset, jotka aiheutuvat moottorin tehon kasvusta noin 5 sekunnin ajan, kun järjestelmä havaitsee, että 4 metrin sisällä edessä ja/tai takana on
toinen auto tai muu este ja järjestelmä arvioi kaasupoljinta painetun liian äkillisesti ja liian voimakkaasti. Järjestelmä toimii, kun auto on pysäy-
tetty tai se liikkuu eteen- tai taaksepäin alle noin 10 km/h nopeudella.
Kun virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS) on toiminnassa, monitoiminäytön tietonäytössä näytetään varoitus ja summeri
soi jaksottain.
UMS kytkeytyy PÄÄLLE/POIS samalla, kun törmäyksen varoitusjärjestelmä (edessä) (FCM) kytketään PÄÄLLE/POIS (FCM-järjestelmällä va-
rustetut autot)

Tilanne Toiminnon näyttö Summeri
Kun autosi edessä havaitaan este valitsimen ollessa asennossa
“D” (AJO) tai käsivalintatilassa, ja jos kaasupoljinta painetaan
nopeasti ja liian voimakkaasti, moottorin tehoa lasketaan noin
5 sekunnin ajaksi.

Kun autosi takana havaitaan este valintavivun ollessa asennos-
sa “R” (Peruutus), ja jos kaasupoljinta painetaan nopeasti ja
liian voimakkaasti, moottorin tehoa lasketaan noin 5 sekunnin
ajaksi.

  

Katkonainen
piippaus-ääni
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VAROITUS
l Älä luota UMS:ään liikaa. Se ei koskaan korvaa turvallista ja varovaista ajotapaa. Käytä kaasupoljinta aina varovaisesti ympäristöolosuhteet huo-

mioiden. Väärinkäyttö voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
l Koska virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS) ei pidä autoa pysäytettynä, paina jarrupoljinta ympäristöolosuhteita vastaavalla

tavalla.
l Tilanteesta riippuen järjestelmä ei ehkä toimi, vaikka autosi edessä tai takana olisi toinen auto tai muu este, ja tämän seurauksena auto voi käyn-

nistyä äkillisesti ja joutua vakavaan onnettomuuteen.
l Jos auto jää loukkuun rautatien ylityskohtaan, koska virheellisesti esteeksi määritetty radan puomi aktivoi järjestelmän, älä panikoi, vaan poistu

rautatien ylityskohdasta jollain seuraavista tavoista.
• Nosta jalkasi kaasupolkimelta ja paina poljinta sitten uudelleen kevyesti.
• Kytke järjestelmä POIS. (Paina FCM:n ja virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmän (UMS)* PÄÄLLE/POIS-katkaisinta yhtäjaksoi-

sesti yli 3 sekunnin ajan).
• Paina kaasupoljinta jatkuvasti yli 5 sekunnin ajan.
• Paina kaasupoljin nopeasti pohjaan yli kolme kertaa.

l Älä tarkasta järjestelmän toimintaa itse. Tilanteesta riippuen tästä voi seurata, että järjestelmä ei toimi oikein ja tapahtuu vakava onnettomuus.
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TÄRKEÄÄ
l UMS ei toimi seuraavissa olosuhteissa:

• Virta-avaimen asento tai toimintatila on muu kuin ON.
• UMS kytketään pois FCM:n ja virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmän (Ultrasonic misacceleration Mitigation System, UMS)* PÄÄLLE/

POIS-kytkimellä.
• Valitsinvipu on asennossa “P” tai “N”.
• ASC on asetettu tilaan OFF (pois) ASC OFF -kytkimellä. Katso kohta “ASC OFF kytkin” sivulla 6-65.

l Toisinaan tapahtuu, että moottoripyörä, polkupyörä tai jalankulkija tunnistetaan esteeksi, mutta nämä eivät ole esteitä virheellisen nopeuden lisäyksen varoi-
tusjärjestelmän (UMS) toiminnan tarkoittamia esteitä.

l UMS ei ehkä toimi seuraavissa olosuhteissa:
• Antureita tai niiden ympäristöä on pyyhitty kädellä.
• Antureihin tai niiden ympärille on kiinnitetty tarroja tai lisävarusteita.
• Kun ajetaan paikkaan, jossa ulkolämpötila muuttuu äkillisesti (tunneli tai autotalli jne.).
• Heikoissa sääolosuhteissa (sade, voimakas tuuli, lumi, hiekkamyrsky jne.).
• Kun mennään liian lähelle estettä.
• Kun toinen auto tulee ohituksen jälkeen erittäin lähelle omaa autoasi sen eteen/taakse.
• Kun autosi muuttaa suuntaa ja sen takaa lähestyy este.
• Kun vain osa esteestä on antureiden tunnistusalueella.
• Kun sade, lumi, vesi tai lika tahrii anturin.
• Kun anturi on erittäin kuuma tai kylmä (jos auto on pysäköity pitkäksi ajaksi kuumaan auringonpaisteeseen tai kylmällä ilmalla).
• Välittömästi moottorin käynnistyksen jälkeen.
• Kun ajetaan tiellä, jossa on useita peräkkäisiä mutkia, mukaan lukien teiden sisään- ja ulosmenoluiskat.
• Kun ajat tiellä, jossa on jyrkkiä ja vaihtelevia ylä- ja alamäkiä.
• Kun tienpinta on epätasainen.
• Kun järjestelmä määrittää kuljettajan suorittamat ohjaus- tai vaihteen vaihtamistoimenpiteet törmäyksen ehkäisytoimenpiteiksi.
• Lyhyen ajan sen jälkeen, kun järjestelmä tunnistaa kaasupolkimen painamisen ehkäisytoimenpiteeksi.
• Kun auton kori on suuresti kallistuneena raskaan kuorman tai virheellisten rengaspaineiden vuoksi.
• Kun ajo on epävakaata onnettomuuden tai ongelman takia.
• Järjestelmä ottaa vastaan ultraäänimelua muista lähteistä (muiden autojen äänitorvet, moottoripyörien moottorit, jarrut, radiot, kaatosade, veden loiskumi-

nen, lumiketjut, yms.).
• Este ei ole kohtisuorassa maahan nähden, este ei ole suorassa kulmassa ajosuuntaan tai kun on epätasaisia seiniä ja aaltomaisia seiniä.

l Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmän (UMS) toiminta voidaan peruuttaa, kun järjestelmä tunnistaa ajoliikkeen törmäyksen ehkäisytoimenpi-
teeksi tai kun este siirtyy pois anturin tunnistusalueelta.

Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS)*
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TÄRKEÄÄ
l UMS saattaa aktivoitua seuraavissa tilanteissa.

• Kun edellä ajava tai vastaantuleva auto roiskuttaa tiellä olevaa vettä, lunta tai hiekkaa.
• Kun tien pinnalla on esineitä, porrastuksia tai ulkonemia.
• Kun pysäköintialueen portti tai rautatien puomi on nostettu vain osittain.
• Kun kaltevuus muuttuu äkillisesti tiellä ajettaessa.
• Kun ajetaan sankan höyryn, sumun tai savun läpi.
• Kun ajetaan lähellä edellä olevaa autoa ja kun pysähdytään lähelle edessä/takana olevaa autoa tai seinää.
• Kun mutkassa tai risteyksessä on este.
• Kun auto siirtyy päätielle sen vieressä olevalta pysäköintialueelta.
• Kun autosi lähellä on ultraäänilähde (toinen auto), moottoripyörän moottorin ääniä, suuren ajoneuvon aiheuttamaa jarrumelua, ajoneuvotunnistin ja tutka

jne.
• Kun kaupoissa myytävä sähkölaite (radioantenni jne.) on asennettu anturin lähelle.
• Ajettaessa soratiellä.
• Kun ympäröivällä alueella on liian pitkää kasvustoa.

l Kytke järjestelmä pois painamalla FCM:n ja virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmän (UMS)* PÄÄLLE/POIS-kytkintä, kun auto asetetaan jo-
honkin seuraavista tilanteista, koska järjestelmä voi toimia odottamattomasti.
• Kun poistutaan tiellä olevasta urasta tai mudasta.
• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Kun käytetään autonostinta tai mekaanista pysäköintiä.
• Kun autosi renkaita käytetään nosturin moottorilla.
• Jos ajoneuvoasi hinataan tai ajoneuvosi hinaa toista ajoneuvoa.
• Kun ajoneuvoasi kuljetetaan kuorma-autossa.
• Kun ajetaan liikenneympyrässä.
• Kun ajoneuvosi on alustadynamometrin tai rullien päällä.
• Kun rengaspaine on väärä.
• Kun lumiketjut ovat paikallaan.

Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS)*
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TÄRKEÄÄ
l Järjestelmän komponenttien epäasianmukainen käsittely voi johtaa ongelmiin, kuten anturin suorituskyvyn heikentymiseen ja pahimmassa tapauksessa on-

nettomuuteen.
Muista suorittaa seuraavat varotoimet pitääksesi järjestelmän hyvässä toimintakunnossa.
• Vältä anturin altistamista koville iskukuormille.
• Anturi on pidettävä puhtaana.
• Älä peitä anturia tarralla tai millään muullakaan.
• Älä muuntele ajoneuvosi jousitusta.

l Jos puskuriin on osunut isku, anturit voivat vioittua niin, että järjestelmä ei toimi oikein. Tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keessä.

 
Esteen tunnistusalueet
Antureiden tunnistusalueet ovat rajallisia.
Tunnistimet eivät pysty myöskään tunnista-
maan matalia tai ohuita kappaleita lähellä ta-
kapuskuria. Muista tarkastaa ympäristö, jotta
voit käyttää autoa turvallisesti.

Anturien paikat
Etupuskurissa ja takapuskurissa on anturit
(A) 4 eri paikassa.

TÄRKEÄÄ
l Seuraavissa tapauksissa UMS-järjestelmä ei

ehkä tunnista edessä olevaa autoa tai estettä:
• Autolla vedetään peräkärryä jne.

TÄRKEÄÄ
• Täysperävaunun vetoauto, jossa ei ole pe-

rävaunua.
• Auton kyydissä on kuorma, joka ulottuu

alustan ulkopuolelle.
• Este on matala.
• Auton maavara on erittäin suuri.
• Auto on erittäin likainen.
• Auto tai este on lumen peitossa.
• Auto on tietynmuotoinen, esim. autonkul-

jetusrekka.
• Pylvään muotoiset esteet, kuten tiemerkit

tai katuvalot.
• Esteet, jotka ovat korkealla maan pinnan

yläpuolella.
• Esteet, jotka ovat pehmeitä ja absorboivat

ultraääntä, esim. huokoinen materiaali tai
lumi.

• Esteet, jotka on pantu terävään kulmaan.
• Aita, jossa on harva rimoitus
• Liikkuva kohde

Virheellisen nopeuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS)*
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TÄRKEÄÄ
• Kun autosi lähellä on suurta melua tai ult-

raäänilähde (toinen auto), moottoripyörän
moottorin ääniä, suuren ajoneuvon aiheut-
tamaa jarrumelua, ajoneuvotunnistin ja
tutka jne.

• Kun kaupoissa myytävä sähkölaite (ra-
dioantenni jne.) on asennettu anturin lä-
helle.

• Kun autosi ja esteen välissä on tunnista-
maton kohde.

HUOM
l Tunnistimet eivät tunnista alueella olevia

kohteita aivan puskurin alla tai sen läheisyy-
dessä. Jos kohteen korkeus on alhaisempi
kuin antureiden asennuspaikka, anturit eivät
ehkä tunnista sitä, vaikka ne tunnistivat sen
alussa.

UMS:n päälle/pois kytkeminen
UMS kytkeytyy automaattisesti toimintaan,
kun virta-avaimen asennoksi tai toimintati-
laksi asetetaan ON. Lisäksi virheellisen no-
peuden lisäyksen varoitusjärjestelmä (UMS)
kytkeytyy PÄÄLLE/POIS yhdessä FCM:n ti-
lan kanssa.
Katso kohta “FCM:n ja virheellisen nopeu-
den lisäyksen varoitusjärjestelmän (Ultraso-
nic misacceleration Mitigation System,
UMS)* PÄÄLLE/POIS-kytkin” sivulla 6-94.

Varoitusnäyttö
Kun anturi ei ole tilapäisesti
käytettävissä
Esimerkki: Kun etu- ja/tai taka-anturit eivät
ole tilapäisesti käytettävissä

Kun varoitusnäyttö tulee esiin, anturit ovat ti-
lapäisesti pois toiminnasta jonkin syyn vuok-
si, esimerkiksi ympäristöolosuhteiden tai an-
turin kuumentumisen takia. Jos varoitusnäyt-
tö tulee toistuvasti esiin, ota yhteys valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

Kun anturijärjestelmässä on
toimintahäiriö.
Esimerkki: Kun molemmissa antureissa on
toimintahäiriö.

Kun varoitusnäyttö tulee esiin, UMS ei toimi
normaalisti, koska järjestelmässä on toiminta-
häiriö. Anna lähimmän valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS -jälleenmyyjän tar-
kastaa auto mahdollisimman pian.

Sokean pisteen varoitus
(BSW)
(kaistanvaihtoavulla)*

Sokean pisteen varoitus (BSW) on ajamisen
apujärjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa, kun
toinen ajoneuvo kulkee auton takana vierei-
sellä kaistalla, eikä se näy taustapeilissä.
Kun viereisellä kaistalla oleva auto kulkee
samalla tai suuremmalla nopeudella tunnistu-
alueella, sokean pisteen varoitusvalo syttyy
vastaavassa taustapeilissä. Jos suuntavalon
vipu käännetään sille puolelle, missä sokean
pisteen varoitusvalo on syttynyt, sokean pis-
teen varoitusvalo vilkkuu ja järjestelmä piip-
paa kolme kertaa kuljettajan varoittamiseksi.

Sokean pisteen varoitus (BSW) (kaistanvaihtoavulla)*
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Oman autosi ja viereisellä kaistalla olevan
auton suhteellisen nopeuden mukaan sokean
pisteen varoitusjärjestelmä (BSW) tunnistaa
enintään noin 70 m päähän autostasi (kaistan-
vaihtoavustin).

VAROITUS
l Selvitä tämän järjestelmän rajoitukset pe-

rusteellisesti ennen kuin käytät BSW:tä.
Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena
voi olla onnettomuus.

l Älä koskaan luota pelkästään BSW-jär-
jestelmään, kun vaihdat kaistaa. BSW on
vain apuväline. Se ei korvaa turvallista ja
varovaista ajotapaa. Tarkasta aina silmä-
määräisesti autosi takana ja ympärillä
mahdollisesti olevat autot.
BSW:n toiminta voi vaihdella ajo-, liiken-
ne- ja/tai tieolosuhteiden mukaan.

Tunnistusalueet
BSW käyttää kahta anturia (A), jotka sijaitse-
vat takapuskurin sisäpuolella.
Tunnistusalue on kuvassa esitetyn kaltainen.

VAROITUS
l Joissain tilanteissa BSW ei tunnista tun-

nistusalueella olevia autoja tai tunnistus
tapahtuu viiveellä. Näitä ovat:
• Kun pieni moottoripyörä tai polkupyö-

rä on autosi takana.
• Kun toinen ajoneuvo kulkee autosi vie-

rellä samalla nopeudella pitkän aikaa.

Sokean pisteen varoitus (BSW) (kaistanvaihtoavulla)*

6-106 OGKL19E2Käynnistys ja ajo

6



VAROITUS
• Kun oman ja viereisen ajokaistan kor-

keudet poikkeavat toisistaan.
• Välittömästi BSW:n päälle kytkemisen

jälkeen.
• Heti virta-avain ON-asentoon kääntä-

misen jälkeen tai kun toimintatilaksi on
asetettu ON.

• Heikoissa sääolosuhteissa, kuten sade,
lumi, voimakas tuuli, lumi tai hiekka-
myrsky jne..

• Kun autosi on liian lähellä toista ajo-
neuvoa.

• Useita ajoneuvoja ohittaa autosi.
• Kun ajetaan lähellä kuoppaa ja raitio-

vaunun rataa.
• Kun ympäristössä olevasta autosta rois-

kahtaa vettä, lunta/loskaa tai likaa.
• Kun ajetaan kaarteessa, mukaan lukien

kaarteen alku ja loppu.
• Kun ajetaan tiellä, jossa on jyrkkiä ja

vaihtelevia ylä- ja alamäkiä.
• Kun ajetaan kuoppaisella tai huono-

kuntoisella tiellä.
• Kun auton takaosa on painunut tai kun

auto on kallistuneena oikealle tai va-
semmalle matkustajien ja matkatava-
roiden painon tai rengaspaineiden vää-
rän säädön vuoksi.

• Kun anturia ympäröiville purkurin
pinnoille on kertynyt likaa, lunta, jäätä
jne.

• Kun ajoneuvon takaosaan on asennettu
polkupyöräteline tai muu lisävaruste.

VAROITUS
• Kun anturi on erittäin kuuma tai kyl-

mä (jos auto on pysäköity pitkäksi
ajaksi kuumaan auringonpaisteeseen
tai kylmällä ilmalla).

TÄRKEÄÄ
l BSW:n asianmukaisen toiminnan ylläpitämi-

seksi on noudatettava alla olevia ohjeita.
• Pidä anturia ympäröivät puskurin pinnat

aina puhtaana.
• Vältä anturin tai sitä ympäröivän alueen

altistumista iskuille.
• Älä kiinnitä tarraa anturin tai sitä ympä-

röivien puskurin pintojen päälle.
• Älä maalaa anturia tai sitä ympäröiviä

puskurin pintoja.
• Älä muuntele anturia tai sitä ympäröivää

aluetta.
l Jos puskuri on altistunut iskulle, anturi on

voinut vahingoittua ja BSW ei ehkä toimi
kunnolla. Tarkistuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Käyttö
Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, ja BSW-asetus-
näytössä valitaan ON, BSW-merkkivalo syt-
tyy mittaristossa ja BSW-järjestelmä siirtyy
valmiustilaan.
Jos BSW-asetusnäytössä valitaan OFF, BSW-
merkkivalo sammuu mittaristossa ja BSW-
järjestelmä kytkeytyy pois.

Voit kytkeä BSW-järjestelmän PÄÄLLE/
POIS seuraavilla ohjeilla.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso “Monitoiminäytön kytkimet” si-
vulla 5-04
Katso “Toimintojen asetusten muuttami-
nen” sivulla 5-12

2. Voit siirtyä BSW‑näyttöön painamalla
katkaisinta  tai  useita kertoja.
Paina sitten  -katkaisinta siirtyäksesi
asetusten valintanäyttöön.

3. Valitse asetus ON tai OFF painamalla
katkaisinta  tai  ja vahvista asetus
painamalla .

Merkkivalo

Sokean pisteen varoitus (BSW) (kaistanvaihtoavulla)*
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Jos BSW kytketään PÄÄLLE/POIS (ON/
OFF), myös takana olevan liikenteen varoitus
(RCTA) kytketään samalla PÄÄLLE/POIS
(ON/OFF).

HUOM
l Kun virta-avain käännetään LOCK-asentoon

tai toimintatilaksi valitaan OFF, juuri ennen
OFF-tilaa valittuna ollut tila (BSW ON/
OFF) pysyy muistissa.

l BSW toimii, kun kaikki seuraavat edellytyk-
set täyttyvät.
• Virta-avain käännetään ON-asentoon tai

toimintatilaksi asetetaan ON.
• Valitsinvipu on muussa asennossa kuin P

(Pysäköinti) tai R (Peruutus).
• Auton nopeus on vähintään noin 10 km/h.

Kun anturi tunnistaa lähesty-
vän ajoneuvon.
Kun BSW-merkkivalo palaa mittaristossa ja
jos ajoneuvo lähestyy autoasi tunnistusalueel-
la, sokean pisteen varoitusvalo palaa tausta-
peilissä.

Jos suuntavalon vipu käännetään sille puolel-
le, missä sokean pisteen varoitusvalo on syt-
tynyt, sokean pisteen varoitusvalo vilkkuu ja
järjestelmä piippaa kolme kertaa kuljettajan
varoittamiseksi.

HUOM
l Sokean pisteen varoitusvalo taustapeilissä

voi syttyä tai vilkkua seuraavissa tilanteissa.
• Kun ajetaan erittäin lähellä suojakiskoa

tai betoniseinää.
• Kun ajetaan tunnelin sisään- ja ulostulo-

liittymässä tai erittäin lähellä seinää tai lä-
hellä tunnelin sisällä olevaa ulostulokoh-
taa.

• Kun kaupunkialueella käännytään risteyk-
seen.

• Heikoissa sääolosuhteissa (sade, lumi,
hiekkamyrsky jne.).

• Kun autosi nostatta ajon aikana tienpin-
nasta vettä, lunta, hiekkaa jne.

HUOM
• Ajettaessa lähellä katukiveystä, kuoppaa

ja raitiovaunun rataa.
l Aseta BSW POIS hinattaessa.

l Sokean pisteen varoitusvalo taustapeilissä ei
ehkä näy, koska suora auringonvalo tai taka-
na olevien ajoneuvojen ajovalot häikäisevät
sinua.

Järjestelmävirheen varoitus
Jos järjestelmässä on ongelma, annetaan vi-
suaalinen varoitus, jossa yksilöidään ongel-
man tyyppi. Lisäksi kuuluu akustinen häly-
tys.
Varoitukset ovat yhteydessä takana olevan lii-
kenteen varoitusjärjestelmään (RCTA).

Kun järjestelmässä on toiminta-
häiriö

Kun varoitusnäyttö tulee esiin, BSW ei toimi
normaalisti, koska järjestelmässä on toiminta-
häiriö. Anna lähimmän valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS -jälleenmyyjän tar-
kastaa auto mahdollisimman pian.

Sokean pisteen varoitus (BSW) (kaistanvaihtoavulla)*
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HUOM
l Kun varoitusnäyttö tulee esiin, BSW otetaan

pois toiminnasta.

Kun anturi ei ole tilapäisesti
käytettävissä

Kun varoitusnäyttö tulee esiin, anturi on tila-
päisesti pois toiminnasta jonkin syyn vuoksi,
esimerkiksi ympäristöolosuhteiden tai anturin
kuumentumisen takia. Jos varoitusnäyttö ei
poistu odotettuasi jonkin aikaa, ota yhteyttä
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
topisteeseen.

Kun anturin päällä on vieras
esine.

Kun varoitusnäyttö tulee esiin, anturi ei tun-
nista vieressä kulkevaa tai lähestyvää ajoneu-
voa, koska vierasta materiaalia, kuten likaa,
lunta tai jäätä on tarttunut anturia ympäröivil-
le puskurin pinnoille.
Poista lika, jää tai vieras materiaali anturia
ympäröiviltä puskurin pinnoilta.
Jos varoitusnäyttö ei poistu puhdistettuasi an-
turin, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.

Takana olevan liikenteen
varoitus (RCTA)*

Takana olevan liikenteen varoitus (RCTA) on
peruutusta avustava järjestelmä. Kun RCTA-
järjestelmä tunnistaa ajoneuvon lähestyvän
sivulta, kun peruutat autoa, sokean pisteen
varoitusvalo vilkkuu molemmilla puolilla
olevissa taustapeileissä ja summeri soi varoit-
taen kuljettajaa. Monitoiminäytön tietonäyt-
töön tulee myös varoitusviesti.

VAROITUS
l Selvitä tämän järjestelmän rajoitukset pe-

rusteellisesti ennen kuin käytät RCTA:ta.
Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena
voi olla onnettomuus.

Takana olevan liikenteen varoitus (RCTA)*
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VAROITUS
l Älä koskaan luota pelkästään RCTA-jär-

jestelmään, kun peruutat. RCTA on apu-
järjestelmä. Se ei korvaa turvallista ja va-
rovaista ajotapaa. Tarkasta aina silmä-
määräisesti autosi takana ja ympärillä
mahdollisesti olevat autot, ihmiset, eläi-
met tai esteet.
RCTA:n toiminta voi vaihdella ajo-, lii-
kenne- ja/tai ympäristöolosuhteiden mu-
kaan.

HUOM
l Sokean pisteen varoitusvalot vilkkuvat mo-

lemmilla puolilla olevissa taustapeileissa,
vaikka vain yksi ajoneuvo lähestyisi sivulta.

Tunnistusalueet
Tunnistusalue on kuvassa esitetyn kaltainen.

TÄRKEÄÄ
l Joissain tilanteissa RCTA ei tunnista tunnis-

tusalueilla olevia autoja. Näitä tilanteita
ovat:
• Auton nopeus on peruutettaessa vähintään

noin 18 km/h.

TÄRKEÄÄ
• Kun lähestyvän ajoneuvon nopeus on

enintään noin 7 km/h.
• Jos lähellä oleva kohde peittää anturin

tunnistusalueen (esim. seinä tai pysäköity
ajoneuvo).

• Kun ajoneuvo lähestyy suoraan autosi ta-
kaa.

• Kun autosi poistuu vinoparkkipaikasta.

• Välittömästi RCTA:n päälle kytkemisen
jälkeen.

• Heti virta-avain ON-asentoon kääntämi-
sen jälkeen tai kun toimintatilaksi on ase-
tettu ON.

• Kun anturia ympäröiville puskurin pin-
noille on kertynyt likaa, lunta, jäätä jne.

• Kun anturi muuttuu erittäin kuumaksi tai
kylmäksi, esimerkiksi silloin, kun auto on
pysäköity pitkäksi aikaa auringonpaahtee-
seen tai kylmällä säällä.

l Jos puskuri on altistunut iskulle, anturi on
voinut vahingoittua ja RCTA ei ehkä toimi
kunnolla. Tarkistuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Takana olevan liikenteen varoitus (RCTA)*
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Käyttö
1. Valitse “ON” monitoiminäytön “BSW” -

asetusnäytössä.
(Katso kohta “Sokean pisteen varoitus
(BSW): Käyttäminen” sivulla 6-107.)

2. RCTA toimii, kun vaihdevipu tai valit-
sinvipu siirretään asentoon “R” (PE-
RUUTUS).

HUOM
l Aseta RCTA POIS hinattaessa.

l Sokean pisteen varoitusvalo taustapeilissä ei
ehkä näy, koska suora auringonvalo tai taka-
na olevien ajoneuvojen ajovalot häikäisevät
sinua.

Kun järjestelmässä on tunnis-
tettu ongelma.
Jos järjestelmä tunnistaa ongelman, varoitus-
näyttö tulee esiin monitoiminäytön tietonäyt-
töön.
Katso kohta “Sokean pisteen varoitus (BSW):
Järjestelmän ongelman varoitus” sivulla
6-108.

Kaistavahtijärjestelmä
(LDW)*

Kaistavahtijärjestelmä (LDW) tunnistaa ajo-
kaistan anturin (A) avulla ja antaa monitoimi-
näytön tietonäytössä akustisen ja visuaalisen
varoituksen, jos ajoneuvo on siirtymässä pois
ajokaistalta.
Lisätietoja anturin käsittelemisestä on koh-
dassa “Anturin käsittely” sivulla 6-97.

Miten LDW:tä käytetään
Monitoiminäytön tietonäytössä oleva ilmaisin
muuttuu seuraavasti järjestelmän tilasta riip-
puen.

Järjestelmän kytkeminen käyt-
töön/pois

HUOM
l LDW on käytössä, kun auto toimitetaan teh-

taalta.
l Valittuna oleva LDW-asetus (käytössä tai

pois) tallentuu muistiin, kun virta-avain
käännetään “LOCK”-asentoon tai toimintati-
laksi valitaan OFF.

LDW otetaan käyttöön painamalla LDW-kyt-
kintä.
Merkkivalo  (valkoinen) syttyy monitoimi-
näytön tietonäyttöön.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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LDW otetaan pois käytöstä painamalla LDW-
kytkintä.

-merkkivalo sammuu monitoiminäytön tie-
tonäytössä.
LDW palautetaan käyttöön painamalla LDW-
kytkintä uudelleen.

Valmiustila
Valmiustilassa järjestelmä kykenee tunnista-
maan sen ajokaistan, johon autosi on sijoittu-
nut, ja järjestelmä antaa akustisen varoituk-
sen, jos autosi poistuu ajokaistaltaan.

Järjestelmä siirtyy automaattisesti ‘ON-tilas-
ta’ ‘valmiustilaan’, jos kaikki seuraavat edel-
lytykset täyttyvät samanaikaisesti.

-merkkivalo monitoiminäytön tietonäytös-
sä muuttuu valkoisesta vihreäksi.
l Auton nopeus on vähintään noin

65 km/h.
l Suuntavalon vipua ei käytetä.
l Varoitusvalo ei ole aktivoitunut.
l Ympäristöolosuhteet ovat sopivat, jotta

järjestelmä voi tunnistaa kaistaviivan
molemmilla puolilla.

l Järjestelmä on asetettu ON-tilaan.

(valkoinen) (vihreä)

HUOM
l Järjestelmä pysyy “ON”-tilassa noin 7 se-

kuntia sen jälkeen, kun varoitusvalo on la-
kannut vilkkumasta tai kun suuntavalon vipu
on palautettu nolla-asentoon.

Kaistavahtijärjestelmä
Äänimerkki soi jaksottaisena ja tietonäyttöön
tulee teksti “LANE DEPARTURE” (kaistan-
vaihto). Merkkivalo  vilkkuu keltaisena,
kun auto on poistumassa tai poistunut kaistal-
ta valmiustilassa.

HUOM
l Jos varoitus jatkuu vähintään 3 sekuntia, jär-

jestelmä vaihtaa valmiustilaan ennen kuin
varoitus lopetetaan.

l Jos kaistamerkit ovat vain tien toisella puo-
lella, LDW toimii vain sillä puolella, mille
kaistamerkki on piirretty.

Järjestelmävirheen varoitus
Jos järjestelmässä on ongelma, annetaan vi-
suaalinen varoitus, jossa yksilöidään ongel-
man tyyppi. Lisäksi kuuluu akustinen häly-
tys.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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Liian kuuma tai kylmä anturi
Alla esitetty hälytys annetaan, jos järjestelmä
on tilapäisesti pois käytöstä anturin liian kor-
kean tai liian alhaisen lämpötilan vuoksi.
Jos anturin lämpötila saavuttaa määritetyn
lämpötilan, järjestelmä palautuu automaatti-
sesti normaaliin tilaan.
Jos hälytys näkyy edelleen, LDW:ssä voi olla
toimintahäiriö.
Pyydä valtuutettua MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikettä tarkistamaan järjestelmä.

Tuulilasi on likainen
Alla esitetty hälytys annetaan, jos järjestelmä
on tilapäisesti pois käytöstä anturin liian kor-
kean tai liian alhaisen lämpötilan vuoksi.
Kun tuulilasi on puhdistettu, järjestelmä al-
kaa jälleen automaattisesti toimia.
Jos hälytys näkyy edelleen, anturissa voi olla
toimintahäiriö. Pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan anturin.

LDW:n poistaminen käytöstä
vian vuoksi
Alla oleva hälytys näytetään, jos LDW me-
nee alustamattomaan tilaan vian vuoksi.
Jos näin käy, pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan järjestelmä.

HUOM
l Jos anturin tai sitä ympäröivän alueen läm-

pötila nousee erittäin korkeaksi, kun auto
pysäköidään auringonpaahteeseen, “LDW
HUOLTOA VAADITAAN” -viesti voi tulla
esiin.
Jos viesti ei poistu, vaikka anturin tai sitä
ympäröivän alueen lämpötila on asettunut
sopivalle tasolle, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l LDW:n suorituskyky on rajallinen. Älä luota

järjestelmään liikaa.
l LDW:tä ei ole suunniteltu vähentämään sel-

laisia riskejä, jotka liittyvät huolimattomuu-
teen (kun tarkkaavaisuus herpaantuu, kuljet-
taja on hajamielinen jne.) tai huonon sään
jne. aiheuttaman heikon näkyvyyden aiheut-
tamaan vaaraan. Ohjaa autoasi aina oikein ja
turvallisella tavalla.

l Järjestelmä ei ehkä toimi oikein seuraavissa
tilanteissa. Aseta LDW-kytkin tarvittaessa
“OFF”-asentoon.
• Kun ajetaan tiellä, jonka kaistaviivat (val-

koinen tai keltainen) ovat kuluneet tai li-
kaantuneet siinä määrin, että järjestelmä
ei tunnista niitä.

• Jos kaistaviivat ovat heikkoja, tyypillisesti
ajettaessa sateella, lumessa tai sumussa tai
pimeässä paikassa tai ajettaessa auringon-
valoa kohti.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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TÄRKEÄÄ
• Kun ajoneuvo liikkuu paikassa, jossa

kaistaviivat katkeavat, esim. tiemaksun
keräyspisteiden luona ja moottoriteiden
risteyskohdissa.

• Kun ajetaan tiellä, josta vanhat kaistavii-
vat on poistettu puutteellisesti, jossa esiin-
tyy varjoja, lumivanoja ja lätäköitä, jotka
voivat vaikuttaa kaistaviivoilta (erityisesti
sateen jälkeen, kun tienpinta heijastaa va-
loa) tai muita harhaanjohtavia tekijöitä.

• Kun ajetaan kaistalla, joka on muu kuin
ajo- tai ohituskaista.

• Kun ajetaan suljetun ajokaistan vieressä
tai tietyömaata varten muodostetulla kier-
totiellä.

• Kun ajetaan erittäin kapealla ajokaistalla.
• Kun oman autosi ja edelläsi kulkevan au-

ton välinen etäisyys on hyvin lyhyt (eri-
tyisesti silloin, kun kaistaviiva jää edellä
ajavan auton peittoon sen ajaessa liian lä-
hellä kaistaviivaa).

• Kun lähestytään risteystä tai muuta koh-
taa, jossa ajokaistat ovat monimutkaisia.

• Kun ohitetaan sellainen tieosuus, jossa
ajokaistojen määrä kasvaa/vähenee tai
jossa useat ajokaistat risteävät.

• Kun kaista on merkitty kahdella viivalla
tai jollain muulla erikoisella tavalla.

• Kun ajetaan mutkaisella tai huonokuntoi-
sella tiellä.

• Kun ajetaan sateen, lumen, jään tms. liu-
kastamalla tiellä.

TÄRKEÄÄ
• Kun ohitetaan sellainen paikka, jossa va-

loisuus äkillisesti muuttuu (esim. tunnelin
sisään- tai ulostuloaukko).

• Kun käännytään jyrkkiin mutkiin.
• Kun tienpinta heijastaa valoa, joka loistaa

ajosuuntaan nähden vastakkaisesta suun-
nasta.

• Ajoneuvo kallistuu huomattavasti kulkies-
saan porrastusten tai muiden tienpinnan
epäsäännöllisyyksien yli.

• Kun ajovalojen valaistus on riittämätön
valojen lasissa olevien epäpuhtauksien tai
vaurioiden vuoksi tai kun ajovalot on
suunnattu väärin.

• Kun ajoneuvo kallistuu selvästi toiselle
puolelle raskaan kuorman tai virheellisten
rengaspaineiden vuoksi.

• Kun vastaantulevien autojen ajovalojen
valokiila osuu anturiin.

• Kun ajoneuvossa on muut kuin ohjeen
mukaiset renkaat (mukaan lukien erittäin
kuluneet renkaat ja tilapäiset vararenkaat),
käytetään lumiketjuja tai muita määrittä-
mättömiä varusteita, kuten muunneltua
jousitusta.

• Kun tuulilasi on pisaroiden, lumen, pölyn
tms. peitossa.

l Noudata alla olevia ohjeita pitääksesi
LDW:n hyvässä toimintakunnossa.
• Pidä tuulilasi aina puhtaana.
• Älä altista anturia voimakkaille iskuille.

Älä yritä irrottaa tai purkaa sitä.
• Älä kiinnitä mitään mitään (esim. tarroja)

anturin kohdalle tuulilasiin.

TÄRKEÄÄ
• Käytä vain ALKUPERÄISIÄ

MITSUBISHI MOTORS -osia, kun vaih-
dat tuulilasinpyyhkimiä.

Rengaspaineen
valvontajärjestelmä
(TPMS)*

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPSM)
käyttää renkaisiin asennettuja rengaspaineen
antureita (A) rengaspaineiden valvomiseen.
Järjestelmä ilmaisee vain renkaan huomatta-
van alipaineen.
Kuljettaja voi asettaa perusrengaspaineen ha-
luttuun arvoon suorittamalla nollaustoimin-
non. (Alhaisen rengaspaineen varoituksen
kynnysarvon asetus perustuu nollaukseen).

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*
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Kahden rengasparin rengaspaineen anturien
tunnukset voidaan rekisteröidä valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä ja
voimassa oleva tunnus voidaan vaihtaa moni-
toiminäytön kytkimellä. (Tästä on hyötyä ke-
sä- ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.)

VAROITUS
l Nopeusrajoitustarralla varustetuissa va-

rarenkaissa ei ole rengaspaineen anturia.
TMPS ei toimi oikein käytettäessä vara-
rengasta, jossa on nopeusrajoitustarra.
Hakeudu valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen mahdolli-
simman pian vaihtaaksesi renkaan alku-
peräiseen renkaaseen tai korjataksesi ren-
kaan.

HUOM
l Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

ei tee tarpeettomaksi rengaspaineiden sään-
nöllistä tarkistusta.
Muista tarkistaa rengaspaineet ohjeen mu-
kaan, katso kohta “Renkaat” sivulla 10-13.

l Rengaspaineen anturi (B) on asennettu ku-
vassa esitettyyn paikkaan.
• Jos autossa on tyypin 1 anturi, jossa on

metallinen lisäilmaventtiili (C), vaihda tii-
viste ja aluslaatta (D) uusiin, kun rengas
vaihdetaan.

• Jos autossa on tyypin 2 anturi, jossa on
kuminen lisäilmaventtiili (E), vaihda ku-
minen lisäilmaventtiili (E), kun rengas
vaihdetaan.

Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteestä.

HUOM
Tyyppi 1

Tyyppi 2

l Alumiinivanteella varustetussa vararenkaas-
sa on rengaspaineanturi, joten sitä voidaan
käyttää renkaan pyöritykseen.

TPMS-varoitusvalo/-näyttö

TPMS-varoitusvalo syttyy yleensä virta-avai-
men ollessa “ON”-asennossa tai toimintatilan
ollessa ON ja sammuu se muutaman sekun-
nin kuluttua.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*
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Jos yhden tai useamman renkaan ilmanpaine
on laskenut huomattavasti, varoitusvalo palaa
edelleen, vaikka virta-avain tai toimintatila
olisi ON-asennossa.
Katso kohta “Jos varoitusvalo syttyy ajaessa-
si” sivulla 6-117 ja suorita tarvittavat toimen-
piteet.

HUOM
l TPMS ei valvo vararenkaan rengaspainetta

tavaratilassa, vaikka renkaassa olisi rengas-
paineen anturi.

l Monitoiminäytön tietonäytössä näkyy varoi-
tus.

TÄRKEÄÄ
l Ellei varoitusvalo syty, kun virta-avain on

käännetty “ON”-asentoon tai toimintatilaksi
on valittu ON, se tarkoittaa, että TPMS ei
toimi oikein. Anna valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tar-
kastaa järjestelmä.
Näissä tapauksissa järjestelmän toimintahäi-
riö saattaa estää rengaspaineen valvomisen.
Vältä äkkijarrutuksia, jyrkkiä käännöksiä tai
ajamista suurilla nopeuksilla.

l Jos rengaspaineen valvontajärjestelmässä
(TPMS) havaitaan toimintahäiriö, varoitus-
valo vilkkuu noin 1 minuutin ajan ja alkaa
sen jälkeen palaa jatkuvasti. Varoitusvalo va-
roittaa uudelleen joka kerta, kun moottori
käynnistetään uudelleen, kunnes toiminta-
häiriö on eliminoitu.
Tarkista, sammuuko varoitusvalo muutaman
minuutin ajon jälkeen.
Jos se sammuu ajon aikana, ongelmaa ei ole.
Jos varoitusvalo ei kuitenkaan sammu tai jos
se vilkkuu uudelleen, kun moottori käynnis-
tetään, tarkastuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.
Näissä tapauksissa järjestelmän toimintahäi-
riö saattaa estää rengaspaineen valvomisen.
Turvallisuussyistä on varoitusvalon palaessa
vältettävä äkkijarrutuksia, jyrkkiä käännök-
siä ja ajamista suurilla nopeuksilla.

HUOM
l Monitoiminäytön tietonäytössä näkyy varoi-

tus.

Jokainen rengas, mukaan lukien vararengas,
on tarkastettava kerran kuukaudessa renkaan
ollessa kylmä. Tarvittaessa rengas on täytettä-
vä auton valmistajan määrittämään ilmanpai-
neeseen. (Jos autosi renkaat ovat eri kokoa
kuin mikä on merkitty rengaspainetarraan, oi-
kea rengaspaine on määritettävä).
Lisävarotoimenpiteenä ajoneuvossasi on ren-
gaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS), jon-
ka varoitusvalo syttyy, kun yhden tai useam-
man renkaan ilmanpaine on laskenut huomat-
tavasti.
Vastaavasti alhaisen rengaspaineen varoitus-
valon syttyessä sinun tulee pysähtyä ja tarkis-
taa renkaasi mahdollisimman pian ja tarvit-
taessa täyttää ne oikeaan ilmanpaineeseen.
Ajaminen huomattavasti alentuneilla rengas-
paineilla voi aiheuttaa renkaan ylikuumene-
misen ja rikkoutumisen.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*
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Liian alhainen rengaspaine lisää myös poltto-
aineen kulutusta ja renkaan kulumista ja se
voi heikentää auton ajo-ominaisuuksia ja pi-
dentää jarrutusmatkaa.
Huomioi, että rengaspaineen valvontajärjes-
telmä (TPMS) ei tee asianmukaista renkaan
huoltoa tarpeettomaksi ja kuljettajan vastuul-
la on varmistaa oikean rengaspaineen säily-
minen, vaikka paine ei olisi laskenut niin pal-
jon, että rengaspaineen valvontajärjestelmä
(TPMS) varoittaisi siitä.
Autossasi on myös varoitusvalo, joka ilmai-
see, jos järjestelmä ei toimi oikein.
Varoitusvalon yhteydessä on alhaisen rengas-
paineen ilmoitus.
Kun järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, il-
moitus vilkkuu noin yhden minuutin ajan ja
palaa sen jälkeen jatkuvasti. Tämä toistuu
seuraavilla käynnistyskerroilla niin kauan
kuin toimintahäiriö on aktiivinen.
Kun varoitusvalo syttyy, järjestelmä ei ehkä
kykene tunnistamaan tai ilmaisemaan alhaista
rengaspainetta suunnitellulla tavalla.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän (TPMS)
toimintahäiriö voi johtua useista eri syistä,
mukaan lukien väärien renkaiden asennus tai
vaihtaminen sellaisiin renkaisiin, jotka estä-
vät rengaspaineen valvontajärjestelmän
(TPMS) oikean toiminnan. Tarkasta rengas-
paineen valvontajärjestelmän (TPMS) toi-
mintahäiriön ilmoitus aina vaihdettuasi yhden
tai useamman renkaan varmistaaksesi, että
autoon asennettu rengas mahdollistaa rengas-
paineen valvontajärjestelmän (TPMS) oi-
keanlaisen toiminnan.

Jos varoitusvalo/-näyttö syttyy
ajon aikana

1. Jos varoitusvalo syttyy, vältä voimakasta
jarrutusta, jyrkkiä ohjausliikkeitä ja suu-
ria nopeuksia. Pysäytä auto ja säädä ren-
kaiden täyttöpaine oikealle tasolle mah-
dollisimman pian. Säädä samalla myös
vararengas. Katso kohta “Renkaat” si-
vulla 10-13.

HUOM
l Lisäksi monitoiminäytön tietonäytössä nä-

kyy varoitus.
l Kun tarkastat tai säädät rengaspainetta, älä

kohdista venttiilin karaan liiallista voimaa,
ettei se mene rikki.

HUOM
l Kun olet tarkastanut tai säätänyt rengaspai-

neen, muista aina asentaa venttiilin korkki
venttiilin karaan.
Jos venttiilin korkki ei ole paikallaan, vent-
tiiliin voi päästä likaa tai kosteutta, mikä
vioittaa rengaspaineen anturia.

l Älä käytä sellaisia venttiilin korkkeja, jotka
voivat aiheuttaa metallireaktion, josta seuraa
ruostumista ja vaurioita rengaspaineen antu-
reille.

l Kun säädöt on tehty, varoitusvalo sammuu
muutaman minuutin ajon jälkeen.

2. Jos varoitusvalo palaa vielä noin 10 mi-
nuutin ajon jälkeen, kun rengaspaine on
säädetty, yksi tai useampi rengas on saat-
tanut puhjeta. Vie rengas mahdollisim-
man pian valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen tarkastetta-
vaksi.

VAROITUS
l Jos varoitusvalo syttyy ajaessasi, vältä

voimakasta jarrutusta, jyrkkiä ohjausliik-
keitä ja suuria nopeuksia.
Ajaminen renkaan ilmanpaineen ollessa
liian alhainen heikentää ajo-ominaisuuk-
sia ja voi johtaa onnettomuuteen.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*
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TÄRKEÄÄ
l Varoitusvalo/-näyttö ei ehkä syty heti, kun

rengas puhkeaa tai kun renkaaseen tulee voi-
makas vuoto.

HUOM
l Jotta rengaspaineen antureiden vioittuminen

vältettäisiin, puhjenneet renkaat on korjau-
tettava valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä. Jos renkaan
korjausta ei teetetä valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä,
takuu ei kata rengaspaineen anturin vaurioi-
tumista.

l Älä käytä aerosolityyppisiä renkaan korjaus-
suihkeita millekään renkaalle.
Tällaiset suihkeet voivat vioittaa rengaspai-
neen antureita.
Korjauta puhjennut rengas valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

TPMS-järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti
seuraavissa olosuhteissa:
l Auton lähellä on langaton laite, joka

käyttää samaa taajuutta.
l Lokasuojien sisällä ja/tai renkaiden pääl-

lä on lunta tai jäätä.
l Rengaspaineen anturin paristo on tyhjen-

tynyt.
l Käytetään muita kuin ALKUPERÄISIÄ

MITSUBISHI MOTORS -renkaita.
l Käytetään renkaita, joissa ei ole rengas-

paineen antureita.

l Käytetään renkaita, joiden tunnuskoode-
ja ei ole tallennettu järjestelmään.

l On asennettu ikkunan sävytys/himmen-
nin, joka häiritsee radiosignaaleja.

HUOM
l Rengaspaine vaihtelee ympäristön lämpöti-

lan mukaan. Jos auto altistuu suurille ympä-
ristön lämpötilan muutoksille, rengaspaine
voi laskea liian matalaksi (mikä aiheuttaa
varoitusvalon/-näytön syttymisen), kun ym-
päristön lämpötila on suhteellisen alhainen.
Jos varoitusvalo/-näyttö syttyy, säädä ren-
kaan ilmanpainetta.

Aina, kun renkaat ja pyörät
vaihdetaan uusiin
Jos asennetaan uudet renkaat, joissa on uudet
rengaspaineen anturit, niiden tunnuskoodit on
ohjelmoitava TPMS:ään (rengaspaineen val-
vontajärjestelmä). Teetä renkaanvaihto val-
tuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä välttääksesi rengaspaineen anturei-
den vioittumisen. Jos renkaanvaihtoa ei teete-
tä valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeessä, takuu ei ole tältä osin voi-
massa.

TÄRKEÄÄ
l Muiden kuin alkuperäisten renkaiden käyttä-

minen estää rengaspaineen antureiden oi-
keanlaisen asentamisen, mistä seuraa ilma-
vuotoja tai antureiden vaurioituminen.

Alhaisen rengaspaineen varoi-
tuksen kynnysarvon nollaus
Kynnysarvon asetus perustuu rengaspainee-
seen ja nollaus suoritetaan seuraavalla taval-
la.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Monitoiminäytön kytki-
met” sivulla 5-04.
Katso kohta “Toimintoasetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

2. Paina  -katkaisinta tai -katkaisinta
useita kertoja siirtyäksesi “TMPS-AN-
TURIN NOLLAUS” -näyttöön.
Paina sitten  -katkaisinta siirtyäksesi
asetusten valintanäyttöön.
(alhaisen rengaspaineen varoituksen
kynnysarvon nollaus)

3. Paina  -katkaisinta tai  -katkaisinta
valitaksesi “NOLLAUS”, ja paina ja pi-
dä painettuna  -katkaisinta noin 3 se-
kunnin ajan vahvistaaksesi asetuksen.
Asetus nollataan.

4. Varoitusvalo alkaa vilkkua hitaasti.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)*
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5. Aja jonkin matkaa. Nollaus on tehty, jos
varoitusvalo sammuu.

HUOM
l Nollaustoiminto on suoritettava aina, kun

rengaspainetta tai renkaan pyörintää sääde-
tään.

l Nollaustoiminto on suoritettava, kun rengas
on kylmä. Jos se tehdään renkaan ollessa
lämmin (esim. ajon jälkeen), alhaisen ren-
gaspaineen varoitus voi ilmestyä normaalia
aiemmin.

Renkaan tunnusasetuksen
vaihtaminen
Jos 2 rengasparin rengaspaineen anturien tun-
nukset rekisteröidään vastaanottimeen, voi-
massa oleva renkaan tunnusasetus voidaan
muuttaa seuraavalla tavalla.

1. Vaihda toimintojen asetusnäyttöön.
Katso kohta “Monitoiminäytön kytki-
met” sivulla 5-04.
Katso kohta “Toimintoasetusten muutta-
minen” sivulla 5-12.

2. Paina katkaisinta  tai  useita kertoja
siirtyäksesi “TMPS ID” -näyttöön. Siirry
sitten asetusten valintanäyttöön paina-
malla kytkintä .

3. Valitse “ID1” tai “ID2” painamalla kat-
kaisinta  tai  ja paina sitten yhtäjak-
soisesti katkaisinta  noin 3 sekunnin
ajan vahvistaaksesi asetuksen.

4. Voimassa oleva renkaan tunnusasetus
vaihdetaan ja rengaspaineen valvontajär-
jestelmän (TPMS) SET-ilmaisimessa
oleva numero muuttuu.

HUOM
l Renkaan tunnusasetus EI vaihdu, jos vain 1

rengassarjan tunnus on rekisteröity.
l Kun vaihdat renkaan tunnusasetuksen, alhai-

sen rengaspaineen varoituksen kynnysarvo
nollataan automaattisesti. (Varoitusvalo al-
kaa vilkkua hitaasti.) Jos rengas on tällöin
lämmin, nollaustoiminto on suoritettava uu-
delleen renkaan jäähdyttyä.

Pysäköintianturit (edessä/
takana)*

 
Kun pysäköidään autotalliin tai kun pysäköi-
dään vierekkäisille pysäköintipaikoille, nämä
anturit varoittavat kuljettajaa summerilla au-
ton lähellä olevista esteistä ja niiden etäisyy-
destä. Lisäksi monitoiminäytön tietonäytössä
on vastaavan anturin näyttö.

TÄRKEÄÄ
l Pysäköintianturit ovat apuna määriteltäessä

likimääräistä etäisyyttä auton ja esteiden vä-
lillä. Sillä on rajoituksia tunnistettavien alu-
eiden ja esteiden suhteen, ja se ei ehkä tun-
nista aina oikein joitakin kohteita. Älä luota
siksi liikaa pysäköintiantureihin, ja käytä au-
toa yhtä varovasti kuin jos autossa ei olisi tä-
tä järjestelmää.

Pysäköintianturit (edessä/takana)*
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TÄRKEÄÄ
l Muista tarkastaa ympäristö katsomalla tur-

vallisuuden takaamiseksi. Älä käytä autoa
luottamalla yksinomaan pysäköintianturei-
hin.

Esteen tunnistusalueet
Kulma- ja takatunnistimien tunnistamisalueet
rajoittuvat kuvassa näkyviin alueisiin. Tun-
nistimet eivät pysty myöskään tunnistamaan
matalia tai ohuita kappaleita lähellä etu- tai
takapuskuria. Muista siksi tarkastaa ympäris-
tö, jotta voit käyttää autoa turvallisesti.

Kulma- ja takatunnistimien
paikat
Etu- ja takapuskurissa on kahdeksan anturia
(A).

Tunnistusalueet
Sen mukaan vaihdellen, onko autossa veto-
koukkua, voit muuttaa pysäköintianturia va-
kiotoimitilan ja vetokoukullisen toimitilan
välillä. Vetotangon toimitila muuttaa järjes-
telmää niin, että vetokoukun asennusalue ei
kuulu tunnistusalueisiin.
 
Autot ilman vetokoukkua
Tunnistusalueet ovat noin60 cm (A) etu- ja
kulmatunnistimista ja 125 cm (B) takatunnis-
timista.

Autot, joissa ei ole vetokoukkua

Tunnistusalueet ovat noin60 cm (A) etu- ja
kulmatunnistimista ja 125 cm (B) takatunnis-
timista. Alueet (C), joita ei tunnisteta, ovat
noin 20 cm:n etäisyydellä (D) puskurista.

HUOM
l Tunnistimet eivät tunnista alueella olevia

kohteita aivan puskurin alla tai sen läheisyy-
dessä. Jos kohteen korkeus on alhaisempi
kuin antureiden asennuspaikka, anturit eivät
ehkä tunnista sitä, vaikka ne tunnistivat sen
alussa.

Tietoja havaitsemisalueiden muuttamisesta
on kohdassa “Tunnistusalueiden muuttami-
nen” sivulla 6-122.

Pysäköintianturit (edessä/takana)*
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TÄRKEÄÄ
l Pysäköintianturit eivät ehkä toimi oikein

seuraavissa olosuhteissa:
• Antureita tai niiden ympäristöä on pyyhit-

ty kädellä.
• Antureihin tai niiden ympärille on kiinni-

tetty tarroja tai lisävarusteita.
• Anturit tai niiden ympäristö on veden, pi-

saroiden, jään, lumen, mudan tms. peitos-
sa.

• Kun lämpötilaero on liian suuri.
• Anturit ovat jäässä.
• Järjestelmä ottaa vastaan ultraäänimelua

muista lähteistä (muiden autojen äänitor-
vet, moottoripyörien moottorit, jarrut, ra-
diot, kaatosade, veden loiskuminen, lumi-
ketjut, yms.).

• Anturit ovat erittäin kuumat tai kylmät
(jos auto on pysäköity pitkäksi ajaksi kuu-
maan auringonpaisteeseen tai kylmällä il-
malla).

• Auto on huomattavasti kallistunut.
• Autoa ajetaan epätasaisella tiellä (kuop-

paiselle, hiekkaisella, mäkisellä tiellä tai
ruohikossa).

• Auto on liian lähellä estettä.
• Välittömästi moottorin käynnistyksen jäl-

keen.
l Pysäköintianturi ei ehkä tunnista oikein seu-

raavia kohteita:
• Kohteita, jotka ovat ohuita, kuten verkot

tai narut.
• Kohteita, jotka imevät ääniaaltoja, kuten

lumi.
• Kohteita, jotka on pantu terävään kul-

maan.

TÄRKEÄÄ
• Kohteita, joilla on sileä pinta, kuten lasi.
• Kohteita, jotka ovat matalalla, kuten reu-

nakivet.
l Jos puskuriin on osunut isku, anturit voivat

vioittua niin, että järjestelmä ei toimi oikein.
Tarkistuta auto valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

HUOM
l Kun anturi vastaanottaa ultraääntä ulkopuo-

lelta, vastaavan osan anturi vilkkuu jatkuvas-
ti. Kun ne eivät vastaanota kohinaa ja palaa-
van normaaliin toimintaan.

Käyttö
Järjestelmän käyttäminen edellyttää, että toi-
mintatilaksi asetetaan ON. Kun pysäköintian-
tureita käytetään, merkkivalo (A) syttyy. Lo-
peta käyttö painamalla “SONAR”-katkaisin-
ta. Merkkivalo (A) sammuu.

Pysäköintianturit (edessä/takana)*
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Varoitus esteistä
Jos auton lähellä on este, järjestelmä näyttää
varoituksen monitoiminäytön tietonäytössä ja
antaa äänimerkin.

1- Kulmatunnistin
2- Etutunnistin
3- Takatunnistin

Etu- ja kulmatunnistimet

Auton etäisyys es-
teeseen

Varoitusnäytön ja
äänimerkin sykli

Noin 60 - 40 cm Katkonainen

Noin 40 - 30 cm Nopea katkonainen

Noin 30 cm sisällä Jatkuva

Takatunnistin (autot, joissa ei ole veto-
koukkua)

Auton etäisyys es-
teeseen

Varoitusnäytön ja
äänimerkin sykli

Noin 125 - 80 cm Katkonainen

Noin 80 - 40 cm Nopea katkonainen

Noin 40 cm sisällä Jatkuva

Takatunnistin (vetokoukulla varustetut
autot)

Auton etäisyys es-
teeseen

Varoitusnäytön ja
äänimerkin sykli

Noin 125 - 100 cm Katkonainen

Noin 100 - 60 cm Nopea katkonainen

Noin 60 cm sisällä Jatkuva

TÄRKEÄÄ
l Annettuja etäisyyksiä on pidettävä vain viit-

teellisinä, koska virheet voivat johtua erilai-
sista tekijöistä kuten lämpötila, kosteus tai
esteiden muoto.

HUOM
l Jos anturit havaitsevat samanaikaisesti useita

esteitä, monitoiminäytön tietonäytössä näky-
vät jokaisen havaitun esteen suunnat. Ensisi-
jaisesti näytetään kuitenkin lähimpänä olevat
esteet ja äänimerkki varoittaa lähimpänä ole-
vista esteistä.

Tunnistusalueiden muuttami-
nen
Tunnistusalueita voidaan muuttaa seuraavas-
ti:
 
Autot, joissa ei ole vetokoukkua
Kun järjestelmän toiminta on katkaistu SO-
NAR-katkaisimella, paina SONAR-katkaisin-
ta vähintään 3 sekuntia ja vapauta se. Ääni-
merkki kuuluu kahdesti osoittaen että tunnis-
tusaluetta on muutettu.
 
Autot ilman vetokoukkua
Kun järjestelmän toiminta on katkaistu SO-
NAR-katkaisimella, paina SONAR-katkaisin-
ta vähintään 3 sekuntia ja vapauta se. Ääni-
merkki kuuluu kerran osoittaen että tunnis-
tusaluetta on muutettu.

Pysäköintianturit (edessä/takana)*
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HUOM
l Tunnistusalueen tila voidaan vaihtaa vain,

kun valitsinvipu on “R” (Peruutus) -asennos-
sa.

l Tunnistusalue ei muutu, jos “SONAR”-kat-
kaisinta painetaan vähintään 10 sekunnin
ajan.

l Kun “SONAR”-katkaisinta (tutkan katkai-
sin) painetaan, pysäköintianturien toiminta
vaihtelee tunnistusalueen määrityksen mu-
kaan.
• Asetus kun vetokoukkua ei ole asennettu

Kun valitsinvipu siirretään “R”-asentoon
(Peruutus), pysäköintianturit toimivat,
vaikka kulmatunnistimen käyttö on estetty
painamalla “SONAR”-katkaisinta.

• Asetus kun vetokoukku on asennettu
Kun pysäköintiantureiden toiminta on es-
tetty painamalla SONAR-katkaisinta, py-
säköintianturit eivät toimi, ennen kuin
moottori on sammutettu, vaikka valitsin-
vipu siirretään “R”-asentoon (Peruutus).
Kytke pysäköintianturijärjestelmä takaisin
käyttöön painamalla SONAR-katkaisinta
tai sammuttamalla ja käynnistämällä
moottori uudelleen. Siirrä valitsinvipu sit-
ten “R”-asentoon (Peruutus).

Varoitusnäyttö
Jos pysäköintiantureissa on toimintahäiriö,
viallisen anturin näyttö vilkkuu ja varoitus-
merkkiääni kuuluu noin viiden sekunnin ajan.

Esimerkki: Takakulmatunnistimen (vasen) vika

Vaikka äänimerkki olisi mykistynyt ja varoi-
tusnäyttö hävinnyt näkyvistä, merkkivalo (A)
vilkkuu edelleen “SONAR”-kytkimessä, kun-
nes järjestelmä on palannut normaaliin tilaan-
sa. Tarkistuta auto valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

Taustakamera*
Taustakamera on järjestelmä, joka näyttää au-
ton takana olevan näkymän MITSUBISHI-
moniviestijärjestelmän (MMCS) näytössä,
audionäytössä tai Smartphone Link -audio-
näytössä.

Taustakamera*

6-123OGKL19E2 Käynnistys ja ajo

6



TÄRKEÄÄ
l Taustakamera on apujärjestelmä, joka antaa

kuljettajalle mahdollisuuden tarkastaa auton
takana olevat esteet. Sen näköalue on rajoi-
tettu, joten kuljettaja ei saa olla siitä erittäin
riippuvainen. Aja yhtä varovaisesti kuin ajai-
sit silloin, jos autossa ei olisi peruutuskame-
raa.

l Muista tarkastaa silmämääräisesti turvalli-
suus auton ympärillä. Älä ole täysin riippu-
vainen taustakamerasta.

Taustakameran näköalakenttä
Taustakameran näkökenttä rajoittuu aluee-
seen, joka näkyy kuvassa. Se ei näytä sivuja
eikä takapuskurin alaosaa jne.
Tarkasta turvallisuus auton ympärillä silmä-
määräisesti peruutettaessa.

Taustakameran paikka
Peruutuskamera (A) on integroitu takaluukun
kahvan lähellä olevaan osaan.

Taustakameran näköalakenttä

Kuinka taustakameraa käyte-
tään
Kun vaihdevipu tai valitsinvipu siirretään
“R”-asentoon virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa, näkymä auton takaa tulee automaatti-
sesti näkyviin audionäyttöön, Smartphone
Link -audionäyttöön tai MITSUBISHI-moni-
viestijärjestelmän (MMCS) näyttöön. Kun
siirrät vaihdevivun tai valintavivun toiseen
asentoon, näyttö palaa alkuperäiseen näyttöti-
laan.

TÄRKEÄÄ
l Taustakamerassa on erityinen linssi, joka saa

ruudulla näkyvät kohteet näyttämään aivan
kuin ne olisivat lähempänä tai kauempana
kuin ne todella ovat.

Taustakamera*
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HUOM
l Koska taustakamerassa on erityinen linssi,

maassa paikoitustilojen välissä olevat viivat
eivät ehkä näytä yhdensuuntaisilta ruudulla.

l Seuraavissa tilanteissa ruudun merkinnät
voivat olla vaikeasti nähtävissä. Se ei ole
epänormaalia.
• Vähän valoa (yöaika).
• Kun auringonvalo tai valo auton ajova-

loista paistaa suoraan objektiiviin
l Jos kamera on kuuma ja sade tai auton pesu

jäähdyttää sen, linssi voi huuruuntua. Tämä
ilmiö ei tarkoita vikaa.

l Esteitä ei ole mahdollista nähdä, jos linssi on
likainen. Jos linssi likaantuu vesipisaroista,
lumesta, mudasta tai öljystä, pyyhi lika pois
varoen naarmuttamasta linssiä.

l Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet.
Niiden laiminlyönnistä voi olla seurauksena
kameran vikatoiminnot.
• Älä kohdista kameraan iskuja.
• Älä vahaa kameraa.
• Älä roiskuta kameran päälle kiehuvaa vet-

tä.
• Älä pura kameraa osiin.

Näytön viiteviivat
Näytössä näkyvät viiteviivat ja takapuskurin
yläpinta (A).
l Punainen viiva (B) ilmaisee kohdan, jo-

ka on noin 50 cm takapuskurin takana.

l Kaksi vihreää viivaa (C) ilmaisevat koh-
dat, jotka ovat noin 20 cm ajoneuvon
rungon ulkopuolella.

l Lyhyet poikkiviivat (1–3) ilmaisevat
etäisyyden takapuskurista.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

1- Noin takapuskurin takareunan kohdalla
(jos kuuluu varustukseen)

2- Noin 100 cm
3- Noin 200 cm

HUOM
l Audionäytöllä, Smartphone Link -audionäy-

töllä tai MITSUBISHI-moniviestijärjestel-
mällä (MMCS) varustetuissa autoissa näytön
kieliasetusta voidaan muuttaa.
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

l Jos auto on kallellaan autossa olevien henki-
löiden lukumäärän, matkatavaran painon ja
paikan vuoksi ja/tai tienpinnan takia, tausta-

HUOM
kameran näkökentän viivojen paikka ei ole
ehkä aivan tarkasti suhteessa todelliseen tie-
hen.
Etäisyyden ja ajoneuvon leveyden viiteviivat
perustuvat sileään, tasaiseen tienpintaan.
Näytössä näkyvät kohteet näyttävät seuraa-
vissa tilanteissa olevan kauempana kuin mitä
ne todellisuudessa ovat.
• Auton matkustajien ja matkatavaroiden

paino painaa auton takaosaa alaspäin.

A - Todelliset kohteet
B - Näytössä näkyvät kohteet

Taustakamera*
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HUOM
• Auton takana on rinne ylöspäin.

A - Todelliset kohteet
B - Näytössä näkyvät kohteet

HUOM
l Etäisyyden ja auton leveyden viiteviivat on

tarkoitettu osoittamaan etäisyys litteään koh-
teeseen, kuten sileään, tasaiseen tienpintaan.
Tämän vuoksi etäisyys näytössä näkyvään
kohteen projektioon voi poiketa todellisesta
etäisyydestä. Älä käytä niitä ohjeena määri-
tellessäsi etäisyyttä kiinteisiin kappaleisiin.
Esimerkki: Näytössä kohta B näyttää olevan
lähimpänä ja sen jälkeen tulevat kohdat C ja
A. Kohdat A ja B ovat todellisuudessa yhtä
kaukana autosta ja kohta C on kauempana
kuin kohdat A ja B.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

Multi Around Monitor*
Multi Around Monitor on järjestelmä, joka
esittää näytöllä yhdistetyn näkymän neljästä
kamerasta: etunäkymän kamera, sivunäky-
mien kamerat (oikea ja vasen) ja peruutuska-
mera. Näkymä esitetään audionäytössä,
Smartphone Link -audionäytössä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmän
(MMCS) näytössä. Se auttaa kuljettajaa pysä-
köimään auton parkkipaikalle ja toisen auton
viereen.

TÄRKEÄÄ
l Multi Around Monitor on apujärjestelmä, jo-

ka antaa kuljettajalle mahdollisuuden tarkas-
taa auton ympäristön turvallisuuden.
Sen näköalue on rajoitettu, joten kuljettaja ei
saa olla siitä erittäin riippuvainen. Aja yhtä
varovaisesti kuin ajaisit silloin, jos autossa ei
olisi Multi Around Monitor -toimintoa.

l Muista tarkastaa silmämääräisesti turvalli-
suus auton ympärillä. Erityisesti auton nel-
jässä kulmassa on “sokeita pisteitä”, joissa
olevat esineet eivät näy Multi Around Moni-
tor -näytöllä. Älä ole täysin riippuvainen
Multi Around Monitor -toiminnosta.

l Älä käytä Multi Around Monitor -toimintoa
ovitaustapeilien ollessa sisään taitettuina
ja/tai ovien ja/tai takaluukun ollessa avattui-
na. Multi Around Monitor ei näytä silloin oi-
keaa aluetta.

Multi Around Monitor*
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Eri kameroiden paikat
Kamerat ovat integroituina alla esitettyihin
paikkoihin.

A- Peruutuskamera (taustakamera)
B- Etunäkymän kamera
C- Sivunäkymän kamera

VAROITUS
l Älä asenna kameroiden ympäristöön mi-

tään, mikä häiritsee kameroiden toimin-
taa.

Multi Around Monitor -toimin-
non näyttöalue
Multi Around Monitor -kameroiden näyttö-
alue rajoittuu alueeseen, joka näkyy kuvassa.
Se ei näytä sivuja eikä etu- ja takapuskurin
alaosaa jne. Kun peruutat, tarkasta turvalli-
suus auton ympärillä silmämääräisesti.

Multi Around Monitor*

6-127OGKL19E2 Käynnistys ja ajo

6



Multi Around Monitor-kame-
roiden näyttöalue

A: Etunäkymän kamera
B: Sivunäkymän kamera (oikea)
C: Sivunäkymän kamera (vasen)
D: Peruutuskamera (taustakamera)

Multi Around Monitor -toimin-
non näyttötyypit
Vasemmalla ja oikealla puolilla näytetään
kaksi eri tyyppistä näkymää.

Multi Around Monitor*
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Lintuperspektiivin näkymä/
peruutusnäkymän tila
Auton ympäristön ja auton takapuolella ole-
van alueen näkymät.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

Sivunäkymä/peruutusnäkymän
tila
Auton sivuilla ja auton takapuolella olevien
alueiden näkymät.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

Lintuperspektiivin näkymä/
etunäkymän tila
Auton ympäristön ja auton edessä olevan alu-
een näkymät.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

Sivunäkymä/etunäkymän tila
Auton sivuilla ja auton edessä olevien aluei-
den näkymät.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

TÄRKEÄÄ
l Kameroissa on erityisen linssit, jotka saavat

ruudulla näkyvät kohteet näyttämään aivan
kuin ne olisivat lähempänä tai kauempana
kuin ne todella ovat.

HUOM
l Koska kameroissa on erityiset linssit, maassa

paikoitustilojen välissä olevat viivat eivät
ehkä näytä yhdensuuntaisilta ruudulla.

l Seuraavissa tilanteissa ruudun merkinnät
voivat olla vaikeasti nähtävissä. Se ei ole
epänormaalia.
• Vähän valoa (yöaika)
• Kun auringonvalo tai valo auton ajova-

loista paistaa suoraan objektiiviin.
• Jos fluoresoivaa valoa loistaa suoraan

linssiin, näyttö voi välkkyä.
Se ei ole epänormaalia.

l Jos kamera on kuuma ja sade tai auton pesu
jäähdyttää sen, linssi voi huuruuntua. Tämä
ilmiö ei tarkoita vikaa.

l Jos ilman lämpötila on erittäin korkea tai
erittäin alhainen, kameran kuva voi olla epä-
selvä.
Se ei ole epänormaalia.

l Jos radio on asennettu lähelle kameraa, ka-
meran kuvat voivat aiheuttaa sähköisiä häiri-
öitä ja järjestelmä lakkaa toimimasta oikein.

l Esteitä ei ole mahdollista nähdä, jos linssi on
likainen. Jos linssi likaantuu vesipisaroista,
lumesta, mudasta tai öljystä, pyyhi lika pois
varoen naarmuttamasta linssiä.
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HUOM
l Ota huomioon seuraavat varotoimenpiteet.

Niiden laiminlyönnistä voi olla seurauksena
kameran vikatoiminnot.
• Älä altista kameraa iskuille, kuten lyömäl-

lä sitä voimakkaasti tai heittämällä jotain
sitä päin.

• Älä altista kameraa orgaanisille aineille,
vahalle, öljynpoistoaineille ja lasinpuhdis-
tusaineille.
Jos niitä tarttuu siihen, pyyhi ne heti pois.

• Älä roiskuta kameran päälle kiehuvaa vet-
tä.

• Älä koskaan ruiskuta tai läikytä vettä ka-
meraan tai sen ympärille.

• Älä irrota, pura osiin tai muuta kameraa.
• Älä naarmuta kameraa, koska se voi va-

hingoittaa kameran kuvia.

Miten Multi Around Monitor -
toimintoa käytetään
Multi Around Monitor -järjestelmää voidaan
käyttää vain, kun virta-avain asetetaan ON-
asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.

Käyttö valitsinvivulla.
Kun valitsin asetetaan “R” (PERUUTUS) -
asentoon, lintuperspektiivinäkymä/peruutus-
näkymä näytetään audionäytössä, Smartpho-
ne Link -audionäytössä tai MITSUBISHI-
moniviestijärjestelmän (MMCS) näytössä.
Kun valitsinvipu siirretään johonkin toiseen
asentoon, näyttö katoaa.

Käyttö kytkimellä
Kun kytkintä (A) painetaan, lintuperspektiivi-
näkymä/etunäkymä näytetään.

HUOM
l Jos kytkintä painamalla ei suoriteta mitään

toimenpidettä 3 minuutin aikana Multi
Around Monitor -näytön avaamisen jälkeen
valitsinvivun ollessa muussa kuin “R”-asen-
nossa, näyttö häviää.

Näytön vaihtaminen (valitsinvi-
pu asennossa “R”)
Jos kytkintä painetaan, Multi Around Moni-
tor -toiminnon tila vaihtuu seuraavasti.
Lintuperspektiivin näyttö/peruutusnäkymän
tila  sivunäkymä/peruutusnäkymän tila

Näytön vaihtaminen (valitsinvi-
pu muussa kuin “R”-asennossa)
Jos kytkintä painetaan, Multi Around Moni-
tor -toimintatila vaihtuu, lintuperspektiivinä-
kymän/etunäkymän tila  sivunäkymän/
etunäkymän tila  POIS

HUOM
l Matkustajan puoleinen näyttöruutu voidaan

vaihtaa näyttämään sivunäkymää painamalla
kytkintä.

l Kun valitsin asetetaan “R”-asentoon etunä-
kymän näkyessä kuljettajan puoleisessa näy-
tössä, kuljettajan puoleinen näyttö vaihtuu
peruutusnäkymän tilaan. Kun valitsinvipu
asetetaan johonkin toiseen asentoon, kuljet-
tajan puoleinen näyttö vaihtuu etunäkymän
tilaan.

l Kun kytkintä painetaan auton nopeuden ol-
lessa vähintään noin 10 km/h, matkustajan
puoleisessa näytössä voidaan esittää vain si-
vunäkymä.

l Etunäkymää ei näytetä, kun auton nopeus on
yli 10 km/h.

l Näkymä voi tulla esiin viiveellä, kun näyttöä
vaihdetaan.

Miten näyttöä luetaan
Lintuperspektiivi-tilaa lukuun ottamatta näy-
tössä näkyvät viivat ilmaisevat kaikissa tilois-
sa seuraavia tietoja. Käytä niitä vain ohjeena.
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TÄRKEÄÄ
l Jos kamera ja sitä ympäröivä alue osuu va-

hingossa johonkin, näytön näkymä ja viivat
eivät ehkä näy oikein. Varmista, että annat
valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huolto-
pisteen tarkastaa sen.

Etunäkymän tila
Näytössä näkyvät etäisyyden ja auton levey-
den viiteviivat ja etupuskurin yläpinta (A).
l Punainen viiva (B) ilmaisee kohdan, jo-

ka on noin 50 cm etupuskurin etureunan
edessä.

l Kaksi vihreää viivaa (C) ilmaisevat au-
ton likimääräisen leveyden.

l Oranssi viiva (D) ilmaisee odotetun ajo-
suunnan, kun ohjauspyörä pysyy kään-
nettynä. Se häviää, kun ohjauspyörä on
nolla-asennossa.

l Likimääräinen etäisyys auton korista on
seuraava:

l

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

1- Noin 100 cm etupuskurin etureu-
nasta.

HUOM
l Kun odotetun ajosuunnan viivat näkyvät etu-

näkymässä, odotetun ajosuunnan viivat näy-
tetään myös lintuperspektiivinäkymässä
(edessä: kiinteä viiva, takana: katkoviiva).

Peruutusnäkymän tila
Näytössä näkyvät etäisyyden ja auton levey-
den viiteviivat ja takapuskurin yläpinta (A).
l Punainen viiva (B) ilmaisee kohdan, jo-

ka on noin 50 cm takapuskurin takareu-
nan takana.

l Kaksi vihreää viivaa (C) ilmaisevat au-
ton likimääräisen leveyden.

l Oranssi viiva (D) ilmaisee odotetun ajo-
suunnan, kun ohjauspyörä pysyy kään-
nettynä. Se häviää, kun ohjauspyörä on
nolla-asennossa.

l Likimääräinen etäisyys auton korista on
seuraava:

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

1- Noin 100 cm takapuskurin takareunasta
2- Noin 200 cm takapuskurin takareunasta

TÄRKEÄÄ
l Autossa olevien henkilöiden lukumäärän,

matkatavaran painon ja paikan vuoksi ja/tai
tienpinnan takia, taustakameran näkökentän
viivojen paikka ei ole ehkä aivan tarkasti
suhteessa todelliseen tiehen.
Käytä referenssiviivoja vain ohjeena, ja tee
aina turvatarkastus auton takana ja ympärillä
oleville alueille ennen kuin lähdet ajamaan.
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HUOM
l Kun odotetun ajosuunnan viivat näkyvät pe-

ruutusnäkymässä, odotetun ajosuunnan vii-
vat näytetään myös lintuperspektiivi-näky-
mässä (edessä: katkoviiva, takana: kiinteä
viiva).

Näytön ja todellisten tieolosuh-
teiden väliset poikkeamat
Etäisyyden ja ajoneuvon leveyden viiteviivat
perustuvat sileään, tasaiseen tienpintaan.
Seuraavissa tapauksissa näytön referenssivii-
vat ja todelliset tieolosuhteet voivat poiketa
toisistaan.

Auton matkustajien ja matkatavaroiden
paino painaa auton takaosaa alaspäin
Referenssiviivat näkyvät lähempänä kuin mi-
tä todellinen etäisyys on.

Sen vuoksi, jos ylärinteessä on este, se näyt-
tää olevan kauempana kuin onkaan.

A- Todelliset kohteet
B- Näytössä näkyvät kohteet

Auton takana on ylämäki
Referenssiviivat näkyvät lähempänä kuin mi-
tä todellinen etäisyys on.

Sen vuoksi, jos ylärinteessä on este, se näyt-
tää olevan kauempana kuin onkaan.

A- Todelliset kohteet
B- Näytössä näkyvät kohteet

Kun auton takana on alamäki
Referenssiviivat näkyvät kauempana kuin
mitä todellinen etäisyys on.
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Sen vuoksi, jos alarinteessä on este, se näyt-
tää olevan lähempänä kuin onkaan.

A- Todelliset kohteet
B- Näytössä näkyvät kohteet

Kun auton lähellä on kiinteitä kohteita
Kun auton lähellä on kiinteitä kohteita, näy-
töllä näytetty etäisyys voi poiketa todellisesta
etäisyydestä.
Koska referenssiviivat eivät koske kuorma-
auton runkoon, seuraavassa kuvassa näyttää
siltä, kuin se ei törmäisi autoon.

Auto voi kuitenkin törmätä kuorma-autoon,
koska kuorma-auton runko todellisuudessa
poikkeaa kurssilta.

Kun lähestytään kiinteitä kohteita
Etäisyyden ja auton leveyden viiteviivat on
tarkoitettu osoittamaan etäisyys litteään koh-
teeseen, kuten sileään, tasaiseen tienpintaan.
Tämän vuoksi etäisyys näytössä näkyvään
kohteen projektioon voi poiketa todellisesta
etäisyydestä. Älä käytä niitä ohjeena määri-
tellessäsi etäisyyttä kiinteisiin kappaleisiin.
Esimerkki: Näytössä kohta B näyttää olevan
lähimpänä ja sen jälkeen tulevat kohdat C ja
A. Kohdat A ja B ovat todellisuudessa yhtä
kaukana autosta ja kohta C on kauempana
kuin kohdat A ja B.
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Sivunäkymän tila
Auton leveyden ja auton etupään referenssi-
viivat näkyvät näytöllä.

1- Likimääräinen auton leveys ovitausta-
peileineen.

2- Etupyörän akselin keskikohdan likimää-
räinen sijainti.

3- Noin 50 cm etupuskurin etureunasta.

Lintuperspektiivin tila
Näkymä, jossa auto näkyy ylhäältä, esitetään,
jotta voit helposti tunnistaa autosi sijainnin ja
reitin parkkipaikalle.

TÄRKEÄÄ
l Lintuperspektiivi-näkymä on simuloitu nä-

kymä, joka muodostetaan käyttämällä “etu-
näkymän kameran”, “sivunäkymän kame-
ran” (oikea ja vasen) ja “peruutuskameran”
näkymiä.
Tämän vuoksi lintuperspektiivin näkymässä
esineet näyttävät olevan kauempana kuin ne
oikeasti ovat. Lisäksi auton lähellä on ns. so-
keita kohtia, jotka eivät näy näytössä. Voit
törmätä autollasi esteeseen, vaikka autosi ja
esteen välillä näyttää olevan tilaa, ja esteitä
voi olla kohdissa, joissa ei näytä olevan mi-
tään. Muista tarkastaa silmämääräisesti tur-
vallisuus auton ympärillä.

TÄRKEÄÄ
l Lintuperspektiivi-näkymässä esitettävä au-

ton kuvake poikkeaa autosi todellisesta vä-
ristä ja koosta. Tämän vuoksi auton lähellä
oleva kohde voi näyttää olevan kiinni autos-
sa ja auton ja esteen asentojen suhde voi poi-
keta todellisesta tilanteesta.

l Näkymän käsittelyalueet ovat lintuperspek-
tiivin näytön neljässä kulmassa, enimmäk-
seen kunkin kameran näkymien rajakohdis-
sa. Tämän vuoksi raja-alueiden läheisyydes-
sä näkymien tarkkuus voi alentua ja esine
voi kadota ja ilmestyä uudelleen näyttöön.

HUOM
l Lintuperspektiivi-tilassa “etunäkymän kame-

ralla”, “sivunäkymien kameroilla (oikea ja
vasen)" ja “peruutusnäkymän kameralla” ku-
vattuja näkymiä käsitellään tasaiseen tien-
pintaan perustuen ja kuva voidaan näyttää
seuraavalla tavalla:
• Esine näyttää pudonneelta ja se vaikuttaa

pitemmältä tai suuremmalta.
• Tienpintaa korkeammalle ulottuva esine

voi ilmestyä näkymän käsittelyalueiden
liitoskohtaan.

l Eri kameroiden näkymien kirkkaus voi vaih-
della valoisuudesta riippuen.

l Kameran yläpuolista esinettä ei näytetä.

l Etunäkymän tilassa tai takanäkymän tilassa
näytettävää esinettä ei näytetä lintuperspek-
tiivin tilassa.
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HUOM
l Lintuperspektiivin tilan näkymän paikka voi

poiketa tosiasiallisesta sijainnista, kun eri
kameroiden asennuspaikkaa ja -kulmaa
muutetaan.

l Tiessä olevat viivat näkyvät siirtyneinä tai
taipuneina näkymien liitoskohdissa.

Auton kuvakkeen värin muut-
taminen lintuperspektiivissä
Voit muuttaa auton kuvakkeen väriä lintu-
perspektiivissä.

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.

TÄRKEÄÄ
l Turvallisuussyistä kytkintä ei saa käyttää

ajon aikana.

2. Voit avata lintuperspektiivin/etunäkymän
painamalla kytkintä (A).

3. Voit siirtyä auton kuvakkeen värin valin-
tatilaan lintuperspektiivissä painamalla
kytkintä (A) yhtäjaksoisesti, kunnes au-
ton kuvake vilkkuu.

4. Paina katkaisinta, kunnes haluamasi väri
näkyy näytössä.
Auton kuvakkeen väri muuttuu seuraa-
vaan asetukseen lintuperspektiivissä ai-
na, kun painat kytkintä.

5. Kun haluamasi väri on valittu, paina kyt-
kintä (A) muutaman sekunnin ajan. Ase-
tus on nyt valmis.

HUOM
l Auton kuvakkeen väri ei muutu, kun valinta-

tila on jokin seuraavista.

HUOM
• Kun vaihdevipu tai valitsinvipu on asen-

nossa “R” (PERUUTUS).
• Kun mitään toimintoa ei suoriteta 30 se-

kunnin aikana.
• Toimintatilaksi valitaan POIS.

Tavaroiden lastaaminen

Tavaroiden lastauksen varotoi-
menpiteet

TÄRKEÄÄ
l Älä lastaa kuormaa tai tavaroita selkänojaa

korkeammalle. Varmista että kuorma tai
matkatavarat eivät pääse liikkumaan, kun
auto liikkuu. Takaikkunan näkyvyyden esty-
minen ja matkatavaroiden lenteleminen ym-
päri matkustamoa äkillisessä jarrutuksessa
voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai
vammaan.

l Lastaa raskas kuorma tai tavarat auton etuo-
saan. Jos kuorma auton takaosassa on liian
raskas, ohjaus saattaa muuttua epävakaaksi.
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Kattotelineen lastaaminen

TÄRKEÄÄ
l Käytä kattotelinettä, joka sopii oikein ajo-

neuvoosi. Älä lastaa tavaroita suoraan katol-
le.
Katso asennusohjeet kattotelineen mukana
tulevasta ohjekirjasta.

HUOM
l Suosittelemme että käytät ALKUPERÄIS-

TÄ MITSUBISHI MOTORS -kattotelinettä,
koska käytettävät kannattimet ovat muodol-
taan niihin sopivia. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.

Kattotelineen varotoimenpiteet

TÄRKEÄÄ
l Varmista että tavaroiden paino ei ylitä katon

sallittua kuormaa.
Jos sallittu katon kuorma ylitetään, se voi
vaurioittaa ajoneuvoa.
Katon kuorma on sallittu kokonaiskuorma
katolla (kattotelineen paino sekä telineelle
pantujen tavaroiden paino).
Katso tarkemmat arvot kohdasta “Auton pai-
no” sivulla 11-05.

TÄRKEÄÄ
l Kun autossa on matkatavaroita, aja hitaasti

ja vältä äkillisiä liikkeitä, kuten äkkijarrutuk-
sia ja nopeita käännöksiä.
Aseta tavarat telineeseen niin että niiden pai-
no jakaantuu tasaisesti raskaimpien tavaroi-
den ollessa alla. Älä lastaa tavaroita, jotka
ovat leveämpiä kuin kattoteline.
Lisäpaino katolla voi nostaa auton painopis-
tettä ja vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin.
Tällöin ajovirheet tai hätätoimenpiteet voivat
johtaa hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

l Tarkasta kuorma aina ennen ajoa ja pienen
ajomatkan jälkeen ja varmista, että se on tiu-
kasti kiinni kattotelineessä.
Tarkasta säännöllisesti matkan aikana, että
kuorma on lujasti kiinni.

HUOM
l Voidaksesi estää tuulen aiheuttaman melun

tai vähentää polttoaineen kulutusta, irrota
kattoteline, kun sitä ei käytetä.

l Poista kattoteline ennen auton pesettämistä
automaattipesussa.

l Varmista että väli on riittävä kattoluukun
(jos kuuluu varusteisiin) nostamista varten,
kun asennat kattotelinettä.

l Varmista, että väli on riittävä takaluukun
nostamista varten, kun laitat matkatavaroita
kattotelineelle.

Perävaunun vetäminen*
Jos aiot vetää perävaunua, asennuta alueellasi
voimassa olevien määräysten mukainen veto-
koukku valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteessä.
Tarkista, että vetokoukkusi kytkentäkuula ei
ole autosi rekisterikilven edessä, kun perä-
vaunu tai matkailuvaunu on irrotettu. Jos se
on rekisterikilven edessä, poista hinauskou-
kun kytkentäkuula. Jos hinauskoukun kytken-
täkuula voidaan lukita avaimella tai jollain
muulla työkalulla, poista kytkentäkuula ja
käytä sellaista hinauskoukun kytkentäkuulaa,
joka voidaan irrottaa tai jota voidaan siirtää
ilman avainta tai muuta työkalua.
Perävaunun hinaamista koskeva lainsäädäntö
vaihtelee eri maissa.
Noudata aina alueellasi voimassa olevia sää-
döksiä.

TÄRKEÄÄ
l Onnettomuusvaara!

Vetokoukku on kiinnitettävä MITSUBISHI
MOTORS ohjeiden mukaisesti.
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Jarrullisen perävaunun suurin
sallittu massa ja vetokoukun
palloniveleen kohdistuva kuor-
mitus
Älä ylitä koskaan teknisissä tiedoissa ilmoi-
tettua suurinta sallittua perävaunun massaa
eikä vetokoukun palloniveleen kohdistuvaa
kuormitusta.
(Katso sivu “Auton paino” sivulla 11-05.)
Jos aiot vetää autollasi perävaunua yli
1.000 m merenpinnan yläpuolella, vähennä
perävaunun maksimipainoa 10 % yhdistel-
män kokonaispainosta laskettuna jokaista
1.000 m kohden, koska moottorin teho laskee
ilmanpaineen laskiessa.

Vetokoukun kiinnityskohdan
määritykset
Katso seuraavasta taulukosta (A) vetokoukun
kiinnityskohdat.

1 390 mm

2 50 mm

3 21 mm

4 68,5 mm

5 328,5 mm

6 75 mm

7 858 mm

8 489 mm
(omamassaisena)

372–388 mm
(kuormitettuna)

9 500 mm
(omamassaisena)

10 524 mm
(omamassaisena)

11 455,5 mm

12 495 mm

13 534,5 mm

Ajovihjeitä

l Estä kytkintä luistamasta (vain autot,
joissa on käsivaihteisto) kaasuttamalla
liikkeelle lähtiessäsi vain sen verran kuin
on tarpeen.

l Pidä huoli, että ajonopeus ei ylitä
100 km/h -nopeutta peräkärryä vedet-
täessä.
Paikallisia määräyksiä on myös nouda-
tettava, mikäli ajonopeus on rajoitettu
peräkärryä vedettäessä alle 100 km/h -
nopeuteen.
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l Jotta perävaunun työntöjarru toimisi
pehmeästi, paina jarrupoljinta ensin peh-
meästi ja sitten voimakkaammin.

l Käytä moottorijarrutusta hyväksi vaihta-
malla pienemmälle vaihteelle ennen ala-
mäkeen ajamista.

Ylikuumeneminen
Syynä on yleensä jokin mekaaninen vika. Jos
auto ylikuumenee, pysäytä auto ja tarkista,
ettei vesipumpun/laturin käyttöhihna ole
löystynyt tai rikki, ettei jäähdyttimen ilma-
aukko ole tukossa tai ettei jäähdytysneste ole
vähissä. Jos näin ei ole, ylikuumeneminen
voi johtua monenlaisista mekaanisista syistä,
jotka edellyttävät auton tarkistuttamista am-
mattitaitoisessa huoltokeskuksessa.

TÄRKEÄÄ
l Jos moottori ylikuumenee, lue “Hätätilan-

teet”-osan kohta “Moottorin ylikuumenemi-
nen” ennen kuin ryhdyt korjaustoimenpitei-
siin.

l Jos autossa on automaatti- tai CVT-vaihteis-
to ja näkyviin tulee -varoitusnäyttö, auto-
maattivaihteiston nesteen tai CVT-nesteen
lämpötila on korkea.
Lue viitearvosivu ja tee tarvittavat toimenpi-
teet.
Katso kohta “Jos automaattivaihteistossa on
vika” sivulla 6-40 ja “Jos CVT-vaihteistossa
on toimintahäiriö” sivulla 6-46.

Perävaunun vetäminen*
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Tärkeitä ilmastoinnin
käyttövihjeitä

TÄRKEÄÄ
l Moottorin kierrosluku saattaa kasvaa, kun il-

mastointilaite on päällä.
Kun moottorin kierrosluku on kasvanut, au-
tomaatti- tai CVT-vaihteistolla varustettu au-
to voi ryömiä nopeammin kuin alhaisella
moottorin kierrosluvulla. Paina jarrupoljin
kokonaan pohjaan, jotta auto ei ryömi eteen-
päin.

l Pysäköi auto varjoisaan paikkaan.
Auringon paahteeseen pysäköitäessä
matkustamo tulee erittäin kuumaksi ja
kestää kauemmin ennen kuin sisätila
jäähtyy.
Jos auto on pakko pysäköidä auringon-
paisteeseen, poista kuuma ilma avaamal-
la ikkunat muutamaksi minuutiksi ennen
kuin kytket ilmastoinnin päälle.

l Sulje ikkunat, kun ilmastointi on käyn-
nissä. Jos matkustamoon pääsee ulkoil-
maa avoimista ikkunoista, ilmastoinnin
teho heikkenee.

l Liiallinen jäähdytys ei ole terveellistä.
Matkustamoon virtaavan ilman tulisi ol-
la vain 5–6 °C ulkoilmaa viileämpää.

l Kun ilmastointi on käytössä, tarkista että
imuilman tuloaukko, joka on tuulilasin
edessä, ei ole esimerkiksi lehtien tai lu-
men tukkima. Jos imuilman tuloaukkoon
kerääntyy lehtiä, se saattaa heikentää il-
man virtausta ja tukkia putket, jotka joh-
tavat veden pois ilman tuloaukosta.

Suositeltavat ilmastointijärjes-
telmän jäähdytys- ja voiteluai-
neet
Jos ilmastoinnin teho vaikuttaa normaalia
heikommalta, syynä voi olla jäähdytysaine-
vuoto. Suosittelemme, että tarkastutat järjes-
telmän.
Autosi ilmastointijärjestelmä on täytettävä
kylmäaineella HFO-1234yf (lukuun ottamatta
Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle,
Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavia autoja)
tai HFC-134a (Venäjälle, Kazakstaniin, Val-
ko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimi-
tettavat autot) ja voiteluaineella PAG46A .
Muun jäähdytys- tai voiteluaineen käyttö voi
vaurioittaa järjestelmää niin pahoin, että au-
ton koko ilmastointijärjestelmä pitää vaihtaa.
Jäähdytysaineen päästöä ilmakehään tulisi es-
tää.
On suositeltavaa, että jäähdytysaine otetaan
talteen ja kierrätetään.

Jos ilmastointilaite on pitkään
poissa käytöstä
Ilmastointia tulisi käyttää vähintään viisi mi-
nuuttia joka viikko, myös kylmällä säällä.
Näin ilmastointikompressorin sisäosat saavat
voitelun ja ilmastointilaite pysyy parhaassa
mahdollisessa kunnossa.

Tuuletussuuttimet

1- Keskustuuletussuuttimet
2- Sivutuuletussuuttimet

Ilmavirtauksen suunnan säätö

Keskustuuletussuuttimet
Säädä siirtämällä nuppia (A).

Tärkeitä ilmastoinnin käyttövihjeitä
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Sulje suutin siirtämällä nuppia (A) mahdolli-
simman pitkälle sisäänpäin.

1. Kiinni
2. Avaa

Sivutuuletussuuttimet
Säädä siirtämällä nuppia (A).
Sulje suutin siirtämällä nuppia (A) mahdolli-
simman pitkälle ulospäin.

Vasemmalle Oikealle

1. Avaa
2. Kiinni

TÄRKEÄÄ
l Varo läikyttämästä juomia tms. tuuletussuut-

timiin.
Muuten ilmastointi ei ehkä toimi normaalis-
ti.

HUOM
l Viileä ilma tuulettimen aukoista voi näyttää

sumulta.
Tämä johtuu siitä että ilmastointi jäähdyttää
nopeasti kosteaa ilmaa. Se kirkastuu muuta-
massa hetkessä.

Tuuletussuuttimet
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Tuuletusaukkojen ilmavirta-asetuksen valinta
Aina kun MODE-katkaisinta painetaan, toimintatila muuttuu seuraavassa järjestyksessä: “ ” → “ ” → “ ” → “ ” → “ ”.
Kytke -toiminto painamalla huurteenpoiston kytkintä.
Näitä merkkejä käytetään seuraavissa kuvissa, joista näkyy tuuletusaukoista tulevan ilman määrä.

: Tuuletusaukoista tulee vähän ilmaa

: Tuuletusaukoista tulee suhteellisen paljon ilmaa

: Tuuletusaukoista tulee paljon ilmaa

Tuulettimen toimintatilan ja ilmavirran valinta

 Kasvo-asento  Jalka-/kasvoasento  Jalka-asento

 Jalka/huurteenpoisto-asento  Huurteenpoisto-asento

Tuuletussuuttimet
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HUOM
l Jos autosi on varustettu Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä, joten autoissa ikkunat voivat huurtua, kun AS&G-järjestelmä on toiminnassa.

Jos näin tapahtuu, poista huurre ikkunoista painamalla huurteenpoiston kytkintä.
l Kun tila  tai  on valittuna, raitisilman otto tulisi kytkeä päälle ikkunoiden huurtumisen estämiseksi.

 
Automaattinen ilmastointi*

Ilmastointia voidaan käyttää vain moottorin
käydessä.

1. Lämpötilan säätökytkin ® s. 7-07
2. MODE-katkaisin ® s. 7-04
3. A/C-katkaisin ® s. 7-08
4. Puhaltimen nopeuden säätökiekko
® s. 7-07

5. Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin
® s. 7-08

6. Huurteenpoistokatkaisin ® s. 7-06
7. AUTO-katkaisin ® s. 7-07
8. Takaikkunan lämmittimen katkaisin
® s. 5-73

9. OFF-katkaisin ® s. 7-06
10. Lämpötilan näyttö ® s. 7-07
11. Toimitilan valinnan näyttö ® s. 7-04

12. Ilmastointilaitteen merkkivalo
® s. 7-08

13. Puhaltimen nopeuden näyttö ® s. 7-07

l Käyttö
• Tuuletusaukkojen ilmavirta-asetuksen

valinta ® s. 7-04

Automaattinen ilmastointi*
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• Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
® s. 7-06

• Järjestelmän käyttö automaattivalin-
nassa ® s. 7-07

• Järjestelmän manuaalinen käyttö
® s. 7-07

• Puhaltimen nopeuden säätäminen
® s. 7-07

• Lämpötilan valitsimen säätäminen
® s. 7-07

• Ilmastointilaitteen kytkeminen PÄÄL-
LE/POIS ® s. 7-08

• Vaihtaminen ulkoilman ja kiertoilman
välillä ® s. 7-08

• Ajaminen, kun ulkoilma on saastunut
® s. 7-09

HUOM
l Jos ilma on erittäin kylmä, ilmastointilait-

teen ohjauspaneelin näyttö saattaa toimia
kankeasti. Tämä ei ole merkki ongelmasta.
Se korjaantuu, kun ajoneuvon sisälämpötila
nousee normaaliksi.

Tuulilasin ja sivulasien huur-
teenpoisto

1. Paina huurteenpoiston kytkintä vaihtaak-
sesi “ ”-asentoon. Kun huurteenpois-
tokatkaisinta painetaan, merkkivalo (A)
syttyy.

2. Säädä lämpötilanvalitsin riittävän kor-
kealle lämpötila-asetukselle.

3. Valitse haluamasi puhaltimen nopeus
painamalla puhaltimen nopeuden säädin-
tä.

Kytke huurteenpoistotila pois painamalla
huurteenpoistokatkaisinta, AUTO-katkaisin-
ta, MODE-katkaisinta tai OFF-katkaisinta.

TÄRKEÄÄ
l Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kai-

kista ikkunoista on hyvä näkyvyys.

TÄRKEÄÄ
l Ikkunoiden huurtuminen voidaan ehkäistä

myös siirtämällä MODE-katkaisin asentoon
. Ilmastointijärjestelmä ei kuitenkaan

toimi automaattisesti eikä raitisilman ottoa
valita (sisäilmankierrätyksen sijaan). Jos rai-
tisilman otto halutaan kytkeä päälle ilmas-
tointijärjestelmän toimiessa, paina A/C-kat-
kaisinta ja sisä-/ulkoilman valintakatkaisinta.

l Älä aseta lämpötilan säädintä maksimaali-
seen jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhal-
taa ikkunalaseja vasten ja muodostaa niihin
höyryä.

HUOM
l Jos haluat poistaa huurteen nopeasti, aseta

täysi puhallinnopeus ja kuumin lämpötila.
l Jotta sivulasien huurre poistuisi tehokkaasti,

suuntaa ilmavirta sivutuuletusaukoista sivu-
laseihin.

l Kun huurteenpoistokatkaisinta painetaan, il-
mastointijärjestelmä toimii automaattisesti ja
ulkoilma (ei kiertoilma) valitaan. Tämä auto-
maattinen kytkentä suoritetaan ikkunoiden
huurtumisen estämiseksi, vaikka “Disable
automatic air conditioning control” (Auto-
maattinen ilmastointi pois käytöstä) tai “Di-
sable automatic air control” (Automaattinen
ilmansäätö pois käytöstä) olisi valittuna.
(Katso kohta “Ilmastointilaitteen mukautta-
minen” sivulla 7-16.)

Automaattinen ilmastointi*
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Järjestelmän käyttö automaat-
tivalinnassa

Käytä järjestelmää normaaliolosuhteissa AU-
TO-valinnassa ja noudata näitä toimenpiteitä:

1. Paina AUTO-katkaisinta.
2. Säädä lämpötilanvalitsin haluttuun luke-

maan.

Kytke ilmastointijärjestelmä pois painamalla
OFF-katkaisinta.
Toimitilan valinta, puhaltimen nopeuden sää-
tö, kierrätys/ulkoilmavalinta, lämpötilan sää-
tö ja ilmastointilaitteen ON/OFF tila säätyvät
automaattisesti. Kun AUTO-katkaisinta pai-
netaan, merkkivalo (A) syttyy.

HUOM
l Jos puhaltimen nopeuden valitsinta, A/C-

katkaisinta, toimitilan kytkintä tai sisä-/
ulkoilman valinnan kytkintä käytetään jär-
jestelmän ollessa AUTO-tilassa, aktivoitu
toiminto syrjäyttää automaattisen säädön
vastaavan toiminnon. Kaikki muut toiminnot
pysyvät automaattisäätöinä.

l Älä koskaan laita mitään sisäilman lämpöti-
la-anturin (B) päälle, sillä silloin se ei toimi
kunnolla.

Järjestelmän manuaalinen
käyttö
Puhaltimen nopeus ja tuulettimen toimitila
voidaan säätää käsin asettamalla puhaltimen
nopeuden valintakiekko ja MODE-katkaisin
haluttuihin paikkoihin.
Palauta automaattinen käyttö painamalla AU-
TO-kytkintä.

Puhaltimen nopeuden säätämi-
nen
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  kasvattaaksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  vähentääksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Valittu puhaltimen nopeus (A) näkyy näytös-
sä.

Lämpötilan valitsimen säätä-
minen
Nosta lämpötilaa painamalla  lämpötilan
valitsimessa.
Laske lämpötilaa painamalla  lämpötilan
valitsimessa.

Automaattinen ilmastointi*
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Valittu lämpötila (A) näkyy näytössä.

HUOM
l Ilmastointilaitteen lämpötila-arvo muuttuu

yhdessä monitoiminäytön ulkolämpötilan
näyttöyksikön kanssa.
Katso kohta “Lämpötilan yksikön vaihtami-
nen” sivulla 5-16.

l Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on
alhainen, virtaavan ilman lämpötila ei muu-
tu, vaikka lämmin ilma olisi valittu kytki-
mellä.
Tuulilasin ja ikkunoiden huurtumisen estä-
miseksi tuulettimen toimitilaksi vaihtuu
“ ” ja puhaltimen nopeus pienenee jär-
jestelmän toimiessa AUTO-toimintatilassa.

l Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan tai
alimpaan asetukseen, ilmastointi muuttuu
automaattisesti seuraavasti.

HUOM
Jos ilmanvalinta tehdään manuaalisesti auto-
maattisen vaihdon jälkeen, silloin valitaan
manuaalinen valinta.
• Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan

asetukseen (HI).
Ulkoilmaa virtaa sisään ja ilmastointilaite
pysähtyy.

• Kun lämpötila on asetettu alimpaan ase-
tukseen (LO).
Sisäilmaa kierrätetään ja ilmastointi toi-
mii.

l Edellä kuvatut asetukset ovat tehdasasetuk-
set.
Sisä-/ulkoilman valintakytkintä ja ilmastoin-
tikytkintä voi mukauttaa (toimintojen asetus-
ta voi muuttaa). Ulko- ja sisäilman valinnan
automaattista vaihtumista ja ilmastoinnin
käyttövalintaa käyttöolosuhteiden mukaan
voidaan muuttaa halutulla tavalla.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Katso kohta “Ilmastointilaitteen mukautta-
minen” sivulla 7-16.

Ilmastointilaitteen kytkeminen
PÄÄLLE/POIS
Kytke ilmastointi käyttöön painamalla kyt-
kintä. ” ”-merkkivalo (A) näkyy näytössä.

Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Vaihtaminen ulkoilman ja kier-
toilman välillä
Vaihda ilman valintaa painamalla sisä-/
ulkoilman valinnan katkaisinta.
l Ulkoilma: Merkkivalo (A) on sammuk-

sissa
Ulkoilmaa virtaa matkustamoon.

Automaattinen ilmastointi*
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l Kiertoilma: Merkkivalo (A) palaa
Ilma kiertää matkustamon sisällä.

TÄRKEÄÄ
l Normaalisti tulee käyttää ulkoilmaa, jotta ik-

kunat eivät huurru.
Kiertoilma-asennon pitkäaikainen käyttö voi
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ikkunoihin.
Vaihda säännöllisesti ulkoasentoon tehos-
taaksesi tuuletusta.

HUOM
l Jos halutaan viilentää tehokkaammin, tulee

käyttää kiertoilma-asentoa.
l Kun AUTO-katkaisinta painetaan käsikäytön

jälkeen, sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä
säädetään automaattisesti.

HUOM
l Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

nousee tietylle tasolle, ulko-/sisäilman valit-
sin kytkeytyy automaattisesti kiertoilma-
asentoon ja merkkivalo (A) syttyy. Järjestel-
mä ei tällöin kytkeydy ulkoilma-asentoon,
vaikka ulko-/sisäilman valitsinta painettai-
siin.

Ajaminen, kun ulkoilma on
saastunut
Jos ulkoilma on pölyistä tai muuten saastu-
nutta ajettaessa tunnelissa tai liikenneruuh-
kassa, valitse kiertoilma-asento painamalla
sisä-/ulkoilman valintakytkintä.
Katso kohta “Vaihtaminen ulkoilman ja kier-
toilman välillä” sivulla 7-08.

Automaattinen ilmastointi*
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Kaksialueinen
automaattinen
ilmastointilaite*

Ilmastointia voidaan käyttää vain moottorin
käydessä.

1. Kuljettajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-13
Matkustajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (oikealta ohjattavat autot)
® s. 7-13

2. MODE-katkaisin ® s. 7-04
3. Puhaltimen nopeuden säätökiekko
® s. 7-12

4. A/C-katkaisin ® s. 7-14

5. Matkustajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-13
Kuljettajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (oikealta ohjattavat autot)
® s. 7-13

6. Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin
® s. 7-14

7. Huurteenpoistokatkaisin ® s. 7-11
8. AUTO-katkaisin ® s. 7-12
9. SYNC-katkaisin ® s. 7-14

10. Takaikkunan lämmittimen katkaisin
® s. 5-73

11. OFF-katkaisin ® s. 7-11
12. Kuljettajan puolen lämpötilan näyttö

(vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-13
Matkustajan puolen lämpötilan näyttö
(oikealta ohjattavat autot) ® s. 7-13

13. Toimitilan valinnan näyttö ® s. 7-07
14. Ilmastointilaitteen merkkivalo

® s. 7-14

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*
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15. Puhaltimen nopeuden näyttö ® s. 7-12
16. Matkustajan puolen lämpötilan näyttö

(vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-13
Kuljettajan puolen lämpötilan näyttö (oi-
kealta ohjattavat autot) ® s. 7-13

l Käyttö
• Tuuletusaukkojen ilmavirta-asetuksen

valinta ® s. 7-04
• Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
® s. 7-11

• Järjestelmän käyttö automaattivalin-
nassa ® s. 7-12

• Järjestelmän manuaalinen käyttö
® s. 7-12

• Puhaltimen nopeuden säätäminen
® s. 7-12

• Lämpötilan valitsimen säätäminen
® s. 7-13

• Kuljettajan ja matkustajan puoleisen
lämpötilan erillissäätö ® s. 7-14

• Ilmastointilaitteen kytkeminen PÄÄL-
LE/POIS ® s. 7-14

• Vaihtaminen ulkoilman ja kiertoilman
välillä ® s. 7-14

• Ajaminen, kun ulkoilma on saastunut
® s. 7-15

HUOM
l Jos ilma on erittäin kylmä, ilmastointilait-

teen ohjauspaneelin näyttö saattaa toimia
kankeasti. Tämä ei ole merkki ongelmasta.
Se korjaantuu, kun ajoneuvon sisälämpötila
nousee normaaliksi.

Tuulilasin ja sivulasien huur-
teenpoisto

1. Paina huurteenpoiston kytkintä vaihtaak-
sesi “ ”-asentoon. Kun huurteenpois-
tokatkaisinta painetaan, merkkivalo (A)
syttyy.

2. Säädä lämpötilanvalitsin riittävän kor-
kealle lämpötila-asetukselle kuljettajan
puoleisella valitsimella.

3. Valitse haluamasi puhaltimen nopeus
painamalla puhaltimen nopeuden säädin-
tä.

Kytke huurteenpoistotila pois painamalla
huurteenpoistokatkaisinta, AUTO-katkaisin-
ta, MODE-katkaisinta tai OFF-katkaisinta.

TÄRKEÄÄ
l Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kai-

kista ikkunoista on hyvä näkyvyys.
l Ikkunoiden huurtuminen voidaan ehkäistä

myös siirtämällä MODE-katkaisin asentoon
. Ilmastointijärjestelmä ei kuitenkaan

toimi automaattisesti eikä raitisilman ottoa
valita (sisäilmankierrätyksen sijaan). Jos rai-
tisilman otto halutaan kytkeä päälle ilmas-
tointijärjestelmän toimiessa, paina A/C-kat-
kaisinta ja sisä-/ulkoilman valintakatkaisinta.

l Älä aseta lämpötilan säädintä maksimaali-
seen jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhal-
taa ikkunalaseja vasten ja muodostaa niihin
höyryä.

HUOM
l Jos haluat poistaa huurteen nopeasti, aseta

täysi puhallinnopeus ja kuumin lämpötila.
l Jotta sivulasien huurre poistuisi tehokkaasti,

suuntaa ilmavirta sivutuuletusaukoista sivu-
laseihin.

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*
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HUOM
l Kun huurteenpoistokatkaisinta painetaan, il-

mastointijärjestelmä toimii automaattisesti ja
ulkoilma (ei kiertoilma) valitaan. Tämä auto-
maattinen kytkentä suoritetaan ikkunoiden
huurtumisen estämiseksi, vaikka “Disable
automatic air conditioning control” (Auto-
maattinen ilmastointi pois käytöstä) tai “Di-
sable automatic air control” (Automaattinen
ilmansäätö pois käytöstä) olisi valittuna.
(Katso kohta Ilmastointilaitteen mukauttami-
nen ® s. 7-16.)

Järjestelmän käyttö automaat-
tivalinnassa

Käytä järjestelmää normaaliolosuhteissa AU-
TO-valinnassa ja noudata näitä toimenpiteitä:

1. Paina AUTO-kytkintä.
2. Säädä lämpötilanvalitsin haluttuun luke-

maan.

Kytke ilmastointijärjestelmä pois painamalla
OFF-katkaisinta.
Toimitilan valinta, puhaltimen nopeuden sää-
tö, kierrätys/ulkoilmavalinta, lämpötilan sää-
tö ja ilmastointilaitteen ON/OFF tila säätyvät
automaattisesti. Kun AUTO-katkaisinta pai-
netaan, merkkivalo (A) syttyy.

HUOM
l Jos puhaltimen nopeuden valitsinta, A/C-

katkaisinta, toimitilan kytkintä tai sisä-/
ulkoilman valinnan kytkintä käytetään jär-
jestelmän ollessa AUTO-tilassa, aktivoitu
toiminto syrjäyttää automaattisen säädön
vastaavan toiminnon. Kaikki muut toiminnot
pysyvät automaattisäätöinä.

l Älä koskaan laita mitään sisäilman lämpöti-
la-anturin (B) päälle, sillä silloin se ei toimi
kunnolla.

Järjestelmän manuaalinen
käyttö
Puhaltimen nopeus ja tuulettimen toimitila
voidaan säätää käsin asettamalla puhaltimen
nopeuden valintakiekko ja MODE-katkaisin
haluttuihin paikkoihin.

Puhaltimen nopeuden säätämi-
nen
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  kasvattaaksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  vähentääksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Valittu puhaltimen nopeus (A) näkyy näytös-
sä.

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*
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Lämpötilan valitsimen säätä-
minen
Nosta lämpötilaa painamalla  lämpötilan
valitsimessa.
Laske lämpötilaa painamalla  lämpötilan
valitsimessa.
Valittu lämpötila (A) näkyy näytössä.

HUOM
l Ilmastointilaitteen lämpötila-arvo muuttuu

yhdessä monitoiminäytön ulkolämpötilan
näyttöyksikön kanssa.
Katso kohta “Lämpötilan yksikön vaihtami-
nen” sivulla 5-16.

HUOM
l Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on

alhainen, virtaavan ilman lämpötila ei muu-
tu, vaikka lämmin ilma olisi valittu kytki-
mellä.
Tuulilasin ja ikkunoiden huurtumisen estä-
miseksi tuulettimen toimitilaksi vaihtuu
“ ” ja puhaltimen nopeus pienenee jär-
jestelmän toimiessa AUTO-toimintatilassa.

l Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan tai
alimpaan asetukseen, ilmastointi muuttuu
automaattisesti seuraavasti.
Jos ilmanvalinta tehdään manuaalisesti auto-
maattisen vaihdon jälkeen, silloin valitaan
manuaalinen valinta.
• Kun lämpötila on asetettu korkeimpaan

asetukseen (HI).
Ulkoilmaa virtaa sisään ja ilmastointilaite
pysähtyy.

• Kun lämpötila on asetettu alimpaan ase-
tukseen (LO).
Sisäilmaa kierrätetään ja ilmastointi toi-
mii.

HUOM
l Edellä kuvatut asetukset ovat tehdasasetuk-

set.
Sisä-/ulkoilman valintakytkintä ja ilmastoin-
tikytkintä voi mukauttaa (toimintojen asetus-
ta voi muuttaa). Ulko- ja sisäilman valinnan
automaattista vaihtumista ja ilmastoinnin
käyttövalintaa käyttöolosuhteiden mukaan
voidaan muuttaa halutulla tavalla.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Katso kohta “Ilmastointilaitteen mukautta-
minen” sivulla 7-16.

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*
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Kuljettajan ja matkustajan
puoleisen lämpötilan erillissää-
tö
Kun merkkivalo (A) on sammutettu etumat-
kustajan puoleisella lämpötilan valitsimella
(B) tai SYNC-kytkimellä, kuljettajan ja mat-
kustajan puoleista lämpötilaa voidaan säätää
erikseen.

HUOM
l Kun merkkivalo (A) on sytytetty SYNC-kyt-

kimellä, kuljettajan puoleinen lämpötila-ase-
tus on käytössä myös matkustajan puolella.
Kun merkkivalo (A) palaa ja kuljettajan puo-
leista lämpötilan valitsimen kytkintä paine-
taan, matkustajan puoleinen lämpötila-asetus
toimii synkronoidusti kuljettajan asetuksen
kanssa.

Ilmastointilaitteen kytkeminen
PÄÄLLE/POIS
Kytke ilmastointi käyttöön painamalla kyt-
kintä. ” ”-merkkivalo (A) näkyy näytössä.
Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Vaihtaminen ulkoilman ja kier-
toilman välillä
Vaihda ilman valintaa painamalla sisä-/
ulkoilman valinnan katkaisinta.
l Ulkoilma: Merkkivalo (A) on sammuk-

sissa
Ulkoilmaa virtaa matkustamoon.

l Kiertoilma: Merkkivalo (A) palaa
Ilma kiertää matkustamon sisällä.

TÄRKEÄÄ
l Normaalisti tulee käyttää ulkoilmaa, jotta ik-

kunat eivät huurru.
Kiertoilma-asennon pitkäaikainen käyttö voi
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ikkunoihin.
Vaihda säännöllisesti ulkoasentoon tehos-
taaksesi tuuletusta.

HUOM
l Jos halutaan viilentää tehokkaammin, tulee

käyttää kiertoilma-asentoa.
l Kun AUTO-katkaisinta painetaan käsikäytön

jälkeen, sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä
säädetään automaattisesti.

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*
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HUOM
l Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

nousee tietylle tasolle, ulko-/sisäilman valit-
sin kytkeytyy automaattisesti kiertoilma-
asentoon ja merkkivalo (A) syttyy. Järjestel-
mä ei tällöin kytkeydy ulkoilma-asentoon,
vaikka ulko-/sisäilman valitsinta painettai-
siin.

Ajaminen, kun ulkoilma on
saastunut
Jos ulkoilma on pölyistä tai muuten saastu-
nutta ajettaessa tunnelissa tai liikenneruuh-
kassa, valitse kiertoilma-asento painamalla
sisä-/ulkoilman valintakytkintä.
Katso kohta “Vaihtaminen ulkoilman ja kier-
toilman välillä” sivulla 7-14.

Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite*

7-15OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Ilmastointilaitteen mukauttaminen
Järjestelmässä on seuraavat mukautustoiminnot.

Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

Kiertoilman ohjaus*3

Mahdollistaa sen
toiminnon valit-
semisen, joka
vaihtaa automaat-
tisesti tai ma-
nuaalisesti kierto-
ja raikasilmatilo-
jen välillä.

Automaattisesti ○ ○ ○ ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.

Ilmastointilaitteen mukauttaminen
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Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

A/C-katkaisinohjaus*4

Mahdollistaa sen
toiminnon valit-
semisen, joka
vaihtaa automaat-
tisesti tai ma-
nuaalisesti ilmas-
tointilaitteen
PÄÄLLÄ- ja
POIS-tilojen vä-
lillä.

Automaattisesti ○ ○ ○ ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.

Ilmastointilaitteen mukauttaminen
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Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

ECO-tila*5

Tämä asetus kyt-
kee ilmastointi-
laitteen taloudel-
lisen toimintatilan
päälle tai pois
(vain ECO-tilan
kytkimellä varus-
tetut autot).

ECO – ○ ○ ○

Jalkatilan/huurteenpoiston
ilmavirtauksen suhde

Kun valitset toi-
minnon  MO-
DE-kytkimellä,
voit säätää ilma-
virtauksen jakau-
tumista jalkatilan
ja tuulilasin välil-
lä.

Normaali – ○ ○ ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.
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Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

Kasvojen/jalkatilan ilma-
virtauksen suhde

Kun valitset toi-
minnon  MO-
DE-kytkimellä,
voit säätää ilma-
virtauksen jakau-
tumista yläkehon
ja jalkatilan välil-
lä.

Normaali – ○ ○ ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.
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Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

Automaattinen takaikkunan
huurteenpoisto moottorin
käynnistyksen aikana

Mahdollistaa sen
toiminnon valit-
semisen, joka
vaihtaa takaikku-
nan huurteenpois-
ton automaattisen
ja manuaalisen
käytön välillä
moottoria käyn-
nistettäessä, kun
ulkolämpötila on
alhainen.

Pois päältä – ○ ○ ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.
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Kohta Asetuksen sisäl-
tö Tehdasasetus

Mukautustapa

Automaattisen
ilmastoinnin oh-

jauspaneeli

Smartphone
Link -audionäyt-

tö*1

MITSUBISHI-
moniviestijärjes-
telmä (MMCS)*2

Valtuutettu
MITSUBISHI

MOTORS -huol-
toliike

Asetettu lämpötila

Jos asetettu läm-
pötila on mieles-
täsi kuuma tai
kylmä, voit säätää
sitä mieltymystesi
mukaan.

Normaali – – – ○

*1: Katso ohjeet kohdasta Smartphone Link -audionäyttö.
*2: Katso ohjeet kohdasta MITSUBISHI-moniviestijärjestelmä.
*3: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, järjestelmä kytkee automaattisesti raitisilman oton ikkunan huurtumisen estämiseksi, vaikka ilmas-
tointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*4: Jos huurteenpoiston kytkintä painetaan, ilmastointilaite kytketään automaattisesti PÄÄLLÄ-tilaan ikkunoiden huurtumisen estämiseksi,
vaikka ilmastointilaite olisi asetettu manuaaliseen tilaan.
*5: Eco-tilaa käytettäessä voi tuntua siltä, että ilmastointilaite ei toimi riittävän tehokkaasti, koska ilmastointilaitteen toimintaa ohjataan/rajoite-
taan.

 
Automaattisen ilmastoinnin oh-
jauspaneelin mukauttaminen
Asetusta voidaan muuttaa pitämällä alhaalla
katkaisinta*1 noin 10 sekuntia.
*1 Kun automaattisen ilmastoinnin ohjausta

mukautetaan, käytetään automaattisen il-
mastoinnin katkaisinta.

Jos mukautetaan kiertoilman ohjausta, käytetään
sisä-/ulkoilman valintakytkintä.

l Kun asetus vaihdetaan aktiivisesta ei ak-
tiiviseksi, kuuluu 3 äänimerkkiä ja merk-
kivalo*2 syttyy noin 10 sekuntia tai
enemmän.

*2 Jos automaattisen ilmastoinnin ohjausta
mukautetaan,“ ” -merkkivalo palaa
näytössä.

Jos mukautetaan kiertoilman ohjausta, käyte-
tään sisä-/ulkoilman valintakytkintä.

l Kun asetus vaihdetaan ei aktiivisesta ak-
tiiviseksi, kuuluu 2 äänimerkkiä ja merk-
kivalo*2 syttyy noin 10 sekuntia tai
enemmän.

*2 Jos automaattisen ilmastoinnin ohjausta
mukautetaan,“ ” -merkkivalo palaa
näytössä.

Jos mukautetaan kiertoilman ohjausta, käyte-
tään sisä-/ulkoilman valintakytkintä.

Ilmastointilaitteen mukauttaminen

7-21OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Ilmanpuhdistin
Tässä ilmastointilaitteessa on ilmansuodatin,
jotta lika ja pöly suodattuvat pois ilmasta.
Vaihda ilmansuodatin säännöllisin väliajoin,
koska sen puhdistuskyky heikkenee, koska
siihen kerääntyy siitepölyä ja likaa. Huolto-
välit löytyvät HUOLTOKIRJASTA.

HUOM
l Käyttö tietyissä olosuhteissa kuten ajettaessa

pölyisillä teillä ja ilmastoinnin jatkuva käyt-
tö voi lyhentää suodattimen kestoikää. Jos il-
mavirtaus tuntuu heikommalta kuin tavalli-
sesti tai tuulilasi tai ikkunat alkavat huurtua
helposti, vaihda ilmansuodatin.
Suosittelemme, että tarkastutat sen.

LW/MW/FM radio/CD -
soitin*

Audiojärjestelmää voidaan käyttää virta-avai-
men tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

HUOM
l Audiojärjestelmää voidaan kuunnella moot-

torin seisoessa kääntämällä virta-avain
“ACC”-asentoon tai asettamalla toimintati-
laksi ACC.
Jos virta-avain tai toimintatila jätetään
“ACC”-asentoon, lisävarustevirta kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan kulut-
tua, eikä audiojärjestelmää enää pysty käyt-
tämään. Lisävarustevirta tulee käytettäväksi
uudelleen, jos virta-avainta tai moottorikat-
kaisinta käytetään sen ollessa ACC-asennos-
sa. Katso “ACC-virran automaattinen kat-
kaisutoiminto” sivuilta 6-14 ja 6-17.

l Jos matkapuhelinta käytetään ajoneuvon si-
sällä, audiolaitteista voi kuulua ääniä. Se ei
tarkoita, että audiolaitteissa on jotain vikaa.
Käytä tällöin matkapuhelinta mahdollisim-
man kaukana äänentoistolaitteista.

l Jos audiolaitteeseen menee vieraita aineita
tai vettä, tai siitä tulee savua tai outoa hajua,
kytke audiojärjestelmä heti pois. Suositte-
lemme, että tarkastutat sen. Älä yritä korjata
sitä koskaan itse. Huollata laitteisto säännöl-
lisesti ammattitaitoisella henkilöllä.

Tärkeitä tietoja koskien käyt-
töä

iPod/iPhone:n toistotoiminto*
l Tämä laite tukee äänentoistoa iPod/iPho-

ne-laitteista, mutta kaikkien eri versioi-
den toistoa ei voida taata.

l Huomioi, että iPod/iPhone -mallista tai -
versiosta riippuen käytössä saattaa esiin-
tyä poikkeavuuksia.

Miten puhdistetaan
l Jos tuote likaantuu, pyyhi se pehmeällä

pyyhkeellä.
l Jos se on erittäin likainen, kasta pehmeä

pyyhe neutraalin puhdistusnesteen ja ve-
den seokseen ja kierrä se tippumatto-
maksi, ja pyyhi sillä. Älä käytä bentsee-
niä, ohenteita tai muita kemiallisia aine-
ita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.

Tavaramerkit
l Tuotenimet ja muut viralliset nimet ovat

niiden omistajien tavaramerkkejä tai re-
kisteröityjä tavaramerkkejä.

l Vaikka tavaramerkistä tai rekisteröidystä
tavaramerkistä ei erikseen ilmoitettaisi,
nämä oikeudet on silti huomioitava ko-
konaisuudessaan.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” tar-
koittaa elektronista lisävarustetta, joka
on suunniteltu liitettäväksi erityisesti

Ilmanpuhdistin
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iPodiin tai iPhoneen, ja joka on sertifioi-
dusti yhteensopiva Applen standardien
kanssa.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja
iPod touch ovat Apple Inc:n rekisteröity-
jä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Apple ei vastaa tämän laitteen käytöstä
eikä sen yhteensopivuudesta turvalli-
suus- ja muiden standardien kanssa.

HUOM
l iPod- ja iTunes-lisenssit mahdollistavat yk-

sittäisille käyttäjille sellaisen aineiston yksi-
tyisen tallentamisen ja toistamisen, jota ei
ole suojattu tekijänoikeuslain nojalla ja jon-
ka kopioiminen ja toistaminen on lain mu-
kaan sallittua.
Tekijänoikeuksien loukkaukset ovat kiellet-
tyjä.

HUOM
l Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetuissa au-

toissa yhdistettävissä olevien laitteiden tyy-
pit voivat vaihdella.
Katso lisätietoja MITSUBISHI MOTORSin
verkkosivuilta.
Lue ja hyväksy ilmoitus “Warning about
Links to the Web Sites of Other Companies”
(Varoitus muiden yritysten verkkosivuille
johtavista linkeistä).
Edellä mainitut verkkosivut voivat yhdistää
sinut muiden kuin MITSUBISHI
MOTORSin verkkosivuille.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/index.html

LW/MW/FM radio/CD -soitin*
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5. sukupolvi (video) 5. sukupolvi (video)

6. sukupolvi 5. sukupolvi (videokamera) 4. sukupolvi (video)

1. sukupolvi2. sukupolvi (alumiini)3. sukupolvi (video)

LW/MW/FM radio/CD -soitin*
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4. sukupolvi 

8GB 32GB 64GB

3. sukupolvi 

32GB 64GB

2. sukupolvi 

8GB 16GB 32GB

1. sukupolvi 

8GB 16GB 32GB

16GB 32GB 64GB

8GB 16GB 32GB 8GB 16GB

16GB 32GB

Levyjen käsittely
Tässä kuvataan varotoimet, joita on noudatet-
tava levyjä käsiteltäessä.

Tärkeitä tietoja koskien käsit-
telyä

l Sormenjäljet tai muut levyn lukupinnalla
olevat jäljet voivat vaikeuttaa levyn si-
sällön lukemista. Kun pitelet levyä, tartu
siihen molemmista reunoista tai yhdestä
reunasta ja keskellä olevasta aukosta,
mutta älä koske lukupintaan.

l Älä kiinnitä levyyn paperia tai tarroja
äläkä vahingoita sitä muilla tavoilla.

l Älä aseta levyä väkisin, jos laitteessa on
jo toinen levy. Levy voisi vahingoittua
tai voi esiintyä toimintahäiriöitä.

Puhdistus

l Puhdista levyn lukupinta säännöllisesti.
Kun puhdistat, älä pyyhi ympyränmuo-
toisella liikkeellä. Pyyhi sen sijaan hellä-
varoen ulospäin levyn keskikohdasta
kohti ulkoreunaa.

l Uusien levyjen ulkoreunassa tai keskiau-
kossa voi olla rosoja. Muista tarkistaa
ne. Jos rosoja on, ne voivat aiheuttaa toi-
mintahäiriöitö, joten ne on poistettava.

Tärkeitä tietoja koskien säily-
tystä

l Kun et käytä levyjä, pidä ne aina kote-
loissa ja säilytä niitä suojattuna suoralta
auringonvalolta.

l Jos levyjä ei aiota käyttää pitkään ai-
kaan, poista ne tuotteesta.

Levyn toistoympäristö
Kylmässä ympäristössä, kuten keskitalvella
ajoneuvon sisätilan ollessa kylmä, lämmitti-
men päälle kytkeminen ja tuotteen käyttämi-
nen heti sen jälkeen voi aiheuttaa sen, että
kondensaatiovettä (vesipisaroita) muodostuu
levyn päälle ja sisäisiin optisiin komponent-
teihin, jolloin tuote ei ehkä toimi oikein.
Jos olosuhteet ovat tämän kaltaisia, poista le-
vy ja odota jonkin aikaa ennen käyttöä.

Tekijänoikeus
Laki kieltää levyjen sisällön luvattoman ko-
pioinnin, jakelun, julkisen esittämisen tai
vuokraamisen.

Toistettavissa olevat levytyypit
Levyn etikettiin, pakkaukseen tai kuoreen on
painettu seuraavat merkinnät.

Malli Ko-
ko

Suurin
toistoai-

ka
Kommentit

CD-DA 12
cm

74 mi-
nuuttia

—

Levyjen käsittely
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Malli Ko-
ko

Suurin
toistoai-

ka
Kommentit

CD-TEXT 12
cm

74 mi-
nuuttia

—

CD-R/RW 12
cm

— •MP3-tiedos-
toja sisältävä
levy

Levyt, joita ei ehkä voida tois-
taa
l Muiden kuin kohdassa “Toistettavissa

olevat levytyypit” kuvattujen levyjen
toistamista ei voida taata.

l 8 cm:n levyjä ei voi käyttää.
l Älä aseta epäsäännöllisen muotoisia esi-

neitä (esimerkiksi sydämenmuotoisia),
sillä ne voivat aiheuttaa vian. Lisäksi lä-
pinäkyviä osia sisältäviä levyjä ei voida
toistaa.

l Viimeistelemättömiä levyjä ei voida
toistaa.

l Vaikka tallennus olisi suoritettu oikeassa
muodossa nauhoittimella tai tietokoneel-
la, sovellusohjelman asetukset ja ympä-
ristövaatimukset, levyn poikkeavuudet,
vauriot tai merkinnät tai tuotteen sisällä
olevassa linssissä oleva lika voivat tehdä
levyn käyttökelvottomaksi.

l Levystä riippuen joitain toimintoja ei eh-
kä voida käyttää tai levyä ei voida tois-
taa.

l Älä käytä levyjä, joissa on naarmuja tai
koloja.

l Jos levyssä on tarroja, poistettujen tarro-
jen jäänteitä tai liimaa, älä käytä levyä.

l Koriste-etikettejä tai tarroja sisältäviä le-
vyjä ei saa käyttää.

Standardista poikkeavat CD-le-
vyt
Tämä tuote toistaa audio-CD-levyjä, mutta
huomioi seuraavat seikat koskien CD-levyjen
standardeja.
l Varmista, että käytät levyjä, joiden eti-

kettipinnalla on .
l Muiden kuin standardin mukaisten CD-

levyjen toistamista ei taata. Vaikka ääntä
voitaisiin toistaa, äänenlaatua ei voida
taata.

l Kun toistetaan muita kuin standardin
mukaisia CD-levyjä, seuraavaa saattaa
esiintyä.
• Toiston aikana saattaa kuulua melua.

• Ääni saattaa hypellä.
• Levyä ei ehkä tunnisteta.
• Levyn ensimmäistä kappaletta ei ehkä

toisteta.
• Kappaleiden toiston alkaminen saattaa

kestää tavallista kauemmin.
• Toistaminen ei ehkä ala kappaleesta.
• Levyn joitain osia ei ehkä toisteta.
• Toisto saattaa pysähtyä kappaleen

toistamisen aikana.
• Kappaleet saatetaan näyttää väärin.

Äänitiedostot (MP3/WMA/
AAC)

Tällä tuotteella voidaan toistaa MP3/WMA/
AAC-muotoisia äänitiedostoja, jotka on tal-
lennettu CD-ROM-, CD-R/RW- ja USB-lait-
teille.
Käytettävissä oleville tiedostoille ja tallen-
nusmedioille on olemassa rajoituksia, joten
lue seuraavat tiedot ennen MP3/WMA/AAC-
muotoisten äänitiedostojen tallentamista le-
vyille tai USB-laitteille.
Muista lisäksi lukea CD-R/RW-aseman ja
kirjoitusohjelmiston käyttöohjeet ja käytä nii-
tä oikein.
Jos MP3/WMA/AAC-muotoiset äänitiedostot
sisältävät nimiketietoja tai muita tietoja, nä-
mä voidaan näyttää.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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TÄRKEÄÄ
l CD-ROM- ja CD-R/RW-tallennusmedioilta

voidaan toistaa vain MP3-muotoisia äänitie-
dostoja.

l Toimenpiteet, kuten audio-CD-levyjen tai
tiedostojen kopioiminen ja jakeleminen
muille ilmaiseksi tai maksusta, tai tiedosto-
jen lataaminen palvelimille Internetin kautta
tai muulla tavalla on laitonta.

l Älä lisää tiedostotarkenteita “.mp3”, “.wma”
tai “.m4a” muihin kuin MP3/WMA/AAC-
muotoisiin tiedostoihin. Tämäntyyppisiä tie-
dostoja sisältävien levyjen toistaminen voi
aiheuttaa ongelmia tiedostojen tunnistukses-
sa, josta voi aiheutua kovaa melua ja kaiutti-
men vaurioituminen tai onnettomuus.

HUOM
l Käytettävästä tallentimesta tai tallennusoh-

jelmasta riippuen toisto ei ehkä ole mahdol-
lista. Näissä tapauksissa on ohjeet katsottava
tuotteen tai ohjelmiston ohjekirjasta.

l Tietokoneen käyttöjärjestelmästä, versiosta,
ohjelmistosta tai asetuksista riippuen tiedos-
toihin ei ehkä lisätä tiedostotarkennetta. Li-
sää tällöin tiedostotarkenteet “.mp3”,
“.wma” tai “.m4a” kopidessasi tiedostoja.

l Yli 2 Gt:n kokoisia tiedostoja ei voida tois-
taa.

Toistettavissa olevat tietomuo-
dot 
Levyillä (CD-ROM, CD-R/RW) ja USB-lait-
teilla toistettavissa olevat tietomuodot voivat
vaihdella.

Tietomuoto DISC USB-laite
MP3

WMA X

AAC X

Kansiorakenne
Korkeintaan 8 kansiotasoa voidaan tunnistaa.

Voit luoda kansiorakenteen, kuten Musiikki-
tyyli - Esittäjä - Albumi - Kappale
(MP3/WMA/AAC-muotoiset äänitiedostot)
hallitaksesi kappaleita.

Kansio
JUURI

Äänitiedosto

1 taso 2 taso 3 taso 4 taso 5 taso

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Nimi
Tekni-
set tie-

dot
Selitys

Muodon
määrityk-

set

ISO96
60

Taso 1 Korkeintaan 8
merkkiä tiedos-
ton nimessä ja
3 merkkiä tie-
dostotarken-
teessa. (yksita-
vuiset aakkos-
numeeriset isot
kirjaimet, nu-
merot ja “_”
ovat sallittuja
merkkejä)

ISO96
60-laa-
jennus

Joliet Tiedostonimes-
sä voi olla kor-
keintaan 64
merkkiä.

Moni-is-
tunto

Ei tueta (vain ensimmäistä istun-
toa tuetaan)

Tasojen
maksimi-

määrä

8 tasoa (jos juuri on 1. taso)

*1: Käytä vain MP3/WMA/AAC -tiedostoja.
Jos kuitenkin tallennetaan useita kappaleita
samaan kansioon, niitä ei ehkä voida tunnis-
taa, vaikka kappaleiden maksimimäärä ei
ylittyisi. Näissä tapauksissa kappaleet on
jaettava useisiin kansioihin.

Nimi
Tekni-
set tie-

dot
Selitys

Kansioi-
den mak-
simimää-

rä

700 kansiota (juuri mukaan lu-
kien)

Suurin
tiedosto-
määrä*1

65 535 tiedostoa (tallennusväli-
neen kokonaismäärä. Muita kuin
MP3-, WMA- ja AAC-tiedostoja
ei lasketa)

Tiedoston
nimen ja
kansion

nimen ra-
joitukset

Enintään 64 tavua (Unicodessa
32 merkkiä), tiedostoja/kansioi-
ta, joiden nimi on tätä pidempi,
ei näytetä tai toisteta.

Tuetut
USB-

muodot

Suositeltu tiedostojärjestelmä on
FAT32.
Vain 1 osiointi.

*1: Käytä vain MP3/WMA/AAC -tiedostoja.
Jos kuitenkin tallennetaan useita kappaleita
samaan kansioon, niitä ei ehkä voida tunnis-
taa, vaikka kappaleiden maksimimäärä ei
ylittyisi. Näissä tapauksissa kappaleet on
jaettava useisiin kansioihin.

HUOM
l Kansioiden ja äänitiedostojen näyttöjärjestys

tässä tuotteessa voi poiketa siitä, miten ne
näytetään tietokoneessa.

Mikä on MP3?
MP3 on lyhenne sanoista “MPEG-1 Audio
Layer 3”. MPEG on lyhenne sanoista “Moti-
on Picture Experts Group”, joka on video-CD
-levyissä jne. käytettävä videon pakkausstan-
dardi.
MP3 on yksi MPEG-äänistandardin sisältä-
mistä äänenpakkausmenetelmistä, ja se hei-
kentää ihmiskorvalla kuulumattomien ja suu-
rempien äänten alle peittyvien äänien laatua
muodostaen korkealuokkaista dataa pienem-
mässä koossa.
CD-audio voidaan pakata noin 1/10:aan alku-
peräisestä koostaan ilman havaittavia tietojen
menetyksiä. Noin 10 CD:tä voidaan kirjoittaa
yhdelle CD-R/RW-levylle.

TÄRKEÄÄ
l Oikealla olevista standardeista poikkeavia

MP3-tiedostoja ei ehkä toisteta oikein tai tie-
dostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Toistettavissa olevien MP3-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien MP3-tiedostojen mää-
ritykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset tie-

dot
MPEG-1 AUDIO LAYER3

Tekniset tie-
dot

MPEG-2 AUDIO LAYER3

Näytteenotto-
taajuus [kHz]

MPEG-1: 32/44,1/48

MPEG-2: 16/22,05/24
Bittinopeus

[kbps]
MPEG-1: 32 - 320

MPEG-2: 8 - 160

VBR (vaihte-
leva bittino-

peus)

Tuki

Kanavatila Stereo/yhdistetty stereo/dual
channel/mono

Tiedoston tar-
kenne

mp3

Tuettujen
tunnisteiden

tiedot

ID3-tunnisteen versio 1.0,
Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3,
Ver. 2.4 (ISO-8859-1,
UTF-16 (Unicode)), Otsikot,
Esittäjän nimi, Albumin nimi

Kohta Tiedot
Näytöllä

enintään näy-
tettävissä ole-

vien merk-
kien määrä

64 merkkiä

Mikä on WMA?
WMA on lyhenne sanoista Windows Media
Audio, joka on Microsoftin äänenpakkaus-
muoto. Tämän äänenpakkausmuodon pak-
kaussuhde on suurempi kuin MP3:lla.

HUOM
l Microsoft, Windows Media ja Windows ovat

Microsoft Corporationin rekisteröityjä tava-
ramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.

TÄRKEÄÄ
l WMA tukee digitaalisten oikeuksien hallin-

taa (DRM). Tällä tuotteella ei voi toistaa
WMA-tiedostoja, jotka on suojattu kyseisel-
lä järjestelmällä.

l Oikealla olevista standardeista poikkeavia
WMA-tiedostoja ei ehkä toisteta oikein tai
tiedostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

l “Pro”:ta, “Lossless”:ia ja “Voice”:a ei tueta.

Toistettavissa olevien WMA-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien WMA-tiedostojen
määritykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset tie-

dot
Windows Media Audio ‑ver-
sio 7.0/8.0/9.0

Näytteenotto-
taajuus [kHz]

32/44,1/48

Bittinopeus
[kbps]

48 - 320

VBR
(vaihteleva
bittinopeus)

Tuki

Kanavatila Stereo/mono

Tiedoston tar-
kenne

wma

Tuettujen
tunnisteiden

tiedot

WMA-tunnisteet
Nimike, esittäjän nimi, albu-
min nimi

Näytöllä
enintään näy-
tettävissä ole-

vien merk-
kien määrä

64 merkkiä

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Mikä on AAC?
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio
Coding, joka on “MPEG-2”- ja “MPEG-4”-
tiedostoissa käytettävä äänenpakkausstandar-
di.
1.4x sisältää MP3-tiedostojen pakkauksen
vastaavalla äänenlaadulla.

TÄRKEÄÄ
l AAC tukee digitaalisten oikeuksien hallintaa

(DRM). Tällä tuotteella ei voi toistaa AAC-
tiedostoja, jotka on suojattu kyseisellä järjes-
telmällä.

l Oikealla olevista standardeista poikkeavia
AAC-tiedostoja ei ehkä toisteta oikein tai
tiedostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

Toistettavissa olevien AAC-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien AAC-tiedostojen mää-
ritykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset tiedot Advanced Audio Co-

ding (AAC)
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

Näyttee-
nottotaa-

juus [kHz]

MPEG4 8/11.025/12/16/22,05
/24/32/44,1/48

Kohta Tiedot
MPEG2 8/11.025/12/16/22,05

/24/32/44,1/48
Bittino-

peus
[kbps]

MPEG4 8 - 320

MPEG2 8 - 320

VBR (vaihteleva bit-
tinopeus)

Tuki

Kanavatila Stereo/mono

Tiedoston tarkenne m4a

Tuettujen tunnistei-
den tiedot

AAC-tunnisteet tai
ID3-tunnisteet
Nimike, esittäjän ni-
mi, albumin nimi

Näytöllä enintään
näytettävissä olevien

merkkien määrä

64 merkkiä

Tärkeitä tietoja liittyen
asiakkaan turvallisuuteen

Tämä tuote sisältää joitain ohjekuvakkeita ja
käsittelyohjeita, joiden avulla voit käyttää
tuotetta oikein ja turvallisesti ja ehkäistä
vammojen tai vahinkojen syntymistä itsellesi,
muille käyttäjille tai omaisuudelle.

VAROITUS
l Kuljettaja ei saa tarkkailla näyttöä ajaes-

saan.
Tämä voisi estää kuljettajaa näkemästä,
minne hän on menossa, ja seurauksena
olisi onnettomuus.

l Kuljettaja ei saa suorittaa monimutkaisia
toimintoja ajaessaan.
Monimutkaisten toimintojen suorittami-
nen ajon aikana voisi estää kuljettajaa nä-
kemästä, minne hän on menossa, ja seu-
rauksena olisi onnettomuus.
Tämän vuoksi ajoneuvo on pysäköitävä
turvalliseen paikkaan ennen sellaisten toi-
mintojen suorittamista.

l Älä käytä laitetta, kun siinä on toiminta-
häiriöitä, esim. kun ääni ei kuulu.
Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden, tuli-
palon tai sähköiskun.

l Varmista, että vettä tai muita vieraita ma-
teriaaleja ei pääse tuotteen sisälle.
Tämä voi aiheuttaa savua, tulipalon, säh-
köiskun tai toimintahäiriöitä.

l Älä pane vieraíta esineitä levyaukkoon.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun
tai toimintahäiriöitä.

l Jos esiintyy poikkeavuuksia, kun vierasta
materiaalia tai vettä pääsee tuotteen sisäl-
le, syntyy savua tai erikoista hajua, lopeta
tuotteen käyttäminen heti ja ota yhteyttä
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.
Tuotteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa
onnettomuuden, tulipalon tai sähköiskun.

Tärkeitä tietoja liittyen asiakkaan turvallisuuteen
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VAROITUS
l Älä pura tuotetta osiin tai muuta sitä.

Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, tu-
lipalon tai sähköiskun.

l Ukonilmalla antenniin tai etupaneeliin ei
saa koskea.
Tämä voi johtaa salamoinnista aiheutu-
vaan sähköiskuun.

TÄRKEÄÄ
l Älä peitä tuotteen ilma-aukkoja tai lämmitti-

miä.
Ilma-aukkojen tai lämmittimien peittäminen
estää lämmön poistumisen tuotteesta, mistä
seuraa tulipalo tai toimintahäiriöitä.

l Älä säädä äänenvoimakkuutta sellaiselle ta-
solle, ettet enää kuule ajoneuvon ulkopuolel-
ta kantautuvia ääniä ajaessasi.
Ellet voi kuulla ääniä ajoneuvon ulkopuolel-
ta, seurauksena voi olla onnettomuus.

l Älä pane käsiäsi tai sormiasi levyaukkoon.
Tämä voi aiheuttaa vamman.

Käyttönäppäimet

Kytke ja katkaise virta
1. Paina PWR/VOL-näppäintä.

Kytke virta päälle ja aloita toisto edelli-
sestä tilasta.

2. Paina PWR/VOL-näppäintä.
Katkaise virta.

HUOM
l Pidä ohjauksen MODE-näppäintä alhaalla

kytkeäksesi myös äänitoiminnon PÄÄLLE/
POIS.

Äänenvoimakkuuden säätämi-
nen.

1. Käännä PWR/VOL-säädintä säätääksesi
äänenvoimakkuutta.

Käännä PWR/VOL-säädintä myötäpäi-
vään kasvattaaksesi ja vastapäivään vä-
hentääksesi äänenvoimakkuutta.

HUOM
l Suurin äänenvoimakkuuden taso on 45 ja

pienin on 0.
l Äänenvoimakkuuden oletusasetus on “17”.

Aseta/poista levyjä
1. Aseta levy levyaukkoon etikettipuoli

ylöspäin.

Käyttönäppäimet

7-31OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Levyn aukko

Levy

*Etikettipuoli

Työnnä levyä hieman, jolloin tuote vetää
levyn sisään ja toisto alkaa.

2. Paina -näppäintä.
Tämä poistaa levyn tuotteesta, joten
poista levy.

TÄRKEÄÄ
l Kun vaihdat levyn, varmista ensin, että ajo-

neuvo on pysäytetty alueelle, jonne pysähty-
minen on sallittua.

l Älä pane käsiäsi, sormiasi tai vieraíta esinei-
tä levyaukkoon. Tämä voi aiheuttaa vammo-
ja, savua tai tulipalon.

l 8 cm:n CD-levyjä ei tueta.

Käyttönäppäimet
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Painikkeiden selitykset
Tässä selitetään kunkin osan nimet ja toiminnot.

1-  -näppäin
Käytetään levyn poistamiseen.

2- 3  -näppäin/4  -näppäin
Pikakelaus eteen tai taakse.
Radiolle esiasetusnäppäiminä käytetään
näppäimiä 3 ja 4.

3- 2RDM-näppäin
Audiolaitteella: satunnainen toisto; ra-
diolla: esiasetusnäppäin 2.

4- 1RPT-näppäin
Audiolaitteella: uudelleentoisto; radiolla:
esiasetusnäppäin 1.

5- RADIO-näppäin
Radion ja aseman vaihto.

6- PWR/VOL-näppäin
Äänenvoimakkuuden säätö ja virran kyt-
keminen ja katkaiseminen.

7- MEDIA-näppäin
Vaihto CD:n ja muiden lähteiden välillä.

8- DISP-näppäin
Näytön sisällön vaihto.

9- PTY/SCAN-näppäin
Audiolaitteella: skannaustoisto; radiolla:
PTY-haku.

10- TP-näppäin
Liikennetiedotteiden vastaanotto.

11- Levyn aukko
12- PAGE-näppäin

Näytä ilmaisinsivu etukäteen.
13- 5  -näppäin

Toista/tauota Bluetooth®-audio*, ja ra-
diolla sitä käytetään esiasetusnäppäime-
nä 5.

Käyttönäppäimet
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14- 6 -näppäin
Palautus ääniraidan haun aikana ja Blue-
tooth®-audion pysäytys*.
Radiolla sitä käytetään esiasetusnäppäi-
menä 6.

15-  näppäin/  näppäin
Audiolaitteella: valitse ääniraita/tiedos-
to; radiolla: suorita automaattinen ase-
man valinta tai DAB-ryhmän/palvelua-
seman valinta.

16- MENU-näppäin
Vaihto valikkotilaan.

17- /SEL -näppäin
Säädä äänenlaatua ja valitse kohteita.
Radiolla: asemien manuaalinen valinta.

 
*Vaatii erillisen Bluetooth®-yhteensopivan audiolaitteen hankkimisen laitetyypin mukaan (Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetut ajoneuvot).
Ohjauspyörän audiojärjestel-
män kauko-ohjaimen kytki-
met*

1-  painike,  painike
Säädä äänitoimintoja ja matkapuhelimen
äänenvoimakkuutta.

2-  painike,  painike
Valitse CD ja muita äänilähteitä ja ra-
dioasemia.
Pidä alhaalla ohittaaksesi kappaleita.

3- MODE-näppäin
Pidä alhaalla kytkeäksesi äänitoiminnon
PÄÄLLE/POIS. Lisäksi äänilähde vaih-
tuu joka kerta, kun tätä painetaan.
Vaihtojärjestys on esitetty alla.
Jos laitteita ei ole liitetty, ne ohitetaan ja
seuraava lähde valitaan.

CD tai MP3

MW
LW

DAB1, 2, 3*3
FM1, 2, 3

Bluetooth Audio*2

iPod*1 tai USB-laite

*1: iPod-kaapeli (saatavana erikseen) vaa-
ditaan.

*2: Vaatii erillisen Bluetooth®-yhteenso-
pivan audiolaitteen hankkimisen (au-
tot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liitty-
mä).

*3: Vaatii DAB-viritinliitännän.

Radion kuunteleminen
Tässä selitetään, miten FM-, MW- ja LW-ra-
diolähetyksiä kuunnellaan.

Radion kuunteleminen
Paina RADIO-näppäintä vaihtaaksesi taajuu-
sasemaa.
Vaihtele taajuusalueiden FM1, FM2, FM3,
MW ja välillä.
Valittu taajuusalue näytetään näytöllä.

Radion kuunteleminen
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HUOM
l Tämä vaihtaa järjestyksessä: FM1, FM2,

FM3, DAB1*, DAB2*, DAB3*, MW ja LW.

Manuaalinen/hae asema -valin-
ta
Käännä /SEL -säädin kuunneltavaan taa-
juuteen.

/SEL -näp-
päin

(vastapäi-
vään)

Pienentää vastaanotettavaa
taajuutta.

/SEL -näp-
päin

(myötäpäi-
vään)

Suurentaa vastaanotettavaa
taajuutta.

 -näppäin
(pidetään al-

haalla)

Vapauta painike aloittaaksesi
aseman haun, ja kun asema
löytyy ja sitä vastaanotetaan,
asemien skannaus pysähtyy.

 -näppäin
(pidetään al-

haalla)

Esivalintamuisti
Rekisteröi lähettävä asema etukäteen ja valit-
se se myöhemmin.
*Kun DAB-viritin on liitetty.

 
1. Viritä rekisteröitävään taajuuteen.
2. Pidä alhaalla mitä tahansa näppäintä

näppäimen 1RPT ja näppäimen 6  vä-
lillä.
 
Kuuluu “Piip”-ääni ja esiasetettu näp-
päin rekisteröidään.

HUOM
l Esivalintamuistiin voidaan rekisteröidä kor-

keintaan 6 asemaa kullekin taajuusalueelle
(FM1, FM2, FM3).

l Jos esiasetettavaan näppäimeen on jo valittu
rekisteröity asema, se ylikirjoitetaan uudella
esiasetuksella.

l Esiasetetun näppäimen painaminen valitsee
aiemmin rekisteröidyn taajuuden.

Autom. muisti (Autom. tallen-
nus)
6 voimakkaimman signaalin omaavaa asemaa
voidaan rekisteröidä automaattisesti järjes-
tyksessä käyttäen esiasetusnäppäimiä.
Pidä RADIO-näppäintä alhaalla.
Kun autom. tallennus on suoritettu, tuote vas-
taanottaa esiasetusnäppäimeen [1] rekisteröi-
tyä asemaa.

TÄRKEÄÄ
l Huomaa, että muistiin aiemmin rekisteröity

taajuus ylikirjoitetaan.

HUOM
l Jos autom. tallennusta käytetään FM1:lle ja

FM2:lle, tapahtuu vaihto FM3:een.

PTY-haku
Valitse PTY (ohjelmasisältö), jolloin asemia
haetaan automaattisesti.

1. Paina PTY/SCAN-näppäintä FM-vas-
taanoton aikana.
Tämä vaihtaa PTY-valinnan tilaan.

2. Käännä /SEL -säädintä PTY:n.
PTY (ohjelmasisältö) -merkkivalo vilk-
kuu ja aseman valinta käynnistyy auto-
maattisesti. Kun asemaa vastaanotetaan,
aseman nimi näytetään.

HUOM
l Tällä vastaanotetaan ensimmäisenä löytynyt-

tä asemaa.
l PTY-hakutila peruutetaan 10 sekuntia vas-

taanoton alkamisen jälkeen.

Radion kuunteleminen
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DAB-aseman
kuunteleminen*

Tässä selitetään, miten DAB-asemaa kuun-
nellaan.

DAB-aseman kuunteleminen
1. Paina RADIO-näppäintä vaihtaaksesi

taajuusasemaa. Vaihtele asemien DAB1,
DAB2 ja DAB3 välillä.
Valittu taajuusalue näytetään näytöllä.

HUOM
l Vaihto tapahtuu järjestyksessä FM1, FM2,

FM3, DAB1, DAB2, DAB3, MW ja LW.

Valitse palvelu
1. Pidä alhaalla näppäintä  tai näppäintä

. Vastaanottaa vastaanotettavissa ole-
vat kokoelman palvelut.

2. Valitse palvelu painamalla näppäintä 
tai näppäintä .

 -näppäin
(pidetään alhaalla)

Vastaanottaa auto-
maattisesti vastaanot-
ettavissa olevat ko-
koelman palvelut (lo-
wer lead).

 -näppäin
(pidetään alhaalla)

Vastaanottaa auto-
maattisesti vastaanot-
ettavissa olevat ko-
koelman palvelut
(higher lead).

 -näppäin Vaihtaa lower lead -
palveluihin.

 -näppäin Vaihtaa higher lead -
palveluihin.

HUOM
l Siirtyminen kokoelman ensimmäiseen pal-

veluun tai viimeiseen palveluun vaihtaa seu-
raavaan kokoelmaan.

Palvelun rekisteröinti
Rekisteröi palvelu etukäteen ja valitse se
myöhemmin.

1. Viritä taajuus rekisteröitävään palveluun.
2. Pidä alhaalla mitä tahansa näppäintä

näppäimen 1RPT ja näppäimen 6  vä-
lillä.
Kuuluu “Piip”-ääni ja esiasetettu näp-
päin rekisteröidään.

HUOM
l Jos esiasetettavaan näppäimeen on jo valittu

rekisteröity palvelu, se ylikirjoitetaan uudel-
la esiasetuksella.

HUOM
l Esiasetetun näppäimen painaminen valitsee

aiemmin rekisteröidyn palvelun.

Palvelun hakeminen
Hae kokoelmia ja palveluja, joita voidaan
vastaanottaa.

1. Käännä /SEL -näppäintä valitaksesi
kokoelman

2. Paina /SEL-näppäintä.
Näytetään kokoelman sisältämän palve-
lun nimi.

3. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi
palvelun.

4. Paina /SEL-näppäintä.
Vastaanota valittu palvelu.

HUOM
l Jos palvelun nimen tietoja ei saada teksti-

muodossa, mitään ei näytetä.
l Jos mitään toimintoja ei suoriteta 10 sekun-

tiin, palvelun hakutila peruutetaan.

PTY-haku
Valitse PTY (ohjelmasisältö), jolloin palvelu-
ja haetaan automaattisesti.

1. Paina PTY/SCAN-näppäintä.
Tämä vaihtaa PTY-valinnan tilaan.

2. Käännä /SEL -säädintä PTY:n.

DAB-aseman kuunteleminen*
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3. Paina  -näppäintä tai  -näppäintä.
Tämä käynnistää PTY-haun.

 -näppäin Tämä käynnistää
PTY-haun alaspäin.

 -näppäin Tämä käynnistää
PTY-haun ylöspäin.

HUOM
l Kun valitset PTY:n, paina mitä tahansa näp-

päintä näppäimen 1RPT ja näppäimen 6 
välillä vaihtaaksesi esiasetukseksi rekisteröi-
tyyn PTY-ohjelmasisältöön.

l Kun valitset PTY:n, valitse rekisteröitävä
PTY ja pidä alhaalla mitä tahansa näppäintä
näppäimen 1RPT ja näppäimen 6  välillä
rekisteröidäksesi PTY:n esiasetukseksi.

l Kun ollaan PTY-valintatilassa, eikä mitään
toimenpiteitä suoriteta 2 sekuntiin, haku
ylöspäin valitussa PTY:ssä alkaa.

Liikennetiedotteiden
kuunteleminen

Tässä selitetään, miten liikennetiedotteita
kuunnellaan.

Liikennetiedotteiden kuuntele-
minen

1. Kun et ole MW- tai LW-tilassa, paina
TP-näppäintä.
Jos liikennetiedotteita lähetetään, ne vas-
taanotetaan.

TÄRKEÄÄ
l Kun vastaanotetaan MW- tai LW-signaaleja,

liikennetiedotteita ei voida vastaanottaa.

HUOM
l Liikennetiedotteiden vastaanotto ilmaistaan

näyttöruudulla tekstillä “TRAF INF”, ja jos
vastaanotetaan tekstimuotoisia tietoja, ase-
man nimi näytetään.

l Jos liikennetiedotteita vastaanotetaan, se saa
aikaan äänenvoimakkuuden vaihtumisen sil-
le tasolle, missä se oli edellistä liikennetie-
dotetta/hätäilmoitusta vastaanotettaessa. Lii-
kennetiedotteita vastaanotettaessa noudatet-
tava äänenvoimakkuus on sama millä seu-
raava lähetys vastaanotetetaan.

Liikennetiedotteen valmiustila
Kun liikennetiedotteen lähetys alkaa, vaihde-
taan automaattisesti sille asemalle, joka lii-
kennetiedotteen lähettää.

1. Kun et ole MW- tai LW-tilassa, paina
TP-näppäintä.
Näytöllä näkyy “TP” ja tuote vaihtaa
valmiustilaan.
Jos liikennetiedotteita lähetetään, ne vas-
taanotetaan.

2. Kun et ole MW- tai LW-tilassa, paina
TP-näppäintä.
“TP” katoaa näytöstä ja valmiustila pe-
ruutetaan.

TÄRKEÄÄ
l Kun vastaanotetaan MW- tai LW-signaaleja,

liikennetiedotteiden valmiustila peruutetaan.

CD:n kuunteleminen
Tässä selitetään, miten audio-CD:tä (CD-
DA/CD-TEXT) kuunnellaan.

CD-levyjen soittaminen
Aseta levy.
Aseta levy käynnistääksesi toiston automaat-
tisesti.
→ “Aseta/poista levyjä” sivulla 7-31
Jos tuotteessa on jo levy, paina MEDIA-näp-
päintä vaihtaaksesi CD:n lähteeksi.

Liikennetiedotteiden kuunteleminen
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Valitse kappale
Valitse kappale painamalla näppäintä  tai
näppäintä .
Tämä mahdollistaa seuraavan tai edellisen
kappaleen valitsemisen.

Pikakelaus eteen tai taakse
Pidä alhaalla näppäintä 3  tai näppäintä 4

.
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihtaminen
Uudelleentoisto, satunnainen toisto ja skan-
naustoisto ovat mahdollisia.

Uudellentoisto (RPT)
Paina 1RPT-näppäintä.
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Kappaleen valinta, poistaminen, pikakelaus

eteen/taakse peruutetaan.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 2RDM-näppäintä.

Toista levyllä olevia kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.

Skannaustoisto (SCAN)
Paina PTY/SCAN-näppäintä.
Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kaikista levylle tallennetuista kappaleis-
ta.

HUOM
l Paina tätä painiketta uudelleen toiston aika-

na, jos haluat kuunnella kyseisen kappaleen,
jolloin tämä kappale toistetaan normaalisti.

MP3:n kuunteleminen
Tässä selitetään, miten levyllä olevia äänitie-
dostoja kuunnellaan.

TÄRKEÄÄ
l CD-ROM- ja CD-R/RW-tallennusmedioilta

voidaan toistaa vain MP3-muotoisia äänitie-
dostoja.

MP3:n kuunteleminen
Aseta levy.
Aseta levy käynnistääksesi toiston automaat-
tisesti.
→ “Aseta/poista levyjä” sivulla 7-31
Jos tuotteessa on jo levy, paina MEDIA-näp-
päintä vaihtaaksesi CD:n lähteeksi.

HUOM
l Tiedostorakenteesta riippuen levyllä olevan

sisällön lukeminen voi kestää jonkin aikaa.

Valitse kappale (tiedosto)
Valitse kappale painamalla näppäintä  tai
näppäintä .
Tämä mahdollistaa seuraavan tai edellisen
kappaleen valitsemisen.

Pikakelaus eteen tai taakse
Pidä alhaalla näppäintä 3  tai näppäintä 4

.
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihtaminen
Uudelleentoisto, satunnainen toisto ja skan-
naustoisto ovat mahdollisia.

MP3:n kuunteleminen
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Uudellentoisto (RPT)
Paina 1RPT-näppäintä.
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Tiedoston valinta, levyn poistaminen, pika-

kelaus eteen/taakse peruutetaan.

Kansion uudelleentoisto
Pidä 1RPT-näppäintä alhaalla.
Parhaillaan toistettavassa kansiossa olevat
kappaleet toistetaan uudelleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Vaikka tiedosto valittaisiin, kansion uudel-

leentoistoa ei peruuteta.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 2RDM-näppäintä.
Kansiossa olevia kappaleita toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Kansion satunnainen toisto
Pidä 2RDM-näppäintä alhaalla.
Toista levyllä kansioissa olevia kappaleita sa-
tunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Skannaustoisto (SCAN)
Paina SCAN-näppäintä.
Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kaikista kansioon tallennetuista kappa-
leista.

Ääniraitojen haku
Hae kansiot ja tiedostot ja valitse kappale.

1. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi
kansion.

2. Paina /SEL-näppäintä.
Valitun kansion tiedostot näytetään.

3. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi tie-
doston.

4. Paina /SEL-näppäintä.
Toistetaan valittu tiedosto (kappale).

HUOM
l Kun kansio on valittu, paina näppäintä 6 

peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
l Jos kansion valitsemisen jälkeen ei suoriteta

mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappaleen
hakutila peruutetaan.

l Valitse kansio ja pidä näppäintä /SEL al-
haalla aloittaaksesi toiston kyseisen kansion
ensimmäisestä kappaleesta.

l Kun tiedosto on valittu, paina näppäintä 6
 palataksesi edelliseen toimintoon.

l Kun tiedosto on valittu, pidä näppäintä 6 
alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.

l Jos tiedoston valitsemisen jälkeen ei suorite-
ta mitään toimintoja 5 sekuntiin, kyseinen
tiedosto toistetaan.

l Levytoiminnot, kuten kappaleen valinta, pe-
ruuttavat kappaleen hakutilan.

iPodin kuunteleminen
Liittämällä tähän tuotteeseen iPod/iPhone-
laitteita, voit toistaa niiltä kappaleita tällä
tuotteella.

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä iPod/iPhone-laitetta valvomatta ajo-

neuvoon.
l Älä koskaan pitele näitä laitteita kädessäsi

ajon aikana, koska se on vaarallista.
l Menetettyjä tietoja ei voida palauttaa, kun

iPod/iPhone on liitetty tuotteeseen.

iPodin kuunteleminen
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TÄRKEÄÄ
l Laitteiden käsittelytavasta riippuen äänitie-

dostoja voidaan menettää tai ne voivat va-
hingoittua, joten on suositeltavaa varmuus-
kopioida ne.

HUOM
l iPod/iPhone-laitteen sukupolvesta, mallista

tai ohjelmistoversiosta riippuen toistaminen
tällä tuotteella ei ehkä ole mahdollista. (→ p.
7-22) Lisäksi toisto, kuten tässä dokumentis-
sa on kuvattu, ei ehkä ole mahdollista.

l Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetuissa au-
toissa yhdistettävissä olevien laitteiden tyy-
pit voivat vaihdella.
Katso lisätietoja MITSUBISHI MOTORSin
verkkosivuilta.
Lue ja hyväksy ilmoitus “Warning about
Links to the Web Sites of Other Companies”
(Varoitus muiden yritysten verkkosivuille
johtavista linkeistä).
Edellä mainitut verkkosivut voivat yhdistää
sinut muiden kuin MITSUBISHI
MOTORSin verkkosivuille.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/index.html

l Suosittelemme käyttämään iPod/iPhone -
laitteistossa viimeisintä ohjelmistoversiota.

l Lisätietoja iPod/iPhone-laitteiden liittämi-
sestä on kohdassa “iPodin kytkeminen” si-
vulla 7-81.

l Kun liität iPod/iPhone-laitteen, käytä kau-
poissa myytävää iPod-liitäntäkaapelia.

HUOM
l Asenna laite siten, että ajon aikana ei suori-

teta vaarallisia toimenpiteitä, kuten kaapelin
liittämistä.

l Kun asetat ja poistat iPod/iPhone-laitteen,
ajoneuvo on turvallisuussyistä ensin pysäy-
tettävä.

l iPod/iPhone-laitteen tilasta riippuen laitteen
tunnistaminen tai toiston alkaminen voi kes-
tää jonkin aikaa.

l Tuotteessa olevat painikkeet eivät toimi, kun
iPod/iPhone-laite on liitettynä.

l iPod/iPhone-laitteiden teknisistä tiedoista ja
asetuksista johtuen on mahdollista, että lai-
tetta ei voida liittää tai toiminnassa tai näy-
tössä esiintyy poikkeavuuksia.

l iPod/iPhone-laitteeseen tallennetuista ääni-
tiedoista riippuen kappaleen tietoja ei ehkä
näytetä oikein.

l Ajoneuvon ja laitteen tilasta riippuen äänen-
toisto iPod/iPhonella ei ehkä toimi moottorin
käynnistämisen jälkeen.

l Tekijänoikeuslain nojalla suojattuja tietoja ei
ehkä toisteta.

l On susiteltavaa määrittää iPod/iPhone:n
equaliser-asetukseksi “flat”.

l Käytä iPod/iPhone-laitetta sen ollessa liitet-
tynä tähän tuotteeseen

l Jos iPod/iPhone on liitetty Bluetooth®in
kautta Bluetooth®-yhteensopivaksi audio-
laitteeksi, älä liitä iPod/iPhone-laitetta iPod-
liitoskaapelilla. Liittäminen molemmilla lii-
täntätavoilla aiheuttaa toimintahäiriöitä.

HUOM
l Jos iPod/iPhone ei toimi oikein, poista iPod/

iPhone tuotteesta, nollaa, ja liitä sitten uudel-
leen.

Soittaminen iPodilla
Paina MEDIA-näppäintä asettaaksesi läh-
teeksi iPodin.
 
Valittu lähde näytetään näytöllä.

Valitse kappale (tiedosto)
Valitse kappale painamalla näppäintä  tai
näppäintä .
 
Tämä mahdollistaa seuraavan tai edellisen
kappaleen valitsemisen.

Pikakelaus eteen tai taakse
Pidä alhaalla näppäintä 3  tai näppäintä 4

.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihtaminen
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

iPodin kuunteleminen
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Uudellentoisto (RPT)
Paina 1RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 2RDM-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettavan kategorian kappaleet
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Albumin satunnainen toisto
Pidä 2RDM-näppäintä alhaalla.
 
Toista albumin sisältö satunnaisessa järjes-
tyksessä (albumin kappaleet soitetaan mieli-
valtaisessa järjestyksessä).

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Ääniraitojen haku
Hae kategorioiden tai kappaleiden nimet ja
valitse kappale.

1. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi ka-
tegorian.

2. Paina /SEL-näppäintä. Valitun katego-
rian sisältämät kategoriat tai kappaleet
näytetään.

3. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi ka-
tegorian tai kappaleen.

4. Paina /SEL-näppäintä.
Toista vaiheet 1 - 4 ja hae kappaleita.
Valitse kappale ja paina  /SEL -näp-
päintä soittaaksesi.

HUOM
l Kun kategoria 1. taso) on valittu, paina näp-

päintä 6  peruuttaaksesi kappaleen haku-
tilan.

l Jos kategorian valitsemisen jälkeen ei suori-
teta mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappa-
leen hakutila peruutetaan.

l Valitse kategoria ja pidä näppäintä /SEL
alhaalla aloittaaksesi toiston kyseisen kate-
gorian ensimmäisestä kappaleesta.

HUOM
l Kun kappale on valittu, paina näppäintä 6

 palataksesi edelliseen toimintoon.
l Kun kappale on valittu, pidä näppäintä 6 

alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
l Jos kappaleen valitsemisen jälkeen ei suori-

teta mitään toimintoja 5 sekuntiin, kyseinen
tiedosto toistetaan.

l iPod-toiminnot, kuten kappaleen valinta, pe-
ruuttavat kappaleen hakutilan.

Äänitiedostojen
kuunteleminen USB-
laitteella

Liittämällä tähän tuotteeseen kaupoissa myy-
täviä USB-laitteita, kuten USB-muistin, voit
toistaa niihin tallennettuja äänitiedostoja tällä
tuotteella.

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä USB-laitetta valvomatta ajoneu-

voon.
l Älä koskaan pitele näitä laitteita kädessäsi

ajon aikana, koska se on vaarallista.
l Älä käytä kiintolevyjä, kortinlukijoita tai

muistin lukijoita, koska ne tai niissä olevat
tiedot voivat vahingoittua. Jos ne liitetään
väärin, käännä virta-avain LOCK-asentoon
tai aseta toimintatilaksi OFF ja ota virta-
avain sen jälkeen pois.
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TÄRKEÄÄ
l Tietojen menettämisen riskin vuoksi on suo-

siteltavaa varmuuskopioida tiedostot.
l USB-laitteen vahingoittumisen varalle ei ole

olemassa takuuta, eikä myöskään niille tal-
lennettujen tietojen menettämisen tai vahin-
goittumisen varalle.

l Laitteiden käsittelytavasta riippuen äänitie-
dostoja voidaan menettää tai ne voivat va-
hingoittua, joten on suositeltavaa varmuus-
kopioida ne.

HUOM
l Voitte liittää digitaalisia äänentoistolaitteita,

jotka tukevat massatallennusluokkia.
l Kun haluat saada lisätietoja Bluetooth® 2.0 -

liitännällä varustettuihin autoihin liitettävistä
USB-laitteista ja toistettavista tiedostomuo-
doista, katso kohta “Liitettävien laitteiden
tyypit ja tuetut tiedostomuodot” sivulla
7-81.

l Lisätietoja USB-laitteiden liittämisestä on
kohdassa “USB-muistilaitteen liittäminen”
sivulla 7-80.

l Kun liität USB-laitteen, käytä liitäntäkaape-
lia. Jos liitäntäkaapelia ei liitetä asianmukai-
sesti, seurauksena voi olla ylikuormitus tai
USB-liitännän vaurioituminen.

l Asenna laite siten, että ajon aikana ei suori-
teta vaarallisia toimenpiteitä, kuten kaapelin
liittämistä.

l Kun asetat ja poistat USB-laitteen, ajoneuvo
on turvallisuussyistä ensin pysäytettävä.

HUOM
l Älä aseta USB-porttiin muita kuin äänen-

toistolaitteita. Seurauksena voi olla laitteen
tai laitteiston vaurioituminen.

l USB-laitteen tilasta riippuen laitteen tunnis-
taminen tai toiston alkaminen voi kestää jon-
kin aikaa.

l Tuotteessa olevat painikkeet eivät toimi, kun
USB-laite on liitettynä.

l USB-laitteiden teknisistä tiedoista ja asetuk-
sista johtuen on mahdollista, että laitetta ei
voida liittää tai toiminnassa tai näytössä
esiintyy poikkeavuuksia.

l USB-laitteeseen tallennetuista äänitiedoista
riippuen kappaleen tietoja ei ehkä näytetä oi-
kein.

l Ajoneuvon ja laitteen tilasta riippuen äänen-
toisto iPod/iPhonella ei ehkä toimi moottorin
käynnistämisen jälkeen.

l Tekijänoikeuslain nojalla suojattuja tietoja ei
ehkä toisteta.

l Tällä tuotteella voidaan toistaa MP3-,
WMA- ja AAC-muotoisia äänitiedostoja.

l USB-laitteen tyypistä riippuen käyttö ei eh-
kä ole mahdollista tai joitain toimintoja on
saatettu rajoittaa.

l USB-muistille suositeltu tiedostojärjestelmä
on FAT32.

l USB-muistin suurin tuettu koko on 32 Gt.

l Käytä tallennettuja äänitiedostoja sisältävää
USB-laitetta, kun se on liitetty tähän tuottee-
seen.

USB-laitteella olevien äänitie-
dostojen toistaminen
Paina MEDIA-näppäintä asettaaksesi
 
USB:n lähteeksi. Valittu lähde näytetään näy-
töllä.

Valitse kappale (tiedosto)
Valitse kappale painamalla näppäintä  tai
näppäintä .
 
Tämä mahdollistaa seuraavan tai edellisen
kappaleen valitsemisen.

Pikakelaus eteen tai taakse
Pidä alhaalla näppäintä 3  tai näppäintä 4

.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihtaminen
Uudelleentoisto, satunnainen toisto ja skan-
naustoisto ovat mahdollisia.

Uudellentoisto (RPT)
Paina 1RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.
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HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Tiedoston valitseminen peruuttaa tämän toi-

minnon.

Kansion uudelleentoisto
Pidä 1RPT-näppäintä alhaalla.
 
Parhaillaan toistettavassa kansiossa olevat
kappaleet toistetaan uudelleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Vaikka tiedosto valittaisiin, kansion uudel-

leentoistoa ei peruuteta.

Kansion satunnainen toisto
(RDM)
Paina 2RDM-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettavan kansion kappaleet
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

HUOM
l Vaikka tiedosto valittaisiin, kansion satun-

naista toistoa ei peruuteta.

Kaikkien kansioiden satunnai-
nen toisto
Pidä 2RDM-näppäintä alhaalla.
 
Kaikissa kansioissa olevia kappaleita toiste-
taan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Vaikka tiedosto valittaisiin, kaikkien kansi-

oiden satunnaista toistoa ei peruuteta.

Skannaustoisto (SCAN)
Paina PTY/SCAN-näppäintä.
 
Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kaikista USB-laitteelle tallennetuista
kappaleista.

HUOM
l Paina tätä painiketta uudelleen toiston aika-

na, jos haluat kuunnella kyseisen kappaleen,
jolloin tämä kappale toistetaan normaalisti.

Kansion skannaustoisto
Pidä alhaalla PTY/SCAN-näppäintä.
 
Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kunkin USB-laitteelle tallennetun kan-
sion ensimmäisestä kappaleesta.

HUOM
l Paina tätä painiketta uudelleen toiston aika-

na, jos haluat kuunnella kyseisen kappaleen,
jolloin tämä kappale toistetaan normaalisti.

Ääniraitojen haku
Hae kansiot ja tiedostot ja valitse kappale.

1. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi
kansion.

2. Paina /SEL-näppäintä.
 
Valitun kansion tiedostot näytetään.

3. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi tie-
doston.

4. Paina /SEL-näppäintä.
 
Toistetaan valittu tiedosto (kappale).

HUOM
l Kun kansio on valittu, paina näppäintä 6 

peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
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HUOM
l Jos kansion valitsemisen jälkeen ei suoriteta

mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappaleen
hakutila peruutetaan.

l Valitse kansio ja pidä näppäintä /SEL al-
haalla aloittaaksesi toiston kyseisen kansion
ensimmäisestä kappaleesta.

l Kun tiedosto on valittu, paina näppäintä 6
 palataksesi edelliseen toimintoon.

l Kun tiedosto on valittu, pidä näppäintä 6 
alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.

l Jos tiedoston valitsemisen jälkeen ei suorite-
ta mitään toimintoja 5 sekuntiin, kyseinen
tiedosto toistetaan.

l Toiminnot, kuten kappaleen valinta, peruut-
tavat kappaleen hakutilan.

iPodin/USB-muistilaitteen
kappaleiden soittaminen
äänitoiminnolla (autot,
joissa on Bluetooth® 2.0 -
liittymä)

USB-liitäntään kytketyn iPodin/USB-muisti-
laitteen halutut kappaleet voi valita ja toistaa
äänitoiminnolla.
Lisätietoja äänentunnistustoiminnosta tai ää-
ninäytteen tallennustoiminnosta on kohdassa
“Bluetooth® 2.0 -liitäntä” sivulla 7-57.
Seuraavassa kerrotaan, miten äänitoiminto
valmistellaan ja kappaleita toistetaan.

Äänitoiminnon valmistelu
Jos haluat käyttää äänitoimintoa, paina ensin
SPEECH-painiketta (A).

Haku esittäjän nimen mukaan
1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

HUOM
l Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kyt-

kettyä laitetta.
Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitet-
ta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -
liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan.
Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,
toistolistan vai musiikkityylin mukaan?),
sano “Artist” (Esittäjä).

HUOM
l Jos sanot “Artist <nimi>” (Artist <nimi>)

voit ohittaa vaiheen 3.

3. Kun ääniopas sanoo “What Artist would
you like to play?” (Minkä esittäjän mu-
siikkia haluat toistaa?), sano esittäjän ni-
mi.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain
yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.

5. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vä-
hintään kaksi, ääniopas sanoo “More
than one match was found, would you li-
ke to play <artist name>?” (Löytyi useita
vastaavuuksia, haluatko toistaa <taiteili-
jan nimi>?). Jos sanot “Yes” (Kyllä), jär-
jestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoit-
taa seuraavan ehdon täyttävän esittäjän
nimen.

HUOM
l Jos sanot “No” (Ei) kolmeen tai kaikkiin jär-

jestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas sa-
noo “Artist not found, please try again”
(Esittäjää ei löydy, yritä uudelleen) ja järjes-
telmä palaa vaiheeseen 2.

l Hakuaika vaihtelee liitetyn laitteen sisältä-
mien kappaleiden määrän mukaan. Jos lait-
teella on paljon lauluja, haku kestää kauem-
min.
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6. Kun ääniopas sanoo “Playing <artist na-
me>” (Toistetaan <esittäjä nimi>), jär-
jestelmä luo esittäjälle toistolistan hake-
miston.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

vahvistaa, onko esittäjän nimi oikein. Jos
esittäjän nimi on oikein, sano “Yes” (Kyllä).
Jos ei, sano “No” (Ei). Kun ääniopas sanoo
“Artist not found, please try again” (Esittä-
jää ei löydy, yritä uudelleen), järjestelmä pa-
laa vaiheeseen 2.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta
ja aloittaa toiston.

Haku albumin otsikon mukaan
1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

HUOM
l Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kyt-

kettyä laitetta.
Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitet-
ta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -
liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan.
Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,

toistolistan vai musiikkityylin mukaan?),
sano “Album” (Albumi).

HUOM
l Jos sanot “Album <nimi>” (Album <nimi>)

voit ohittaa vaiheen 3.

3. Kun ääniopas sanoo “What Album
would you like to play?” (Minkä albu-
min musiikkia haluat toistaa?), sano al-
bumin nimi.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain
yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.

5. Jos pyyntöäsi vastaavia albumeita on vä-
hintään kaksi, ääniopas sanoo “More
than one match was found, would you li-
ke to play <album title>?” (Löytyi useita
vastaavuuksia, haluatko toistaa <albu-
min otsikko>?). Jos sanot “Yes” (Kyllä),
järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.
Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoit-
taa seuraavan ehdon täyttävän albumin
nimen.

HUOM
l Jos sanot “No” (Ei) kolmeen tai kaikkiin jär-

jestelmän ilmoittamiin otsikoihin, ääniopas
sanoo “Album not found, please try again”
(Albumia ei löydy, yritä uudelleen) ja järjes-
telmä palaa vaiheeseen 2.

6. Kun ääniopas sanoo “Playing <album
title>” (Toistetaan <albumin otsikko>),
järjestelmä luo albumille toistolistan ha-
kemiston.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

vahvistaa, onko albumin otsikko oikein. Jos
albumin otsikko on oikein, sano “Yes” (Kyl-
lä). Jos ei, sano “No” (Ei). Kun ääniopas sa-
noo “Album not found, please try again”
(Albumia ei löydy, yritä uudelleen), järjes-
telmä palaa vaiheeseen 2.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta
ja aloittaa toiston.

Haku toistolistan mukaan
1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

HUOM
l Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kyt-

kettyä laitetta.
Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitet-
ta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -
liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan.
Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,
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toistolistan vai musiikkityylin mukaan?),
sano “Playlist” (Toistolista).

HUOM
l Jos sanot “Playlist <playlist>” (Toistetaan

<toistolista>, voit ohittaa vaiheen 3.
Jos laitteessa ei ole toistolistaa, ääniopas sa-
noo “There are no playlists stored on devi-
ce” (Laitteessa ei ole toistolistoja) ja järjes-
telmä palaa vaiheeseen 2.

3. Kun ääniopas sanoo “What Playlist
would you like to play?” (Minkä toisto-
listan haluat toistaa?), sano toistolistan
nimi.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain
yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.

5. Jos pyyntöäsi vastaavia tyylejä on vähin-
tään kaksi, ääniopas sanoo “More than
one match was found, would you like to
play <playlist>?” (Löytyi useita vastaa-
vuuksia, haluatko toistaa <toistolista>?).
Jos sanot “Yes” (Kyllä), järjestelmä siir-
tyy vaiheeseen 6.
Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoit-
taa seuraavan ehdon täyttävän toistolis-
tan nimen.

HUOM
l Jos sanot “No” (Ei) kolmeen tai kaikkiin jär-

jestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas sa-
noo “Playlist not found, please try again”
(Toistolistaa ei löydy, yritä uudelleen) ja jär-
jestelmä palaa vaiheeseen 2.

6. Kun ääniopas sanoo “Playing <play-
list>” (Toistetaan <toistolista>), järjes-
telmä luo toistolistalle hakemiston.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

vahvistaa, onko toistolistan nimi oikein. Jos
toistolistan nimi on oikein, sano “Yes” (Kyl-
lä). Jos ei, sano “No” (Ei). Kun ääniopas sa-
noo “Playlist not found, please try again”
(Toistolistaa ei löydy, yritä uudelleen), jär-
jestelmä palaa vaiheeseen 2. Katso kohta
“Vahvistustoiminnon määrittäminen” sivulla
7-61.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta
ja aloittaa toiston.

Haku musiikkityylin mukaan
1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

HUOM
l Bluetooth® 2.0 -liittymä alkaa tunnistaa kyt-

kettyä laitetta.
Jos se ei pysty tunnistamaan kytkettyä laitet-
ta tai yhteydessä on virhe, Bluetooth® 2.0 -
liittymä käynnistää tarvittavan äänioppaan.
Noudata äänioppaan ohjeita.

2. Kun ääniopas sanoo “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Haluatko toistaa esittäjän, albumin,
toistolistan vai musiikkityylin mukaan?),
sano “Genre” (Musiikkityyli).

HUOM
l Jos sanot “Genre <nimi>,” voit ohittaa vai-

heen 3.

3. Kun ääniopas sanoo “What Genre would
you like to play?” (Minkä musiikkityylin
musiikkia haluat toistaa?), sano musiik-
kityyli.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain
yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 6.

5. Jos pyyntöäsi vastaavia tyylejä on vähin-
tään kaksi, ääniopas sanoo “More than
one match was found, would you like to
play <genre>?” (Löytyi useita vastaa-
vuuksia, haluatko toistaa <musiikkityy-
li>?). Jos sanot “Yes” (Kyllä), järjestel-
mä siirtyy vaiheeseen 6.

iPodin/USB-muistilaitteen kappaleiden soittaminen äänitoiminnolla (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)

7-46 OGKL19E2Mukavuutta matkantekoon

7



Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoit-
taa seuraavan ehdon täyttävän musiikki-
tyylin nimen.

HUOM
l Jos sanot “No” (Ei) kolmeen tai kaikkiin jär-

jestelmän ilmoittamiin musiikkityyleihin, ää-
niopas sanoo “Genre not found, please try
again” (Musiikkityyliä ei löydy, yritä uudel-
leen) ja järjestelmä palaa vaiheeseen 2.

6. Kun ääniopas sanoo “Playing <genre>”
(Toistetaan <musiikkityyli>), järjestelmä
luo musiikkityylille toistolistan hakemis-
ton.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

vahvistaa, onko musiikkityyli oikein. Jos
musiikkityyli on oikein, sano “Yes” (Kyllä).
Jos ei, sano “No” (Ei). Kun ääniopas sanoo
“Genre not found, please try again” (Tyyliä
ei löydy, yritä uudelleen), järjestelmä palaa
vaiheeseen 2. Katso kohta “Vahvistustoimin-
non määrittäminen” sivulla 7-61.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta
ja aloittaa toiston.

Bluetooth®-audion
kuunteleminen*

Tämä tuote voi toistaa kaupoissa myytävillä
Bluetooth®-yhteensopivilla audiolaitteilla
olevia kappaleita.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan pitele näitä laitteita kädessäsi

ajon aikana, koska se on vaarallista.
l Älä jätä Bluetooth®-laitetta ajoneuvoon il-

man valvontaa.
l Laitteiden käsittelytavasta riippuen äänitie-

dostoja voidaan menettää tai ne voivat va-
hingoittua, joten on suositeltavaa varmuus-
kopioida ne.

HUOM
l Bluetooth®-yhteensopivan laitteen tyypistä

riippuen käyttö ei ehkä ole mahdollista tai
joitain toimintoja on saatettu rajoittaa.

l Tarkista tiedot kaupoissa myytävien, Blue-
tooth®-yhteensopivien audiolaitteiden käyt-
töohjeista.

l Äänenvoimakkuustasot voivat olla erilaisia
eri Bluetooth®-yhteensopivilla audiolaite-
tyypeillä. Varo liian suuria äänenvoimakuuk-
sia, joten säädä äänenvoimakkuus varmuu-
den vuoksi alhaiseksi ennen käyttöä.
→ “Äänenvoimakkuuden säätäminen.” si-
vulla 7-31

HUOM
l Bluetooth®-yhteensopivan laitteen tilasta

riippuen laitteen tunnistaminen tai toiston al-
kaminen voi kestää jonkin aikaa.

l Bluetooth®-audiolaitteiden teknisistä tie-
doista ja asetuksista johtuen on mahdollista,
että laitetta ei voida liittää tai toiminnassa tai
näytössä esiintyy poikkeavuuksia.

l Bluetooth®-audiolaitteeseen tallennetuista
äänitiedoista riippuen kappaleen tietoja ei
ehkä näytetä oikein.

l Ajoneuvon ja laitteen tilasta riippuen äänen-
toisto iPod/iPhonella ei ehkä toimi moottorin
käynnistämisen jälkeen.

Yhdistä Bluetooth®-yhteenso-
piva audiolaite

Katso ohjeet Bluetooth®-laitteen liittämiseksi
kohdasta “Bluetooth® 2.0 -liitännän kytkemi-
nen Bluetooth®-laitteeseen.” sivulla 7-63
Alla kuvatut käyttötavat koskevat tilannetta,
jossa liittäminen on suoritettu.

HUOM
l Jos iPod/iPhone on liitetty Bluetooth®in

kautta Bluetooth®-yhteensopivaksi audio-
laitteeksi, älä liitä iPod/iPhone-laitetta iPod-
kaapelilla. Liittäminen molemmilla liitäntä-
tavoilla aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Bluetooth®-audion kuunteleminen*

7-47OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Bluetooth®-audion toistaminen
1. Paina MEDIA-näppäintä asettaaksesi

lähteeksi Bluetooth®-audion.
 
Valittu lähde näytetään näytöllä.
 

2. Paina 5  -näppäintä. Bluetooth®-audi-
on toisto alkaa.

HUOM
l Pidä 5  -näppäintä alhaalla keskeyttääk-

sesi tauon ajaksi.
l Paina 6  -näppäintä pysäyttääksesi.

Valitse kappale (tiedosto)
Valitse kappale painamalla näppäintä  tai
näppäintä .
 
Tämä mahdollistaa seuraavan tai edellisen
kappaleen valitsemisen.

Pikakelaus eteen tai taakse
Pidä alhaalla näppäintä 3  tai näppäintä 4

.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihtaminen
Uudelleentoisto, satunnainen toisto ja skan-
naustoisto ovat mahdollisia.

Uudellentoisto (RPT)
Paina 1RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Aina 1RPT-näppäintä painettaessa vaihto ta-

pahtuu järjestyksessä Toisto POIS, 1 kappa-
leen toisto, Kaikkien kappaleiden toisto ja
Toisto POIS.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 2RDM-näppäintä.
 
Bluetooth®-audiolaitteessa olevia kappaleita
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Skannaustoisto (SCAN)
Paina PTY/SCAN-näppäintä.
 

Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kaikista Bluetooth®-audiolaitteelle tal-
lennetuista kappaleista.

HUOM
l Paina tätä painiketta uudelleen toiston aika-

na, jos haluat kuunnella kyseisen kappaleen,
jolloin tämä kappale toistetaan normaalisti.

Bluetooth®-audion kuunteleminen*
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Näyttöilmaisin
Tässä kuvataan näyttöilmaisimen sisältö.

 
Näyttötilan vaihtaminen
Voit vaihtaa näytöllä olevaa sisältöä.
Paina DISP-näppäintä vaihtaaksesi näytön si-
sällön.
 
Aina, kun DISP-näppäintä painetaan, näytön
sisältö vaihtuu.

TÄRKEÄÄ
l Näytön sisällön vaihtaminen voi heikentää

ajoturvallisuutta, joten varmista turvallisuus
ennen toimenpiteitä.

HUOM
l Näytössä voidaan näyttää korkeintaan 11

merkkiä samanaikaisesti. Kun näytettäviä
merkkejä on vähintään 12, paina PAGE-näp-
päintä, jolloin seuraavat merkit näytetään.

DAB-aseman vastaanottamisen
aikana*
Vaihtaminen tapahtuu järjestyksessä “Palve-
lun nimi”, “Kokoelman nimi” ja “Kanavan
nro (CH ID)”.

HUOM
l Jos palvelun ja kokoelman nimen tietoja ei

saada tekstimuodossa, mitään ei näytetä.

Näyttöilmaisin
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CD/DA-toiston aikana
Vaihto tapahtuu järjestyksessä “Levyn nimi”,
“Kappaleen nimi” ja “Toimintatila.

HUOM
l Jos näytettäviä tekstitioetoja ei ole, näyte-

tään “EI OTSIKKOA” (NO TITLE).

MP3/WMA/AAC-toiston aika-
na
Vaihto tapahtuu järjestyksessä “Kansion ni-
mi”, “Tiedoston nimi” ja “Toimintatila.

HUOM
l Jos näytettäviä tekstitioetoja ei ole, näyte-

tään “EI OTSIKKOA” (NO TITLE).

ID3-tunnisteen näyttö
Pidä DISP-näppäintä alhaalla.
 
Tämä vaihtaa ID3-tunnisteen näytön.
[DISP] Aina kun näppäintä painetaan, näyt-
töön tulee vuorotellen “Album name” (albu-
min nimi), “Track name” (kappaleen nimi),
“Artist name” (artistin nimi), “Genre name”
(genren nimi)*, ja “Operating status” (toimin-
tatila).

HUOM
l ID3-tunnisteen näytön aikana on painettava

DISP-näppäintä, kun halutaan vaihtaa kansi-
on nimen näyttöön.

l Musiikkityylin nimeä ei ehkä voida näyttää.

iPod-toiston aikana
Vaihto tapahtuu järjestyksessä “Albumit”,
“Kappaleen nimi”, “Esittäjän nimi”, “Musiik-
kityylin nimi”* ja “Toimintatila.

HUOM
l Jos näytettäviä tekstitioetoja ei ole, näyte-

tään “EI OTSIKKOA” (NO TITLE).
l Näytettävät musiikkityylin nimet laitetyypin

mukaan (Bluetooth® 2.0 -liitännällä varuste-
tut ajoneuvot).

l Musiikkityylin nimeä ei ehkä voida näyttää.

Bluetooth® 2.0 Audio -toiston
aikana*
Käyttöä koskevat tiedot ovat samoja kuin
kohdassa 7-50.

*Näkyy toistettaessa äänitiedostoja USB-lait-
teelta (Bluetooth® 2.0 ‑yhteydellä varuste-
tut autot).

Äänenlaadun ja
äänenvoimakkuuden
tasapainon säätö

Muuta äänenlaadun asetuksia.

Säädä äänenlaatua ja äänen-
voimakkuuden tasapainoa.

1. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi
asetuskohteita.
 
Aina /SEL -näppäintä painettaessa
vaihto tapahtuu järjestyksessä BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE, SCV
(speed compensated volume), ja Peruuta.

2. Käännä /SEL -säädintä säätääksesi.

Sää-
tö-

koh-
teet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

BASS -6 - 0
(matalan alipääs-
tön äänenvoimak-
kuus)

0 - +6
(korkean alipääs-
tön äänenvoimak-
kuus)

TRE
BLE

-6 - 0
(matalan ylipääs-
tön äänenvoimak-
kuus)

0 - +6
(korkean ylipääs-
tön äänenvoimak-
kuus)

Äänenlaadun ja äänenvoimakkuuden tasapainon säätö
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Sää-
tö-

koh-
teet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

FA-
DER

KESKELLÄ -
TAKANA 11
(korosta TAKA-
NA)

EDESSÄ 11 -
KESKELLÄ
(korosta EDES-
SÄ)

BA-
LAN-
CE

VASEMMALLA
11 - KESKELLÄ
(korosta VASEM-
MALLA)

KESKELLÄ -
OIKEALLA 11
(korosta OI-
KEALLA)

SCV POIS, MATALA
(SCV-teho on
OFF/matala)

KESKI, KOR-
KEA
(SCV-teho on
keski/korkea)

Järjestelmäasetukset
Muuta järjestelmäasetuksia, kuten tuotteen
kellonaikaa.

1. Paina MENU-näppäintä.
2. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi

asetuskohteita.
 
Aina kun /SEL-näppäintä painetaan,
DAB-asetukset muuttuvat järjestykses-
sä*1, Gracenote DB*2, AF, REG, TP-S,
PI-S, PTY-kieliasetukset, puhelinasetuk-
set (PHONE), CT, Kellonajan asetus ja
Peruuta.

3. Käännä /SEL -säädintä asettaaksesi.
4. Paina /SEL-näppäintä määrittääksesi.

 
Tällöin asetukset viimeistellään ja seu-
raava asetuskohde näytetään.
 

DAB-asetus*

Muuta DAB-asetuksia
(Lihavoituna esitettävä “asetusarvo” osoittaa
tehtaalla määritetyn oletusasetuksen.)

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

DAB-DAB -
linkin asetuk-

set

OFF Jos vastaanot-
on herkkyys
on alhainen,
vaihda toiseen
palveluun.

ON

DAB-taajuus-
alueen ase-

tukset

TAAJUUS-
ALUE III

Aseta käytet-
täväksi lähe-
tystaajuuden
alueeksi 174 -
239 MHz.

*1 Näkyy, kun DAB-viritin on liitetty
*2 Näkyy toistettaessa äänitiedostoja (Blue-

tooth® 2.0 -liittymällä varustetut autot.)

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

L-TAA-
JUUSALUE

Aseta käytet-
täväksi lähe-
tystaajuuden
alueeksi 1452
- 1.490 MHz.

MOLEM-
MAT

Aseta käytet-
täväksi lähe-
tystaajuuden
alueeksi Taa-
juusalue III ja
L-taajuus-
alue.

RDS-asetus

Muuta RDS-asetuksia
(Lihavoituna esitettävä “asetusarvo” osoittaa
tehtaalla määritetyn oletusasetuksen.)

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

AF AF ON Etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävä ase-
ma.

Järjestelmäasetukset
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Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

AF OFF Älä etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävää
asemaa.

REG REG ON Älä etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävää
paikallista
asemaa.

REG OFF Etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävä pai-
kallinen ase-
ma.

TP-S TP-S ON Hae liikenne-
tiedotteet au-
tomaattisesti
(TP-asemat).

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

TP-S OFF Älä hae lii-
kennetiedot-
teita auto-
maattisesti
(TP-asemat).

PI-S PI-S ON Hae sitä ase-
maa tai pai-
kallista ase-
maa, joka on
rekisteröity
esiasetettuun
kanavaan.

PI-S OFF Älä hae sitä
asemaa tai
paikallista
asemaa, joka
on rekisteröi-
ty esiasetet-
tuun kana-
vaan.

PTY ENGLISH Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi eng-
lanti.

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

FRANCAIS Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi rans-
ka.

DEUTSCH Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi sak-
sa.

SVENSK Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi ruot-
si.

ESPAGNOL Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi es-
panja.

Järjestelmäasetukset

7-52 OGKL19E2Mukavuutta matkantekoon

7



Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

ITALIANO Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi italia.

CT CT ON Päivitä aika,
jos aikatiedot
vastaanote-
taan.

CT OFF Älä päivitä
aikaa, vaikka
aikatiedot
vastaanotet-
taisiin.

*: [TP] -näppäintä on painettava ja liiken-
netiedotteiden valmiustila on asetettava
“ON” (päälle).

Ajan asetus
RDS-asetuksen CT määrittäminen asetukseen
“CT OFF” ottaa käyttöön manuaalisen ajan
asetuksen.

1. Valitse “Säädä kellonaika” -näytössä
“KYLLÄ”, ja paina /SEL -näppäintä.
 
Tunnit voidaan asettaa. Paina /SEL-
näppäintä uudelleen asettaaksesi minuu-
tit.

2. Käännä /SEL -säädintä säädä aika.
3. Paina /SEL-näppäintä.

 
Säätö on nyt valmis.

HUOM
l Kellonajan säätö viimeistellään pitämällä

/SEL -näppäintä alhaalla, kunnes sekunnit
nollataan arvoon “00”.

PUHELIN-asetukset
Muuta matkapuhelimen ääniasetuksia ja
Bluetooth® 2.0 -liittymän kieltä.
Ajoneuvosta riippuen PUHELIN-asetuksia ei
ehkä voida määrittää.

HUOM
l Peruuta toimintoja, kuten matkapuhelimen

“näppäinlukko”, ja liitä valmiusnäytön aika-
na.

l Liittämisen aikana matkapuhelimen toimin-
not (puheluiden vastaanottaminen jne.) eivät
ehkä toimi oikein.

HUOM
l Riippuen tuotteen ja matkapuhelimen väli-

sestä etäisyydestä, ajoneuvossa vallitsevista
olosuhteista ja näyttöjen tyypistä liittäminen
ei ehkä ole mahdollista. Näissä tapauksissa
matkapuhelin on sijoitettava mahdollisim-
man lähelle tuotetta.

l Vaikka matkapuhelin olisi Bluetooth®-yh-
teensopiva, sen muut ominaisuudet ja tekni-
set tiedot saattavat estää oikean toiminnan.

l Turvallisuussyistä matkapuhelinta ei saa
käyttää ajon aikana. Kun käytät matkapuhe-
linta, pysäytä auto ensin turvalliseen paik-
kaan.

l Vaikka matkapuhelin olisi Bluetooth®-yh-
teensopiva, matkapuhelimen tekniset tiedot
ja asetukset voivat aiheuttaa poikkeavuuksia
näytöissä tai estää oikean toiminnan.

l Joidenkin mallien liittämistä ei ehkä voida
vahvistaa tai niitä ei voida liittää.

Tuetut profiilit
Hands-free HFP(v1.5)

Osoitekirjan siirto OPP(v1.1),
PBAP(v1.0)

Ajoneuvot, joissa ei ole Blue-
tooth® 2.0 -liitäntää
Hands-free -varustepaketti (saatavana erik-
seen) vaaditaan.
(Lihavoituna esitettävä “asetusarvo” osoittaa
tehtaalla määritetyn oletusasetuksen.)

Järjestelmäasetukset
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Asetuksen
arvo Asetuksen sisältö

PUHELIN
POIS

Älä käytä matkapuhelimen
“voice cut-in” -toimintoa

PUHELI-
MEN MY-
KISTYS

Mykistä ääni matkapuhelimen
“voice cut-in” -toiminnon aika-
na.

PUHELIN
ATT

Lähetä ääntä kaikista kaiutti-
mista matkapuhelimen “voice
cut-in” -toiminnon aikana.

PUHELIN
IN-L

Lähetä ääntä vasemmasta etu-
kaiuttimesta matkapuhelimen
“voice cut-in” -toiminnon aika-
na.

PUHELIN
IN-R

Lähetä ääntä oikeasta etukaiut-
timesta matkapuhelimen “voi-
ce cut-in” -toiminnon aikana.

PUHELIN
IN-LR

Lähetä ääntä vasemmasta ja oi-
keasta etukaiuttimesta matka-
puhelimen “voice cut-in” -toi-
minnon aikana.

Ajoneuvot, joissa on Bluetooth®
2.0 -liitäntä
(Lihavoituna esitettävä “asetusarvo” osoittaa
tehtaalla määritetyn oletusasetuksen.)

Asetuksen ni-
mi

Asetuk-
sen arvo

Asetuksen si-
sältö

PUHELIN IN -
asetukset

PUHE-
LIN IN-R

Lähetä ääntä
oikeasta etu-
kaiuttimesta
matkapuheli-
men “voice
cut-in” -toimin-
non aikana.

PUHE-
LIN IN-L

Lähetä ääntä
vasemmasta
etukaiuttimesta
matkapuheli-
men “voice
cut-in” -toimin-
non aikana.

HFM-äänen
kieliasetukset

ENG-
LISH
(ENG-

LANTI)

Muuta hands-
free-moduulin
äänen kieltä.

FRENCH
(RANS-

KA)

GER-
MAN

(SAKSA)

SPANISH
(ESPAN-

JA)

Asetuksen ni-
mi

Asetuk-
sen arvo

Asetuksen si-
sältö

ITALIAN
(ITALIA)

DUTCH
(Hollanti)

PORTU-
GUESE

(PORTU-
GALI)

RUS-
SIAN

(VENÄ-
JÄ)

HUOM
l Tätä ei ehkä näytetä ajoneuvon mallista riip-

puen.

Gracenote DB (ajoneuvot, jois-
sa on Bluetooth® 2.0 -liitäntä)
Version numero voidaan tarkistaa.

1. Valitse “Gracenote DB” ja paina
 /SEL -näppäintä.

2. Käännä /SEL -säädintä ja valitse “DB-
versio”.

3. Paina /SEL-näppäintä.
DB-versio näytetään.

Järjestelmäasetukset
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Ongelmatilanteet
Tarkista nämä kohdat, jos näyttöön ilmestyy viesti tai jos epäilet, että jotain toimii väärin.
Jos tämä viesti tulee esiin...
Viesti näytetään tässä tuotteessa tilanteesta riippuen.

Toimitila Viesti Syy Vastaus
CD TARKISTA LEVY Levy on asetettu ylösalaisin. Aseta etikettipuoli ylöspäin.

Levyn pinnalla on vesihöyryä. Odota ennen kuin asetat uudelleen.
LEVYVIKA Levy on vioittunut. Puhdista levyn lukupinta.

Levy on likainen.

SISÄINEN VIR-
HE

Asemassa on jonkin syyn aiheuttama toimintahäiriö. Tarkista, ettei levyssä ole ongelmia ja aseta levy uudel-
leen. Jos ongelma ei poistu, pyydä tarkemmat tiedot
valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkees-
tä.

LÄMPÖVIKA Lämpötila tuotteen sisällä on korkea. Poista levy ja odota, kunnes sisäinen lämpötila on pa-
lannut normaaliksi.

USB TIEDOSTOVIR-
HE

Valittuja tiedostoja ei voida toistaa. Valitse toistettavissa olevia tiedostoja.
→ “Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)” sivulla 7-26.

USB BUS PWR Sähkövirta tai jännite on liian suuri. Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei poistu,
pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.LSI-VIRHE On jonkin syyn aiheuttama sisäinen toimintahäiriö.

FORMAATTIA
EI TUETA

On toistettu audiotiedostoja, joita ei tueta. Tarkista toistettavissa olevat tiedostot.
→ “Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)” sivulla 7-26.

LAITETTA EI
TUETA

On liitetty USB-laite, jota ei tueta. Liitä USB-muistilaite.

iPod EI KAPPALETTA On liitetty iPod/iPhone, joka ei sisällä yhtään kappalet-
ta.

Liitä iPod/iPhone, joka sisältää kappaleita.

Ongelmatilanteet
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Toimitila Viesti Syy Vastaus
VER-VIRHE Tätä iPod/iPhone -ohjelmistoversiota ei tueta. Vaihda tuettuun ohjelmistoversioon.

Muut DC-VIRHE Kaiuttimiin on lähetetty epänormaali suora jännite. Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei poistu,
pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.

Jos epäilet, että jokin toimii väärin...
Tässä on luettelo oireista, syistä ja korjauskeinoista, kun epäilet, että jokin toimii väärin.

Oireet Syy Vastaus
Ei ääntä tai ääni on hiljai-
nen.

Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Äänenvoimakkuuden säätäminen.
→ “Äänenvoimakkuuden säätäminen.” sivulla 7-31.

Tasapaino tai fader on säädetty toiselle puolelle. Tasapaino- tai fader-asetuksen säätäminen.
→ “Säädä äänenlaatua ja äänenvoimakkuuden tasapai-
noa” sivulla 7-50.

Levyä ei voida asettaa. Tuotteessa on jo levy. Poista levy.
→ “Aseta/poista levyjä” sivulla 7-31.

Tuotteessa ei ole levyä, mutta tuote väittää lataavansa. Paina eject-painiketta kerran.
→ “Aseta/poista levyjä” sivulla 7-31.

Levyä ei voida toistaa. Levy on asetettu ylösalaisin. Aseta etikettipuoli ylöspäin.

Levyn pinnalla on vesihöyryä. Odota hetki ennen kuin asetat.

Levy on likainen. Puhdista levyn lukupinta.

Ääni ohittaa saman koh-
dan.

Levy on vioittunut tai likainen. Tarkista levy.

Ääntä ei kuulu, vaikka levy
on asetettu.

Levyn vaurio tai likaantuminen estävät tietojen lukemi-
sen.

Tarkista levy. Lisäksi CD-R/RW-levyjä käytettäessä nii-
den ominaisuudet voivat tehdä ne soittokelvottomiksi.
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Link System*
Link System -järjestelmä vastaa USB-tuloliit-
timen tai Bluetooth® 2.0 -liitännän kautta lii-
tettyjen laitteiden kokonaisvaltaisesta hallin-
nasta siten, että liitettyjä laitteita voidaan
käyttää auton kytkimillä tai äänikomennoilla.
Seuraavassa osiossa on tietoja niiden käytös-
tä.
Katso“Bluetooth® 2.0 -liittymä” sivulla
7-57.
Katso kohta “USB-tuloliitin” sivulla 7-80.
Katso kohta “iPodin kuunteleminen” sivulla
7-39.
Katso kohta “Äänitiedostojen kuunteleminen
USB-laitteella” sivulla 7-41.
Katso kohta “iPodin/USB-muistilaitteen kap-
paleiden soittaminen äänitoiminnolla” sivulla
7-44.
Katso kohta “Bluetooth®-audion kuuntelemi-
nen” sivulla 7-47.
Bluetooth® on BLUETOOTH SIG, INC:n re-
kisteröity tavaramerkki.

Link Systemin loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus
Olet hankkinut laitteen, johon sisältyvän oh-
jelmiston käyttöoikeuden on myöntänyt
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ja
jonka on valmistanut Visteon corporation ja
sen 3. osapuolen (ulkopuoliset) toimittajat.
Täydellinen luettelo näistä 3. osapuolten (ul-
kopuolisten toimittajien) tuotteista ja niiden
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukset ovat
nähtävänä seuraavalla sivustolla.
http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisc-
losure.pdf

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*
Bluetooth® 2.0 -liitännän avulla voidaan soit-
taa ja vastaanottaa autossa handsfree-puhelui-
ta Bluetooth® -yhteensopivalla matkapuheli-
mella. Toimintoihin käytetään langatonta
Bluetooth® -tiedonsiirtotekniikkaa. Sen avul-
la voidaan toistaa Bluetooth® -musiikintoisto-
laitteelle tallennettua musiikkia auton kaiutti-
mista.
Järjestelmässä on äänitunnistustoiminto, jon-
ka avulla voit käyttää hands-free-toimintoa
helppojen painiketoimintojen ja äänikomen-
tojen kautta määritettyjen ääninäytteiden pe-
rusteella.
 

Bluetooth® 2.0 -liitäntää voidaan käyttää vir-
ta-avaimen ollessa joko ON- tai ACC-asen-
nossa tai toimintatilan ollessa ON tai ACC.
 
Ennen kuin Bluetooth® -2.0 -liitäntää voi-
daan käyttää, Bluetooth® -laite ja Bluetooth®

2.0 -liitäntä on kytkettävä pariksi. Katso koh-
ta “Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth® -
laitteen liittäminen.” sivulla 7-63
 
Bluetooth® on BLUETOOTH SIG, INC:n re-
kisteröity tavaramerkki.

VAROITUS
l Vaikka Bluetooth® 2.0 -liittymällä voi

soittaa puheluita hands-free-toiminnon
avulla, älä anna matkapuhelimen käytön
häiritä auton turvallista käyttöä, jos pää-
tät käyttää matkapuhelinta ajon aikana.
Kaikki, mikä häiritsee keskittymistä au-
ton turvalliseen käyttöön, myös matkapu-
helimen käyttäminen, lisää onnettomuus-
riskiä.

l Tutustu alueesi matkapuhelimen käyttöä
ajon aikana koskeviin säädöksiin ja mää-
räyksiin ja noudata niitä.

Link System*
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HUOM
l Jos virta-avain tai toimintatila jätetään

“ACC”-asentoon, lisävarustevirta kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan kulut-
tua, eikä Bluetooth® 2.0 -liittymää enää pys-
ty käyttämään. Lisävarustevirta kytkeytyy
takaisin päälle, kun virta-avainta tai mootto-
rikatkaisinta käytetään.
Katso “ACC-virran automaattinen katkaisu-
toiminto” sivuilta 6-14 ja 6-17.

l Bluetooth® 2.0 -liittymää ei voi käyttää, jos
Bluetooth® -laitteen akku on tyhjä tai lait-
teen virta on sammutettu.

l Hands-free-puheluita ei voi soittaa, jos puhe-
limen käytössä ei ole verkkopalvelua.

l Jos Bluetooth®-laite sijoitetaan auton takim-
maiselle istuimelle tai tavaratilaan, Blue-
tooth® 2.0 -liittymää ei ehkä voi käyttää.

l Jotkin Bluetooth®-laitteet eivät ole yhteen-
sopivia Bluetooth® 2.0 -liittymän kanssa.

l Voit tarkistaa Link System -ohjelmiston ver-
sion painamalla HANG-UP-painiketta kol-
me kertaa (paina ja pidä painettuna kaksi
kertaa ja paina sitten kerran lyhyesti) 10 se-
kunnin sisällä.

l Tarkempia tietoja Bluetooth® 2.0 -liittymäs-
tä on MITSUBISHI MOTORSin verkkosi-
vustolla.
Lue ja hyväksy ilmoitus “Warning about
Links to the Web Sites of Other Compa-
nies”, joka koskee muita kuin MITSUBISHI
MOTORSin sivustoja.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/ index.html

HUOM
l Matkapuhelimella/digitaalisella äänentoisto-

laitteella suoritetut ohjelmistopäivitykset
voivat voi muuttaa laitteen yhdistettävyyttä.

l Jos autossa on ERA-GLONASS tai Telema-
tiikkaohjausyksikkö (TCU), Bluetooth® 2.0
-liittymää ei voi käyttää hätäpuhelun ollessa
aktivoituna.

Ohjauspyörän kytkin ja mikrofoni ® s. 7-58
Äänentunnistustoiminto ® s. 7-59
Hyödyllisiä äänikomentoja ® s. 7-60
Ääninäytteen tallennustoiminto (Speaker en-
rollment) ® s. 7-62
Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth®-lait-
teen kytkeminen ® s. 7-63
Bluetooth®-liitännän kautta liitetyn musii-
kintoistolaitteen käyttö ® s. 7-69
Hands-free-puheluiden soittaminen tai vas-
taanottaminen ® s. 7-69
Puhelinmuistio ® s. 7-72

Ohjauspyörän kytkin ja mikro-
foni

*
1

*
2

*1: Autot, jotka on varustettu ERA-GLO-
NASS:lla
*2: Muut kuin autot, jotka on varustettu
ERA-GLONASS:lla

1- Äänenvoimakkuuden ylös-painike
2- Äänenvoimakkuuden alas-painike
3- SPEECH-painike (Puhe)
4- PICK-UP-painike (Vastaa)
5- HANG-UP-painike (Lopeta puhelu)
6- Mikrofoni*
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Äänenvoimakkuuden ylös-pai-
nike
Paina tätä painiketta, jos haluat lisätä äänen-
voimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden alas-pai-
nike
Paina tätä painiketta, jos haluat pienentää ää-
nenvoimakkuutta.

SPEECH-painike (Puhe)
l Paina tätä painiketta, jos haluat siirtyä

äänentunnistustilaan.
Kun järjestelmä on äänentunnistustilas-
sa, audionäytössä näkyy teksti “Liste-
ning” (Kuuntelu).

l Jos painiketta painetaan hetken aikaa jär-
jestelmän ollessa äänentunnistustilassa,
kehotteet loppuvat ja komennot voi an-
taa puhumalla.
Jos painiketta painetaan pidempään, ää-
nentunnistustila poistuu käytöstä.

l Jos tätä painiketta painetaan hetken ai-
kaa, äänentunnistus tulee käyttöön ja ko-
mennot voi antaa puhumalla.

PICK-UP-painike (Vastaa)
l Vastaa puheluun painamalla tätä paini-

ketta, kun järjestelmään tulee puhelu.
l Jos puhelun aikana tulee toinen puhelu,

tätä painiketta painamalla voi siirtää en-

simmäisen soittajan pitoon ja puhua toi-
selle soittajalle.
• Tällöin puheluja voi vaihtaa painamal-

la painiketta lyhyesti. Puhelu siirtyy
ensimmäiselle soittajalle ja toinen
soittaja siirtyy pitoon.

• Puhelun voi muuttaa kolmen puhujan
puheluksi painamalla SPEECH-paini-
ketta. Järjestelmä siirtyy äänentunnis-
tustilaan, jolloin sille sanotaan “Join
call” (Yhdistä puhelut).

HANG-UP-painike (Lopeta pu-
helu)
l Hylkää puhelu painamalla tätä painiket-

ta, kun järjestelmään tulee puhelu.
l Paina painiketta uudelleen, jos haluat lo-

pettaa käynnissä olevan puhelun.
Kun toinen puhelu on pidossa, voit siir-
tyä pidossa olevaan puheluun.

l Jos tätä painiketta painetaan äänentun-
nistustilassa, äänentunnistustila poistuu
käytöstä.

HUOM
l Jos puheentunnistusjärjestelmään siirrytään

SPEECH-painiketta painamalla, kun järjes-
telmään on kytkettynä matkapuhelin, puheli-
men tiedot, kuten akun varaustiedot, signaa-
lin voimakkuus tai verkkovierailutieto tule-
vat näkyviin audionäytössä.*

HUOM
l Odottamassa olevaa puhelua tai kolmen pu-

hujan puhelua voidaan käyttää äänentunnis-
tuksella varustetussa Hands-free Bluetooth®

2.0 -liittymässä vain, jos toiminnot ovat
mahdollisia käytettävässä matkapuhelimes-
sa.

Mikrofoni*
Yläkonsolissa oleva mikrofoni tunnistaa kul-
jettajan äänen, jolloin handsfree-puheluita voi
soittaa äänikomentojen avulla.

HUOM
l Jos matkapuhelin tuodaan mikrofonin lähel-

le, mikrofoni voi häiritä puhelimen kuulu-
vuutta. Vie matkapuhelin tällöin mahdolli-
simman etäälle mikrofonista.

Äänentunnistustoiminto
Bluetooth® 2.0 -liitännässä on äänentunnis-
tustoiminto.
Äänikomentoja sanomalla voi tehdä erilaisia
toimintoja ja soittaa tai vastaanottaa hands-
free-puheluita.
 

*Kaikki matkapuhelimet eivät lähetä tätä tietoa
Bluetooth® 2.0 ‑yhteydellä.
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Bluetooth® 2.0 -liitännässä äänentunnistus on
käytettävissä englanniksi, ranskaksi, espan-
jaksi, italiaksi, saksaksi, hollanniksi, portuga-
liksi ja venäjäksi. Tehdasasetus on “englanti”
tai “venäjä”.

HUOM
l Jos lausuttu äänikomento poikkeaa esimääri-

tetystä komennosta tai järjestelmä ei pysty
tunnistamaan komentoa esimerkiksi ympä-
ristön melun vuoksi, Bluetooth® 2.0 -liitty-
mä pyytää toistamaan komennon enintään
kolmesti.

l Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi ja ym-
päristöstä aiheutuvan melun vähentämiseksi
on ajoneuvon ikkunat suljettava, puhaltimen
nopeutta vähennettävä ja pidättäydyttävä
keskustelemasta muiden matkustajien kanssa
silloin, kun äänentunnistustoiminto kytke-
tään päälle.

l Joillekin äänikomennoille on myös vaihtoeh-
toisia komentoja.

l Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä
valitun kielen mukaan vaihdellen.

Kielen valinta
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Language” (Kieli).

4. Ääniopas sanoo “Select a language:
English, French, Spanish, Italian, Ger-
man, Dutch, Portuguese or Russian”
(Valitse kieli: englanti, ranska, espanja,
italia, saksa, hollanti, portugali tai venä-
jä). Sano haluamasi kieli. (Esimerkki:
sano “English” (englanti)).

5. Ääniopas sanoo “English (French, Spa-
nish, Italian, German, Dutch, Portuguese
or Russian) (englanti (tai espanja, rans-
ka, saksa, italia, hollanti, portugali tai
venäjä) valittuna). Is this correct?” (On-
ko tämä oikein?). Sano “Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä palaa
vaiheeseen 4.

HUOM
l Ääniopas toistaa saman sanoman kahdesti.

Se sanoo sanoman ensin nyt valittuna oleval-
la kielellä ja sen jälkeen valitulla kielellä.

l Jos puhelimen puhelinmuistoon on tallennet-
tu paljon tietoja, kielen vaihto kestää kauem-
min.

l Kielen vaihto poistaa Bluetooth® 2.0 -liitty-
mään tuodun matkapuhelimen puhelinmuis-
tion. Jos haluat käyttää sitä, se on tuotava
uudelleen.

6. Kun ääniopas sanoo “English (French,
Spanish, Italian, German, Dutch, Portu-
guese or Russian) selected” (englanti (tai
espanja, ranska, saksa, italia, hollanti,
portugali tai venäjä) valittuna), kielen
vaihtoprosessi on suoritettu loppuun ja
järjestelmä palaa päävalikkoon.

Hyödyllisiä äänikomentoja
Ohjetoiminto
Bluetooth® 2.0 -liitännässä on ohjetoiminto.
Jos sanot: “Help” (Ohje), kun järjestelmä
odottaa äänikomentoa, järjestelmä ilmoittaa
luettelon komennoista, joita tällaisessa tilan-
teessa voidaan käyttää.

Peruuttaminen
Peruutustoimintoja on kaksi.
Jos olet päävalikossa, voit poistua Bluetooth®

2.0 -liitymästä sanomalla “Cancel” (Peruuta).
Jos olet jossain muualla järjestelmässä, palaa
päävalikkoon sanomalla “Cancel” (Peruuta).

HUOM
l Voit palata edelliseen valikkoon sanomalla

“Go Back” (Mene takaisin) (jos kuuluu va-
rusteisiin).
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Vahvistustoiminnon määrittä-
minen
Bluetooth® 2.0 -liittymässä on vahvistustoi-
minto.
Kun vahvistustoiminto on aktivoituna, saat
tavallista enemmän tilaisuuksia vahvistaa an-
netut komennot tehdessäsi tiettyjä asetuksia
matkapuhelimen Bluetooth® 2.0 -liittymään.
Toiminto suojaa asetusten tahattomalta muut-
tamiselta.
Vahvistustoiminnon voi ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä seuraavasti.
 

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano: “Confirmation prompts” (Vahvis-

tustoiminto).
4. Ääniopas sanoo “Confirmation prompts

are <on/off>. (Vahvistuskehotteet ovat
käytössä/pois). Would you like to turn
confirmation prompts <off/on>?” (Halu-
atko kytkeä vahvistustoiminnon <pois
päältä/päälle>?).
Voit muuttaa asetusta vastaamalla: “Yes”
(Kyllä) tai säilyttää nykyisen asetuksen
vastaamalla: “No” (Ei).

5. Ääniohje ilmoittaa: “Confirmation
prompts are <off/on>” (Vahvistustoimin-
to on <poissa päältä/päällä>), ja järjes-
telmä palautuu takaisin päävalikkoon.

Suojaustoiminto
Bluetooth® 2.0 -liittymässä voidaan käyttää
salasanaa suojaustoimintona määrittämällä
siihen haluttu salasana.
Kun suojaustoiminto on käytössä, Bluetooth®

2.0 -liittymän kaikkien toimintojen (puheluun
vastaamista lukuun ottamatta) käyttö edellyt-
tää 4-numeroisen salasanan syöttämistä ääni-
kehotteena.

Salasanan määrittäminen
Määritä salasana ja ota suojaustoiminto käyt-
töön seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Password” (Salasana).
4. Ääniopas sanoo “Password is disabled.

(Salasana on poistettu käytöstä). Would
you like to enable it?” (Haluatko ottaa
sen käyttöön?). Vastaa “Yes” (Kyllä).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat peruuttaa
salasanan tallennuksen ja palata pääva-
likkoon.

5. Ääniopas sanoo “Please say a 4-digit
password. (Sano nelinumeroinen salasa-
na). Remember this password. (Muista
tämä salasana). It will be required to use
this system” (Sitä tarvitaan järjestelmän
käyttöön).
Sano 4-numeroinen luku, jonka haluat
määrittää salasanaksi.

6. Ääniopas vahvistaa toiminnon sanomalla
“Password <4-digit password>. (Salasa-
na <4-numeroinen salasana>). Is this
correct?” (Onko tämä oikein?). Vastaa
“Yes” (Kyllä).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat palata sala-
sanan syöttämiseen vaiheessa 5.

7. Kun salasanan tallennus on valmis, ääni-
opas sanoo “Password is enabled” (Sala-
sana on käytössä) ja järjestelmä palaa
päävalikkoon.

HUOM
l Salasanaa tarvitaan järjestelmän käyttöön

auton seuraavan käynnistyskerran jälkeen.
l Moottorin sammumisen jälkeen kestää het-

ken, että salasana tallentuu järjestelmään.
Jos virta-avain käännetään ACC- tai ON-
asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ACC
tai ON tai moottori käynnistetään heti sen
sammuttua, syötetty salasana ei tallennu jär-
jestelmään. Yritä silloin syöttää salasana uu-
delleen.

Salasanan syöttäminen
Jos salasana on määritetty ja suojaustoiminto
on käytössä, ääniopas sanoo “Hands-free sys-
tem is locked. (Handsfree-järjestelmä on lu-
kittu). State the password to continue” (Jatka
antamalla salasana), kun äänentunnistustilaan
on siirrytty painamalla SPEECH-painiketta.
Syötä salasana sanomalla nelinumeroinen sa-
lasana.
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Jos antamasi salasana on väärin, ääniopas sa-
noo “<4- digit password>, Incorrect pass-
word. (<4-numeroinen salasana>, väärä sala-
sana.). Please try again” (Yritä uudelleen).
Syötä oikea salasana.

HUOM
l Voit syöttää salasanan uudelleen kuinka

monta kertaa tahansa.
l Jos olet unohtanut salasanan, voit lopettaa

äänikomentojen syötön sanomalla “Cancel”
(Peruuta) ja ottamalla sitten yhteyttä valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keeseen.

Salasanan poistaminen käytöstä
Poista suojaustoiminto käytöstä estämällä sa-
lasanan käyttö seuraavasti.

HUOM
l Salasanan käytöstä poistaminen edellyttää

järjestelmän lukituksen poistamista.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Password” (Salasana).

4. Ääniopas sanoo “Password is enabled.
(Salasana on käytössä). Would you like
to disable it?” (Haluatko poistaa sen
käytöstä?). Vastaa “Yes” (Kyllä).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat peruuttaa
salasanan käytöstä poiston ja palata pää-
valikkoon.

5. Kun salasanan käytöstä poisto on val-
mis, ääniopas sanoo “Password is disab-
led” (Salasana on pois käytöstä) ja jär-
jestelmä palaa päävalikkoon.

Ääninäytteen tallennustoiminto
(Speaker enrollment)
Bluetooth® 2.0 -liittymässä voidaan käyttää
ääninäytteen tallennustoimintoa äänimallin
luomiseksi yhdelle henkilölle kieltä kohden.
Näin Bluetooth® 2.0 -liittymä tunnistaa käyt-
täjän antamat äänikomennot helpommin.
Ääninäytteen tallennustoiminnolla tallenne-
tun äänimallin voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä koska tahansa.

Ääninäytteen tallennus
Ääninäytteen tallennusprosessiin kuluu 2–3
minuuttia.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi prosessi
kannattaa tehdä kuljettajan istuimella istuen
mahdollisimman hiljaisessa ympäristössä
(kun ei sada tai tuule voimakkaasti ja kun au-
ton ikkunat ovat suljettuina). Kytke matkapu-
helimesi pois päältä, jotta puheen tallennus-
toiminto ei keskeydy.
Tallenna puheesi seuraavien ohjeiden mu-
kaan.

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä
vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (käsi-
vaihteiset autot) tai valitsinvipu “P”-
asentoon (Pysäköinti) (automaattivaih-
teiset tai CVT-vaihteiset autot) ja kytke
seisontajarru.

HUOM
l Ääninäytettä ei voi tallentaa, ellei auto ole

pysäköitynä. Varmista ennen ääninäytteen
tallentamisen yrittämistä, että auto on pysä-
köity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano “Voice training” (Ääninäytteiden

tallennus).
4. Ääniopas sanoo “This operation must be

performed in a quiet environment while
the vehicle is stopped. (Tämä toiminto
on tehtävä hiljaisessa paikassa auton ol-
lessa pysähtyneenä). See the owner’s
manual for the list of required training
phrases. (Tarvittavat harjoituslauseet
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ovat omistajan käsikirjassa). Press and
release the SPEECH button when you
are ready to begin. (Paina SPEECH-pai-
niketta ja vapauta se, kun olet valmis
aloittamaan). Press the HANG-UP but-
ton to cancel at any time”. (Paina
HANG-UP-painiketta ja pidä se painet-
tuna, jos haluat peruuttaa toiminnon).
Aloita puheen tallennustoiminto paina-
malla SPEECH-painiketta.

HUOM
l Jos ääninäytteen tallennusta ei aloiteta kol-

men minuutin kuluessa SPEECH-painikkeen
painamisesta, tallennustoiminto katkeaa au-
tomaattisesti.
Ääniopas sanoo “Speaker enrollment has ti-
med out” (Ääninäytteen tallennus loppui pit-
kän odotuksen vuoksi). Järjestelmä antaa
merkkiäänen ja äänentunnistustila poistuu
käytöstä.

5. Ääniopas pyytää sanomaan lauseen 1.
Toista lause, joka on esitetty taulukossa
“Ääninäytteen tallennuksen komennot”
sivulla 7-80.
Järjestelmä tallentaa ääninäytteesi ja siir-
tyy seuraavan komennon tallennukseen.
Jatka prosessia, kunnes olet tallentanut
kaikki lauseet.

HUOM
l Voit toistaa viimeksi tallennetun ääninäyt-

teen painamalla SPEECH-painiketta ja va-
pauttamalla sen.

l Jos painat menettelyn aikana HANG-UP-
painiketta, järjestelmä antaa merkkiäänen ja
lopettaa ääninäytteen tallennuksen.

6. Kun kaikki ääninäytekomennot on luet-
tu, ääniopas sanoo “Speaker enrollment
is complete” (“Ääninäytteiden tallennus
on valmis”). Järjestelmä päättää puheen
tallennustoiminnon ja palaa takaisin pää-
valikkoon.

HUOM
l Ääninäytteiden tallennusprosessin tekemi-

nen loppuun ottaa äänimallin automaattisesti
käyttöön.

l Komennot “Help” (Ohje) ja “Cancel” (Pe-
ruuta) eivät toimi tässä tilassa.

Äänimallin ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä sekä
harjoitteleminen uudelleen
Ääninäytteen tallennustoiminnolla tallenne-
tun äänimallin voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä koska tahansa.
Järjestelmälle voi myös opettaa uudet ääni-
näytteet.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Voice training” (Ääninäytteiden

tallennus).
3. Jos olet jo aikaisemmin tallentanut pu-

heen, ääniohje ilmoittaa “Enrollment is
enabled. (Puheen tallennus on käytössä).
Would you like to disable or retrain?”
(Haluatko poistaa ne käytöstä tai tallen-
taa uudelleen?) tai “Enrollment is disab-
led. (Ääninäytteet eivät ole käytössä).
Would you like to enable or retrain?”
(Haluatko ottaa ne käyttöön tai tallentaa
uudelleen?).

4. Kun ääninäyte otetaan käyttöön (“enab-
le”), äänimallia käytetään; kun se poiste-
taan käytöstä (“disable”), äänimallia ei
käytetä. Sano haluamasi komento.
Sano “Retrain” (Tallenna uudelleen), jos
haluat käynnistää ääninäytteiden tallen-
nuksen ja luoda uuden äänimallin. (Kat-
so kohta “Ääninäytteen tallennus” sivul-
la 7-62.)

Bluetooth® 2.0 -liitännän ja
Bluetooth®-laitteen kytkemi-
nen
Ennen kuin Bluetooth® 2.0 -liittymätoimin-
nolla voi soittaa tai vastaanottaa handsfree-
puheluita, Bluetooth® -laite ja Bluetooth® 2.0
-liittymä on yhdistettävä pariksi.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

7-63OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



HUOM
l Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain silloin,

kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran.
Kun laite on yhdistetty Bluetooth® 2.0 -lii-
tännän kanssa, laite tarvitsee seuraavalla ker-
ralla vain tuoda autoon, jolloin se muodostaa
automaattisesti yhteyden Bluetooth® 2.0 -li-
täntään (jos laite tukee tätä). Laitteen Blue-
tooth® -ominaisuuden on oltava käytössä,
jotta yhteys voi muodostua.

Einintään 7 Bluetooth® -laitetta voidaan yh-
distää Bluetooth® 2.0 -liittymään.
Jos autossa on useita yhdistettyjä Bluetooth®

-laitteita, viimeksi liitetty matkapuhelin tai
musiikkisoitin kytkeytyy automaattisesti
Bluetooth® 2.0 -liittymään.
 
Kytkettävän Bluetooth® -laitteen voi myös
vaihtaa.

Yhdistäminen
Bluetooth® -laitteen yhdistämiseksi Blue-
tooth® 2.0 -liittymään on käytettävä jompaa-
kumpaa seuraavista 2 menetelmästä (tyyppi 1
tai tyyppi 2).

Yhdistämisprosessi - tyyppi 1**
1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä

vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (käsi-
vaihteiset autot) tai valitsinvipu “P”-

asentoon (Pysäköinti) (automaattivaih-
teiset tai CVT-vaihteiset autot) ja kytke
seisontajarru.

HUOM
l Et voi yhdistää mitään Bluetooth® -laitetta

Bluetooth® 2.0 -liitäntään, ellei auto ole py-
säköitynä. Varmista ennen Bluetooth® -lait-
teen yhdistämistä Bluetooth® 2.0 -liitäntään,
että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano “Setup” (Asetukset).
4. Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).
5. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: pair, edit, delete, or list.” (Va-
litse jokin seuraavista: yhdistä, muok-
kaa, poista tai luettele). Sano “Pair” (Yh-
distä).

HUOM
l Jos 7 laitetta on jo yhdistetty, ääniopas sanoo

“Maximum devices paired” (Sallittu määrä
laitteita on jo yhdistetty), ja järjestelmä lo-
pettaa yhdistämisen. Voit rekisteröidä uuden
laitteen poistamalla yhden laitteen ja toista-
malla sitten yhdistämisprosessin.
(Katso kohta “Laitteen valinta: Laitteen
poisto” sivulla 7-67.)

6. Ääniopas sanoo “Please say a 4-digit
pairing code” (Sano nelinumeroinen yh-
distyskoodi). Sano 4-numeroinen luku.
Kun vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä vahvistaa, onko sanomasi nu-
mero oikein. Vastaa “Yes” (Kyllä).
Vastaa “No” (Ei) jos haluat palata yhdis-
tyskoodin valintaan.

HUOM
l Jotkin Bluetooth®-laitteet edellyttävät tietyn

yhdistyskoodin käyttöä. Laitekohtaiset yh-
distyskoodivaatimukset on esitetty laitteen
käyttöoppaassa.

l Tässä syötettävää parituskoodia käytetään
ainoastaan Bluetooth®-yhteyden todentami-
seen. Koodina voi käyttää mitä tahansa neli-
numeroista lukua.
Muista yhdistämiskoodi, sillä se täytyy näp-
päillä Bluetooth®-laitteeseen yhdistämispro-
sessin myöhemmässä vaiheessa.
Bluetooth®-laitteen yhdistämisasetusten mu-
kaan vaihdellen koodin voi joutua syöttä-
mään aina, kun Bluetooth®-laite yhdistetään
Bluetooth® 2.0 -liittymään. Oletusyhdistämi-
sasetukset on esitetty laitteen ohjeissa.

7. Ääniopas sanoo “Start pairing procedure
on the device. See the device manual for
instructions” (Aloita puhelimen yhdis-
tysprosessi. Katso ohjeet laitteen käyt-
töohjeesta). Syötä Bluetooth® -laittee-
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seen 4-numeroinen koodi, jonka rekiste-
röit vaiheessa 6.

HUOM
l Kyseisestä Bluetooth®-laitteesta riippuen

Bluetooth®-laitteen yhdistäminen Blue-
tooth® 2.0 -liittymään voi kestää muutaman
minuutin.

l Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista
Bluetooth®-laitetta, ääniopas sanoo “Pairing
has timed out” (Yhdistämisen aikakatkaisu)
ja yhdistämisprosessi peruutetaan.
Varmista, että yhdistettävä laite tukee Blue-
tooth®-yhteyksiä ja yritä yhdistämistä uudel-
leen.

l Jos syötät väärän numeron, ääniopas sanoo
“Pairing failed” (Yhdistäminen epäonnistui)
ja yhdistämisprosessi peruutetaan.
Varmista, että numero on oikea, ja yritä yh-
distämistä uudelleen.

8. Ääniopas sanoo “Please say the name of
the device after the beep” (Sano laitteen
nimi äänimerkin jälkeen). Voit määrittää
Bluetooth® -laitteelle haluamasi nimen
ja rekisteröidä sen laitteen tunnukseksi.
Sano äänimerkin jälkeen nimi, jonka ha-
luat rekisteröidä.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

toistaa sanomasi laitetunnuksen ja kysyy: “Is
this correct?” (Onko tämä oikein?). Vastaa
“Yes” (Kyllä).
Jos haluat muuttaa laitetunnusta, vastaa
“No” (Ei) ja sano sitten laitetunnus uudel-
leen.

9. Ääniopas sanoo “Pairing complete” (Yh-
distäminen suoritettu) ja yhdistämispro-
sessi päättyy tähän.

Yhdistämisprosessi - tyyppi 2**
1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä

vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (käsi-
vaihteiset autot) tai valitsinvipu “P”-
asentoon (Pysäköinti) (automaattivaih-
teiset tai CVT-vaihteiset autot) ja kytke
seisontajarru.

HUOM
l Et voi yhdistää mitään Bluetooth® -laitetta

Bluetooth® 2.0 -liitäntään, ellei auto ole py-
säköitynä. Varmista ennen Bluetooth® -lait-
teen yhdistämistä Bluetooth® 2.0 -liitäntään,
että auto on pysäköity turvalliseen paikkaan.

2. Paina SPEECH-painiketta.
3. Sano “Pair Device” (Yhdistä laite).

HUOM
l Myös seuraavaa menettelyä (  - ) voi-

daan käyttää sen sijaan, että sanotaan “Pair
Device” (Yhdistä laite).
Korvaa tämä vaihe 3 halutessasi seuraavalla
menettelyllä.

 Sano “Setup” (Asetukset).
 Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).
 Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: pair, edit, delete, list or set code.”
(Valitse jokin seuraavista: yhdistä, muokkaa,
poista, luettele tai aseta).
Sano “Pair” (Yhdistä).

l Jos 7 laitetta on jo yhdistetty, ääniopas sanoo
“Maximum devices paired” (Sallittu määrä
laitteita on jo yhdistetty), ja järjestelmä lo-
pettaa yhdistämisen. Voit rekisteröidä uuden
laitteen poistamalla yhden laitteen ja toista-
malla sitten yhdistämisprosessin.
(Katso kohta “Laitteen valinta: Laitteen
poisto” sivulla 7-67.)

4. Ääniopas sanoo “Start pairing procedure
on the device. See the device manual for
instructions.” (Aloita puhelimen yhdis-
tysprosessi. Katso ohjeet laitteen ohje-
kirjasta.) ja sen jälkeen opas sanoo “The
pairing code is <pairing code>.” (Yhdis-
tyskoodi on <yhdistyskoodi>.)
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HUOM
l Jotkin Bluetooth®-laitteet edellyttävät tietyn

yhdistyskoodin käyttöä. Katso yhdistyskoo-
din vaatimukset laitteen ohjekirjasta ja lue
seuraava osio “Jos laitteesi vaatii tietyn yh-
distyskoodin” sivulla 7-67 asettaaksesi yh-
distyskoodin.

l Tässä syötettävää parituskoodia käytetään
ainoastaan Bluetooth®-yhteyden todentami-
seen.
Bluetooth®-laitteen yhdistämisasetusten mu-
kaan vaihdellen koodin voi joutua syöttä-
mään aina, kun Bluetooth®-laite yhdistetään
Bluetooth® 2.0 -liittymään. Oletusyhdistämi-
sasetukset on esitetty laitteen ohjeissa.

5. Syötä Bluetooth®-laitteeseen 4-numeroi-
nen koodi, joka on luettu vaiheessa 4.

HUOM
l Bluetooth®-liittymään liitetyn laitteen mu-

kaan vaihdellen Bluetooth®-laitteen yhdistä-
minen Bluetooth® 2.0 -liittymään voi kestää
muutaman minuutin.

l Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista
Bluetooth®-laitetta, ääniopas sanoo “Pairing
has timed out” (Yhdistämisen aikakatkaisu)
ja yhdistämisprosessi peruutetaan.
Varmista, että yhdistettävä laite tukee Blue-
tooth®-yhteyksiä ja yritä yhdistämistä uudel-
leen.

HUOM
l Jos syötät väärän numeron, ääniopas sanoo

“Pairing failed” (Yhdistäminen epäonnistui)
ja yhdistämisprosessi peruutetaan.
Varmista, että numero on oikea, ja yritä yh-
distämistä uudelleen.
Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin, yh-
distyskoodi on asetettava. Katso yhdistys-
koodin vaatimukset laitteen ohjekirjasta ja
lue seuraava osio “Jos laitteesi vaatii tietyn
yhdistyskoodin” sivulla 7-67.

6. Ääniopas sanoo “Please say the name of
the device after the beep” (Sano laitteen
nimi äänimerkin jälkeen). Voit määrittää
Bluetooth® -laitteelle haluamasi nimen
ja rekisteröidä sen laitteen tunnukseksi.
Sano äänimerkin jälkeen nimi, jonka ha-
luat rekisteröidä.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

toistaa sanomasi laitetunnuksen ja kysyy: “Is
this correct?” (Onko tämä oikein?). Vastaa
“Yes” (Kyllä).
Jos haluat muuttaa laitetunnusta, vastaa
“No” (Ei) ja sano sitten laitetunnus uudel-
leen.

7. Ääniopas sanoo “Pairing Complete (Yh-
distäminen suoritettu). Would you like to
import the contacts from your mobile
device now?” (Haluatko nyt tuoda tär-
keät yhteystiedot mobiililaitteestasi?)
Vastaa “Yes” (Kyllä), jolloin ääniopas
sanoo “Please wait while the contacts
are imported (Odota, kunnes yhteystie-
dot on tuotu). This may take several mi-
nutes” (Tämä voi kestää useita minuutte-
ja). Vastaa “No” (Ei) lopettaaksesi yh-
distämisprosessin.

Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin
Jos laitteesi vaatii tietyn yhdistyskoodin, yh-
distyskoodi on asetettava. Noudata alla olevia
ohjeita.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).
4. Sano “Set Code” (Aseta koodi).
5. Ääniopas sanoo “Do you want the pai-

ring code to be random or fixed?” (Halu-
atko, että yhdistyskoodi on satunnainen
vai kiinteä?). Sano “Fixed” (Kiinteä).

6. Ääniopas sanoo “Please say a 4-digit
pairing code” (Sano nelinumeroinen yh-
distyskoodi). Sano 4-numeroinen luku.
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7. Ääniopas sanoo “Pairing code set to
<pairing code>” (Yhdistyskoodiksi ase-
tettu <yhdistyskoodi>).
Kun vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä vahvistaa, onko sanomasi nu-
mero oikein. Vastaa “Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä palaa
vaiheeseen 6.

8. Ääniopas sanoo “Do you want to pair a
device now?” (Haluatko nyt yhdistää
laitteen?). Vastaa “Yes” (Kyllä), järjes-
telmä jatkaa yhdistämisprosessin vaihee-
seen 3. Katso kohta “Yhdistämisprosessi
- tyyppi 2.”

Laitteen valinta
Jos autossa on useita yhdistettyjä Bluetooth®

-laitteita, viimeksi liitetty matkapuhelin tai
musiikkisoitin kytkeytyy automaattisesti
Bluetooth® 2.0 -liittymään.
Toisen yhdistetyn matkapuhelimen tai mu-
siikkitoistolaitteen voi yhdistää seuraavalla
vaihtomenettelyllä.

Matkapuhelimen valinta
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Select phone” (Valitse puhelin).
4. Ääniopas sanoo “Please say” (Ole hyvä

ja sano) ja luettelee sen jälkeen matka-
puhelinten numerot ja niitä vastaavat lai-

tetunnisteet viimeksi liitetystä matkapu-
helimesta alkaen.
Sano järjestelmään kytkettävän matka-
puhelimen numero.
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä kysyy uudelleen, onko yhdistet-
tävä puhelin oikea. Vastaa “Yes” (Kyllä),
jos haluat jatkaa ja yhdistää matkapuhe-
limen.
Jos vastaat “No” (Ei), ääniopas sanoo
“Please say” (Ole hyvä ja sano). Sano
järjestelmään kytkettävän puhelimen nu-
mero.

HUOM
l Voit liittää puhelimen milloin tahansa paina-

malla SPEECH-painiketta ja sanomalla pu-
helimen numeron, vaikka järjestelmä ei oli-
sikaan vielä luetellut kaikkia yhdistettyjä nu-
meroita ja niitä vastaavien matkapuhelinten
laitetunnisteita.

5. Valittu puhelin liitetään Bluetooth® 2.0 -
liittymään. Ääniopas sanoo “<device
tag> selected” (<laitetunniste> valittu) ja
järjestelmä palaa takaisin päävalikkoon.

Musiikintoistolaitteen valinta
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Select music player” (Valitse mu-

siikintoistolaite).

4. Ääniopas sanoo “Please say” (Ole hyvä
ja sano) ja luettelee sen jälkeen musii-
kintoistolaitteiden numerot ja niitä vas-
taavat laitetunnisteet viimeksi liitetystä
toistolaitteesta alkaen.
Sano järjestelmään kytkettävän toisto-
laitteen numero.
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä kysyy uudelleen, onko yhdistet-
tävä toistolaite oikea. Vastaa “Yes” (Kyl-
lä), jos haluat jatkaa ja yhdistää musii-
kintoistolaitteen.
Jos vastaat “No” (Ei), ääniopas sanoo
“Please say” (Ole hyvä ja sano). Sano
järjestelmään kytkettävän toistolaitteen
numero.

HUOM
l Voit liittää musiikintoistolaitteen milloin ta-

hansa painamalla SPEECH-painiketta ja sa-
nomalla toistolaitteen numeron, vaikka jär-
jestelmä ei olisikaan vielä luetellut kaikkia
yhdistettyjä numeroita ja niitä vastaavien
toistolaitteiden laitetunnisteita.

5. Valittu musiikintoistolaite liitetään Blue-
tooth® 2.0 -liittymään.
Ääniopas sanoo “<device tag> selected”
(<laitetunniste> valittu) ja järjestelmä
palaa takaisin päävalikkoon.
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Laitteen poisto
Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen voi poistaa
Bluetooth® 2.0 -liittymästä seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).
4. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: pair, edit, delete, or list” (Va-
litse jokin seuraavista: yhdistä, muok-
kaa, poista tai luettele). Sano “Delete”
(Poista).

5. Ääniopas sanoo “Please say” (Ole hyvä
ja sano) ja luettelee sen jälkeen laitteiden
numerot ja niitä vastaavat laitetunnisteet
viimeksi liitetystä laitteesta alkaen. Kun
ääniopas on lukenut kaikki parit, se sa-
noo “or all” (tai kaikki).
Sano järjestelmästä poistettavan laitteen
numero.
Jos haluat poistaa kaikki järjestelmään
yhdistetyt puhelimet, sano “All” (Kaik-
ki).

6. Ääniopas vahvistaa toiminnon sanomalla
“Deleting <laitetunniste> <numero>. Is
this correct?” (Onko tämä oikein?) tai
“Deleting all devices (Poistetaan kaikki
laitteet). Is this correct?” (Onko tämä oi-
kein?).
Poista puhelin vastaamalla “Yes” (Kyl-
lä).
Voit palata kohtaan 4 vastaamalla: “No”
(Ei).

7. Ääniopas sanoo “Deleted” (Poistettu) ja
järjestelmä lopettaa laitteen poistomenet-
telyn.

HUOM
l Jos laitteen poistomenettely epäonnistuu

mistä tahansa syystä, ääniopas sanoo “Delete
failed” (“Poisto epäonnistui”) ja järjestelmä
peruuttaa laitteen poiston.

Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen
tarkistaminen
Voit tarkistaa yhdistetyn Bluetooth®-laitteen
seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).

4. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the
following: pair, edit, delete, or list” (Va-
litse jokin seuraavista: yhdistä, muok-
kaa, poista tai luettele). Sano: “List”
(Luettele).

5. Ääniopas alkaa lukea laitteiden laitetun-
nisteita järjestyksessä. Se aloittaa viime-
ksi yhdistetystä Bluetooth® -laitteesta.

6. Kun järjestelmä on lukenut kaikkien yh-
distettyjen Bluetooth®-laitteiden laite-
tunnisteet, se sanoo “End of list, would
you like to start from the beginning?”
(Luettelon loppu. Haluatko aloittaa alus-
ta?).
Voit kuunnella luettelon uudelleen alusta
vastaamalla “Yes” (Kyllä).
Kun haluat lopettaa, voit palata takaisin
päävalikkoon vastaamalla “No” (Ei).

HUOM
l Jos pidät SPEECH-painiketta painettuna ja

sanot luettelon kuuntelun aikana “Continue”
(Jatka) tai “Previous” (Edellinen), järjestel-
mä siirtyy luettelossa eteen- tai taaksepäin.
Sano “Continue” (Jatka), jos haluat jatkaa
seuraavaksi korkeimman numeron laittee-
seen, tai sano “Previous” (Edellinen), jos ha-
luat palata edellisen numeron laitteeseen.

l Laitetunnisteen voi vaihtaa painamalla
SPEECH-painiketta, vapauttamalla sen ja
sanomalla “Edit”, kun järjestelmä lukee luet-
teloa.
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HUOM
l Kytkettävän puhelimen voi vaihtaa paina-

malla SPEECH-painiketta, vapauttamalla
sen ja sanomalla “Select phone”, kun järjes-
telmä lukee luetteloa.

l Kytkettävän musiikintoistolaitteen voi vaih-
taa painamalla SPEECH-painiketta, vapaut-
tamalla sen ja sanomalla “Select music
player”, kun järjestelmä lukee luetteloa.

Laitetunnuksen vaihtaminen
Yhdistetyn matkapuhelimen tai musiikintois-
tolaitteen laitetunnuksen voi vaihtaa.
Vaihda laitetunnus seuraavasti.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Setup” (Asetukset).
3. Sano “Pairing options” (Yhdistämisase-

tukset).
4. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: pair, edit, delete, or list” (Va-
litse jokin seuraavista: yhdistä, muok-
kaa, poista tai luettele). Sano: “Edit”
(Muokkaa).

5. Ääniopas sanoo “Please say” (Ole hyvä
ja sano) ja luettelee sen jälkeen Blue-
tooth® -laitteiden numerot ja niitä vas-
taavat laitetunnukset viimeksi liitetystä
Bluetooth® -laitteesta alkaen.
Kun kaikkien yhdistettyjen laitteiden
tunnukset on luettu, ääniopas sanoo
“Which device, please?” (Mikä laite?).

Sano muutettavan laitetunnuksen nume-
ro.

HUOM
l Voit painaa SPEECH-painiketta ja vapauttaa

sen luettelon lukemisen aikana ja sanoa heti
sen jälkeen sen laitetunnuksen numeron, jota
haluat muuttaa.

6. Ääniopas sanoo “New name, please.”
(Anna uusi nimi). Sano nimi, jonka halu-
at rekisteröidä uudeksi laitetunnukseksi.
Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääni-
opas sanoo “<New device tag>. (<Uusi
laitetunnus>). Is this correct?” (Onko tä-
mä oikein?). Vastaa “Yes” (Kyllä).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat sanoa rekis-
teröitävän laitetunnuksen uudelleen.

7. Laitetunnus vaihdetaan.
Kun vaihto on valmis, ääniopas sanoo
“New name saved” (Uusi nimi tallennet-
tu), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

Bluetooth®-liitännän kautta lii-
tetyn musiikintoistolaitteen
käyttö
Jos haluat käyttää Bluetooth® -liitännän kaut-
ta liitettyä musiikintoistolaitetta, katso kohta
“Bluetooth®-audion kuunteleminen” sivulla
7-47. Autoissa, joissa on MITSUBISHI-mo-
niviestijärjestelmä (MMCS), Smartphone
Link -ääninäyttö tai AUDIONÄYTTÖ, katso
ohjeet erillisestä omistajan käsikirjasta.

Hands-free-puheluiden soitta-
minen tai vastaanottaminen
Bluetooth® 2.0 -liitäntään kytketyllä Blue-
tooth® -yhteensopivalla matkapuhelimella
voi soittaa tai vastaanottaa puheluita handsf-
ree-toiminnon avulla.
Bluetooth® 2.0 -liitännän puhelinmuistioiden
avulla voi myös soittaa puheluita ilman nu-
meron valitsemista näppäimillä.
Puhelun soittaminen ® s. 7-70
SEND-toiminto ® s. 7-71
Puhelun vastaanottaminen ® s. 7-71
MUTE (mykistys) -toiminto ® s. 7-72
Siirtyminen hands-free-tilan ja yksityisen ti-
lan välillä ® s. 7-72
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HUOM
l Hands-free-puhelut eivät ehkä toimi oikein,

jos puhelu soitetaan tai siihen vastataan
käyttämällä matkapuhelinta suoraan.

Puhelun soittaminen
Bluetooth® 2.0 -liittymällä voi soittaa puhe-
luita seuraavilla kolmella tavalla:
Puhelun voi soittaa sanomalla puhelinnume-
ron, soittamalla Bluetooth® 2.0 -liittymän pu-
helinmuistion avulla tai käyttämällä uudel-
leenvalintatoimintoa.

Soittaminen puhelinnumeroa käyttäen
Voit soittaa puhelimella puhelinnumeroa
käyttäen.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano “Dial” (Valitse).
3. Kun ääniopas sanoo “Number please”

(Sano numero), sano puhelinnumero.
4. Ääniopas sanoo “Dialing <number re-

cognised>” (Valitaan <tunnistettu nume-
ro>).
Bluetooth® 2.0 -liittymä soittaa puhelun.
Kun vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä vahvistaa puhelinnumeron uu-
delleen. Jos numero on oikein, vastaa:
“Yes” (Kyllä).
Jos haluat muuttaa puhelinnumeroa, vas-
taa “No” (Ei). Järjestelmä sanoo “Num-

ber please”, ja sano sitten numero uudel-
leen.

HUOM
l Englanniksi puhuttaessa järjestelmä tunnis-

taa numeroksi nolla “0” sekä ilmauksen “ze-
ro” (nolla) että “oh” (kirjain o).

l Bluetooth® 2.0 -liittymä tukee numeroita (0–
9) ja merkkejä (+, # ja *).

l Puhelinnumeron suurin sallittu pituus mää-
räytyy seuraavasti:
• Kansainvälinen puhelinnumero: + ja pu-

helinnumero (enintään 18 merkkiä).
• Muu kuin kansainvälinen puhelinnumero:

puhelinnumero (enintään 19 merkkiä).

Puhelun soittaminen puhelinmuistion
avulla
Auton puhelinmuistion tai Bluetooth® 2.0 -
liittymän matkapuhelimen osoitekirjan avulla
voi soittaa puheluita.
Lisätietoja puhelinmuistioista on kohdassa
“Puhelinmuistio” sivulla 7-72.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Call” (Soita).

HUOM
l Jos sanot “Call” (Soita), ja sekä auton puhe-

linmuistio että matkapuhelimen osoitekirja
ovat tyhjiä, ääniopas sanoo “The vehicle
phone book is empty. (Puhelinmuistio on
tyhjä). Would you like to add a new entry
now?” (Haluatko lisätä uuden tiedon?).
Jos vastaat “Yes” (Kyllä), ääniopas sanoo
“Entering the phone book - new entry menu”
(Siirrytään puhelinmuistioon - uuden tiedon
valikko). Voit nyt luoda tiedot auton puhelin-
muistioon.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

3. Kun ääniopas sanoo “Name please” (An-
na nimi), sano sen puhelinmuistioon tal-
lennetun henkilön nimi, jolle haluat soit-
taa.

4. Jos pyyntöäsi vastaavia esittäjiä on vain
yksi, järjestelmä siirtyy vaiheeseen 5.
Jos pyyntöäsi vastaavia henkilöitä on vä-
hintään kaksi, ääniopas sanoo “More
than one match was found, would you li-
ke to call <returned name>?” (Löytyi
useita vastaavuuksia, haluatko soittaa
<nimi>?). Jos haluat soittaa kyseiselle
henkilölle, vastaa “Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), ääniopas sanoo
seuraavan hakua vastaavan henkilön ni-
men.
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HUOM
l Jos sanot “No” (Ei) kaikkiin järjestelmän il-

moittamiin nimiin, ääniopas sanoo “Name
not found, returning to main menu” (Nimeä
ei löydy, palataan päävalikkoon), ja järjestel-
mä palaa päävalikkoon.

5. Jos sanomallesi nimelle on rekisteröity
vain 1 puhelinnumero, ääniopas siirtyy
vaiheeseen 6.
Jos sanomaasi nimeä vastaa useita puhe-
linnumeroita, ääniopas sanoo “Would
you like to call <name> at [home],
[work], [mobile], or [other]?” (Haluatko
soittaa <nimi> numeroon [koti], [työ],
[matkapuhelin] vai [muu]?). Valitse si-
jainti, johon haluat soittaa.

HUOM
l Jos valitsemallasi nimellä löytyy tietoja au-

ton puhelinmuistiosta, mutta valitulle sijain-
nille ei ole puhelinnumeroa, ääniopas sanoo
“{home/work/mobile/other} not found for
<name> (<nimelle> ei löydy numeroa
{koti/työ/matkapuhelin/muu}). Would you
like to add location or try again?” (Haluatko
lisätä sijainnin vai yrittää uudelleen?).
Jos vastaat “Try again” (Yritä uudelleen),
järjestelmä palaa vaiheeseen 3.
Jos vastaat “Add location” (Lisää sijainti),
voit rekisteröidä valitulle sijainnille uuden
puhelinnumeron.

HUOM
l Jos valitsemallasi nimellä löytyy tietoja mat-

kapuhelimen puhelinmuistiosta, mutta vali-
tulle sijainnille ei ole puhelinnumeroa, ääni-
opas sanoo “{home/work/mobile/other} not
found for <name> (<nimelle> ei löydy nu-
meroa {koti/työ/matkapuhelin/muu}).
Would you like to try again?” (Haluatko yrit-
tää uudelleen?).
Jos vastaat “Yes” (Kyllä), järjestelmä palaa
vaiheeseen 3.
Jos vastaat “No” (Ei), puhelinsoitto peru-
taan. Aloita uudelleen vaiheesta 1.

6. Ääniopas sanoo “Calling <name> <loca-
tion>” (Soitetaan <nimi> <sijainti>) ja
järjestelmä valitsee puhelinnumeron.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, järjestel-

mä kysyy, ovatko nimi ja vastaanottajan si-
jainti oikein. Jos nimi on oikein, vastaa
“Yes” (Kyllä).
Voit muuttaa nimeä tai sijaintia vastaamalla
“No” (Ei). Järjestelmä palaa vaiheeseen 3.

Valitseminen uudelleen
Matkapuhelimella soitettujen puhelujen re-
kisteröintitietojen kautta voit valita uudelleen
viimeksi valitun numeron.
Valitse numero uudelleen seuraavien ohjei-
den mukaan.

1. Paina SPEECH-painiketta.

2. Sano: “Redial” (Valitse uudelleen).

SEND-toiminto
Puhelun aikana voit käyttää DTMF-äänitaa-
juusvalintoja siirtymällä puhelun aikana ääni-
tunnistustilaan painamalla SPEECH-painiket-
ta ja sanomalla sitten “<numbers> SEND”
(<numerot> LÄHETÄ).
Jos haluat esimerkiksi puhelun aikana jäljitel-
lä puhelun näppäimen painamista automaatti-
järjestelmään vastaamiseksi, paina SPEECH-
painiketta ja sano “1 2 3 4 pound SEND”.
Järjestelmä lähettää matkapuhelimella merk-
kisarjan 1234#.

Puhelun vastaanottaminen
Jos saapuva puhelu vastaanotetaan virta-avai-
men tai toimintatilan ollessa asennossa ON
tai ACC, äänentoistojärjestelmä kytkeytyy
automaattisesti päälle vastaanottamaan puhe-
lua, vaikka järjestelmä olisikin alun perin
kytkettynä pois päältä.
Ääniopas ilmoittaa saapuvasta puhelusta etu-
matkustajan istuimen kaiuttimen kautta.
Jos CD-soitin tai radio on päällä puhelua vas-
taanotettaessa, äänentoistojärjestelmä mykis-
tää CD-soittimen tai radion äänen ja lähettää
vain vastaanotetun puhelun.
Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän
PICK-UP (vastaus) -painiketta.
Kun lopetat puhelun, äänentoistojärjestelmä
palaa takaisin aikaisempaan tilaansa.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*

7-71OGKL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



MUTE (mykistys) -toiminto
Voit mykistää auton mikrofonin milloin ta-
hansa puhelun aikana.
Kun painat SPEECH (puhe) -painiketta ja sa-
not “Mute” (Mykistä) puhelun aikana, MY-
KISTYS-toiminto kytkeytyy PÄÄLLE ja
mykistää mikrofonin.
Kun sanot “Mute off” (Mykistys pois päältä),
MYKISTYS-toiminto kytkeytyy pois päältä
ja peruuttaa mikrofonin mykistyksen.

Siirtyminen hands-free-tilan ja
yksityisen tilan välillä
Bluetooth® 2.0 -liittymä voi vaihtaa handsf-
ree-tilan (handsfree-puhelut) ja yksityisen ti-
lan (puhelut matkapuhelimella) välillä.
Jos painat handsfree-puhelun aikana
SPEECH-painiketta ja sanot “Transfer call”
(Siirrä puhelu), voit lopettaa handsfree-tilan
ja siirtyä puhumaan matkapuhelimeen.
Voit palata takaisin handsfree-tilaan paina-
malla uudelleen SPEECH (puhe) -painiketta
ja sanomalla: “Transfer call” (Siirrä puhelu).

Puhelinmuistio
Bluetooth® 2.0 -liittymässä on kahdenlaisia
puhelinmuistioita, jotka poikkeavat matkapu-
helimeen tallennetusta osoitekirjasta. Ne ovat
auton puhelinmuistio ja matkapuhelimen pu-
helinmuistio.

Näitä puhelinmuistioita käytetään puhelinnu-
meroiden rekisteröimiseen ja puhelujen soit-
tamiseen haluttuihin numeroihin äänentunnis-
tustoiminnolla.

HUOM
l Akkukaapelin irrottaminen ei poista puhelin-

muistioon tallennettuja tietoja.

Auton puhelinmuistio
Tätä puhelinmuistiota käytetään, kun soite-
taan puheluja äänitunnistustoiminnon kautta.
Auton puhelinmuistioon voi tallentaa enin-
tään 32 nimeä kieltä kohden.
Jokaiseen nimeen voidaan lisäksi liittää neljä
sijaintia: koti, työ, matkapuhelin ja muu. Voit
tallentaa yhden puhelinnumeron jokaiseen
kohteeseen.
 
Halutun nimen voi rekisteröidä minkä tahan-
sa auton puhelinmuistioon rekisteröidyn tie-
don nimeksi.
Nimiä ja puhelinnumeroita voi muuttaa myö-
hemmin.
 
Auton puhelinmuistiota voi käyttää kaikkien
yhdistettyjen matkapuhelinten kanssa.

Puhelinnumeron rekisteröinti auton puhe-
linmuistioon
Puhelinnumeron voi rekisteröidä auton puhe-
linmuistioon kahdella tavalla: Lukemalla pu-
helinnumeron tai valitsemalla ja siirtämällä
yhden tiedon matkapuhelimen osoitekirjasta.

Rekisteröinti puhelinnumero sanomalla
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “New
entry” (Uusi tieto).

4. Ääniopas sanoo “Name please” (Anna
nimi). Sano nimi, jonka haluat rekiste-
röidä.

HUOM
l Jos suurin sallittu määrä tietoja on jo rekiste-

röity, ääniopas sanoo “The phone book is
full. (Puhelinmuistio on täynnä). Would you
like to delete a name?” (Haluatko poistaa ni-
men?). Sano “Yes” (Kyllä), jos haluat pois-
taa aiemmin rekisteröidyn nimen.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.
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5. Kun nimi on rekisteröity, ääniopas sanoo
“home, work, mobile, or other?” (koti,
työ, matkapuhelin vai muu ?). Sano si-
jainti, jolle haluat rekisteröidä puhelin-
numeron.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

sanoo “<Location> (<Sijainti>). Is this cor-
rect?” (Onko tämä oikein?). Vastaa “Yes”
(Kyllä).
Jos valitulle sijainnille on rekisteröity puhe-
linnumero, ääniopas sanoo “The current
number is <telephone number>, number
please.” (Nykyinen numero on <puhelinnu-
mero>, anna numero).
Jos et halua muuttaa puhelinnumeroa, sano
“cancel” (peruuta) tai toista alkuperäinen nu-
mero, jotta se säilyy rekisteröitynä.

6. Ääniopas sanoo “Number please” (Sano
numero). Rekisteröi puhelinnumero sa-
nomalla se.

HUOM
l Englanniksi puhuttaessa järjestelmä tunnis-

taa numeroksi nolla “0” sekä ilmauksen “ze-
ro” (nolla) että “oh” (kirjain o).

7. Ääniopas toistaa juuri sanomasi puhelin-
numeron ja rekisteröi sen.
Kun puhelinnumero on rekisteröity, ää-
niopas sanoo “Number saved. (Numero
tallennettu). Would you like to add anot-
her number for this entry?” (Haluatko li-
sätä tähän merkintään toisen numeron?).
Jos haluat lisätä nykyiseen merkintään
uuden sijainnin numeron, vastaa “Yes”
(Kyllä). Järjestelmä palaa sijainnin va-
lintaan vaiheessa 5.
Vastaa “No” (Ei), jos haluat lopettaa re-
kisteröinnin ja palata päävalikkoon.

HUOM
l Jos vahvistustoiminto on käytössä, ääniopas

toistaa sanomasi puhelinnumeron ja kysyy
“Is this correct?” (Onko tämä oikein?). Vas-
taa “Yes” (Kyllä).
Sano “No” (Ei), jos haluat palata puhelinnu-
meron rekisteröintiin vaiheessa 6.

Yhden tiedon valitseminen matkapuheli-
men osoitekirjasta ja siirtäminen auton
puhelinmuistioon
Voit valita yhden tiedon matkapuhelimen
osoitekirjasta ja siirtää sen auton puhelin-
muistoon.

HUOM
l Siirto ei ole sallittu, ellei auto ole pysähdyk-

sissä. Varmista ennen siirtoa, että auto on
pysäköity turvalliseen paikkaan.

l Laitteen yhteensopivuuden mukaan vaihdel-
len kaikki tai jotkin tiedot eivät ehkä siirry,
vaikka matkapuhelin tukisi Bluetooth®-siir-
toa.

l Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 19
numeroa. Jos puhelinnumero on yli 20 nu-
meroa pitkä, se katkaistaan ensimmäisten 19
numeron pituiseksi.

l Jos puhelinnumerossa on muita merkkejä
kuin numeroita 0–9, *, # tai +, merkit poiste-
taan ennen siirtoa.

l Matkapuhelimen yhdistämisasetuksista on
tietoa matkapuhelimen ohjeissa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Import
contact” (Tuo yhteystieto).

4. Ääniopas sanoo “Would you like to im-
port a single entry or all contacts?” (Ha-
luatko tuoda yhden tiedon vai kaikki yh-
teystiedot?). Sano “Single entry” (Yksi
tieto).
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Bluetooth® 2.0 -liitäntä valmistautuu
siirrettävän osoitekirjatiedon vastaanot-
toon.

HUOM
l Jos suurin sallittu määrä tietoja on jo rekiste-

röity, ääniopas sanoo “The phone book is
full. (Puhelinmuistio on täynnä). Would you
like to delete a name?” (Haluatko poistaa ni-
men?). Sano “Yes” (Kyllä), jos haluat pois-
taa aiemmin rekisteröidyn nimen.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalikkoon.

5. Kun ääniopas sanoo “Ready to receive a
contact from the phone. Only a home, a
work, and a mobile number can be im-
ported” (Vain koti-, työ- tai matkapuhe-
linnumeron voi tuoda), Bluetooth® 2.0 -
liittymä vastaanottaa osoitekirjatiedon
Bluetooth®-yhteensopivalta matkapuhe-
limelta.

6. Määritä Bluetooth® -yhteensopiva mat-
kapuhelin siten, että auton puhelinmuis-
toon rekisteröitävän osoitekirjatiedon voi
siirtää Bluetooth® 2.0 -liitäntään.

HUOM
l Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei tunnista

Bluetooth®-yhteensopivaa matkapuhelinta
tai yhteys kestää liian kauan, ääniopas sanoo
“Import contact has timed out” (Tuontiyh-
teyden aikakatkaisu) ja järjestelmä peruuttaa
rekisteröinnin. Aloita tällöin uudelleen vai-
heesta 1.

l HANG-UP-painikkeen painaminen tai
SPEECH-painikkeen painaminen ja pitämi-
nen alhaalla peruuttaa rekisteröinnin.

7. Kun vastaanotto on valmis, ääniopas sa-
noo “<Number of telephone numbers
that had been registered in the import
source> numbers have been imported.
(<Tuontilähteeseen rekisteröityjen puhe-
linnumeroiden määrä> numeroa on tuo-
tu). What name would you like to use for
these numbers?” (Mitä nimeä haluat
käyttää näille numeroille?).
Sano nimi, jonka haluat rekisteröidä tälle
puhelinmuistion tiedolle.

HUOM
l Jos puhelinmuistiossa on jo käytössä ilmoit-

tamasi nimi tai samankaltainen nimi, nimeä
ei voi rekisteröidä.

8. Ääniopas sanoo “Adding <name>” (Li-
sätään <nimi>).
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä kysyy, onko nimi oikein. Vastaa
“Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), ääniopas sanoo
“Name please” (Anna nimi). Rekisteröi
jokin muu nimi.

9. Ääniopas sanoo “Numbers saved” (Nu-
merot tallennettiin).

10. Ääniopas sanoo “Would you like to im-
port another contact?” (Haluatko tuoda
toisen yhteystiedon?).
Sano “Yes” (Kyllä), jos haluat jatkaa re-
kisteröintiä. Voit jatkaa uuden puhelin-
muistiotiedon rekisteröintiä vaiheessa 5.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalik-
koon.

Auton puhelinmuistioon rekisteröidyn si-
sällön muuttaminen
Auton puhelinmuistioon rekisteröityä nimeä
tai puhelinnumeroa voi muuttaa tai sen voi
poistaa.
Auton puhelinmuistioon rekisteröityjen ni-
mien luettelon voi myös kuunnella.

HUOM
l Järjestelmässä täytyy olla vähintään yksi tie-

to.
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Puhelinnumeron muokkaus
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: “Edit
number” (Muokkaa numeroa).

4. Ääniopas sanoo “Please say the name of
the entry you would like to edit, or say
list names” (Sano muokattavan tiedon
nimi tai sano Luettele nimet). Sano muo-
kattavan puhelinmuistiotiedon nimi.

HUOM
l Sano “List names” (Luettele nimet), jos ha-

luat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon
rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Auton pu-
helinmuistio: Rekisteröityjen nimien luette-
lon kuuntelu” sivulla 7-76.

5. Ääniopas sanoo “Home, work, mobile or
other? (Koti, työ, matka vai muu?). Va-
litse ja sano puhelinnumeron sijainti, jol-
la muutettava tai lisättävä puhelinnume-
ro on rekisteröity.
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä tarkistaa kohdenimen ja -sijain-
nin uudelleen. Sano “Yes” (Kyllä), jos
haluat jatkaa muokkausta.
Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä palaa
vaiheeseen 3.

6. Ääniopas sanoo “Number please” (Sano
numero). Rekisteröi puhelinnumero sa-
nomalla se.

HUOM
l Jos valitulle sijainnille on rekisteröity puhe-

linnumero, ääniopas sanoo “The current
number is <current number>. (Nykyinen nu-
mero on <nykyinen numero>). New number,
please.” (Anna uusi numero). Aloita nume-
ron muuttaminen sanomalla nykyinen puhe-
linnumero.

7. Ääniopas toistaa puhelinnumeron.
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä kysyy, onko numero oikein.
Vastaa “Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä palaa
vaiheeseen 3.

8. Kun puhelinnumero on rekisteröity, ää-
niopas sanoo “Number saved” (Numero

tallennettu), ja järjestelmä palaa pääva-
likkoon.

HUOM
l Jos sijaintiin, johon oli jo aiemmin rekiste-

röity puhelinnumero, korvataan uusi nume-
ro, ääniopas sano “Number changed” (Nu-
mero muutettu), ja järjestelmä palaa pääva-
likkoon.

Nimen muokkaus
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: “Edit
name” (Muokkaa nimeä).

4. Ääniopas sanoo “Please say the name of
the entry you would like to edit, or say
list names” (Sano muokattavan tiedon
nimi tai sano Luettele nimet). Sano nimi,
jota haluat muokata.
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HUOM
l Sano “List names” (Luettele nimet), jos ha-

luat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon
rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Auton pu-
helinmuistio: Rekisteröityjen nimien luette-
lon kuuntelu” sivulla 7-76.

5. Ääniopas sanoo “Changing <name>”
(Muutetaan <nimi>).
Jos vahvistustoiminto on käytössä, jär-
jestelmä kysyy, onko nimi oikein. Sano
“Yes” (Kyllä), jos haluat jatkaa muok-
kausta näiden tietojen perusteella.
Vastaa “No” (Ei), jos haluat palata vai-
heeseen 4.

6. Ääniopas sanoo “Name please” (Anna
nimi). Rekisteröi uusi nimi sanomalla se.

7. Rekisteröity nimi vaihtuu.
Kun vaihto on valmis, järjestelmä palaa
päävalikkoon.

Tallennettujen nimien luettelon kuun-
teleminen

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).

3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the
following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano: “List
names” (“Luettele nimet”).

4. Bluetooth® 2.0 -liittymä lukee puhelin-
muistioon tallennetut tiedot.

5. Kun ääniopas on lukenut koko luettelon,
se sanoo “End of list, would you like to
start from the beginning?” (Luettelon
loppu. Haluatko aloittaa alusta?). Jos ha-
luat tarkistaa luettelon uudelleen alusta
alkaen, vastaa “Yes” (Kyllä).
Kun olet valmis, palaa edelliseen valik-
koon tai päävalikkoon vastaamalla “No”
(Ei).

HUOM
l Voit soittaa luettavaa nimeä vastaavaan nu-

meroon, muokata nimeä tai poistaa sen.
Paina SPEECH-painiketta ja sano “Call”
(Soita), jos haluat soittaa nimelle, “Edit na-
me” (Muokkaa nimeä), jos haluat muokata
sitä, tai “Delete” (Poista), jos haluat poistaa
sen.
Järjestelmä antaa merkkiäänen ja suorittaa
komentosi.

HUOM
l Jos painat listan luetteloinnin aikana

SPEECH (puhe) -painiketta ja sanot: “Conti-
nue” (Jatka) tai “Previous” (Edellinen), jär-
jestelmä siirtyy luettelossa eteen- tai taakse-
päin. Voit siirtyä seuraavaan yhteystietoon
sanomalla “Continue” (Jatka) tai palata edel-
liseen tietoon sanomalla “Previous” (Edelli-
nen).

Puhelinnumeron poistaminen
1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Dele-
te” (Poista).

4. Ääniopas sanoo “Please say the name of
the entry you would like to delete, or say
list names.” (Sano poistettavan tiedon
nimi tai sano Luettele nimet). Sano sen
puhelinmuistiotiedon nimi, johon rekis-
teröidyn puhelinnumeron haluat poistaa.
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HUOM
l Sano “List names” (Luettele nimet), jos ha-

luat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon
rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Auton pu-
helinmuistio: Rekisteröityjen nimien luette-
lon kuuntelu” sivulla 7-76.

5. Jos valittuun puhelinnumerotietoon on
rekisteröity vain yksi puhelinnumero, ää-
niopas sanoo “Deleting <name> <locati-
on>” (Poistetaan <nimi> <sijainti>).
Jos valittuun puhelinnumerotietoon on
rekisteröity useita puhelinnumeroita, ää-
niopas sanoo “Would you like to delete
[home], [work], [mobile], [other], or
all?” (Haluatko poistaa numeron [koti],
[työ], [matkapuhelin], [muu] vai kaik-
ki?).
Valitse poistettava sijainti. Ääniopas sa-
noo “Deleting <name> <location>”
(Poistetaan <nimi> <sijainti>).

HUOM
l Jos haluat poistaa kaikkien sijaintien puhe-

linnumerot, sano “All” (Kaikki).

6. Järjestelmä kysyy, haluatko varmasti
poistaa valitun puhelinnumeron/nume-
rot. Jos haluat jatkaa poistoa, vastaa
“Yes” (Kyllä).
Jos vastaat “No” (Ei), järjestelmä pe-
ruuttaa puhelinnumeron/-numeroiden
poiston ja palaa vaiheeseen 4.

7. Kun puhelinnumero on poistettu, äänioh-
je ilmoittaa: “<name> <location> dele-
ted” (<nimi> <sijainti> poistettu) ja jär-
jestelmä palautuu takaisin päävalikkoon.
Jos kaikki sijainnit poistetaan, järjestel-
mä sanoo “<name> and all locations de-
leted” (<nimi> ja kaikki sijainnit poistet-
tu). Nimi poistetaan puhelinmuistiosta.
Jos tietoon liittyy vielä joitakin numeroi-
ta, muut nimeen liittyvät numerot säily-
vät.

Puhelinmuistion tyhjentäminen
Kaikki auton puhelinmuistioon rekisteröidyt
tiedot voi poistaa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Erase
all” (Poista kaikki).

4. Vahvistusta varten ääniohje ilmoittaa:
“Are you sure you want to erase every-
thing from your handsfree system phone
book?” (Haluatko varmasti poistaa kaik-
ki tiedot handsfree-järjestelmäsi puhelin-
muistiosta?) Vastaa “Yes” (Kyllä).
Voit peruuttaa puhelinmuistion kaikkien
tietojen poistamisen ja palata takaisin
päävalikkoon vastaamalla “No” (Ei).

5. Ääniopas sanoo “You are about to delete
everything from your hands-free system
phone book. (Olet poistamassa kaikki
tiedot handsfree-järjestelmäsi puhelin-
muistiosta). Do you want to continue?”
(Haluatko jatkaa?). Jatka vastaamalla
“Yes” (Kyllä).
Voit peruuttaa puhelinmuistion kaikkien
tietojen poistamisen ja palata takaisin
päävalikkoon vastaamalla “No” (Ei).

6. Ääniopas sanoo “Please wait, erasing the
handsfree system phone book” (Odota.
Poistetaan handsfree-järjestelmän puhe-
linmuistio.) ja järjestelmä poistaa puhe-
linmuistion kaikki tiedot.
Kun poisto on valmis, ääniopas sanoo
“Hands-free system phone book erased”
(Hands-free-järjestelmän puhelinmuistio
poistettu), ja järjestelmä palaa päävalik-
koon.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*
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Matkapuhelimen puhelinmuis-
tio
Kaikki matkapuhelimen puhelinmuistioon
tallennetut tiedot voidaan siirtää ja kirjata
eräsiirtona matkapuhelimen puhelinmuistoon.
Enintään 7 matkapuhelinta, joissa on enin-
tään 1.000 nimeä kussakin, voidaan rekiste-
röidä.
 
Bluetooth® -liitäntä muuntaa siirrettyjen
osoitekirjatietojen tekstin automaattisesti ää-
neksi ja luo nimet.

HUOM
l Vain liitetystä matkapuhelimesta siirrettyä

puhelinmuistiota voi käyttää kyseisen mat-
kapuhelimen kanssa.

l Matkapuhelimen osoitekirjaan tallennettuja
nimiä ja puhelinnumeroita ei voi muuttaa.
Myöskään tiettyjä tietoja ei voi valita ja
poistaa. Tietoja voi muuttaa tai poistaa
muuttamalla tietoja matkapuhelimen osoit-
ekirjassa ja siirtämällä tiedot sitten uudel-
leen.

Laitteen puhelinmuistion tuonti
Siirrä matkapuhelimen puhelinmuistion tie-
dot seuraavasti järjestelmän puhelinmuisti-
oon.

HUOM
l Siirto on tehtävä auton ollessa pysäköitynä.

Varmista ennen siirtoa, että auto on pysäköi-
ty turvalliseen paikkaan.

l Kaikki järjestelmän puhelinmuistioon tallen-
netut tiedot korvataan matkapuhelimen pu-
helinmuistion tiedoilla.

l Laitteen yhteensopivuuden mukaan vaihdel-
len kaikki tai jotkin tiedot eivät ehkä siirry,
vaikka matkapuhelin tukisi Bluetooth®-siir-
toa.

l Vain koti-, työ- ja matkapuhelinnumeron voi
tuoda.

l Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 19
numeroa. Jos puhelinnumero on yli 20 nu-
meroa pitkä, se katkaistaan ensimmäisten 19
numeron pituiseksi.

l Jos puhelinnumerossa on muita merkkejä
kuin numeroita 0–9, *, # tai +, merkit poiste-
taan ennen siirtoa.

l Matkapuhelimen yhdistämisasetuksista on
tietoa matkapuhelimen ohjeissa.

1. Paina SPEECH-painiketta.
2. Sano: “Phone book” (Puhelinmuistio).
3. Ääniohje ilmoittaa: “Select one of the

following: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact.” (Valitse jokin seuraavista:
uusi tieto, muokkaa numeroa, muokkaa
nimeä, luettele nimet, poista, poista
kaikki tai tuo yhteystieto). Sano “Import
contact” (Tuo yhteystieto).

4. Ääniopas sanoo “Would you like to im-
port a single entry or all contacts?” (Ha-
luatko tuoda yhden tiedon vai kaikki yh-
teystiedot?). Sano “All contacts” (Kaikki
yhteystiedot).

5. Ääniopas sanoo “Importing the contact
list from the mobile phone book (Tuo-
daan matkapuhelimen puhelinmuistion
yhteystietoja). This may take several mi-
nutes to complete (Siirto voi kestää usei-
ta minuutteja). Would you like to conti-
nue?” (Haluatko jatkaa?). Vastaa “Yes”
(Kyllä), jolloin matkapuhelimen puhe-
linmuistion tietojen siirto järjestelmän
puhelinmuistioon alkaa.
Sano “No” (Ei) ja palaa sitten päävalik-
koon.

HUOM
l Siirron kesto vaihtelee yhteystietojen määrän

mukaan.
l Jos Bluetooth® 2.0 -liittymä ei pysty muo-

dostamaan yhteyttä Bluetooth®-yhteensopi-
vaan matkapuhelimeen, ääniopas sanoo
“Unable to transfer contact list from phone”
(Puhelimen yhteystietoluettelon siirto ei on-
nistu) ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

l Jos painat HANG-UP-painiketta tai painat
SPEECH-painiketta ja pidät sitä painettuna
tietojen siirron aikana, siirto peruuntuu ja
järjestelmä palaa päävalikkoon.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*
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HUOM
l Jos tietojen siirrossa tapahtuu virhe, koko

siirto peruuntuu ja ääniopas sanoo “Unable
to complete the phone book import” (Puhe-
linmuistion tuontia ei voitu suorittaa lop-
puun), ja järjestelmä palaa päävalikkoon.

l Jos puhelinmuistiossa ei ole yhteystietoja,
ääniopas sanoo “There are no contacts on
the connected phone” (Kytketyssä puheli-
messa ei ole yhteystietoja).

6. Kun siirto on valmis, ääniopas sanoo
“Import complete” (Siirto valmis), ja jär-
jestelmä palaa päävalikkoon.

Bluetooth® 2.0 -liitäntä*
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Ääninäytteen tallennuksen komennot

 
USB-tuloliitin*

USB-muistilaitteen tai iPodin* voi liittää
USB-tuloliittimeen ja toistaa iPodiin tai
USB-muistilaitteeseen tallennettuja musiikki-
tiedostoja.

*“iPod” on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

USB-liitäntä (A) sijaitsee merkityssä paikas-
sa.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tässä osiossa on selostettu, miten USB-muis-
tilaite tai iPod liitetään ja poistetaan.
Katso tarkempia tietoja musiikkitiedostojen
toistamisesta seuraavista osiosta.
Katso kohta “iPodin kuunteleminen” sivulla
7-39.
Katso kohta “Äänitiedostojen kuunteleminen
USB-laitteella” sivulla 7-41.
Katso kohta “iPodin/USB-muistilaitteen kap-
paleiden soittaminen äänitoiminnolla” sivulla
7-44.

USB-muistilaitteen liittäminen
1. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja

käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF.

USB-tuloliitin*
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2. Kytke kaupallisesti saatavana oleva
USB-liitoskaapeli (B) USB-muistilait-
teeseen (A).

3. Kytke USB-liitäntäjohto USB-tuloliitän-
tään.

HUOM
l Älä liitä USB-muistilaitetta suoraan USB-tu-

loliittimeen.
USB-muistilaite voi vaurioitua.

4. Irrota USB-liitoskaapeli kääntämällä vir-
ta-avain LOCK-asentoon tai asettamalla
toimintatilaksi OFF. Suorita sen jälkeen
asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

iPodin kytkeminen
1. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja

käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF.

2. Kytke liitoskaapeli iPodiin.

HUOM
l Käytä Apple Inc:n alkuperäistä liitinkaape-

lia.

3. Kytke liitoskaapeli USB-tuloliitäntään.
4. Irrota liitoskaapeli kääntämällä virta-

avain LOCK-asentoon tai asettamalla
toimintatilaksi OFF. Suorita sen jälkeen
asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

Liitettävien laitteiden tyypit ja
tuetut tiedostomuodot

Paitsi autot, joissa on Blue-
tooth® 2.0 -liittymä
Katso seuraavilta sivuilta ja seuraavista ohje-
kirjoista lisätietoja yhdistettävistä laitteista ja
tuetuista tiedostomuodoista.

[Autot, joissa on LW/MW/FM-radio/CD-
soitin]
Katso kohta “iPodin kuunteleminen” sivulla
7-39, “Äänitiedostojen kuunteleminen USB-
laitteella” sivulla 7-41 ja “Äänitiedostot
(MP3/WMA/AAC)” sivulla 7-26.

[Autoissa, joissa on MITSUBISHI-moni-
viestijärjestelmä (MMCS), Smartphone
Link -audionäyttö tai AUDIONÄYTTÖ]
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

Autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -
liittymä
Katso seuraavasta osasta lisätietoja yhdistet-
tävistä laitteista ja tuetuista tiedostomuodois-
ta.

Laitetyypit
Järjestelmään voidaan liittää seuraavantyyp-
pisiä laitteita.

Mallinimi Tila
USB-muistilaite Tallennuskapasi-

teetti vähintään
256 Mt (tiedosto-
järjestelmä on
FAT16/32)

USB-tuloliitin*
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Mallinimi Tila
Muut mallit kuin USB-
muistilaitteet ja iPodit

Digitaalinen tois-
tolaite, joka tukee
massatallennus-
luokkia

Lisätietoja liitettävissä olevista “iPod*,”
“iPod classic*,” “iPod nano*,” “iPod touch*”
ja “iPhone*” -malleista löytyy MITSUBISHI
MOTORSin verkkosivuilta.
Lue ja hyväksy ilmoitus “Warning about
Links to the Web Sites of Other Companies”
(Varoitus muiden yritysten verkkosivuille
johtavista linkeistä). Edellä mainitut verkko-
sivut voivat yhdistää sinut muiden kuin
MITSUBISHI MOTORSin verkkosivuille.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/ index.html

HUOM
l Liitetty laite ei USB-muistilaitteen tai muun

liitetyn laitteen mallin mukaan vaihdellen
ehkä toimi kunnolla tai kaikki toiminnot ei-
vät ehkä ole käytettävissä.

l On suositeltavaa käyttää iPodia, jonka kiin-
teä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versi-
oon.

*“iPod”, “iPod classic”, “iPod nano”, “iPod
touch” ja “iPhone” ovat Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröityjä tavaramerk-
kejä, joiden omistaja on Apple Inc.

HUOM
l iPodin voi ladata liittämällä sen USB-tulo-

liittimeen, kun virta-avain on “ACC”- tai
“ON”-asennossa.

l Älä säilytä USB-muistilaitetta tai iPodia au-
tossa.

l Tietojen varmuuskopiointi tietojen vaurioitu-
misen varalta on suositeltavaa.

l Älä liitä USB-tuloliittimeen muita kuin edel-
lisessä kohdassa määritettyjä, liitettävissä
olevia laitteita (kuten kiintolevyä, kortinluki-
jaa, muistilukijaa jne.). Laite ja/tai tiedot
voivat vaurioitua. Jos tällainen laite on liitet-
ty vahingossa, käännä virta-avain “LOCK”-
asentoon ja poista laite.

Tiedostomääritelmät
Voit toistaa seuraavanmuotoisia musiikkitie-
dostoja, jotka on tallennettu USB-muistilait-
teelle tai muulle massatallennusluokkia tuke-
valle laitteelle. Kun liität iPodin, soitettavissa
olevien tiedostojen tiedot riippuvat liitetystä
iPodista.

Kohta Tila

Tiedostomuoto MP3, WMA, AAC,
WAV

Tasojen maksimi-
määrä
(sisältäen juuren)

Taso 8

Kansioiden määrä 700

Kohta Tila
Tiedostojen määrä 65.535

Varjostimet

1- Edestä tulevan häikäisyn estäminen
2- Sivulta tulevan häikäisyn estäminen

Ehostuspeili
Ehostuspeili on kiinnitetty häikäisysuojan
taakse.

Varjostimet
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Tyyppi 1
Ehostuspeilin kantta siirtämällä peilin valo
syttyy (A) automaattisesti.

TÄRKEÄÄ
l Jos valaistun ehostuspeilin kansi pidetään

auki kauan pitkän aikaa, auton akku voi tyh-
jentyä.

Tyyppi 2
Ehostuspeili on kiinnitetty häikäisysuojan
taakse.

Kortinpidike
Kortit voidaan työntää häikäisysuojan takana
olevaan pidikkeeseen (B).

Tuhkakuppi*

TÄRKEÄÄ
l Sammuta tulitikut ja savukkeet ennen kuin

panet ne tuhkakuppiin.
l Älä pane tuhkakuppiin paperia tai muuta pa-

lavaa ainetta. Muuten savukkeet voivat sy-
tyttää ne ja aiheuttaa vaaratilanteen.

l Sulje tuhkakuppi aina. Jos se jätetään auki,
tuhkakupissa olevat natsat voivat syttyä uu-
delleen palamaan.

Avaa kansi voidaksesi käyttää tuhkakuppia.

Tuhkakuppi*
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Irrotettavan tuhkakupin asen-
nuspaikka
Irrotettavan tuhkakupin voi asettaa mukiteli-
neeseen.

Virran ulosotto

TÄRKEÄÄ
l Muista käyttää “plug-in”-tyyppistä lisälaitet-

ta, joka käyttää enintään 12 V: ja 120 W:n
tehoa.
Jos käytät kerralla useampaa kuin yhtä pisto-
rasiaa, varmista, että sähköiset lisävarusteet
toimivat 12 V:n jännitteellä ja että niiden ko-
konaistehontarve ei ylitä 120 W:a.

l Muista että sähkölaitteen pitkäaikainen käyt-
tö moottorin ollessa sammutettu kuluttaa ak-
kua.

TÄRKEÄÄ
l Kun lisävarustepistorasia ei ole käytössä,

muista sulkea kansi tai asentaa suojus, sillä
muuten vieraat materiaalit voivat tukkia ja
oikosulkea sen.

Kun käytät pistokkeella varustettua lisävarus-
tetta, avaa kansi tai irrota suojus ja työnnä
pistoke lisävarustepistorasiaan.

HUOM
l Kahdessa paikassa olevia lisävarustepistor-

asioita voidaan käyttää samanaikaisesti.

Lisävarustepistorasiaa voidaan käyttää virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

Keskikonsoli

Lattiakonsoli

Sisävalot

1. Tavaratilan valo
2. Sisävalo (takana)
3. Kartanluku- ja kattovalot (etu)
4. LED-sisävalo (älypuhelinlokero)

Virran ulosotto
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5. LED-sisävalo (etumukiteline)

HUOM
l Jos valot jäävät palamaan, kun moottori ei

käy, akku tyhjenee.
Varmista ennen autosta poistumista, että
kaikki valot on sammutettu.

Sisävalot

Edessä

Takana

Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

1-ON

( )

Valo syttyy riippumatta sii-
tä, onko ovi tai takaluukku
auki tai kiinni.

2-OVI

( )/(•)

Valo syttyy, kun ovi tai ta-
kaluukku avataan. Se sam-
muu noin 15 sekunnin ku-
luttua kaikkien ovien ja ta-
kaluukun sulkemista.
Valo sammuu kuitenkin heti
seuraavissa tilanteissa kaik-
kien ovien ja takaluukun ol-
lessa kiinni:
l Kun virta-avain kään-

netään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asete-
taan ON.

l Kun auto lukitaan kes-
kuslukitustoiminnolla.

l Kun auto lukitaan avai-
mettoman keskusluki-
tuksen tai avaimetto-
man ohjausjärjestelmän
avaimella.

l Jos autossa on avaime-
ton ohjausjärjestelmä,
silloin kun auto luki-
taan avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä.

Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

3-POIS
( )

Valo sammuu riippumatta
siitä, onko ovi tai takaluuk-
ku auki tai kiinni.

HUOM
l Jos moottori käynnistetään avaimella ja

avain poistetaan ovien ja takaluukun ollessa
suljettuna, valo palaa noin 15 sekunnin ajan.

l Jos moottori käynnistetään avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä ja toimintatilaksi vali-
taan OFF, kun ovet ja takaluukku ovat kiin-
ni, valo syttyy ja sammuu taas noin 15 se-
kunnin kuluttua. (jos kuuluu varusteisiin)

l Valon sammumista edeltävää aikaväliä voi-
daan säätää. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
Smartphone Link -audionäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä va-
rustetuissa autoissa säädöt voidaan tehdä
näytön toimintojen avulla. Katso tarkemmat
tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Sisävalot
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Kartanlukuvalot
Kun valokatkaisin on off-asennossa, paina
katkaisinta (A) kytkeäksesi valon päälle.
Sammuta valo painamalla katkaisinta uudel-
leen.

Tavaratilan valo
Valo syttyy, kun takaluukku avataan, ja sam-
muu, kun takaluukku suljetaan.

LED-sisävalo (etumukiteline)
Jos valot sytytetään valokatkaisimen ollessa
asennossa “ ”, “ ” tai “AUTO”, LED-si-
sävalo (etumukiteline) syttyy.

LED-sisävalo (älypuhelinloke-
ro)
Jos valot sytytetään valokatkaisimen ollessa
asennossa “ ”, “ ” tai “AUTO”, LED-si-
sävalo (älypuhelinlokero) syttyy.

Sisävalon* automaattinen sam-
mutustoiminto
*: Kartanluku- ja kattovalot (edessä), sisäva-
lot (takana) ja tavaratilan valo
Jos jokin sisävaloista on jätetty päälle, kun
virta-avain on LOCK-asennossa tai toiminta-
tila on OFF, se sammuu automaattisesti noin
30 minuutin kuluttua.
Valot syttyvät automaattisen sammutuksen
jälkeen uudelleen, jos virta-avainta tai moot-
torikatkaisinta käytetään, jos jokin ovi tai ta-
kaluukku on auki tai kiinni tai jos kauko-oh-
jauksella toimivaa keskuslukitusta tai kauko-
ohjausjärjestelmää käytetään,

Sisävalot
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HUOM
l Sisävalojen virran automaattisen sammutus-

toiminnon voi poistaa käytöstä. Valojen au-
tomaattiseen sammumiseen kuluvaa aikaa
voidaan säätää. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteestä.
Smartphone Link -ääninäytöllä tai
MITSUBISHI-moniviestijärjestelmällä
(MMCS) varustetuissa autoissa säädöt voi-
daan tehdä näytön toimintojen avulla. Katso
tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsi-
kirjasta.

Säilytystilat

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä koskaan savukkeen sytyttimiä, hiili-

hapollisia juomatölkkejä eikä silmälaseja
matkustamoon, kun auto pysäköidään aurin-
gonpaisteeseen. Matkustamosta tulee erittäin
kuuma, joten sytyttimet ja muut helposti syt-
tyvät esineet voivat syttyä palamaan ja täy-
det juomatölkit voivat räjähtää. Lisäksi sil-
mälasit, joissa on muoviset linssit tai muita
muoviosia, voivat vääntyä tai haljeta.

l Pidä säilytyslokeroiden kannet suljettuna au-
toa ajettaessa. Säilytyslokeron kansi tai sisäl-
tö voi muuten aiheuttaa loukkaantumisia.

1- Keskikonsolilokero
2- Hansikaslokero

Hansikaslokero
Avaa vetämällä vipua (A).

Kortinpidike
Hansikaslokeron sisällä on kortinpidike.

Keskikonsolilokero
Konsolin kotelon voi avata nostamalla vapau-
tusvivun (A) ja nostamalla kantta.
Keskikonsolilokeroa voidaan käyttää myös
kyynärnojana.

Säilytystilat
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Mukiteline

VAROITUS
l Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton

sisälle. Jos katkaisimet, johdot tai sähkö-
osat kastuvat, niihin voi tulla toimintahäi-
riö tai autossa voi syttyä tulipalo.
Jos kaadat vahingossa virvoketta, pyyhi
neste pois mahdollisimman tarkasti ja ota
heti yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Älä juo mitään ajaessasi. Se häiritsee ajamis-

ta ja voi aiheuttaa onnettomuuden.

Etuistuinta varten
Mukiteline sijaitsee etulattiakonsolin edessä.

Takaistuimet*
Taita kyynärnoja alas, kun haluat käyttää mu-
kitelinettä.

Juomateline

VAROITUS
l Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton

sisälle. Jos katkaisimet, johdot tai sähkö-
osat kastuvat, niihin voi tulla toimintahäi-
riö tai autossa voi syttyä tulipalo.
Jos kaadat vahingossa virvoketta, pyyhi
neste pois mahdollisimman tarkasti ja ota
heti yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

TÄRKEÄÄ
l Älä juo mitään ajaessasi. Se häiritsee ajamis-

ta ja voi aiheuttaa onnettomuuden.

TÄRKEÄÄ
l Juoma voi läikkyä ajamisen aiheuttaman tä-

rinän johdosta. Jos juoma on erittäin kuuma,
voit saada palovammoja.

Etu- ja takaovien molemmilla puolilla on pul-
lonpidikkeet.

HUOM
l Älä säilytä pullonpidikkeessä mukia tai juo-

matölkkiä.
l Sulje pullojen korkit tiiviisti, ennen kuin

asetat ne telineeseen.
l Jotkin pullot voivat olla liian suuria tai vää-

rän muotoisia mahtuakseen telineeseen.

Mukiteline
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Tavaratilan kansi*

Käyttö
1. Vedä vetojousella varustettu kansi ulos

ja työnnä se kiinnitysloviin (A).

2. Irrota kansi kiinnityslovista, jolloin se
kiertyy takaisin kokoon.

HUOM
l Älä pane tavaroita kannen päälle.

Paikan vaihtaminen
Kannessa on kaksi asennusreikää (B).

1. Siirrä toinen liukukytkimistä (C) auton
sisäosaa kohti ja aseta kieleke (D) käy-
tettävään asennusreikään. Siirrä vastak-
kaista työnnintä samalla tavalla.

2. Ravistele kantta varovasti paikan muut-
tamisen jälkeen voidaksesi varmistaa et-
tä se on kiinnitetty tukevasti.

HUOM
l Jos takaistuimen selkänoja koskee kantta,

siirrä kantta taaksepäin.
Kansi voi särkyä, jos se tukee takaistuimen
selkänojaa.

Irrotus
1. Aseta kansi taakse kallistettuun asen-

toon.
2. Siirrä yhtä työnnintä (C) auton sisäosaan

päin ja nosta sitä niin että kansi irtoaa.

Tavaratilan kansi*
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Takaisin asennus
Asenna kansi takaisin suorittamalla irrotus-
vaiheet vastakkaisessa järjestyksessä. Ravis-
tele tavaratilan kantta varovasti asennuksen
jälkeen voidaksesi varmistaa, että se on kiin-
nitetty tukevasti.

Säilyttäminen
Kannen voi sijoittaa kuvien osoittamiin paik-
koihin, kun sitä ei käytetä.
Kantta voidaan säilyttää tavaratilan lattiale-
vyn päällä.

HUOM
l Kantta voidaan säilyttää tavaratilan lattiale-

vyn alla muissa kuin vararenkaalla varuste-
tuissa autoissa.

Apukahvat
Apukahvoja (ovien yläpuolella sisäkaton ver-
houksessa) ei ole suunniteltu kannattamaan
kehon painoa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi
autossa istuttaessa.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä apukahvoja autoon menemiseen

tai autosta poistumiseen. Apukahvat saatta-
vat irrota ja aiheuttaa henkilövahingon.

Takkikoukku
Kuljettajan puoleisen takaistuimen apukah-
vassa on vaatekoukku.

Apukahvat
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VAROITUS
l Älä pane vaateripustinta tai muuta paina-

vaa tai terävää esinettä koukkuun. Jos
turvaverho on aktivoitu, sellaiset esineet
voivat lennellä suurella voimalla ja estää
turvaverhon täyttymisen. Ripusta vaatteet
suoraan koukkuun (ilman ripustinta).
Varmista että vaatteiden taskuissa ei ras-
kaita tai teräviä esineitä, kun ripustat ne
koukkuun.

Sidontakoukut
Tavaratilan sivuseinissä on 4 kiinnityskouk-
kua.
Käytä kiinnityskoukkuja matkatavaroiden
kiinnittämiseen.

TÄRKEÄÄ
l Älä pinoa tavaroita selkänojan yläpuolelle.

Kiinnitä matkatavarat hyvin. Muuten seu-
rauksena voi olla vakava onnettomuus näky-
vyyden estyessä taaksepäin tai tavaroiden
sinkoillessa äkkijarrutuksen aikana.

Sidontakoukku
Kevyet esineet voidaan ripustaa koukkuun.

HUOM
l Älä ripusta koukkuun raskaita tavaroita (joi-

den paino ylittää noin 3 kg).
Se voi vaurioittaa koukkua.

Tavaratilan lattialevy
1. Tartu kielekkeeseen (A) ja nosta tavara-

tilan lattialevy.

2. Kiinnitä tavaratilan lattialevyn hihna (B)
auton yläosaan kuvan mukaisesti, jotta
tavaratilan lattialevy pysyy paikallaan.

Sidontakoukut
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ERA-GLONASS*
ERA-GLONASS on järjestelmä, joka on
suunniteltu pienentämään onnettomuuksien
vakavuutta. Sijainti- ja ajoneuvotiedot lähete-
tään järjestelmästä hätäkeskukseen, jos tapah-
tuu onnettomuus tai äkillinen sairastuminen,
ja hätäkeskus järjestää tarvittavan sairaankul-
jetuksen.

VAROITUS
l Järjestelmä ei toimi maissa tai alueilla,

joissa ei ole käytettävissä ERA-GLO-
NASS-hätäkeskusta tai joissa hätäpuhe-
lun radioaaltoja ei voida lähettää tai vas-
taanottaa normaalisti. Kutsu hälytysajo-
neuvo tai tiepalvelu paikalle tässä tapauk-
sessa matkapuhelimella jne.

l Jos tulee hätätilanne ja huomaat polttoai-
neen hajua tai muuta pahaa hajua, älä jää
auton sisälle, vaan hakeudu heti turvalli-
seen paikkaan.

l Kun odotat pelastuslaitoksen ajoneuvoa
hätäpuhelun jälkeen, tee tarvittavat toi-
menpiteet muiden onnettomuuksien eh-
käisemiseksi (esim. takaa tulevan auton
törmääminen pysäytettyyn autoon) ja ha-
keudu turvalliseen paikkaan.

l Kutsu hälytysajoneuvo tai tiepalvelu pai-
kalle seuraavissa tapauksissa matkapuhe-
limella jne.
• Jos järjestelmän toiminta estyy kolarin

tms. vuoksi.

VAROITUS
• Jos auto on paikassa, mistä radioaalto-

ja ei voida lähettää tai vastaanottaa
(esim. sisätiloissa, maanalaisessa park-
kipaikassa, vuoristoisella alueella, tun-
nelin sisällä jne.).

• Jos hätäkeskuksen puhelinlinja on va-
rattu eikä puhelua voida yhdistää hätä-
keskukseen.

HUOM
l Tämä järjestelmä tekee ilmoituksen hätäkes-

kukselle, mutta se ei suoranaisesti järjestä
hälytysajoneuvoa tai tiepalveluajoneuvoa
paikalle.

l Tämä järjestelmä auttaa hätäpuhelun tekemi-
sessä liikenneonnettomuuden tai äkillisen
sairastumisen jälkeen, mutta se ei sisällä toi-
mintoja matkustajien suojaamiseksi.

Hätäpuhelun kulku

A- Punainen lamppu
B- Vihreä lamppu
C- Kansi
D- Katkaisin
E- Mikrofoni
F- Ovikaiutin (vain etumatkustajan puolel-

la)

VAROITUS
l Älä poista tai asenna yllä olevia osia. Se

voi aiheuttaa yhteysvirheen tai laite ja
järjestelmä eivät toimi normaalisti.

1. Kun virta-avaimen asento tai toimintatila
on “ON”, punainen lamppu (A) ja vihreä
lamppu (B) syttyvät noin 10 sekunnin
ajaksi. Kun lamppujen sammumisesta on
kulunut noin 10 sekuntia, järjestelmä on
valmiustilassa.

ERA-GLONASS*
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VAROITUS
l Jos punainen merkkivalo ja/tai vihreä

merkkivalo eivät syty sen jälkeen kun vir-
ta-avain tai toimintatila asetetaan asen-
toon ON, järjestelmässä voi olla vika. Tar-
kastuta järjestelmä välittömästi valtuute-
tussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.

l Jos punainen merkkivalo jää palamaan
tai syttyy uudelleen noin 20 sekunnin ku-
luttua siitä, kun virta-avain tai toimintati-
la on asetettu asentoon ON, järjestelmässä
voi olla vika tai ERA-GLONASS-järjes-
telmän järjestelmäkohtainen akku voi olla
tyhjentynyt. Akun elinikä on noin
3 vuotta.
Tarkastuta järjestelmä tai teetä akun
vaihto valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

l Kun järjestelmä ei ole valmiustilassa, jär-
jestelmä ei toimi. Kun ajat, varmista, että
järjestelmä on valmiustilassa.

2. Järjestelmä toimii seuraavasti.
[Automaattinen raportti]
Kun autoon kohdistuu isku, jonka voi-
makkuus ylittää määrätyn tason.

HUOM
l Iskun voimakkuudesta tai törmäyskulmasta

riippuen järjestelmä ei ehkä toimi.

[Manuaalinen raportti]

Kun avaat kannen (C) ja painat SOS-kat-
kaisinta (D).

VAROITUS
l Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen

SOS-katkaisimen painamista. Jos käytät
sitä ajaessasi, ympäristötekijöiden huo-
miointisi heikkenee, mistä voi seurata
odottamaton onnettomuus.

TÄRKEÄÄ
l Älä avaa kantta muulloin kuin painaessasi

SOS-katkaisinta. Voit painaa SOS-katkaisin-
ta vahingossa. Lisäksi, jos kansi avataan
ajon aikana, kansi voi aiheuttaa vamman
mahdollisessa hätätilanteessa.

HUOM
l Ennen manuaalisen raportin yhdistämistä se

voidaan peruuttaa painamalla SOS-painiket-
ta pitkään yli 2 sekunnin ajan.

l Älä paina SOS-katkaisinta muutoin kuin hä-
tätilanteessa, kuten onnettomuudessa tai
äkillisen sairauskohtauksen yhteydessä. Jos
hälytysajoneuvo jne. lähetetään paikalle vää-
rän hälytyksen vuoksi, tästä saattaa koitua
kustannuksia.

3. Vihreä lamppu vilkkuu ja järjestelmä
soittaa hätäkeskukseen.

VAROITUS
l Jos punainen lamppu syttyy seuraavalla

tavalla, kutsu hälytysajoneuvo tai tiepal-
velu paikalle suoraan matkapuhelimella
jne.
• Kun punainen lamppu palaa edelleen.

(Järjestelmässä voi olla vika).
• Kun punainen lamppu palaa

60 sekunnin ajan. (Auto voi olla paikas-
sa, missä radioaaltojen lähettäminen ja
vastaanottaminen ei ole mahdollista).

4. Vihreä lamppu vilkkuu hitaasti, ja sijain-
ti- ja ajoneuvotiedot lähetetään hätäkes-
kukseen.

5. Kun vihreä lamppu lakkaa vilkkumasta
ja alkaa palaa jatkuvasti, ja summeri soi
kerran, puheyhteys hätäkeskukseen on
olemassa.

VAROITUS
l Älä vaihda kaiuttimia. Jos ne vaihdetaan,

summerin ääntä tai hätäkeskuksen työn-
tekijän ääntä ei ehkä kuulla. Jos kaiutti-
met on vaihdettava vian tms. syyn vuoksi,
suosittelemme, että otat yhteyden valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

ERA-GLONASS*
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VAROITUS
l Todellinen ilmoituspaikan ja hätäkeskuk-

seen ilmoitetun paikan välillä voi olla vir-
he. Tarkistakaa yhdessä, että ilmoitus-
paikka ja puhelussa hätäkeskusoperaatto-
rille ilmoitettu paikka on sama.

HUOM
l Jos auton sivumikrofoni (E) ja/tai kaiutin

menee epäkuntoon, et voi puhua hätäkesku-
soperaattorin kanssa.

l Puhelua ei voi katkaista auton puolelta.

6. Hätäkeskus lähettää hälytysajoneuvon
tarpeen mukaan.

Merkkivalojen luettelo

Tilanne
Merkkivalo

Syy Ratkaisu Summerin ääniPunainen
lamppu

Vihreä
lamppu

Kun virta-avain tai
toimintatila asetetaan
asentoon ON

Syttyy (noin
10 sekun-
niksi)

Syttyy (noin
10 sekun-
niksi)

Järjestelmän tarkistus on me-
neillään.

Odota hetki.
Merkkivalot sammuvat, kun
järjestelmän tarkistus on val-
mis.
Jos punainen lamppu ja/tai
vihreä lamppu (ei(vät) syty,
järjestelmässä saattaa olla vi-
ka. Tarkastuta järjestelmä täs-
sä tapauksessa välittömästi
valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

Ei ääntä

Noin 20 sekunnin ku-
luttua siitä, kun virta-
avain tai toimintatila
on siirretty asentoon
“ON”

Sammuu Sammuu Järjestelmä toimii normaalis-
ti. − Ei ääntä

Palaa Sammuu Järjestelmässä voi olla vika
tai akku voi olla tyhjentynyt.

Tarkastuta järjestelmä välittö-
mästi valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeessä.

3 kertaa

ERA-GLONASS*
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Tilanne
Merkkivalo

Syy Ratkaisu Summerin ääniPunainen
lamppu

Vihreä
lamppu

Kun hätäpuhelu on ak-
tivoitu.

Sammuu

Vilkkuu
(noin 0,5 se-
kunnin vä-
lein)

Järjestelmä soittaa hätäkes-
kukseen. − Ei ääntä

Sammuu

Vilkkuu
(noin 2 se-
kunnin vä-
lein)

Järjestelmä lähettää sijainti-
ja ajoneuvotiedot hätäkeskuk-
seen.

− Ei ääntä

Sammuu Palaa Puheyhteys hätäkeskusope-
raattoriin on olemassa.

Tarkistakaa tiedot hätäkesku-
soperaattorin kanssa.
Jos vihreä lamppu ei sammu,
vaikka hätäpuhelu päättyy,
tarkastuta järjestelmä valtuu-
tetussa

Kerran

Kun hätäpuhelu epä-
onnistuu

Syttyy (noin
60 sekun-
niksi)

Sammuu Kun hätäpuhelu epäonnistuu.

Suorita hätäpuhelu uudelleen
tai kutsu hälytysajoneuvo tai
tiepalvelun ajoneuvo suoraan
lähimmästä yleisöpuhelimes-
ta jne.

3 kertaa

 
Testitila
Voit tarkistaa seuraavalla menettelyllä, että
järjestelmä on normaalissa valmiustilassa.
Pysäytä auto ennen käyttöä turvalliseen paik-
kaan, josta on hyvä näkyvyys ja josta radio-
aaltoja voidaan lähettää ja vastaanottaa.

ERA-GLONASS*
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HUOM
l Hätäpuhelutesti on teetettävä pätevällä hen-

kilöstöllä.
Pyydä sen vuoksi valtuutettua MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikettä tarkistamaan jär-
jestelmä.

Vaihda testitilaan
1. Kun virta-avain tai toimintatila asetetaan

asentoon OFF, aseta virta-avain tai toi-
mintatila asentoon ON samalla, kun pai-
nat SOS-kytkintä.

2. Kun virta-avaimen asento tai toimintatila
on “ON”, suorita 10 sekunnin kuluessa
vaiheet 3 ja 4.

3. Vapauta SOS-katkaisin.
4. Paina SOS-katkaisinta vähintään 3 ker-

taa.
5. Kun vaiheen 2 suorittamisesta on kulu-

nut noin 10 sekuntia, punainen lamppu
ja vihreä lamppu sammuvat: Sen jälkeen
järjestelmä antaa äänimerkin 3 kertaa.

HUOM
l Jos summeri ei soi, toista toimenpiteet al-

kaen vaiheesta 1.

6. Noin 60 sekunnin kuluttua vihreä lamp-
pu vilkkuu. Jos painat SOS-katkaisinta
20 sekunnin kuluessa, toimintatilaksi tu-
lee testitila.

HUOM
l Kun punainen lamppu vilkkuu vihreän lam-

pun sijaan, siirrä auto turvalliseen paikkaan,
josta on hyvä näkyvyys ja josta radioaaltoja
voidaan lähettää ja vastaanottaa, ja toista toi-
menpiteet alkaen vaiheesta 1.

7. Kun toimintatilan testitilaan vaihtami-
sesta on kulunut noin 20 sekuntia, paina
SOS-katkaisinta (painamisajat eri valin-
noille on kuvattu jäljempänä) valitaksesi
halutun testityypin.
l Vähintään 10 sekuntia: ilmoitustesti

hätäkeskukseen
l Alle 10 sekuntia: auton ERA-GLO-

NASS-järjestelmän laitteen testi

HUOM
l Jos et paina SOS-katkaisinta noin 20 sekun-

nin kuluessa, testitila päättyy.
l Jos ajat tietyn matkan testitilassa, testitila

päättyy.

Ilmoitustesti hätäkeskukseen
1. Vihreä lamppu syttyy ja ilmoitustesti hä-

täkeskukseen alkaa.

HUOM
l Jos punainen lamppi palaa noin 60 sekuntia,

auto on paikassa, missä radioaaltojen lähet-
täminen ja vastaanottaminen ei ole mahdol-
lista. Sen vuoksi et voi tehdä ilmoitusta hätä-
keskukseen.

2. Kun vihreä lamppu sammuu, testitila on
päättynyt.

Auton ERA-GLONASS-laitteen
testi.

1. Kun summeri on soinut kerran, paina
SO-katkaisinta.
[Lampputesti]
Kun summeri soi kerran ja sekä punai-
nen että vihreä lamppu syttyvät vuorotel-
len, ne toimivat normaalisti.

2. Kun lamput ovat normaaleja, paina
SOS-katkaisinta. Jos lamput eivät syty
normaalisti, odota noin 20 sekuntia.
[Kaiutintesti]
Kun summeri soi kaksi kertaa ja soi
edelleen, ne toimivat normaalisti.

3. Kun kaiuttimet ovat normaaleja, paina
SOS-katkaisinta. Jos kaiuttimet eivät soi
normaalisti, odota noin 20 sekuntia.
[Mikrofonitesti]
Kun summeri on soinut 3 kertaa, sano
jotain mikrofoniin.
Jos äänesi kuuluu kaiuttimista, ne toimi-
vat normaalisti.

ERA-GLONASS*
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4. Kun mikrofoni on normaali, paina SOS-
katkaisinta. Jos se ei toimi normaalisti,
odota noin 20 sekuntia.

5. Jos kaikki testitulokset ovat normaaleja,
vihreä lamppu syttyy (noin 5 sekunniksi)
ja summeri soi kerran.

VAROITUS
l Jos jokin testitulos ei ole normaali, punai-

nen lamppu syttyy (noin 5 sekunniksi) ja
summeri soi 3 kertaa. Tässä tapauksessa
järjestelmässä voi olla vika. Tarkastuta
järjestelmä välittömästi valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkees-
sä.

6. Kun vihreä lamppu sammuu, testitila on
päättynyt.

Auton rikkoutuminen
Jos auto rikkoutuu matkalla, siirrä se tienreu-
naan ja pane varoitusvilkut päälle ja/tai varoi-
tuskolmio ym.
Katso kohta “Varoitusvilkun katkaisin” sivul-
la 5-66.

Moottorin pysähtyessä
Moottorin pysähtyminen vaikuttaa auton toi-
mintaan ja hallintaan. Ennen kuin siirrät au-
ton turvalliseen paikkaan, muista ottaa huo-
mioon seuraava:
l Jarrutehostin lakkaa toimimasta ja jarru-

poljin käy jäykemmäksi. Paina jarrupol-
jinta tavallista kovemmin.

l Ohjaustehostinjärjestelmä ei enää toimi,
joten ohjauspyörä on raskas kääntää.

Jos toimintatilaa ei voi
vaihtaa tilaan OFF
(avaimettomalla
ohjausjärjestelmällä
varustetut autot)

Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa asetukseen
OFF, suorita seuraavat toimet.

1. Siirrä valitsinvipu asentoon “P” (PYSÄ-
KÖINTI) ja vaihda siten toimintatilaksi
OFF. (Autot, joissa on automaattivaih-
teisto tai CVT-vaihteisto)

2. Yksi muista syistä voi olla se, että akun
jännite on alhainen. Jos tätä tapahtuu,
avaimeton keskuslukitus, avaimeton oh-
jausjärjestelmä ja ohjauslukko eivät
myöskään toimi.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen.

Käynnistys hätätilanteessa
Jos moottori ei käynnisty, koska akun lataus
on alhainen tai akku on tyhjä, voit käynnistää
moottorin toisen auton akun ja käynnistys-
kaapelien avulla.

VAROITUS
l Jos käynnistät moottorin toisen auton

käynnistyskaapeleilla, tee oikeat toimen-
piteet alla olevien ohjeiden mukaisesti. El-
let noudata ohjeita siitä voi olla seurauk-
sena tulipalo, räjähdys tai vaurioita autol-
le.

l Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, savuk-
keita tai avotulta, koska akku voi räjäh-
tää.

TÄRKEÄÄ
l Älä yritä käynnistää moottoria vetämällä tai

työntämällä autoa.
Se voi vaurioittaa autoasi.

l Tarkista että toisen auton akku on 12 volttia.
Siinä on oltava 12 V:n akku. Jos toisen auton
sähköjärjestelmän jännite ei ole 12 V, oiko-
sulku voi vaurioittaa kumpaakin autoa.

l Käytä oikeita kaapeleita, jotka sopivat akun
kokoon voidaksesi estää kaapeleiden ylikuu-
menemisen.

l Tarkasta ennen käyttöä, että käynnistyskaa-
pelit eivät ole vaurioituneet tai ruostuneet.

Auton rikkoutuminen
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TÄRKEÄÄ
l Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet

akun lähellä.
l Älä jätä akkua lasten ulottuville.

1. Siirrä autot riittävän lähelle toisiaan, että
käynnistyskaapelit saadaan kiinni. Autot
eivät kuitenkaan saa koskettaa toisiaan.

2. Sammuta kaikki valot, lämmitin ja muut
sähköä kuluttavat laitteet.

3. Kytke kummankin auton seisontajarru
kunnolla. Aseta automaatti- tai CVT-
vaihteisto “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI)
tai käsivaihteisto “N”-asentoon (Vapaa).
Sammuta moottori.

VAROITUS
l Kytke virta pois kummastakin autosta.

Varmista että kaapelit tai vaatteesi eivät
jää tuulettimen tai vetohihnan väliin. Se
voi johtaa vakaviin vammoihin.

4. Varmista että akkunesteen määrä on oi-
kea.
Katso kohta “Akku” sivulla 10-09.

VAROITUS
l Jos akkunestettä ei näy tai se näyttää jää-

tyneeltä, älä yritä käynnistää käynnistys-
kaapeleilla!
Akku voi haljeta tai räjähtää, jos lämpöti-
la on alle jäätymispisteen tai ellei sitä ole
täytetty oikeaan määrään.

l Elektrolyytti on syövyttävää, laimennet-
tua rikkihappoa.
Jos elektrolyyttiä (akkuhappoa) joutuu
käsille, silmiin, vaatteille tai auton maali-
pinnalle, se pitää huuhtoa pois runsaalla
vedellä.
Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, huuhtele
se heti pois runsaalla vedellä ja mene lää-
käriin.

5. Kytke käynnistyskaapelin pää  tyhjän
akun (A) positiiviseen (+) liittimeen ja
toinen pää  apuakun (B) positiiviseen
(+) liittimeen.
Kytke toisen käynnistyskaapelin pää 
apuakun negatiiviseen (-) liittimeen ja
toinen pää  käynnistettävän auton run-

koon ilmoitettuun kohtaan mahdollisim-
man kauas akusta.

Bensiinikäyttöiset autot

Dieselmoottorilla varustetut autot

VAROITUS
l Varmista, että kytkentä  tehdään oikea-

an paikkaan (näkyy kuvassa). Jos kytken-
tä on tehty suoraan akun negatiiviselle (-)
puolelle, akun synnyttämät tulenarat kaa-
sut voivat saada aikaan tulipalon tai rä-
jähdyksen.

Käynnistys hätätilanteessa
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VAROITUS
l Kun kytket käynnistyskaapeleita, älä liitä

positiivista (+) kaapelia negatiiviseen (-)
liittimeen. Muuten kipinät voivat aiheut-
taa akun räjähtämisen.

TÄRKEÄÄ
l Pidä huoli että käynnistyskaapeli ei jää tuu-

lettimen tai muun pyörivän osan väliin
moottoritilassa.

6. Käynnistä moottori ajoneuvossa, jossa
on apuakku, anna moottorin käydä jou-
tokäynnillä muutama minuutti, ja käyn-
nistä sitten sen auton moottori, jonka ak-
ku on tyhjentynyt.

TÄRKEÄÄ
l Sen auton moottorin jossa on apuakku, on

annettava käydä joutokäyntiä.

HUOM
l Jos autosi on varustettu Auto Stop & Go

(AS&G) -järjestelmällä, joten paina Auto
Stop & Go (AS&G) OFF -kytkintä ennen
auton pysäyttämistä, jolloin Auto Stop & Go
(AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä ja es-
tää moottorin automaattisen sammutuksen,
ennen kuin akku on latautunut riittävästi.
Katso kohta “Poiskytkeminen” sivulla 6-34.

7. Kun moottori on käynnistetty, irrota kaa-
pelit vastakkaisessa järjestyksessä ja an-
na moottorin käydä useamman minuutin
ajan.

HUOM
l Jos ajoneuvoa ajetaan akun latauksen ollessa

vajaa, siitä voi olla seurauksena moottorin
käynnin häiriintyminen ja lukkiutumattoman
jarrujärjestelmän varoitusvalon syttyminen.
Katso kohta “Lukkiutumattomat jarrut
(ABS)” sivulla 6-61.

Moottorin
ylikuumeneminen

Jos moottori ylikuumenee, tietonäyttöön tulee
keskeytys ja näkyviin tulee moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötilavaroitus.
Myös “ ” vilkkuu.
Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan.
2. Tarkasta tuleeko höyry moottoritilasta.

 
[Jos moottoritilasta ei tule höyryä]
Moottorin käydessä nosta konepelti ja
tuuleta moottoritila.
 

HUOM
l Jos autosi on varustettu Stop & Go (AS&G)

-järjestelmällä, paina “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF” -katkaisinta ennen auton py-
säyttämistä, jolloin Auto Stop & Go
(AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä.
Katso kohta “Poiskytkeminen” sivulla 6-34.

[Jos moottoritilasta tulee höyryä]
Sammuta moottori ja kun höyry lakkaa,
tuuleta moottoritila nostamalla konepel-
ti. Käynnistä moottori uudelleen.

VAROITUS
l Älä avaa konepeltiä, kun höyryä tulee

moottoritilasta. Se voi aiheuttaa höyryn
tai kuuman veden ulospursuamisen, mikä
voi aiheuttaa palamisia. Kuuma vesi voi
pursuta ulos silloinkin kun höyryä ei tule
ulos ja jotkut osat ovat hyvin kuumia. Ole
varovainen kun avaat konepellin.

l Varo paisuntasäiliön korkista mahdolli-
sesti tulevaa kuumaa höyryä.

l Älä irrota jäähdyttimen korkkia, kun
moottori on vielä kuuma.

Moottorin ylikuumeneminen
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Bensiinikäyttöiset autot

*: Ajoneuvon etuosa

Dieselmoottorilla varustetut autot

*: Ajoneuvon etuosa

3. Varmista, että tuulettimet (A) toimivat.
[Jos tuulettimet toimivat]
Kun jäähdytysnesteen korkean lämpöti-
lan varoitus on sammunut, pysäytä
moottori.
[Jos tuulettimet eivät toimi]

Sammuta moottori heti ja ota yhteys val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

*: Ajoneuvon etuosa

VAROITUS
l Varo etteivät kätesi tai vaatteesi jää kiinni

jäähdyttimen puhaltimeen.

4. Tarkista paisuntasäiliössä (B) olevan
jäähdytysnesteen määrä.

Bensiinikäyttöiset autot

TÄYSI

ALHAINEN

TÄYSI

ALHAINEN

*: Ajoneuvon etuosa

Dieselmoottorilla varustetut autot

ALHAINEN

TÄYSI

ALHAINEN

TÄYSI

*: Ajoneuvon etuosa

5. Lisää jäähdytysnestettä jäähdyttimeen
ja/tai paisuntasäiliöön tarvittaessa. (Ks.
kohta “Huolto”.)

Moottorin ylikuumeneminen
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VAROITUS
l Varmista että moottori on jäähtynyt en-

nen kuin avaat jäähdyttimen korkin (C),
koska muuten ulos suihkuava höyry tai
kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.

TÄRKEÄÄ
l Älä lisää jäähdytysnestettä moottorin ollessa

kuuma.
Kylmän jäähdytysnesteen lisääminen äkilli-
sesti voi vioittaa moottoria. Odota että moot-
tori jäähtyy ja lisää sitten jäähdytysnestettä
vähän kerrallaan.

6. Tarkasta jäähdyttimen letkujen vuodot ja
tuulettimen hihnan löysyys tai vauriot.
Jos jäähdytysjärjestelmässä tai vetohih-
nassa on jotain vikaa, suosittelemme että
tarkastutat ja korjautat sen.

Työkalut ja tunkki*

Säilytys
Työkalut ja tunkki säilytetään tavaratilan lat-
tialevyn alla.

Työkalujen ja tunkin säilytyspaikka on hyvä
muistaa hätätilanteen tullen.

Autot, joissa on tavallinen vararengas

Autot, joissa on väliaikainen vararengas

1- Työkalut

2- Tunkki

Autot, joissa on renkaankorjauspakkaus

1- Työkalut
2- Tunkki

Työkalut

1- Tunkin kahva
2- Rengasmutteriavain

Työkalut ja tunkki*
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Tunkki
Tunkkia käytetään vain renkaan vaihtamiseen
renkaan puhjettua.

HUOM
l Tunkki ei vaadi huoltoa.

l Tunkki vastaa Konedirektiivillä 2006/42/EY
harmonisoitua EY-lakia.

l EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat
tämän käyttäjän käsikirjan lopussa olevassa
osiossa “Vaatimustenmukaisuusvakuutus”.
• Yrityksen nimi, valmistajan ja sen val-

tuuttaman edustajan koko osoite sekä tun-
kin määritykset ovat EY-vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksessa.

Irrotus
1. Nosta ylös tavaratilan lattialevy.

Katso “Tavaratilan lattialevy” sivulla
7-91.

2. Taita tunkki kokoon ja irrota se kiinni-
tyksestään (A).

Kokoontyöntäminen

Säilyttäminen
1. Käännä tunkki kokoon ja pane se takai-

sin alkuperäiseen paikkaan.
2. Levitä tunkki ja varmista se hyvin, laske

sitten tavaratilan lattiaa.

Kokoontyöntäminen

Ulostyöntö

Renkaan korjauspakkaus*
Tällä pakkauksella voidaan korjata hätätilan-
teessa pieni rengasrikko renkaan pintakuvio-
alueella, jos renkaalla on ajettu naulan, ruu-
vin tai pienen esineen yli.

Säilytys
Renkaankorjauspakkausta säilytetään tavara-
tilan lattialevyn alla.
Renkaan korjauspakkauksen säilytyspaikka
on hyvä muistaa hätätilanteen tullen.
Katso “Tavaratilan lattialevy” sivulla 7-91.

Renkaan korjauspakkaus*
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1- Renkaan kompressori
2- Renkaan tiivisteen pullo
3- Venttiilin sisäke (varaosa)
4- Venttiilin irrotin
5- Täyttöletku
6- Nopeusrajoitustarra

Renkaan korjauspakkauksen
käyttö

VAROITUS
l Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen voi

vioittaa rengasta ja/tai rengaspaineen an-
turia.
Kun renkaankorjauspakkausta on käytet-
ty, auto on vietävä viipymättä
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

TÄRKEÄÄ
l Renkaan tiiviste voi olla terveydelle vaaral-

lista nieltäessä. Jos vahingossa nielet sitä,
juo mahdollisimman paljon vettä ja hakeudu
välittömästi lääkäriin.

l Jos renkaan tiivisteainetta joutuu silmiin tai
iholle, huuhtele se pois runsaalla vedellä. Jos
havaitset jotakin epänormaalia, ota yhteys
lääkäriin.

l Ota heti yhteys lääkäriin, jos ilmenee allergi-
sia reaktioita.

l Älä päästä lapsia koskemaan renkaan tiivis-
teaineeseen.

l Älä hengitä sisään renkaan tiivisteen höyry-
jä.

l Käytä vain alkuperäistä MITSUBISHI
MOTORS -renkaan paikkausvaahtoa.

HUOM
l Renkaan tiivistettä ei saa käyttää missään al-

la olevassa tilanteessa. Jos ilmenee joku täl-
lainen tilanne, ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen
tai muuhun asiantuntijaan.
• Renkaan tiivisteen viimeinen käyttöpäivä

on ylitetty. (Viimeinen käyttöpäivä näkyy
pullon etiketissä.)

• Useampi kuin yksi rengas on puhjennut.
• Reiän pituus tai leveys on vähintään

4 mm.
• Rengas on puhjennut sivureunasta (A), ei

kulutuspinnasta (B).

Renkaan korjauspakkaus*
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HUOM
• Autoa on ajettu lähes täysin tyhjällä ren-

kaalla.
• Rengas on luistanut täysin pyörän reunan

yli ja on irronnut pyörästä.
• Pyörä on vioittunut.

l Käytä renkaan paikkausvaahtoa vain ulko-
lämpötilan ollessa –30 °C - +60 °C.

l Suorita hätäkorjaus ilman että vedät pois esi-
nettä (naula, ruuvi jne.), joka on tarttunut
renkaaseen.

l Älä käytä renkaan paikkausvaahtoa, jos ren-
gas on pahasti vioittunut, kun sitä on ajettu
liian tyhjällä renkaalla (renkaassa on pullis-
tumia, viiltoja, halkeamia jne.).

l Pyyhi paikkausvaahto pois heti maalatuista
osista kostealla pyyhkeellä.

l Pese paikkausvaahdon likaamat vaatteet vä-
littömästi.

l Tarkista renkaanpaikkausaineen voimassaolo
säännöllisesti, ja osta tilalle uusi pullo val-
tuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeestä ennen voimassaolon päättymistä.

Pysäytä auto ensin turvalliseen tasaiseen
paikkaan ennen kuin korjaat renkaan.

1. Pysäköi auto tasaiselle, tukevalle alustal-
le.

2. Aseta käsijarru tukevasti.

3. M/T-autoissa (käsivaihteisto) sammuta
moottori ja siirrä vaihdevipu “R”-asen-
toon (Peruutus).
Automaatti- tai CVT-vaihteisissa autois-
sa siirrä valitsinvipu “P”-asentoon (PY-
SÄKÖINTI) ja sammuta moottori.

4. Kytke hätävalot ja aseta varoituskolmio,
vilkkuva merkkivalo yms. sopivan mat-
kan päähän autosta ja pyydä kaikkia
matkustajia poistumaan autosta.

5. Ota renkaan korjauspakkaus esille.
6. Ota venttiilin korkki (C) pois renkaan

venttiilistä (D), paina sitten venttiilin
poistin (E) venttiiliin päälle kuvan osoit-
tamalla tavalla. Anna kaiken ilman pois-
tua renkaasta.

7. Irrota venttiilin sisäke (F) kääntämällä
sitä vastapäivään venttiilin poistimen (E)
avulla. Pane irrotettu venttiilin sisäke

puhtaaseen paikkaan, jotta se ei likaan-
nu.

TÄRKEÄÄ
l Jos renkaaseen jää ilmaa jäljelle, kun irrotat

venttiilin sisäkkeen, venttiilin sisäke voi
ponnahtaa ulos ja voit loukkaantua. Varmista
että renkaassa ei ole ilmaa ennen kuin irrotat
venttiilin sisäkkeen.

8. Ravista renkaan paikkausvaahtopullo
hyvin.

Renkaan korjauspakkaus*
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HUOM
l Kylmissä olosuhteissa (kun ulkolämpötila on

alle 0 °C), renkaanpaikkausaine muuttuu
jähmeäksi, jolloin sitä voi olla vaikea puris-
taa ulos pullosta. Lämmitä pulloa auton si-
sällä.

9. Ota korkki (G) pois renkaan paikkaus-
vaahtopullosta (H). Älä irrota tiivistettä
(I). Ruuvaa täyttöletku (J) pulloon (H).
Kun täyttöletku ruuvataan pulloon, tii-
viste hajoaa ja tiivisteainetta voidaan
käyttää.

TÄRKEÄÄ
l Jos ravistat pulloa sen jälkeen kun letku on

ruuvattu, paikkausvaahtoa voi ruiskuta ulos
letkusta.

10. Paina letku kiinni venttiiliin (D). Pidä
paikkausvaahtopulloa ylösalaisin ja pu-
rista sitä toistuvasti, jotta kaikki vaahto
suihkuaa renkaaseen.

HUOM
l Kun ruiskutat paikkausvaahtoa, aseta venttii-

li etäälle alustasta, eli etäälle kohdasta, jossa
rengas koskettaa maahan.
Jos venttiili on lähellä kohtaa, jossa rengas
koskettaa maata, paikkausvaahto ei ehkä
työnny renkaaseen helposti.

11. Kun paikkausvaahto on ruiskutettu, vedä
letku pois venttiilistä, irrota jäljelle jää-
nyt paikkausvaahto venttiilistä, vanteesta
ja/tai renkaasta. Sovita venttiilin sisäke
(F) venttiiliin (D) ja ruuvaa venttiilin si-
säke tiiviisti paikoilleen venttiilin poisti-
mella (E).

Renkaan korjauspakkaus*
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HUOM
l Irrotettaessa ja kierrettäessä venttiilin sisä-

kettä venttiilin irrottimella, käännä venttiilin
irrotustyökalua käsin. Työkalun käyttäminen
venttiilin irrottimen kääntämiseen voi vioit-
taa sitä.

12. Kun paikkausvaahto on ruiskutettu, kiin-
nitä venttiilin poistin (E) täyttöletkun (J)
päähän estääksesi paikkausvaahdon vuo-
tamisen tyhjästä pullosta.

13. Ota esille kompressorin letku (K) ren-
gaskompressorin sivusta ja kiinnitä letku
huolellisesti renkaan venttiiliin (D).

14. Aseta kompressori (L) siten, että sen il-
manpainemittari (M) on ylöspäin.
Vedä ulos kompressorin virtajohto (N),
aseta johdon pistoke virran ulosottoon
(O) ja aseta sitten toimintatilaksi ACC.
(Katso kohta “Virran ulosotto” sivulla
7-84.)
Käännä kompressorin katkaisin (P) pääl-
le ja täytä rengas määriteltyyn painee-
seen.

(Katso kohta “Renkaiden ilmanpaineet”
sivulla 10-13.)

TÄRKEÄÄ
l Mukana tuleva kompressori on suunniteltu

vain autosi renkaiden täyttämiseen.
l Kompressori on suunniteltu käytettäväksi

autossa 12 V:n jännitteellä. Älä liitä sitä mi-
hinkään muuhun virtalähteeseen.

Renkaan korjauspakkaus*
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TÄRKEÄÄ
l Kompressori ei ole vesitiivis. Jos käytät sitä

sateessa, varmista että se ei kastu.
l Jos kompressori imee hiekkaa tai pölyä si-

sään, se voi särkyä. Älä pane kompressoria
suoraan hiekkaiselle tai pölyiselle pinnalle,
kun käytät sitä.

l Älä pura kompressoria osiin tai muuta sitä.
Älä kohdista iskua ilmanpainemittariin. Se
voi särkyä.

15. Tarkista ja säädä rengaspaine kompres-
sorin ilmapainemittarin avulla. Jos ren-
gas täytetään liian täyteen, päästä pois il-
maa löysäämällä letkun pään kiristintä.
Jos renkaan ja pyörän välissä on rako,
koska rengas on siirtynyt sisäänpäin van-
teesta, paina renkaan kehää pyörään päin
ja sulje rako ennen kuin käytät kompres-
soria. (Ellei ole reikiä, rengaspaine nou-
see.)

TÄRKEÄÄ
l Varo että sormesi eivät jää renkaan ja pyörän

väliin, kun rengas täyttyy.
l Kompressorin pinta voi kuumentua kom-

pressorin käydessä. Älä anna kompressorin
käydä jatkuvasti kauemmin kuin 10 minuut-
tia. Kun kompressoria on käytetty, odota että
kompressori jäähtyy ennen kuin käytät sitä
uudelleen.

TÄRKEÄÄ
l Jos kompressorin käynti hidastuu tai se on

kuuma käytön aikana, silloin se ylikuume-
nee. Aseta katkaisin heti OFF-asentoon ja
anna kompressorin jäähtyä vähintään 30 mi-
nuuttia.

HUOM
l Ellei rengaspaine nouse määrättyyn painee-

seen 10 minuutin sisällä, rengas on ehkä niin
vakavasti vioittunut, ettei renkaan paikkaus-
vaahtoa ole mahdollista käyttää tehokkaasti
korjaukseen. Ota siinä tapauksessa yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huol-
topisteeseen tai asiantuntijaan.

16. Kytke kompressori pois päältä ja irrota
virtajohdon pistoke virran ulosotosta.

HUOM
l Paikkausvaahdon ja ilman pano yksin ren-

kaaseen renkaan korjauspakkausta käyttäen
ei sulje reikää. Ilmaa virtaa reiän läpi siihen
asti, kunnes korjausprosessi on viety lop-
puun (näiden ohjeiden kohtaan 19 tai 20 as-
ti).

17. Kiinnitä nopeusrajoitustarra (Q) ohjaus-
pyörän kolmen timantin merkkiin.

TÄRKEÄÄ
l Älä kiinnitä tarraa mihinkään muuhun paik-

kaan kuin sille varattuun paikkaan ohjaus-
pyörään. Jos tarra kiinnitetään väärään paik-
kaan, se voi estää SRS-turvatyynyn oikean
toiminnan.

18. Kun olet täyttänyt renkaan määritettyyn
paineeseen, laita kompressori, pullo ja
muut tarvikkeet paikalleen autoon ja läh-
de heti ajamaan, jolloin tiivisteaine pää-
see leviämään renkaaseen tasaisesti. Aja
erittäin varovasti. Älä aja kovempaa
kuin 80 km/h. Noudata paikallisia no-
peusrajoituksia.

Renkaan korjauspakkaus*
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TÄRKEÄÄ
l Jos havaitset jotain epänormaalia ajon aika-

na, pysäytä auto ja ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen
tai muuhun asiantuntijaan. Muuten rengas-
paine voi pudota ennen kuin korjausprosessi
on viety loppuun ja auto ei ole enää turvalli-
nen ajaa.

HUOM
l Ajaminen yli 80 km/h nopeudella voi aiheut-

taa auton tärisemisen.

19. Kun olet ajanut 10 minuuttia tai 5 km,
tarkasta rengaspaine kompressorin päällä
olevalla ilmanpainemittarilla. Ellei ren-
kaan paine ole pudonnut huomattavasti,
korjaus on suoritettu loppuun. Toista
prosessi vaiheesta 21 alkaen.
Ellei rengaspaine ole riittävä, täytä ren-
gas uudelleen määritettyyn paineeseen ja
aja autoa erittäin varovasti korkeintaan
80 km:n tuntivauhdilla.

TÄRKEÄÄ
l Jos rengaspaine on alle sallitun minimi pai-

neen (1,3 bar {130 kPa}), rengasta ei voi
korjata hyvin paikkausvaahdolla. Älä aja
enää autoa. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen
tai muuhun asiantuntijaan.

20. Kun olet ajanut 10 minuuttia tai 5 km,
tarkasta rengaspaine kompressorin päällä
olevalla ilmanpainemittarilla. Ellei ren-
kaan paine ole pudonnut huomattavasti,
korjaus on suoritettu loppuun. Älä aja
nytkään kovempaa kuin 80 km/h. Nou-
data paikallisia nopeusrajoituksia.

HUOM
l Jos rengaspaine on pudonnut alle määritel-

lyn tason, kun tarkastat sen korjausprosessin
lopussa, lopeta auton ajaminen. Ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huol-
topisteeseen tai muuhun asiantuntijaan.

l Kylmällä ilmalla (kun ulkoilman lämpötila
on 0 °C -astetta tai pakkasella), voi aika ja
ajomatka korjauksen loppuun saattamiseen
olla pitempi kuin lämpimällä ilmalla. Tämä
tarkoittaa, että rengaspaine voi laskea määri-
tetyn tason alapuolelle vaikka olet täyttänyt
renkaan toisenkin kerran ja ajanut autoa sen
jälkeen. Jos näin käy, täytä rengas määritel-
tyyn paineeseen vielä kerran, aja noin 10 mi-
nuuttia tai 5 km ja tarkista sitten rengaspaine
uudelleen. Jos rengaspaine on jälleen laske-
nut alle määritellyn tason, lopeta auton aja-
minen ja ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tai muuhun asiantuntijaan.

21. Aja sitten heti erittäin varovasti valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeeseen ja korjauta/vaihdata ren-
gas.

TÄRKEÄÄ
l Muista tarkastaa rengaspaine ja varmistaa et-

tä korjausprosessi on suoritettu.

HUOM
l Jätä tyhjä paikkausvaahtopullo valtuutettuun

MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen,
kun ostat uutta paikkausvaahtoa tai hävitä
pullo kemiallista jätettä koskevien kansallis-
ten määräysten mukaisesti.

l Rengas, jossa on käytetty paikkausvaahtoa,
on hyvä vaihtaa uuteen. Jos haluat että sel-
lainen rengas korjataan oikein uudelleen
käyttöä varten, ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteeseen
tai muuhun asiantuntijaan. Muista että oikea
korjaus ei ole mahdollista hätäkorjauksen
jälkeen, jos reikää ei voida paikallistaa.

l Valmistaja ei voi taata, että kaikki rengasri-
kot voidaan korjata renkaan paikkausvaah-
dolla, varsinkin jos viillot tai reiät ovat hal-
kaisijaltaan yli 4 mm tai jos ne eivät ole ku-
lutuspinnalla. Valmistaja ei vastaa vioista,
jotka johtuvat renkaan korjauspakkauksen
väärästä käytöstä.

l Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtu-
vat siitä, että rengasta jossa on käytetty paik-
kausvaahtoa, käytetään uudelleen.

Renkaan vaihto
Pysäytä auto turvalliseen tasaiseen paikkaan
ennen kuin vaihdat renkaan.

Renkaan vaihto
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1. Pysäköi auto tasaiselle ja vakaalle alus-
talle, jolla ei ole esimerkiksi irtokiviä.

2. Aseta käsijarru tukevasti.
3. M/T-autoissa (käsivaihteisto) sammuta

moottori ja siirrä vaihdevipu “R”-asen-
toon (Peruutus).
Automaatti- tai CVT-vaihteisissa autois-
sa siirrä valitsinvipu “P”-asentoon (PY-
SÄKÖINTI), ja sammuta moottori.

4. Kytke hätävalot ja aseta varoituskolmio,
vilkkuva merkkivalo yms. sopivan mat-
kan päähän autosta ja pyydä kaikkia
matkustajia poistumaan autosta.

5. Jotta auto ei liikkuisi nostettaessa, aseta
sopiva este (A) sen renkaan eteen, joka
on vinosti vastapäätä vaihdettavaa ren-
gasta (B).

VAROITUS
l Laita este tai kiila kyseisen renkaan koh-

dalle autoa nostettaessa. Jos auto liikkuu
noston aikana, tunkki voi luiskahtaa pois
paikaltaan ja aiheuttaa onnettomuuden.

HUOM
l Kuvassa näkyviä esteitä ei toimiteta auton

mukana. On suositeltavaa hankkia este ja pi-
tää sitä mukana.

l Ellei sopivia esteitä ole saatavissa, käytä ki-
viä tai muita riittävän suuria kappaleita, jot-
ka pitävät pyörän paikoillaan.

6. Ota tunkki ja pyöränmutteriavain esille.
Katso “Työkalut ja tunkki” sivulla 8-11.

Vararengastiedot*
Vararengas säilytetään tavaratilan lattialevyn
alla.
Tarkasta vararenkaan ilmanpaine säännöllisin
väliajoin, jotta se on aina käyttövalmis hätäti-
lanteissa.
 
Vararenkaan ilmanpaineen tulee olla korkein
sallittu, koska tällöin sitä voidaan käyttää kai-
kissa olosuhteissa (kaupunkiajossa, moottori-
tieajossa, eri kuormituksissa jne.).

TÄRKEÄÄ
l Paine tulee tarkastaa säännöllisesti ja pitää

oikeana, kun rengasta pidetään sen säilytys-
paikassa.
Ajettaessa renkailla joiden ilmanpaine on
riittämätön, voi aiheuttaa onnettomuuden.
Ellei ole muuta vaihtoehtoa kuin ajaa liian
pienellä rengaspaineella, pidä nopeus alhai-
sena ja lisää ilmaa renkaaseen mahdollisim-
man pian. (Katso kohta “Renkaiden ilman-
paineet” sivulla 10-13.)

Tilapäinen vararengas*
TÄRKEÄÄ

l Tilapäinen vararengas on tarkoitettu vain ti-
lapäiseen käyttöön. Auton rikkoutunut ren-
gas tulee korjata ja asettaa takaisin paikal-
leen mahdollisimman pian. (Rengaspaineen
valvontajärjestelmä ei toimi oikein vararen-
gasta käytettäessä.)

l Autolla ei saa ajaa nopeammin kuin
80 km/h, kun käytössä on tilapäinen vararen-
gas.

l Tilapäisen vararenkaan ohjattavuus ja ajova-
kaus eivät täysin vastaa tavallista rengasta.
Vältä nopeaa liikkeellelähtöä ja äkkinäisiä
jarrutuksia ja ohjauspyörän liikkeitä, kun
käytät tilapäistä vararengasta.

l Tilapäinen vararengas on suunniteltu tätä au-
toa varten, eikä sitä pidä käyttää muissa au-
tomalleissa.

Renkaan vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Kun ostat tilapäisen vararenkaan, osta erityi-

sesti autoasi varten tarkoitettu rengas valtuu-
tetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keestä.

l Älä käytä lumiketjuja tilapäisen vararenkaan
kanssa. Koska rengas on hieman tavallista
rengasta pienempi, lumiketjut eivät asetu
paikalleen oikein. Muuten rengas voi vahin-
goittua ja lumiketju irrota.
Jos eturengas puhkeaa lumiketjua käytettäes-
sä, takarengas on siirrettävä eteen ja tilapäi-
nen vararengas on asetettava takarenkaan ti-
lalle niin, että autossa voi edelleen käyttää
lumiketjuja.

l Kun autoon on asennettu tilapäinen vararen-
gas, maavara pienenee, sillä renkaan halkai-
sija on pienempi kuin tavallisen renkaan.
Varo vaurioittamasta auton alustaa, kun ajat
korokkeiden yli.

l Käytä vain yhtä tilapäistä vararengasta ker-
rallaan.

Vararenkaan irrottaminen
1. Nosta ylös tavaratilan lattialevy.

Katso kohta “Tavaratilan lattialevy” si-
vulla 7-91.

2. Irrota vararengas irrottamalla asennuspu-
ristin (A) kääntämällä sitä vastapäivään.

HUOM
l Aseta vararengas auton alle lähelle tunkkia.

Se pienentää vahinkoa, jos tunkki sattuisi
luiskahtamaan paikoiltaan.

Renkaan vaihtaminen
1. Jos autossa on koristekapselit, irrota ne

ensin (ks. “Koristekapselit” sivulla
8-24).
Löysää sitten pyörien muttereita neljän-
neskierroksen verran rengasmutteriavai-

Renkaan vaihto
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mella. Älä vielä irrota muttereita koko-
naan.

2. Aseta tunkki jonkin kuvassa esitetyn
nostokohdan (A) alle. Käytä nostokoh-
taa, joka on lähinnä vaihdettavaa rengas-
ta.

VAROITUS
l Aseta tunkki vain tässä näkyvään paik-

kaan. Jos tunkki on pantu muuhun koh-
taan, se voi vaurioittaa auton alustaa tai
tunkki voi kaatua ja aiheuttaa henkilö-
vammoja.

l Älä käytä tunkkia kaltevilla tai pehmeillä
alustoilla.
Muuten tunkki voi luiskahtaa pois ja ai-
heuttaa loukkaantumisen. Käytä tunkkia
aina tasaisella, kovalla alustalla. Ennen
kuin asetat tunkin, tarkasta että maassa
tunkin alla ei ole hiekkaa tai pikkukiviä.

3. Kierrä tunkkia käsin, kunnes laipan
paikka (B) osuu tunkin päässä olevaan
uraan (C).

4. Tarkista, että tunkkauskohdan laippaosa
asettuu tunkin yläosan uraan.
Työnnä tanko (D) rengasmutteriavai-
meen (E). Aseta sitten tangon pää kuvan

mukaisesti varren tunkin puoleiseen pää-
hän.
Kierrä rengasmutteriavainta hitaasti,
kunnes rengas nousee hiukan maasta.

VAROITUS
l Lopeta auton nosto heti kun rengas on irti

maasta. Auton nostaminen tätä korkeam-
malle on vaarallista.

l Älä koskaan ryömi auton alle, kun se on
nostettu ylös tunkilla.

l Älä töni nostettua autoa tai jätä sitä ylös-
nostetuksi kauaksi aikaa. Se on erittäin
vaarallista.

l Älä käytä muuta tunkkia kuin sitä joka
on tullut auton mukana.

l Tunkkia ei saa käyttää muuhun tarkoi-
tukseen kuin renkaan vaihtoon.

l Autossa ei saa olla ketään, kun sitä noste-
taan tunkilla.

Renkaan vaihto

8-21OGKL19E2 Häiriön sattuessa

8



VAROITUS
l Älä käynnistä tai käytä moottoria, kun

auto on nostettu ylös tunkilla.
l Älä pyöritä nostettuja pyöriä. Maassa ole-

va pyörä ja auto voi pudota tunkin päältä.

5. Irrota pyörän mutterit mutteriavaimella
ja ota sitten rengas pois.

TÄRKEÄÄ
l Käsittele vannetta varovasti rengasta vaih-

dettaessa niin että vanteen pinta ei naar-
muunnu.

6. Puhdista lika yms. navan pinnalta (F),
navan pulteista (G) tai renkaan kiinnitys-
rei’istä (H) ja aseta vararengas paikoil-
leen.

VAROITUS
l Asenna vararengas siten, että venttiilin

kanta (I) on ulospäin. Jos venttiilin kanta
(I) ei ole näkyvissä, olet asentanut ren-
kaan väärin päin.
Jos autoa käytetään vararenkaan ollessa
asennettu väärinpäin, auto voi vioittua ja
seurauksena voi olla onnettomuus.

7. Kiristä pyörän muttereita aluksi käsin
myötäpäivään.
[Tyyppi 1: Teräsvanteiset autot]
Löysää pyörän muttereita tilapäisesti kä-
sin, kunnes mutterien kartio-osat kosket-
tavat hiukan renkaan reikien istukkaan
niin että rengas ei ole löysällä.
[Tyyppi 2: Alumiinivanteiset autot]
Löysää pyörän muttereita tilapäisesti kä-
sin, kunnes pyöränmutterien laippaosat

koskettavat hiukan rengasta niin, että
rengas ei ole löysällä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

HUOM
l Laippamuttereita voidaan tilapäisesti käyttää

myös teräsvaravanteissa kuvassa esitetyllä
tavalla, mutta ne on palautettava mahdolli-
simman pian alkuperäiseen vanteeseen ja
renkaaseen.

Renkaan vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Älä öljyä pyörän pultteja tai muttereita, kos-

ka tällöin mutterit kiristyvät liikaa.

HUOM
l Jos autossa on alumiinivanteet, käytä kartio-

maisia muttereita, jos kaikki neljä alumiini-
vannetta vaihdetaan teräsvanteisiin esimer-
kiksi talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.

8. Laske auto hitaasti alas kääntämällä ren-
gasmutteriavainta vastapäivään, kunnes
rengas koskee maahan.

9. Kiristä mutterit kuvan osoittamassa jär-
jestyksessä, kunnes kaikki mutterit on
kiristetty alla esitettyyn momenttiin.
 

Kiristysmomentti 88–108 Nm

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan kiristä muttereita painamalla

avainta jalalla tai käyttämällä putkea avai-
men jatkeena lisävoiman saamiseksi. Silloin
mutterit saattavat kiristyä liikaa.

10. Rengaskapseleilla varustetuissa autoissa
on asennettava kapselit (katso kohta
“Rengaskapselit” sivulla 8-24).

11. Laske tunkki alas ja laita tunkki, tyhjä
rengas ja kiilat takaisin säilytyspaikkaan.
Korjauta rengas mahdollisimman pian.

12. Tarkasta renkaan ilmanpaine seuraavalla
huoltoasemalla. Oikeat rengaspaineet
näkyvät kuljettajan oveen kiinnitetyssä
tarrassa. Katso kuva.

13. Jos autossa on rengaspaineen valvonta-
järjestelmä (TPMS), joten rengaspaineen
valvontajärjestelmä (TPMS) on nollatta-
va sen jälkeen, kun renkaat on täytetty
oikeisiin paineisiin.
Katso kohta “Rengaspaineen valvonta-
järjestelmä (TPMS): Alhaisen rengaspai-
neen varoituksen kynnysarvon nollaus”
sivulla 6-118.

TÄRKEÄÄ
l Kun rengas on vaihdettu ja autoa on ajettu

noin 1.000 km, kiristä pyöränmutterit uudel-
leen, jos ne ovat löystyneet.

Renkaan vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Jos ohjauspyörä tärisee ajettaessa renkaan

vaihdon jälkeen, suosittelemme että tarkas-
tutat renkaiden tasapainotuksen.

l Älä käytä eri mallisia tai eri kokoisia renkai-
ta, jotka eivät ole määräysten mukaisia. Se
kuluttaa renkaita ja vaikeuttaa auton käsitte-
lyä.

Vararenkaan säilyttäminen
1. Nosta ylös tavaratilan lattialevy.

Katso “Tavaratilan lattialevy” sivulla
7-91.

2. Säilytä vararengasta tavaratilan lattiale-
vyn alla. Aseta vararengas säilytykseen
kiinnittämällä asennuspuristin (A) kään-
tämällä sitä myötäpäivään.

HUOM
l Autoissa, joissa T155/90D16- tai

T155/80D17-kokoinen vararengas, puristi-
mella ei voi kiinnittää normaalin kokoista
rengasta.

l Jos säilytät normaalikokoista tyhjentynyttä
rengasta vararenkaalle tarkoitetussa tilassa
tavaratilan lattialevyn alla, tavaratilan lattia-
levy jää tavallista korkeammalle.

3. Korjauta rengas mahdollisimman pian.

Työkalujen ja tunkin säilyttä-
minen
Laita tunkki, tunkin kahva ja rengasmutteria-
vain säilytykseen päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin ne otetaan esille.
Katso kohta “Työkalut ja tunkki*” sivulla
8-11.

Rengaskapselit*

Irrotus
Kierrä tunkin tangon päähän kangasta, työn-
nä se koristekapselissa olevaan loveen ja
väännä kapseli irti pyörästä. Toimi samalla
tavalla kun irrotat muut rengaskapselit muista
pyöristä.

TÄRKEÄÄ
l Älä irrota rengaskapselia käsin, koska sor-

met voivat vahingoittua.

HUOM
l Koristekapseli on valmistettu muovista. Irro-

ta se varovasti.

Renkaan vaihto
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Asennus
1. Varmista, että koristekapselin taustapuo-

len kielekkeet (A) ovat ehjät ja oikein
renkaissa (B). Ellet ole varma asiasta,
älä asenna koristekapseleita, vaan ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

2. Sovita renkaan ilmaventtiili (C) kapselin
loveen (D).

HUOM
l Rengaskapselin sisäpuolella on merkki (E),

joka osoittaa ilmaventtiilin paikan.
Ennen kuin asennat rengaskapselin, tarkasta
että merkin osoittama aukko on oikeassa pai-
kassa lisäilmaventtiiliin nähden.

3. Paina koristekapselin alareuna (F) kiinni
pyörään.

4. Paina kevyesti kapselin molempia puolia
(G) ja pidä ne paikoillaan polviesi avul-
la.

5. Koputa varovasti rengaskapselin ympä-
rystä päältä (H), ja paina rengaskapseli
sitten paikoilleen.

Hinaus

Jos autosi on hinattava
Jos hinaaminen on välttämätöntä, suositte-
lemme että annat valtuutetun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteen tai hinausliikkeen
suorittaa se.
 
Kuljeta seuraavissa tapauksissa auto hinau-
sautolla.
 
l Moottori käy mutta auto ei liiku tai kuu-

luu epätavallista ääntä.
l Auton alapuolen tarkastus osoittaa, että

öljyä tai jotain nestettä vuotaa.

Hinaus

8-25OGKL19E2 Häiriön sattuessa

8



Jos pyörä juuttuu ojaan, älä yritä hinata au-
toa.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen tai hinauspalve-
luun.
 
Jos valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeestä tai kaupallisesta hinauspal-
velusta ei ole saatavilla hinausautoa, voit hi-
nata autoa varovasti tämän osan kohdan “Hä-
tähinaus” ohjeiden mukaisesti.

Hinausta koskevat säädökset saattavat olla
erilaiset eri maissa. On suositeltavaa noudat-
taa sen maan lakeja ja säännöksiä, jossa autoa
käytetään.

Älä hinaa 4WD-autoja tai CVT-vaihteisia 
2WD-autoja näin.

Älä hinaa 4WD autoja tällä tavalla.

Hinaus hinausautolla

TÄRKEÄÄ
l Tätä autoa ei voi hinata kuvassa näkyvällä

nostinmallisella hinausautolla (Tyyppi A).
Nostolaitteen käyttö voi vaurioittaa puskuria
ja auton etuosaa.

l Älä hinaa CVT-vaihteisia 2WD-autoja vetä-
vät pyörät maassa (tyyppi B) kuvassa esite-
tyllä tavalla.
Seurauksena voi olla vetokoneiston vaurioi-
tuminen.

l Älä hinaa nelivetoista autoa etu- tai takapyö-
rien ollessa maassa (Tyyppi B tai C) kuvan
osoittamalla tavalla. Siitä on seurauksena ve-
tojärjestelmän vaurioituminen tai että auto
voi liikkua äkkiarvaamatta hinausautoa vas-
ten.
Jos nelivetoista autoa on hinattava, käytä D
tai E mallista laitteistoa.

l Jos 2WD auton vaihteisto on vioittunut, kul-
jeta auto niin että vetopyörät ovat irti maasta
(Tyyppi C, D tai E).

Hinaus
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TÄRKEÄÄ
l [2WD-autot, joissa on ajovakausjärjestelmä

(ASC)]
Jos autoa hinataan virta-avaimen ollessa
“ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa ON
ja vain etupyörien tai vain takapyörien olles-
sa ilmassa (tyyppi B tai C), ASC-järjestelmä
saattaa toimia ja aiheuttaa onnettomuuden.
Jos autoa hinataan takapyörien ollessa ilmas-
sa, käännä virta-avain “ACC”-asentoon tai
valitse toimintatilaksi ACC. Kun autoa hina-
taan etupyörät ylhäällä, pidä virta-avain seu-
raavassa asennossa tai toimintatila seuraava-
na.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-
jestelmä]
Virta-avain on “LOCK”- tai “ACC”-asen-
nossa.
[Autot, joissa on avaimeton ohjausjärjestel-
mä]
Toimintatila on OFF tai ACC.

Hinaus etupyörien ollessa irti
maasta (tyyppi B – 2WD-autot,
joissa on vain käsivaihteisto)
Aseta vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa).
Käännä virta-avain “ACC”-asentoon tai valit-
se toimintatilaksi ACC ja kiinnitä ohjauspyö-
rä eteenpäin ajosuuntaan köydellä tai kuor-
maliinalla. Älä koskaan käännä virta-avainta
“LOCK”-asentoon tai aseta toimintatilaksi
OFF hinauksen aikana.

Hinaus etupyörien ollessa irti
maasta (tyyppi C - vain 2WD-
autot)
Vapauta käsijarru.
Siirrä vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (kä-
sivaihteisto) tai valitsinvipu “N”-asentoon
(Vapaa) (CVT).

Hinaus hätätilanteessa
Ellet saa hinauspalvelua hätätilanteessa, au-
toa voi hinata tilapäisesti köydellä tai ketjul-
la, joka on kiinnitetty hinauskoukkuun.
Kun autoasi on hinattava tai hinaat autollasi
toista autoa, kiinnitä huomiota seuraaviin
seikkoihin.

Jos autosi on hinattava
1. Etupään hinauskoukut sijaitsevat kuvan

osoittamassa paikassa. Kiinnitä hinaus-
köysi etupään hinauskoukkuun.

TÄRKEÄÄ
l Köyden kiinnittäminen muualle autoon kuin

hinauskoukkuun voi vaurioittaa auton koria.

HUOM
l Metallivaijerin tai ketjun käyttö voi vioittaa

auton koria. On paras käyttää ei metallista
hinausköyttä. Jos käytät vaijeria tai metalli-
ketjua, kääri sen ympärille pehmikettä niissä
kohdissa, joissa se koskettaa auton koriin.

l Hinausköysi tulee pitää mahdollisuuksien
mukaan vaakatasossa. Väärin kiinnitetty hi-
nausköysi voi vaurioittaa auton koria.

l Kiinnitä hinausköysi samalle puolelle mo-
lemmissa autoissa, jotta köysi pysyisi mah-
dollisimman suorassa.

2. Anna auton käydä joutokäyntiä.
Jos moottori ei käy, vapauta ohjauspyörä
seuraavasti.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh-
jausjärjestelmä]
Kun ajoneuvossa on käsivaihteisto,
käännä virta-avain “ON”- tai “ACC”-
asentoon.
Kun ajoneuvossa on automaattivaihteisto
tai CVT-vaihteisto, käännä virta-avain
“ON”-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestel-
mä]
Kun autossa on käsivaihteisto, aseta toi-
mintatilaksi ACC tai ON.

Hinaus
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Kun ajoneuvossa on automaattivaihteisto
tai CVT-vaihteisto, aseta toimintatilaksi
ON.

HUOM
l Jos autosi on varustettu Stop & Go (AS&G)

-järjestelmällä, paina “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF” -katkaisinta ennen auton py-
säyttämistä, jolloin Auto Stop & Go
(AS&G) -järjestelmä poistuu käytöstä.
Katso kohta “Käytöstä poistaminen” sivulla
6-34.

VAROITUS
l Kun moottori ei ole käynnissä, jarrute-

hostin ja ohjaustehostinjärjestelmä eivät
toimi. Sen vuoksi ohjaamiseen ja jarrutta-
miseen tarvitaan voimaa tavallista enem-
män. Autoa on silloin hyvin vaikea ajaa.

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä virta-avainta LOCK-asentoon tai

toimintatilaa valintaan OFF. Ohjauspyörä
lukkiutuu, jolloin autoa ei voi ohjata.

TÄRKEÄÄ
l Jos autossa on mukautuva vakionopeussää-

din (ACC) ja törmäyksen varoitusjärjestelmä
(FCM), pysäytä nämä järjestelmät, jotta hi-
nauksen aikana ei tapahdu äkillistä onnetto-
muutta tai jotta järjestelmät eivät aktivoidu
äkillisesti hinauksen aikana.
Katso “Mukautuva vakionopeussäädin
(ACC)” sivulla 6-76 ja “Törmäyksen varoi-
tusjärjestelmä (edessä) (FCM)” sivulla 6-89.

3. Kytke vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa)
(käsivaihteiset autot) tai siirrä valitsinvi-
pu “N”-asentoon (Vapaa) (automaatti-
tai CVT-vaihteiset autot).

4. Kytke varoitusvilkkuvalot, jos laki niin
määrää. (Noudata paikallisia tieliikenne-
sääntöjä.)

5. Huolehdi hinauksen aikana, että autojen
kuljettajat pysyvät jatkuvasti yhteydessä
toisiinsa ja että autojen nopeus on riittä-
vän alhainen.

VAROITUS
l Vältä äkkijarrutusta, äkkikiihdytystä ja

jyrkkiä käännöksiä. Ne saattavat vauri-
oittaa hinauskoukkua tai hinausköyttä.
Lähellä olevat ihmiset voivat loukkaantua
sen seurauksena.

l Jarrut saattavat ylikuumeta jyrkissä, pit-
kissä alamäissä, jolloin jarruteho heikke-
nee. Kuljeta autosi hinausautolla

TÄRKEÄÄ
l Hinattavassa autossa olevan henkilön tulee

kiinnittää huomio hinausauton jarruvaloihin
ja pidettävä huoli, että köysi ei pääse löysty-
mään.

l Jos automaatti- tai CVT-vaihteista autoa hi-
nataan toisella autolla kaikkien pyörien ol-
lessa maassa, niin varmista, etteivät alla esi-
tetyt hinausnopeus ja -matka ylity, koska se
voi aiheuttaa vaihteiston vaurioitumisen.
 
Hinausnopeus: 40 km/h
Hinausmatka: 40 km
 
Noudata hinausnopeutta ja -matkaa koskevia
paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Jos hinaat autollasi toista autoa
Käytä vain takahinauskoukkua kuvan osoitta-
malla tavalla.
Kiinnitä hinausköysi takahinauskoukkuun.

Hinaus
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Noudata muilta osin kohdan “Jos autoasi hi-
nataan toisella autolla” ohjeita.

TÄRKEÄÄ
l Köyden kiinnittäminen muualle autoon kuin

hinauskoukkuun voi vaurioittaa auton koria.
l Älä hinaa raskaampaa autoa kuin oma auto-

si.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa
ajaminen

Tulvivilla teillä
Vältä tulvivia teitä. Jos tielle on tulvinut vet-
tä, ajaminen niillä voi johtaa ajoneuvon vaka-
vaan vaurioitumiseen.
l Moottorin sammuminen
l Oikosulku sähköosissa
l Veden sisään tunkeutumisesta aiheutuva

moottorivaurio.

Kun olet ajanut tiellä, johon on tulvinut vettä,
teetä tarkastus valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä ja suorita tarvit-
tavat korjaukset.

Märällä tiellä
Ajettaessa sateella tai tiellä, jolla on paljon
lätäköitä, renkaiden ja tien pinnan väliin voi
muodostua vesikerros.
Se vähentää renkaiden kitkavastusta tiellä, jo-
ten ohjattavuus ja jarrutus heikkenevät.
Tämän estämiseksi, ota huomioon seuraavat
tekijät:
(a) Aja hitaasti.
(b) Älä aja kuluneilla renkailla.
(c) Pidä aina oikea renkaiden ilmanpaine.

Lumisilla tai jäisillä teillä

l Lumisilla tai jäisillä teillä ajettaessa suo-
sitellaan käytettäväksi talvirenkaita tai
lumiketjuja.
Katso kohdat “Talvirenkaat” ja “Lumi-
ketjut”.

l Vältä suuria nopeuksia, nopeaa kiihdy-
tystä, äkkijarrutusta ja jyrkkiä käännök-
siä.

l Jarrupolkimen painaminen ajettaessa lu-
misilla tai jäisillä teillä saattaa aiheuttaa
renkaiden luistamista ja liukua. Kun ren-
kaiden ja tien välinen vetovoima on pie-
nentynyt, renkaat voivat luistaa ja autoa
ei voi pysäyttää normaalilla jarrutusta-
valla. Jarrutustapa vaihtelee sen mukaan,
onko autossa lukkiutumaton jarrujärjes-
telmä (ABS). Koska ajoneuvo on varus-
tettu lukkiutumattomilla jarruilla (ABS),
jarruta painamalla poljinta voimakkaasti
ja pidä jarrupoljin painettuna.

l Pidä edessä ajavaan autoon pitempi etäi-
syys ja varo äkkijarrutusta.

l Jään kertyminen jarrujärjestelmään voi
aiheuttaa pyörien lukittumisen. Varmista,
että auton ympäristö on turvallinen, ja
lähde liikkeelle varovasti.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen
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TÄRKEÄÄ
l Älä paina kaasupoljinta nopeasti. Jos pyö-

rien pito jäästä irtoaa, auto voi liikahtaa äkil-
lisesti ja aiheuttaa onnettomuuden.

Kuoppaisella tai epätasaisella
tiellä
Aja mahdollisimman hitaasti, kun ajat kuop-
paisella tai epätasaisella tiellä.

TÄRKEÄÄ
l Kuoppaisella tai epätasaisella tiellä ajon ai-

heuttamat iskut renkaisiin ja/tai pyöriin voi-
vat vaurioittaa rengasta ja/tai pyörää.

Tämä ajoneuvo on tarkoitettu käytettä-
väksi pääsääntöisesti hyväkuntoisilla teillä
ajamiseen.
Nelivetojärjestelmä (jos se sisältyy ajoneu-
voosi) mahdollistaa ajamisen myös pinnoitta-
mattomilla teillä, tasaisilla ja tukevilla pin-
noilla. Muista, että ajoneuvosi maasto-omi-
naisuudet ovat rajalliset. Ajoneuvoasi ei ole
tarkoitettu vaikeassa maastossa ajamiseen,
vaikeakulkuisten maastotaipaleiden ylittämi-
seen, ajamiseen syvissä urissa jne.
Ajoneuvon valmistaja lähtee seuraavista ole-
tuksista:

noudattaen yllä määriteltyjä ajo-olosuhteiden
tietoja kuljettaja suorittaa kaikki toimenpiteet
omalla riskillään ja tietoisena niiden mahdol-
lisista seurauksista.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen
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Auton huoltaminen
Jotta auton arvo säilyisi, se on huollettava
säännöllisin väliajoin oikealla tavalla.
Näin voit olla varma, että auto täyttää sitä
koskevien ympäristösuojelulakien vaatimuk-
set.
Valitse pesumateriaalit yms. huolellisesti voi-
daksesi olla varma, että ne eivät sisällä syö-
vyttäviä aineita.
Epäilyttävissä tapauksissa suosittelemme, et-
tä otat yhteyden asiantuntijaan näitä materi-
aaleja valitessa.

TÄRKEÄÄ
l Pesuaineet voivat olla vaarallisia. Noudata

aina pesuaineen valmistajan antamia ohjeita.
l Vioittumisen välttämiseksi auton puhdistuk-

seen ei saa käyttää seuraavia aineita:
• Bensiini
• Tinneri
• Bentseeni
• Kerosiini
• Tärpätti
• Nafta
• Lakkatinneri
• Hiilitetrakloridi
• Kynsilakanpoistoaine
• Asetoni

Auton sisäpuolen
puhdistaminen

Kun olet puhdistanut auton sisätilat vedellä
tai muulla puhdistusaineella, pyyhi ja kuivaa
auto varjoisassa, hyvin tuuletetussa paikassa.

HUOM
l Kun puhdistat takalasin sisäpuolta, käytä ai-

na pehmeää liinaa ja pyyhi lasi huurteen-
poistimen lämmitysvastusten suuntaisesti,
jotta johdot eivät vaurioidu.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä orgaanisia aineita (liuottimia, ben-

siiniä, kerosiinia, alkoholia yms.) tai emäksi-
siä tai happamia liuoksia.
Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa pinnan
haalistumisen, likaantumisen tai halkeilun.
Jos käytät puhdistus- tai kiillotusaineita, var-
mista että ne eivät sisällä yllä mainittuja ai-
neita.

Muoviset, keinonahkaiset, kan-
gas ja nukkapintaiset osat

1. Pyyhi ne pehmeällä pyyhkeellä, joka on
kastettu mietoon saippuan ja veden seok-
seen.

2. Kostuta liina puhtaassa vedessä ja kierrä
se hyvin. Pyyhi pesuaine pois huolelli-
sesti tällä liinalla.

HUOM
l Älä käytä puhdistusaineita, hoitoaineita eikä

suoja-aineita, jotka sisältävät silikonia tai va-
haa.
Kyseiset tuotteet voivat aiheuttaa mittariston
tai muiden osien värjäytymistä, heijastumia
tuulilasiin ja näkyvyyden heikentymistä.
Jos tuotteita joutuu sähkölaitteiden katkaisi-
miin, ne voivat johtaa laitteen vikaantumi-
seen.

l Älä käytä synteettisiä kuituja tai kuivaa lii-
naa. Ne voivat aiheuttaa värjäytymiä tai vau-
rioittaa pintaa.

l Älä aseta hajustinta mittariston päälle tai lä-
helle valoja tai hallintalaitteita. Hajustimen
ainesosat voivat aiheuttaa värjäytymiä tai sä-
röjä.

Verhoilu
1. Jotta uuden auton arvo säilyisi, käsittele

verhoilua varovasti ja pidä sisätilat puh-
taana.
Puhdista istuimet pölynimurilla tai har-
jalla. Puhdista tahriintuneet vinyyli- ja
tekonahkaistuimet sopivalla puhdistusai-
neella. Molemmat kankaat voidaan puh-
distaa joko verhoilun puhdistusaineella
tai miedolla saippuan ja veden seoksella.

2. Matot imuroidaan ja mahdolliset tahrat
poistetaan matonpesuaineella. Öljy- ja
rasvatahrat voidaan poistaa tahranpoisto-
aineeseen kostutetulla värinkestävällä
liinalla.

Auton huoltaminen
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Aito nahka*
1. Kun haluat puhdistaa, pyyhi nahkapinnat

pehmeällä pyyhkeellä, joka on kastettu
mietoon saippuan ja veden seokseen.

2. Kostuta liina puhtaassa vedessä ja kierrä
se hyvin. Pyyhi pesuaine pois huolelli-
sesti tällä liinalla.

3. Käytä nahkapinnoilla aidolle nahalle tar-
koitettua suoja-ainetta.

HUOM
l Jos aito nahka kastuu tai se pestään vahin-

gossa, vesi on kuivattava heti huolellisesti
pehmeällä kuivalla kankaalla.
Jos se jätetään kosteaksi, siihen voi kasvaa
hometta.

l Orgaaniset liuottimet, kuten bensiini, kero-
siini ja alkoholi, happamet tai emäksiset
liuottimet voivat muuttaa aidon nahan väriä.
Käytä aina neutraalia pesuainetta.

l Poista lika tai öljy nopeasti, sillä ne voivat
tahrata aitoa nahkaa.

l Nahkapinta saattaa kovettua ja kutistua jou-
tuessaan alttiiksi liialliselle auringonvalolle
pitkäksi aikaa. Mikäli mahdollista pysäköi
auto aina varjoisaan paikkaan.

l Kun auton sisälämpötila kohoaa helteellä, ai-
dolle nahkaistuimelle jätetyt muoviesineet
saattavat vaurioitua ja tarttua kiinni istui-
meen.

Auton ulkopuolen
puhdistaminen

Pese auto usein, koska seuraavat aineet ai-
heuttavat syöpymistä, värinmuutoksia ja tah-
roja
l Merivesi, jäänpoistotuotteet.
l Noki ja pöly, tehtaiden aiheuttama rauta-

pöly, kemikaalit (kuten hapot, emäkset,
hiiliterva jne.).

l Lintujen ulosteet, hyönteiset, mahla jne.

Pesu
Maantiepölyssä olevat kemikaalit voivat va-
hingoittaa ajoneuvon pintamaalia ja runkoa,
jos ne saavat jäädä sen kanssa kosketukseen
pitkäksi aikaa.
Säännöllinen pesu ja vahaus on paras tapa
välttää vauriot. Ne suojaavat autoa tehok-
kaasti myös lumen, meri-ilman jne. vaikutuk-
selta.
Älä pese autoa voimakkaassa auringonpais-
teessa. Pysäköi auto varjoisaan paikkaan ja
poista pöly vesisuihkulla. Käytä sitten auton-
pesuharjaa tai sientä ja runsaasti puhdasta
vettä ja pese auto ylhäältä alaspäin.
Käytä tarvittaessa mietoa autosaippuaa tai pe-
suainetta.

Huuhtele auto huolellisesti ja kuivaa se peh-
meällä liinalla. Puhdista pesun jälkeen varo-
vasti ovien, konepellin jne. liitokset ja reunat,
joihin lika helposti pesiytyy.

TÄRKEÄÄ
l Kun peset auton tai pyörien alta, varo vahin-

goittamasta käsiäsi.
l Autossa on sadeanturi, joten sadeanturi on

kytkettävä pois ennen auton pesua asetta-
malla pyyhkimien vipu OFF-asentoon. Muu-
ten pyyhkimet toimivat, kun tuulilasiin suih-
kuaa vettä, ja voivat vaurioitua.

l Pyri välttämään pesuautomaattien liiallista
käyttöä, sillä niiden harjat voivat naarmuttaa
maalipintaa, jolloin maali menettää hohton-
sa. Naarmut näkyvät erityisesti tummasävyi-
sissä autoissa.

l Älä koskaan ruiskuta tai roiskuta vettä moot-
toritilan sähköosiin. Se saattaa vaikeuttaa
moottorin käynnistämistä.
Toimi varovasti alustaa pestäessä niin ettet
roiskuta vettä moottoritilaan.

l Jotkut kuumaa vettä käyttävät pesulaitteet
käyttävät korkeaa painetta ja kuumuutta.
Tällöin auton muoviosat voivat muuttaa
muotoaan ja vaurioitua ja vettä voi päästä
auton sisälle.
Siksi:
• Pidä pesusuutin vähintään noin 70 cm:n

päässä auton korista.
• Kun peset ovilasin ympärystä, pidä suutin

yli 70 cm:n etäisyydellä ja suorassa kul-
massa lasin pintaan nähden.

Auton ulkopuolen puhdistaminen
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TÄRKEÄÄ
l Aja autoa pesun jälkeen hitaasti painamalla

samalla jarrupoljinta kevyesti muutaman
kerran, jotta jarrut kuivuvat.
Jos jarrut jäävät märiksi, seurauksena voi ol-
la jarrutustehon heikkeneminen. On olemas-
sa myös mahdollisuus, että ne jäätyvät tai ne
menettävät tehoa ruosteen vuoksi, jolloin au-
toa ei voi ajaa.

l Kiinnitä automaattisessa autopesussa huo-
miota seuraaviin seikkoihin. Katso lisätietoja
käyttäjän käsikirjasta tai ota yhteyttä autope-
sun omistajaan. Ellei seuraavia toimintaoh-
jeita noudateta, seurauksena voi olla auton
vaurioituminen.
• Sulje ovien ikkunat.
• Sulje etukattoluukku (jos kuuluu varustei-

siin).
• Ulkopuolella olevat peilit vedetään sisään.
• Kiinnitä lasinpyyhkimien varret paikoil-

leen teipillä.
• Autossa on kattospoileri ja takaspoileri,

joten varmista soveltuvuus autopesulan
henkilökunnalta ennen autopesulan käyt-
töä.

• Jos autossa on kattokiskot, ota yhteys au-
topesulan hoitajaan ennen autopesun käyt-
töä.

• Autossa on sadeanturi, joten sadeanturi on
kytkettävä pois asettamalla pyyhkimien
vipu OFF-asentoon.

TÄRKEÄÄ
• Jos autossa on virheellisen nopeuden lisä-

yksen varoitusjärjestelmä (Ultrasonic mi-
sacceleration Mitigation System, UMS),
kytke järjestelmä pois toiminnasta.
Katso kohta “FCM:n ja virheellisen no-
peuden lisäyksen varoitusjärjestelmän
(Ultrasonic misacceleration Mitigation
System, UMS)* PÄÄLLE/POIS-kytkin”
sivulla 6-94.

Kylmän sään vallitessa
Suola ja muut joillakin alueilla talvella teille
levitettävät kemikaalit voivat vaurioittaa au-
ton runkoa. Pese siksi auto mahdollisimman
usein hoito-ohjeiden mukaan. Teetä ruostee-
nestokäsittely ja anna valtuutetun jälleen-
myyjän tarkastaa pohjan ruostesuojaus ennen
ja jälkeen kylmän kauden.
Pyyhi pesun jälkeen vesipisarat ovien ympä-
rillä olevista kumiosista. Näin estät ovien jää-
tymisen.

HUOM
l Suihkuta ovien, konepellin ym. tiivisteisiin

silikonivoiteluainetta, jotta ne eivät jäädy
kiinni.

Vahaus
Vahaus suojaa auton maalipintaa pölyltä ja
maantiekemikaaleilta. Vahaa auto pesun jäl-
keen tai vähintään kolmen kuukauden välein,
jotta auton pinta hylkii paremmin vettä.
Älä vahaa autoa suorassa auringonpaisteessa.
Pinnan tulee olla viileä, kun se vahataan.
Katso vahausohjeet vahan käyttöohjeesta.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä hankausainetta sisältävää vahaa.

l Ole varovainen, kun vahaat etukattoluukulla
varustetun auton etukattoluukun ympäristöä:
vahaa ei saa joutua kumitiivisteisiin (musta
kumi) eikä ympäröiviin muoviosiin. Jos tii-
visteeseen ja ympäröiviin muoviosiin joutuu
vahaa, etukattoluukun vesitiiveys voi hei-
kentyä.

Kiillotus
Auto tulee kiillottaa vain silloin kun maali-
pintaan on tullut läikkiä tai kiilto on kadon-
nut. Älä kiillota mattapintaisia osia tai muo-
vipuskureita. Niiden kiillottaminen saattaa ai-
heuttaa tahroja ja vaurioittaa pintaa.

Muoviosien puhdistaminen
Käytä sientä tai säämiskää.

Auton ulkopuolen puhdistaminen

9-04 OGKL19E2Auton hoitaminen

9



Jos vahaa tarttuu puskurin, koristelistojen tai
valojen harmaisiin tai mustiin karkeapintai-
siin kohtiin, pinta muuttuu valkoiseksi. Poista
vaha tällöin haalealla vedellä ja pehmeällä
liinalla tai säämiskällä.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä harjaa tai muita kovia työkaluja,

sillä ne voivat vioittaa muoviosien pintaa.
l Älä anna muoviosien joutua kosketuksiin

bensiinin, kevyen öljyn, jarrunesteiden,
moottoriöljyjen, rasvojen, tinnerin eikä rik-
kihapon (akkuneste) kanssa, koska ne tah-
raavat, aiheuttavat halkeamia tai muuttavat
muoviosien väriä.
Jos näitä joutuu muoviosille, pyyhi altistu-
neet osat miedolla pesuaineella kostutetulla
pehmeällä liinalla, säämiskällä tai vastaaval-
la, ja huuhtele altistuneet osat lopuksi vedel-
lä.

Kromiosat
Pese helposti laikkuuntuvat ja ruostuvat kro-
miosat vedellä, kuivaa huolellisesti ja vahaa
ne tarkoitukseen sopivalla suoja-aineella. Tal-
vella pesu on syytä tehdä useammin.

Alumiinivanteet*
1. Poista lika sienellä ruiskuttaen vettä ren-

kaisiin.

2. Käytä neutraalia puhdistusainetta likaan,
jota ei voida poistaa vedellä.
Huuhtele puhdistusaine pois renkaiden
pesun jälkeen.

3. Kuivaa renkaat huolellisesti säämiskällä
tai pehmeällä liinalla.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä harjaa tai muuta kovaa esinettä

vanteisiin.
Se voi naarmuttaa vanteita.

l Älä käytä puhdistukseen ainetta joka sisältää
hankausainetta tai happoa tai emästä. Se voi
saada aikaan vanteiden pintakalvon hilseilyä
tai värinmuutoksia tai läikkiä.

l Pinnalle ei saa suihkuttaa kuumaa vettä suo-
raan esimerkiksi painepesulaitteesta.

l Kosketus meriveteen ja tiesuolaan voi ai-
heuttaa korroosiota. Huuhtele sellaiset aineet
pois mahdollisimman pian.

Ikkunalasi
Ikkunalasi voidaan yleensä puhdistaa vain
sienellä ja vedellä.
Öljy, rasva, hyönteiset yms. voidaan puhdis-
taa lasinpesuaineella. Kun olet pessyt lasin,
kuivaa se puhtaalla, kuivalla, pehmeällä lii-
nalla. Älä koskaan käytä ikkunoiden puhdis-
tamiseen kangasta, jolla on puhdistettu maali-
pintaa. Maalipinnasta irtoava vaha saattaa
heikentää näkyvyyttä.

HUOM
l Kun puhdistat takalasin sisäpuolta, käytä ai-

na pehmeää liinaa ja pyyhi lasi lasinlämmit-
timen lämmitysvastusten suuntaisesti, jotta
johdot eivät vaurioidu.

Lasinpyyhkimien sulat
Käytä pehmeää liinaa ja lasinpuhdistusainetta
rasvan, kuolleitten hyönteisten yms. poista-
miseen pyyhkimen sulista. Vaihda pyyhki-
men sulat, jos ne eivät enää pyyhi hyvin.
(Katso sivu 10-17.)

Kattoluukun puhdistus*
Puhdista kattoluukun sisäpuoli pehmeällä
kankaalla. Kovettunut lika pyyhitään pois
haaleaan, neutraaliin pesuaineliuokseen kos-
tutetulla liinalla. Pyyhi pinta tämän jälkeen
puhtaaseen veteen kostutetulla sienellä.

HUOM
l Lasin sisäpinnan erikoiskäsittely saattaa irro-

ta, jos pinta puhdistetaan karkealla kankaalla
tai orgaanisella liuottimella (bensiinillä, ke-
rosiinilla, tinnerillä jne).

Auton ulkopuolen puhdistaminen
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Moottoritila
Puhdista moottoritila kylmän kauden alussa.
Kiinnitä erityistä huomiota laippoihin, rakoi-
hin ja oheislaitteisiin, joihin on voinut ke-
rääntyä pölyä, joka sisältää kemikaaleja ja
muita syövyttäviä aineita.
Jos suolaa tai muita kemikaaleja käytetään
alueesi teillä, puhdista moottoritila vähintään
joka kolmas kuukausi.
Älä suihkuta tai loiskuta vettä sähkökompo-
nentteihin moottoritilassa, koska se voi ai-
heuttaa vian.
Älä anna lähellä olevien osien, muoviosien
jne. joutua kosketuksiin rikkihapon kanssa
(akkuneste), koska se voi aiheuttaa halkeam-
ia, tahroja tai muuttaa niiden väriä.
Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet pois
pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja käytä
neutraalia pesuaine-vesiliuosta, ja huuhdo he-
ti tahraantuneet kohdat runsaalla vedellä.

Auton ulkopuolen puhdistaminen
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Huollon varotoimet
Asianmukainen hoito ja säännöllinen huolto
auttaa säilyttämään auton kauniin ulkonäön ja
myyntiarvon mahdollisimman kauan.
Tässä huoltokirjan kohdassa kuvatut huolto-
toimenpiteet omistaja voi tehdä itse.
Suosittelemme, että annat valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltoliikkeen tai
muun asiantuntijan suorittaa määräaikaistar-
kastukset ja huolto.
Jos havaitset vian tai jonkun ongelman, suo-
sittelemme, että tarkastutat ja korjautat auton.
Tässä luvussa käsitellään huoltotoimia, jotka
voit halutessasi tehdä itse. Noudata tarkoin
jokaista erilaista toimenpidettä koskevia oh-
jeita ja varoituksia.

A- Jäähdyttimen puhaltimet
B- Varoituslappu

*: Ajoneuvon etuosa

VAROITUS
l Kun tarkistat tai huollat moottoritilassa

olevia laitteita, varmista, että moottori on
pysähdyksissä ja että se on ehtinyt jääh-
tyä.

l Jos moottoritilassa on välttämättä tehtävä
jotain moottorin käydessä, ole erityisen
varovainen, etteivät vaatteet, hiukset tms.
tartu kiinni tuulettimiin, kiilahihnaan tai
muihin liikkuviin osiin.

l Varmista huollon jälkeen, ettei moottoriti-
laan ole jäänyt työkaluja tai vaatteita.
Jos niitä jää sinne, voi syttyä tulipalo tai
auto voi vahingoittua.

l Jäähdytystuuletin saattaa kytkeytyä pääl-
le automaattisesti, vaikka moottori ei oli-
sikaan käynnissä.
Käännä virtalukko asentoon “LOCK” tai
aseta toimintatilaksi OFF, jotta voit työs-
kennellä moottoritilassa turvallisesti.

l Älä tupakoi, tee kipinöitä tai avotulta lä-
hellä polttoainetta tai akkua. Höyryt ovat
syttyviä.

l Ole erityisen varovainen, kun työskentelet
akun lähellä. Siinä on myrkyllistä ja syö-
vyttävää rikkihappoa.

l Älä mene auton alle, jos se on vain tunkin
varassa. Käytä aina nostotukkia tai muita
kiinteitä tukialustoja.

l Jos auton osia ja materiaaleja käsitellään
väärin, voit vaarantaa oman turvallisuu-
tesi. Suosittelemme, että pyydät tarvitta-
vat tiedot asiantuntijalta.

Tarkasta moottoritilasta alla olevassa kuvassa
esitetyt kohteet.
 
Bensiinikäyttöiset autot

LHD

RHD

Huollon varotoimet

10-02 OGKL19E2Huolto

10



Dieselmoottorilla varustetut autot

LHD

RHD

1- Moottoriöljyn määrän mittatikku
2- Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3- Jäähdytysnesteen säiliö
4- Pesunestesäiliö
5- Jarrunestesäiliö/kytkinnestesäiliö*
6- Akku

Katalysaattori*
Auton pakokaasujärjestelmään asennettu ka-
talysaattori huuhtelulaitteineen muodostaa
myrkyllisten kaasujen tehokkaan puhdistus-
järjestelmän. Katalysaattori asennetaan pako-
putkistoon.
Jotta katalysaattori toimisi kunnolla eikä vau-
rioituisi, moottorin säätöjen on oltava kohdal-
laan.

VAROITUS
l Älä pysäköi tätä autoa tai pidä sitä käyn-

nissä alueella, jolla helposti syttyvät mate-
riaalit, kuiva ruoho tai lehdet joutuvat
kosketuksiin kuuman pakoputken kanssa
ja voivat syttyä palamaan.

l Katalysaattoria ei saa maalata.

HUOM
l Käytä polttoainetyyppiä, jota on suositeltu

kohdassa “Polttoaineen valinta” sivulla 2-02.

Konepelti

Avaaminen
1. Avaa konepellin lukko vetämällä vapau-

tusvivusta.

2. Nosta konepelti samalla, kun painat tur-
vahakasta.

Katalysaattori*
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TÄRKEÄÄ
l Avaa konepelti vain, kun tuulilasinpyyhki-

met ovat alkuperäisessä asennossa. Muuten
konepelti, pyyhkimien varret tai tuulilasi
voivat vahingoittua.

3. Konepelti pysyy ylhäällä, kun asetat tu-
kitangon koloon.

TÄRKEÄÄ
l Tukitanko voi irtaantua konepellistä, jos ko-

va tuuli nostaa avatun konepellin.
l Kun tukitanko on työnnetty koloon, varmista

että tanko tukee konepeltiä niin että se ei pu-
toa alas pääsi tai muun kehon osan päälle.

Sulkeminen
1. Irrota tukitanko ja laita se sen pidikkee-

seen.

2. Laske konepelti alas hitaasti ja anna sen
pudota viimeiset 20 cm omalla painol-
laan.

3. Varmista konepellin lukittuminen nosta-
malla kevyesti konepellin keskikohdasta.

TÄRKEÄÄ
l Varo etteivät käsi tai sormet jää konepellin

väliin sitä suljettaessa.
l Varmista ennen ajoa, että konepelti on luk-

kiutunut kunnolla. Muuten on olemassa vaa-
ra, että konepelti avautuu ajon aikana. Se ai-
heuttaa vaaratilanteen.

l Älä lyö konepeltiä lujasti alas, sillä se voi
vääristyä.

HUOM
l Jos konepelti ei sulkeudu näin, pudota se

hieman korkeammalta.

HUOM
l Jos autosi on varustettu Auto Stop & Go

(AS&G) -järjestelmällä, ja autoa ajetaan ko-
nepelti auki, monitoiminäytön tietonäytössä
näkyy varoitusnäyttö.

Moottoriöljy

Tarkasta ja täytä moottoriöljyä
Bensiinikäyttöiset autot

A- Vähimmäistaso
B- Enimmäistaso

Moottoriöljy
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Dieselmoottorilla varustetut autot

A- Vähimmäistaso
B- Enimmäistaso
C- Öljynvaihdon merkki

Moottoriöljy vaikuttaa merkittävästi mootto-
rin suorituskykyyn, elinikään ja käynnistymi-
seen. Varmista että käytät öljyä, jonka laatu
on hyvä ja viskositeetti oikea.
Kaikki moottorit kuluttavat tietyn määrän öl-
jyä normaali käytössä. Siksi on tärkeää tar-
kastaa öljy säännöllisin väliajoin tai ennen
pitkälle matkalle lähtöä.

1. Pysäköi auto vaakasuoralle pinnalle.
2. Sammuta moottori.
3. Odota muutama minuutti.
4. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla

liinalla.
5. Laita mittatikku takaisin niin pitkälle

kuin se menee.

6. Bensiinikäyttöisissä autoissa, irrota mit-
tatikku ja varmista, että öljytaso on mer-
kintöjen (A) ja (B) välillä.
Dieselkäyttöisissä autoissa, irrota mitta-
tikku ja varmista, että öljytaso on mer-
kintöjen (A) ja (B) välillä.

7. Jos öljytaso on merkinnän (A) alapuolel-
la, irrota korkki ja lisää riittävästi öljyä,
jotta taso nousee merkintöjen (A) ja (B)
väliin.
Dieselkäyttöisissä autoissa, jos öljyn ta-
so on merkinnän (C) yläpuolella, vaihda
öljy mahdollisimman pian. Öljyä on li-
sättävä enimmäistason merkkiin (B)
saakka.

8. Sulje korkki huolellisesti öljyn lisäyksen
jälkeen.

9. Varmista öljyn taso toistamalla vaiheet 4
- 6.

HUOM
l Moottorivaurion välttämiseksi öljyä ei saa li-

sätä merkinnän (B) yläpuolelle.
l Muista käyttää samantyyppistä moottoriöl-

jyä äläkä sekoita erityyppisiä öljyjä keske-
nään.

l Kun öljy tarkistetaan yllä olevan vaiheen 6
mukaisesti, tarkista määrä öljytikun matalal-
ta puolelta, koska öljyn määrä näkyy eri ta-
voin öljytikun eri puolilla.

l Dieselkäyttöisillä autoilla moottoriöljyn
määrä lisääntyy hieman, koska moottoriöl-
jyyn sekoittuu jonkin verran polttoainetta,

HUOM
kun DPF polttaa pakokaasun hiukkasia
(PM). Se ei tarkoita vikaa. Seuraavissa olo-
suhteissa moottoriöljyn määrä voi helposti
kasvaa. Suosittelemme, että tarkastutat sen
säännöllisesti.
• toistuva ajo ylämäkeen ja alamäkeen
• toistuva ajo suurissa korkeuksissa
• toistuva ja pitkittyvä joutokäynti
• toistuva ajo liikenneruuhkissa

l Moottoriöljyn laatu heikkenee nopeasti, jos
autoa käytetään ankarissa olosuhteissa, ja
silloin öljy on vaihdettava nopeammin.
Katso huoltotaulukko.

l Katso jäteöljyn käsittelyohjeet kohdasta sivu
2-12.

Suositeltava moottoriöljy (ben-
siinikäyttöiset autot)

Moottoriöljyn tiedot
Moottoriöljyn on täytettävä kaikki seuraavat
vaatimukset.
l API SN ‑luokitus
l Kalsiumpitoisuus ≤ 2.000 ppm
l Emäsluku ≥ 6,37 mg KOH/g

Moottoriöljy
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HUOM
l Jos arvot eivät ole tiedossa, ota yhteys val-

tuutettuun MITSUBISHI MOTORS huolto-
pisteeseen.

Moottoriöljysuositus:
MITSUBISHI MOTORS ALKUPERÄINEN
MOOTTORIÖLJY SN/GF-5.

Moottoriöljyn viskositeetti

l Valitse öljyn SAE-viskositeetti vallitse-
van lämpötilan mukaan.

HUOM
l Lisäaineiden käyttö ei ole suositeltavaa, kos-

ka ne heikentävät moottoriöljyssä jo olevien
aineiden tasapainoa. Seurauksena voi olla
mekaanisten osien rikkoutuminen.

Suositeltava moottoriöljy (die-
selkäyttöiset autot)

Moottoriöljyn tiedot
l Käytä seuraavan luokituksen mukaista

moottoriöljyä:
• ACEA-luokitus: “For service B1, B2,

B3 tai B4”
• JASO-luokitus: “For service DL-1”

HUOM
l Jos näitä luokkia ei ole saatavana, ota yhteys

valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.

Moottoriöljyn viskositeetti

l Valitse öljyn SAE-viskositeetti vallitse-
van lämpötilan mukaan.

HUOM
l Lisäaineiden käyttö ei ole suositeltavaa, kos-

ka ne heikentävät moottoriöljyssä jo olevien
aineiden tasapainoa. Seurauksena voi olla
mekaanisten osien rikkoutuminen.

Jäähdytysneste

Jäähdytysnesteen määrän tar-
kastus
Moottoritilassa on läpinäkyvä paisuntasäiliö
(A).

Jäähdytysneste
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Jäähdytysnesteen säiliön nestetason on oltava
“LOW”- ja “FULL”-merkkien välissä moot-
torin ollessa kylmä.

Bensiinikäyttöiset autot

TÄYSI

ALHAINEN

*: Ajoneuvon etuosa

Dieselmoottorilla varustetut autot

TÄYSI

ALHAINEN

*: Ajoneuvon etuosa

Jäähdytysnesteen lisäys
Jäähdytysjärjestelmä on suljettu, joten jääh-
dytysnestettä ei kulu paljon normaalissa käy-
tössä. Jos jäähdytysneste kuluu tavallista no-
peammin, järjestelmässä voi olla vuoto. Jos
näin tapahtuu suosittelemme, että tarkastutat
järjestelmän mahdollisimman pian.
Jos nesteen pinta laskee säiliössä “LOW”-ta-
son alle, avaa kansi ja lisää jäähdytysnestettä.

Lisäksi, mikäli paisuntasäiliö on täysin tyhjä,
poista jäähdyttimen korkki (B) ja lisää jääh-
dytysnestettä kunnes pinta saavuttaa täyttöau-
kon kaulan.

VAROITUS
l Älä avaa jäähdyttimen korkkia (B) moot-

torin ollessa kuuma. Jäähdytysjärjestelmä
on paineistettu ja kuuma jäähdytysneste
voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pakkasneste
Jäähdytysneste sisältää eteeniglykolipitoista
syöpymisenestoainetta. Jotkin moottorin osat
on valettu alumiiniseoksesta. Moottorin jääh-
dytysneste täytyy vaihtaa säännöllisesti, jotta
nämä osat eivät korrodoidu.
 
Käytä “MITSUBISHI MOTORS GENUINE
SUPER LONG LIFE COOLANT PRE-
MIUM” tai vastaavaa* jäähdytysnestettä.
*:vastaava laadukas etyleeniglykolipohjai-
nen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja
booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pit-
käaikaista orgaanista hybridihappotekniikkaa
MITSUBISHI MOTORS GENUINE Coolant
-jäähdytysneste antaa hyvän suojan kaikkien
metallien, mukaan lukien alumiini, korroo-
siota ja ruosteen muodostumista vastaan, ja
se voi estää tukosten syntymisen jäähdytti-
meen, lämmittimeen, sylinterikanteen, moot-
torilohkoon ym.

Jäähdytysneste
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Tämän korroosionesto-ominaisuuden takia ei
jäähdytysnestettä saa korvata pelkällä vedellä
edes kesän aikana. Pakkasnesteen suhde mää-
räytyy ulkolämpötilan mukaan.
 
Yli -35 °C: 50 % pakkasnestepitoisuus
Alle -35 °C: pakkasnestepitoisuus 60 %

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä alkoholi- tai metanolipitoista pak-

kasnestettä tai muuta jäähdytysnestettä, jo-
hon on sekoitettu alkoholi- tai metanolipi-
toista pakkasnestettä. Väärän pakkasnesteen
käyttö voi aiheuttaa alumiinikomponenttien
korroosion.

l Älä käytä vettä jäähdytysnesteen koostu-
muksen säätämiseen.

l Yli 60 %:n pitoisuus voi heikentää jäätymi-
senestoa ja vaikuttaa haitallisesti moottorin
toimintaan.

l Älä lisää vain vettä.
Vesi vähentää jäähdytysnesteen ruostesuojaa
ja pakkasenkesto-ominaisuuksia ja sillä on
alhaisempi kiehumispiste. Se voi myös vau-
rioittaa jäähdytysjärjestelmää, jos se jäätyy.
Älä käytä vesijohtovettä sillä se voi aiheut-
taa syöpymistä ja ruostumista.

Kylmän sään vallitessa
Kun lämpötila laskee nollan alapuolelle,
moottorissa ja jäähdyttimessä oleva jäähdy-
tysneste on vaarassa jäätyä ja aiheuttaa vaka-
via vaurioita sekä moottorille että jäähdytti-
melle. Lisää jäähdytysnesteeseen riittävästi
pakkasnestettä, niin että se ei jäädy.
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys tulee mi-
tata ennen kylmän kauden alkua ja pakkas-
nestettä on lisättävä tarpeen mukaan.

Pesuneste
Avaa pesunestesäiliön korkki ja tarkista pesu-
nesteen määrä mittatikulla.
Jos pesunesteen määrä on alhainen, lisää nes-
tettä säiliöön.

TYHJÄ

TÄYSI

HUOM
l Pesunestesäiliö pesee tuulilasin, takaikkunan

ja ajovalot (jos auton varusteina).

Kylmän sään vallitessa
Jotta tuulilasin, takalasin ja ajovalojen pesi-
met toimisivat moitteettomasti myös kylmäl-
lä säällä, pesunesteeseen on sekoitettava pak-
kasnestettä.

Jarruneste/Kytkinneste*
Jarrunesteellä ja kytkinnesteellä on sama säi-
liö.

Pesuneste
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Nesteen määrän tarkastus
Nestetason on oltava säiliön MAX- ja MIN-
merkkien välissä.

LHD

RHD

Jarrunesteen taso määritellään uimurin avul-
la. Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy, kun
nestetaso putoaa MIN-merkin alapuolelle.
Jarrunesteen pinta alenee sitä mukaa kun jar-
rupalat kuluvat ja se on aivan normaalia.

Neste pääsylinterissä tulee tarkastaa, kun ko-
nepellin alla suoritetaan muita huoltotöitä.
Samalla tulisi tarkastaa myös järjestelmä
vuotojen varalta.
Jos jarrunesteen pinta laskee nopeasti, jarru-
järjestelmässä on vuoto.
Jos näin tapahtuu, suosittelemme että tarkas-
tutat auton.

Nestetyyppi
Käytä DOT3- tai DOT4-laatuista jarrunestet-
tä, joka on otettu suljetusta säiliöstä. Jarru-
neste on hygroskooppista. Jos jarrunesteessä
on liian paljon kosteutta, jarrutusjärjestelmän
teho heikkenee.

VAROITUS
l Käsittele jarrunestettä varovaisesti, koska

se on haitallista silmille, voi ärsyttää ihoa
ja voi vaurioittaa maalipintoja. Pyyhi
läikkynyt neste pois välittömästi. Jos jar-
runestettä pääsee käsiisi tai silmiisi, huuh-
tele se heti pois puhtaalla vedellä. Hakeu-
du lääkärin hoitoon tarvittaessa.

TÄRKEÄÄ
l Käytä vain oikeanlaatuista jarrunestettä.

Älä sekoita tai lisää eri merkkisiä jarrunes-
teitä voidaksesi estää kemialliset reaktiot.
Älä anna bensiinipohjaisten nesteiden kos-
kettaa, sekoittua tai päästä jarrunesteeseen.
Tämä vioittaa tiivisteitä.

l Pidä säiliön korkki suljettuna muulloin kuin
huollon aikana, jotta jarruneste ei pilaannu.

l Puhdista täyttötulppa ennen kuin irrotat tul-
pan ja sulje tulppa huolellisesti huollon jäl-
keen.

Akku
Akun kunnolla on suuri merkitys moottorin
nopean käynnistymisen ja auton sähköjärjes-
telmän toiminnan kannalta. Akun säännölli-
nen tarkastus ja huolto on varsinkin kylmällä
säällä erittäin tärkeää.

HUOM
l Kun akku on vaihdettu, sähköisen valvonta-

järjestelmän tiedot automaattivaihteistosta
yms. poistuvat. Sen seurauksena voi esiintyä
nykimistä vaihdettaessa.
Nykimiset tasoittuvat, kun nopeudessa on ta-
pahtunut useampia muutoksia.

Akku
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Akkunesteen määrän tarkastus

Akkunesteen määrän on oltava akun ulko-
puolella olevien merkkien välissä. Lisää tar-
vittaessa tislattua vettä.
Akun sisällä on kennosto; avaa jokaisen ken-
non korkki ja lisää nestettä ylämerkkiin asti.
Älä ylitä ylärajan merkkiä, koska ajon aikana
läikkyvä neste voi aiheuttaa vaurioita.
Tarkista akkunesteen määrä käyttöolosuhtei-
den mukaan vähintään kerran kuukaudessa.
Jos akkua ei käytetä, se tyhjenee hitaasti it-
sekseen.
Tarkasta se joka kuukausi ja lataa tarpeen
mukaan heikolla sähkövirralla.

Ilmakanavan poistaminen ja
asentaminen
Jos haluat lisätä tislattua vettä, irrota ilmaka-
nava.

VAROITUS
l Käännä virta-avain LOCK-asentoon tai

aseta toimintatilaksi OFF.
Varmista, etteivät vaatteesi pysty jäämään
kiinni tuulettimeen tai vetohihnaan. Se voi
johtaa vakaviin vammoihin.

Irrota kaksi pulttia (A) ja irrota sitten ilmaka-
nava (B).

Asenna ilmakanava paikalleen toistamalla ir-
rotusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kylmän sään vallitessa
Akun teho heikkenee kylmän sään vallitessa.
Tämä johtuu akun kemiallisista ja fysikaali-
sista ominaisuuksista. Siksi hyvin kylmä ja
varsinkin vajaa akku antaa vain osan siitä
sähkövirrasta, jonka se voi lämpimänä luo-
vuttaa.

Suosittelemme että tarkastutat akun ennen
käynnistystä kylmällä ilmalla ja lataat tai
vaihdat sen tarvittaessa.
Näin auto käynnistyy varmemmin ja lisäksi
täyteen ladattu akku kestää kauemmin.

Akun irrotus ja kytkentä
Kun irrotat akun kaapelin, pysäytä moottori,
irrota ensin negatiivinen (-) liitin ja sitten po-
sitiivinen (+) liitin. Kun kytket akun kaape-
leita, kytke ensin positiivinen (+) liitin ja sit-
ten negatiivinen (-) liitin.

HUOM
l Avaa liittimen kansi (A) ennen kuin irrotat

tai liität akun positiivisen (+) liittimen.
l Löysää mutteri (B) ja irrota sitten akkukaa-

peli positiivisesta (+) liittimestä.

Akku
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VAROITUS
l Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet

akun lähellä. Akkuneste sisältää rikkihap-
poa, joka on vaarallista joutuessaan sil-
miin.

l Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, savuk-
keita tai avotulta, koska akku voi räjäh-
tää.

l Akkuneste on erittäin syövyttävää. Varo
silmiä, ihoa, vaatteita ja auton maalipin-
taa.
Läikkynyt akkuneste on huuhdeltava vä-
littömästi runsaalla vedellä.
Akkunesteen aiheuttaman silmien tai ihon
ärsytyksen vuoksi on mentävä pikaisesti
lääkäriin.

l Tuuleta hyvin, kun lataat tai käytät akkua
suljetussa tilassa.

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä akkua lasten ulottuville.

l Älä koskaan kytke akkua irti, kun virta-
avain on asennossa “ON” tai kun toimintati-
la on ON. Muuten sähköosat voivat vahin-
goittua.

l Älä koskaan kytke akkua oikosulkuun. Muu-
ten akku voi ylikuumentua ja vahingoittua.

l Jos aiot pikaladata akun, irrota ensin akun
kaapelit.

l Jotta voit estää oikosulun, irrota aina negatii-
vinen liitin (-) ensin.

TÄRKEÄÄ
l Älä anna lähellä olevien osien, muoviosien

jne. joutua kosketuksiin rikkihapon kanssa
(akkuneste), koska se voi aiheuttaa halkeam-
ia, tahroja tai muuttaa niiden väriä.
Jos näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet
pois pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja
käytä neutraalia pesuaine-vesiliuosta, ja
huuhdo heti tahraantuneet kohdat runsaalla
vedellä.

HUOM
l Pidä akun liittimet puhtaana. Kun akku on

kytketty, voitele liittimet rasvalla.
Puhdista liittimet haalealla vedellä.

l Tarkista, että akku on tukevasti kiinni ja että
se ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana.
Tarkista myös, että liittimet ovat tiukasti.

l Kun autoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota
akku ja säilytä se paikassa, jossa akkuneste
ei pääse jäätymään. Akku tulee varastoida
täysin ladattuna.

AdBlue™-nesteen
lisääminen*

AdBlue™ on Verband der Automobilindu-
strie e.V. (VDA).:n tavaramerkki.

TÄRKEÄÄ
l Käytä täyttöön vain AdBlue™-nestettä.

TÄRKEÄÄ
l Varo läikyttämästä AdBlue™-nestettä.

AdBlue™ voi aiheuttaa maalipintojen vär-
jäytymistä, tahroja tai halkeamia. Jos
AdBlue™-nestettä joutuu maalipinnalle, pe-
se se välittömästi puhtaalla vedellä.

l Koska AdBlue™ jäätyy, jos ympäristön läm-
pötila on alle noin -11 °C (12 °F), niin nou-
data seuraavia varotoimia.
• Älä lisää AdBlue™-nestettä, jos se on

jäätynyt. Muussa tapauksessa AdBlue™
voi vuotaa yli.

• Älä yritä täyttää AdBlue™-säiliötä liian
täyteen.
Jos AdBlue™-säiliö on ylitäytetty ja
AdBlue™ jäätyy, AdBlue™-säilö voi
vaurioitua.

l Huomioi seuraavat varotoimet varastoides-
sasi AdBlue™-nestettä. Muussa tapauksessa
AdBlue™-nesteen laatu voi heikentyä, mistä
aiheutuu epätavallista hajua.
• Älä jätä AdBlue™-nestettä ajoneuvon si-

säpuolelle.
• Sulje AdBlue™-astia tiiviisti, ja säilytä si-

tä hyvin tuuletetulla alueella poissa suo-
rasta auringonvalosta.

l Jos auto vaatii AdBlue™-nestettä tai muuta
reagenttia NOx-päästöjen vähentämiseksi,
voi ajoneuvon käyttö ilman reagenttia rikkoa
lainsäädännön määräyksiä.

AdBlue™-nesteen lisääminen*
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Diesel-pakokaasunesteen tyypit
ja säiliön tilavuus

Diesel-pakokaa-
suneste

Käytä AdBlue™-nestet-
tä, joka vastaa standar-
dia ISO 22241-1.

Kapasiteetti Noin 16 litraa.

TÄRKEÄÄ
l Kun AdBlue™-nestettä ei ole jäljellä ja ajo-

matkaksi näytetään 0 km, moottoria ei enää
voida käynnistää uudelleen, kun se on py-
säytetty.

HUOM
l Ajomatka 1 litralla AdBlue™-nesetettä on

noin 1.000 km. Autolla voi yleensä ajaa noin
16.000 km, kun AdBlue™-säiliö on täytetty.
Todellinen ajomatka voi kuitenkin vaihdella
riippuen tieolosuhteista, ajotyylistä, yms.
seikoista riippuen.

Nesteen lisääminen
1. Pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan,

ja sammuta moottori.

2. Avaa säiliön luukku vetämällä kuljetta-
jan istuimen sivussa olevaa vapautusvi-
pua.

3. Käännä hitaasti AdBlue™-säiliön täyttö-
aukon korkkia vastapäivään, ja irrota se.

1- Irrota

4. Aseta pistooli tai pullo säiliön aukkoon
lisätäksesi AdBlue™-nestettä.

TÄRKEÄÄ
l Työnnä täytön aikana täyttöpistooli mahdol-

lisimman syvälle täyttöaukkoon. Kun täytät
pullosta, paina pulloa tiiviisti säiliön täyttö-
aukkoon.
Jos pistoolia ei ole asetettu oikein tai pullo ei
ole tiiviisti kiinni, AdBlue™-nestettä voi
vuotaa.

l Kun pistooli pysähtyy ensimmäisen kerran,
lopeta AdBlue™-nesteen täyttö.
Jos jatkat AdBlue™-nesteen täyttöä, se voi
vuotaa yli.

AdBlue™-nesteen lisääminen*
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5. Täytön jälkeen kierrä AdBlue™-säiliön
korkkia myötäpäivään, kunnes kuulet
napsahduksia.

2- Sulkeminen

6. Paina varovasti polttoainesäiliön täyttö-
luukku kiinni.

Renkaat

VAROITUS
l Kuluneilla, vaurioituneilla tai väärin täy-

tetyillä renkailla ajaminen voi johtaa au-
ton hallinnan menettämiseen tai renkaan
räjähtämiseen, mikä voi aiheuttaa kolarin
sekä vakavan tai hengenvaarallisen vam-
man.

Renkaiden ilmanpaineet

Kohta Rengaskoko Edessä Takana

Tavallinen rengas
215/70R16 100H 2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*

225/55R18 98H 2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*

Tilapäinen vararengas
T155/90D16 110M 4,2 bar (60 psi) [420 kPa]

T155/80D17 100M 4,2 bar (60 psi) [420 kPa]
*: Yli 160 km/h

Tarkista kaikkien renkaiden ilmanpaine, kun renkaat ovat kylmät; ellei paine ole riittävä tai se on liian suuri, säädä oikeaan arvoon.
Kun renkaiden ilmanpaine on säädetty, tarkista myöskin, että renkaissa ei ole vaurioita tai vuotoja. Muista kiinnittää venttiilihatut.
 

Renkaat
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Renkaiden kunto

1- Kulumisen ilmaisimen kohdemerkki
2- Kulumisen ilmaisin

Tarkista ovatko renkaat kuluneet, vioittuneet
tai halkeilleet. Vaihda renkaat jos niissä on
syviä halkeamia tai kulumia. Tarkista ja irrota
renkaista mahdolliset kiinni tarttuneet kivet ja
metallinkappaleet.
Kuluneiden renkaiden käyttö on hyvin vaa-
rallista suuren liukumis- ja vesiliirtovaaran
takia. Renkaiden urasyvyyden on oltava vä-
hintään 1,6 mm, jotta renkaat soveltuvat tie-
liikennekäyttöön.
Kulumisen ilmaisimet tulevat näkyviin ren-
kaan pinnalla, kun rengas kuluu. Ne ilmaise-
vat, ettei rengas enää täytä käyttöä koskevia
vähimmäisvaatimuksia. Kun nämä merkit tu-
levat esiin, renkaat on vaihdettava uusiin. Ne-
livetoautojen kaikki renkaat on vaihdettava,
jos jokin rengas on tarpeen vaihtaa.

TÄRKEÄÄ
l Käytä aina samankokoisia, samantyyppisiä

ja -merkkisiä renkaita, joiden kulumisessa ei
ole eroja. Käytettäessä erikokoisia, -tyyppi-
siä tai -merkkisiä renkaita tai renkaita, joi-
den kulumisessa on eroja, tasauspyörästön
öljyn lämpötila nousee ja siitä on seuraukse-
na mahdollinen vetokoneiston vaurioitumi-
nen. Lisäksi vetokoneistoon kohdistuu liial-
linen kuormitus, mistä voi olla ehkä seu-
rauksena öljyvuoto, komponentin kiinnileik-
kautuminen tai muu vakava vika.

Renkaiden ja pyörien vaihta-
minen

TÄRKEÄÄ
l Vältä muiden kuin taulukolla olevien ren-

gaskokojen käyttämistä ja erityyppisten ren-
kaiden käyttämistä, koska se voi vaikuttaa
ajoturvallisuuteen.
Katso kohta “Renkaat ja vanteet” sivulla
11-10.

l Vaikka renkaalla on sama kehäkoko ja offset
kuin mitä sille on määritelty, sen muoto voi
olla esteenä niin että sitä ei voi asettaa oi-
kein. Suosittelemme että otat yhteyden
asiantuntijaan ennen kuin käytät renkaita.

TÄRKEÄÄ
l Rengaspaineiden valvontajärjestelmällä va-

rustetuissa autoissa on käytettävä vain alku-
peräisiä MITSUBISHI MOTORS ‑pyöriä.
Jos käytetään muita rengastyyppejä, seu-
rauksena voi olla ilmavuotoja ja anturien
vioittuminen, koska rengaspaineanturia ei
voi asentaa oikein. Katso kohta “Rengaspai-
neen valvontajärjestelmä (TPMS)” sivulla
6-114.

HUOM
l Sähköisellä seisontajarrulla varustetuissa au-

toissa ei saa käyttää 16 tuuman vanteita, kos-
ka ne osuvat jarruosiin. Huomaa, ettei autos-
sa saa käyttää edes 16 tuuman ALKUPE-
RÄISIÄ MITSUBISHI MOTORS ‑alumiini-
vanteita tyypistä riippuen.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteeseen ennen kuin va-
litset vanteet.

l Kun vaihdat renkaita ja vanteita, tarkista au-
toon soveltuvat rengaskoot kuljettajan oves-
sa olevasta rengastarrasta. Jos autoon asen-
netaan renkaat, joiden koko poikkeaa tarras-
sa ilmoitetuista, renkaat voivat osua jarruo-
siin.

Renkaat
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Renkaiden vaihtojärjestys
Renkaat kuluvat auton kunnon, tienpinnan
laadun ja kuljettajan ajotottumusten mukaan.
Koska renkaat kuluvat auton kunnon, tienpin-
nan laadun ja kuljettajan ajotottumusten mu-
kaan, on suositeltavaa tehdä kiertovaihto heti,
kun renkaissa näkyy asiaankuulumatonta ku-
lumista.

Kun teet kiertovaihdon, tarkista, että renkaat
eivät ole kuluneet epätasaisesti. Tavallisuu-
desta poikkeavan kulumisen aiheuttaa tavalli-
sesti väärä rengaspaine, väärä pyörien suun-
taus, tasapainotuksen puute tai äkkijarrutus.
Suosittelemme että tarkastutat sen, jotta voit
määritellä epätasaisen kulumisen syyn.

Edessä

Edessä

Edessä

Käytettävä vararengas*

Ei käytettävä vararengas

Renkaat, joissa nuolet osoittavat vaihtosuunnan

* Jos vararengas on erilainen kuin vakioren-
gas, älä ota vararengasta mukaan renkaiden
vaihtojärjestykseen.

TÄRKEÄÄ
l Tilapäinen vararengas voidaan asentaa tila-

päisesti sen renkaan tilalle, joka on poistettu
kiertovaihdon aikana. Sitä ei kuitenkaan saa
pitää jatkuvasti renkaiden kiertovaihdossa.

l Jos renkaissa on nuolet (A), jotka osoittavat
oikean pyörimissuunnan, vaihda etu- ja taka-
renkaat auton vasemmalla puolella ja etu- ja
takarenkaat auton oikealla puolella erikseen.
Pidä kukin rengas sillä puolella autoa, jolle
se on alunperin asennettu. Tarkista renkaita
vaihdettaessa, että nuolet osoittavat suun-
taan, johon renkaat pyörivät ajoneuvon liik-
kuessa eteenpäin. Rengas joka on asetettu
väärinpäin ei toimi täydellä teholla.

Edessä

l Vältä eri tyyppisten renkaiden käyttämistä.
Eri tyyppisten renkaiden käyttö voi vaikuttaa
auton suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Talvirenkaat
Talvirenkaiden käyttö on suositeltavaa lumi-
silla ja jäisillä teillä. Käytä kaikissa pyörissä
samankokoisia ja -merkkisiä talvirenkaita,
jotta ajovakaus säilyy.

Renkaat
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Yli 50% kulunut talvirengas ei enää sovellu
käyttöön.
Älä käytä talvirenkaita, jotka eivät täytä niille
asetettuja vaatimuksia.

TÄRKEÄÄ
l Ota huomioon talvirenkaiden maksimi no-

peusrajoitus ja lakimääräiset rajoitukset.
l Rengaspaineiden valvontajärjestelmällä va-

rustetuissa autoissa on käytettävä vain alku-
peräisiä MITSUBISHI MOTORS ‑pyöriä.
Jos käytetään muita rengastyyppejä, seu-
rauksena voi olla ilmavuotoja ja anturien
vioittuminen, koska rengaspaineanturia ei
voi asentaa oikein. Katso kohta “Rengaspai-
neen valvontajärjestelmä (TPMS)” sivulla
6-114.

HUOM
l Talvirenkaiden käyttöä koskevat säädökset

(ajonopeus, käyttöpakko, malli ym.) vaihte-
levat. Ota selvää alueellasi voimassa olevista
säädöksistä ja noudata niitä.

l Jos autossa käytetään laippamuttereita, vaih-
da ne kartiomuttereihin, kun käytät teräsvan-
teita.

Lumiketjut
Jos lumiketjut ovat tarpeen, varmista, että ne
asennetaan vain vetäviin pyöriin (etupyöriin)
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varmista, että nelivetoisissa ajoneuvoissa,
joissa käyttövoima jakautuu pääasiassa etu-
pyörille, lumiketjut asennetaan eteen.
Käytä vain lumiketjuja, jotka on suunniteltu
käytettäväksi autoon asennettujen renkaiden
kanssa. Vääränkokoisten tai -tyyppisten lumi-
ketjujen käyttö voi johtaa auton rungon vioit-
tumiseen.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen ennen lumiket-
jujen käyttöä. Lumiketjujen maks. korkeus on
seuraavanlainen.

Rengaskoko Pyörän koko

Lumiketju-
jen maks.
korkeus

[mm]
215/70R16

100H
16 x 6 1/2 J
16x6 1/2 JJ

9 mm
225/55R18

98H
18x7 J

Kun ajat lumiketjujen kanssa, pidä nopeutena
enintään 50 km/h. Poista lumiketjut heti, kun
tulet tielle, jolla ei ole lunta.

TÄRKEÄÄ
l Valitse suora tien kohta, johon pysäytät au-

ton ja jossa näkyvyys on hyvä niin että muut
tiellä kulkijat voivat ottaa huomioon lumi-
ketjujen asennuksen.

TÄRKEÄÄ
l Älä asenna lumiketjuja ennen kuin tarvitset

niitä. Ne kuluttavat renkaita ja tienpintaa.
l Kun olet ajanut 100–300 metriä, pysähdy ja

kiristä lumiketjut uudelleen.
l Aja varovasti äläkä ylitä 50 km:ä tunnissa.

Muista, ettei onnettomuuksien estäminen ole
lumiketjujen tehtävä.

l Kun lumiketjut on asennettu, pidä huoli että
ne eivät vaurioita vanteita tai koria.

l Älä asenna lumiketjua tilaa säästävään vara-
renkaaseen. Jos toinen eturenkaista puhkeaa,
vaihda tämän tilalle toinen takarenkaista ja
asenna sen tilalle tilapäinen vararengas en-
nen kuin asennat lumiketjun.

l Lumiketju voi vaurioittaa alumiinivannetta
ajon aikana. Kun asennat lumiketjua alumii-
nivanteeseen, varmista että mikään osa lumi-
ketjusta ja kiinnikkeestä ei kosketa vannetta.

l Jos autossa on koristekapselit, irrota koriste-
kapselit ennen lumiketjujen asennusta. Muu-
toin lumiketjut voivat vahingoittaa koriste-
kapseleita. (Katso “Rengaskapselit*” sivulla
8-24.)

l Kun asennat tai irrotat lumiketjua, varo ettei-
vät kätesi tai muut ruumiin osat loukkaannu
auton korin terävistä reunoista.

Renkaat
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HUOM
l Lumiketjuja koskevat lait ja säädökset vaih-

televat.
Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyk-
siä.
Useimmissa maissa lumiketjujen käyttö lu-
mettomilla teillä on kielletty.

Pyyhkimen sulkakumin
vaihto

Tuulilasin pyyhkimet sulat
1. Nosta pyyhkimen varsi tuulilasilta.
2. Vedä pyyhkimen sulkaa, kunnes suljin

(A) vapautuu koukusta (B). Vedä pyyh-
kimen sulkaa, kunnes se vapautuu.

TÄRKEÄÄ
l Älä päästä pyyhkimen vartta putoamaan tuu-

lilasille. Se saattaa vaurioittaa lasia.

3. Kiinnitä pidikkeet (C) uuteen pyyhki-
men sulkaan.
Katso kuvaa ja varmista, että pidikkeet
ovat oikeassa suunnassa, kun kiinnität
niitä.

4. Aseta pyyhkimen sulka varteen työntä-
mällä siitä päästä, jossa ei ole suljinta.
Varmista että koukku (B) on asennettu
oikein sulan uriin.

HUOM
l Ellei pidikettä tule uuden sulan mukana,

käytä vanhan sulan pidikettä.

5. Työnnä pyyhkimen sulkaa, kunnes kouk-
ku (B) kiinnittyy tukevasti sulkimeen
(A).

Takaikkunan pyyhkimen sulka
1. Käännä virta-avain “ACC”-asentoon tai

aseta toimintatilaksi ON.
2. Käytä takalasin pyyhintä takalasin pyyh-

kimen ja pesimen kytkimellä, ja kun ta-
kalasin pyyhin on takalasin kohdassa
(A), käännä virta-avain LOCK-asentoon
tai kytke toimintatilaksi OFF.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto
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Katso “Takaikkunan pyyhin ja pesin” si-
vulla 5-72

TÄRKEÄÄ
l Jos takalasin pyyhintä ei pysäytetä kohtaan

(A), pyyhkimen varsi osuu kattospoileriin ei-
kä pyyhkimen vartta voida nostaa ylös. Jos
yrität nostaa pyyhkimen varren ylös väkisin,
pyyhkimen varsi ja kattospoileri voivat vau-
rioitua tai maalipinnat voivat naarmuuntua.

3. Aseta takalasin pyyhkimen ja pesimen
kytkin asentoon OFF.

4. Nosta pyyhkimen varsi lasilta.
5. Vedä pyyhkimen vartta alaspäin, jolloin

se irtoaa pyyhkimen varren päässä ole-
vasta pysäyttimestä (B). Vedä pyyhki-
men sulkaa, kunnes se vapautuu.

6. Liu’uta uusi pyyhkimen sulka pyyhki-
men varren koukun (C) läpi.

TÄRKEÄÄ
l Älä anna pyyhkimen varren pudota lasille,

koska se voi vaurioittaa lasia.

7. Aseta pidätin (D) napakasti pyyhkimen
sulassa olevaan uraan (E).

Katso kuvaa ja varmista, että pidikkeet
ovat oikeassa suunnassa, kun työnnät
niitä uraan.

HUOM
l Ellei pidikettä tule uuden sulan mukana,

käytä vanhan sulan pidikettä.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto
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Yleishuolto

Polttoaine-, jäähdytysneste-, öl-
jy- ja pakokaasuvuodot
Katso autosi alle ja tarkasta onko siinä poltto-
aine-, jäähdytysneste-, öljy- tai pakokaasu-
vuotoja.

VAROITUS
l Jos havaitset epäilyttävän polttoainevuo-

don tai haistat polttoaineen hajun, älä
käytä autoa, vaan ota yhteyttä valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopis-
teeseen.

Ulko ja sisävalon toiminta
Käytä yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen
katkaisinta tarkistaaksesi, että kaikki valot
toimivat oikein.
Ellei valo syty, todennäköisenä syynä on pa-
lanut sulake tai viallinen polttimo. Tarkasta
sulakkeet ensin. Ellei sulake ole palanut tar-
kasta polttimot.
Lisätietoja sulakkeiden ja polttimoiden tar-
kistamisesta ja vaihtamisesta on kohdissa
“Sulakkeet” sivulla 10-19 ja “Polttimoiden
vaihto” sivulla 10-24.
Jos sulakkeet ja polttimot ovat kunnossa, suo-
sittelemme että tarkastutat ja korjautat auton.

Mittariston ja merkki/varoitus-
valon toiminta
Käynnistä moottori ja tarkista kaikkien lait-
teiden, mittarien sekä osoitin- ja varoitusva-
lojen toiminta.
Jos on joku vika, suosittelemme että tarkastu-
tat auton.

Saranoiden ja lukkojen voitelu
Tarkasta kaikki lukot ja saranat ja tarvittaessa
voiteluta ne.

Sulakkeet
Sulakkeet palavat estäen tulipalon, jos jotakin
sähköjärjestelmää ylikuormitetaan.
Jos sulake palaa, tarkastuta auto.
Lisätietoja sulakkeista on kohdissa “Sulak-
keiden arvot” sivulla 10-20 ja “Moottoriti-
lan sulaketaulukko” sivulla 10-22.

VAROITUS
l Sulakkeita ei saa vaihtaa mihinkään muu-

hun. Ellei asenneta oikeaa sulaketta, seu-
rauksena voi olla tulipalo, auton särkymi-
nen tai vakavia onnettomuuksia.

Sulakkeet

Sulakekotelon paikka
Sähköjärjestelmän suojaamiseksi ylikuormi-
tuksen tai oikosulkujen aiheuttamilta vauri-
oilta jokaisessa virtapiirissä on erillinen sula-
ke.
Sekä matkustamossa että moottoritilassa on
sulakekoteloja.

Matkustamo

LHD-autot
Matkustamon sulakekotelo on kuljettajan is-
tuimen edessä suojakannen alla kuvan osoit-
tamassa kohdassa.
Vedä sulakekotelon kantta irrottaaksesi sen.

Yleishuolto
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A- Sulakekotelo

RHD-autot
Matkustamon sulakekotelo sijaitsee hansikas-
lokeron takana kuvassa osoitetussa kohdassa.

A- Sulakekotelo
1. Avaa hansikaslokero.

2. Irrota hansikaslokeron oikealla puolella
oleva tanko (B) vetämällä tankoa oikeal-
le.

3. Vedä hansikaslokeron kiinnikettä (C) ja
kiinnikettä (D) itseäsi kohti kuvassa ole-
vien nuolten suuntaan ja irrota ne.

4. Irrota hansikaslokero vetämällä sitä poh-
jasta.

Moottoritila
Moottoritilan sulakekotelo on kuvan osoitta-
massa paikassa.

1. Paina kielekettä.
2. Irrota kansi.

Sulakkeiden arvot
Sulakkeiden nimellisarvot ja niiden sähköjär-
jestelmien nimet, joita sulakkeet suojaavat,
on ilmoitettu sulakkeen kannen sisäpuolella
(vasemmalta ohjattavat autot), hansikasloke-
ron takapuolella (oikealta ohjattavat autot) ja
sulakekotelon kannen sisäpuolella (moottori-
tilassa).

Sulakkeet
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HUOM
l Varasulakkeita on moottoritilan sulakekote-

lon kannessa. Kun vaihdat sulaketta, käytä
aina ampeerimäärältään samankokoista sula-
ketta.

Moottoritilan sulaketaulukko

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Am-
peeri-
luku

1 Sähkötoimiset
ikkunannostimet 30 A*

*: Sulake

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Am-
peeri-
luku

2 Takaikkunan
huurteenpoisto 30 A*

3 Lämmitin 30 A

4 Tuulilasin pyyh-
kimet 30 A

5 Ovilukot 25 A

6 — — —

7 Virran ulosotto 15 A

8 Takaikkunan
pyyhin 15 A

9 Kattoluukku 20 A

10 Virta-avain 10 A

11 Lisävaruste 10 A

12 Hätävilkut 15 A

13 Nelivetojärjes-
telmä 10 A

14 Jarruvalot 15 A

15 Mittaristo 10 A

16 SRS-turvatyyny 7,5 A
*: Sulake

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Am-
peeri-
luku

17 Radio 15 A

18 Ohjausyksikön
rele 7,5 A

19 Sisävalot 15 A

20 Peruutusvalot
(varalamput) 7,5 A

21 Taustapeilin
lämmitin 7,5 A

22 Taustapeilit 10 A

23
Savukkeensyty-
tin/virran ulosot-

to
15 A

*: Sulake

l Joitakin sulakkeita ei ole asennettu au-
toosi riippuen auton mallista ja teknisistä
ominaisuuksista.

l Yllä olevasta taulukosta näkyy laite ja
sitä vastaava sulake.

Sulakkeet
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Moottoritilan sulaketaulukko

Sulakekotelo

Sulakekotelon kannen tausta

No. Sym-
boli Sähköjärjestelmä

Am-
pee-
rilu-
ku

1 Sähköinen seisontajar-
ru

30
A*

*: Sulake

No. Sym-
boli Sähköjärjestelmä

Am-
pee-
rilu-
ku

2 Sähköinen seisontajar-
ru

30
A*

3 Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä

40
A*

4 Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä

30
A*

5 Sähköisesti säädettävä
istuin

30
A*

6 Lämmitetty istuin 30 A

7 Käynnistysmoottori 30
A*

8 Lämmitettävä ohjaus-
pyörä 15 A

9 Ajovalojen
pesin 20 A

10 Varaäänimerkki 20 A

11 Automaatti-
vaihteisto 20 A

12 Äänimerkki 10 A

13 Varjostin 20 A

*: Sulake

No. Sym-
boli Sähköjärjestelmä

Am-
pee-
rilu-
ku

14 Etusumu-
valot 15 A

15 Ajovalo-
automatiikka 10 A

16 Ilmastointilaitteen 10 A

17 Moottorinohjaus-
yksikkö 7,5 A

18 Laturi 7,5 A

19 Jäähdyttimen puhallin-
moottori

40
A*

20 Audiojärjestelmän
vahvistin 30 A

21
— — —

UREA SCR 30 A

22 IOD IOD 30 A

23
Ilmastointilaitteen

lauhduttimen
puhallinmoottori

30
A*

24 Akkuvirta-
anturi 7,5 A

*: Sulake

Sulakkeet
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No. Sym-
boli Sähköjärjestelmä

Am-
pee-
rilu-
ku

25  /
Sähköinen seisonta-

jarru/mukautuva
vakionopeus-
säädin (ACC)

7,5 A

26
Ajovalojen
kaukovalot

(oikea)
10 A

27
Ajovalojen
kaukovalot

(vasen)
10 A

28 Turboahtimen toimilai-
te 20 A

Diesel 20 A

29 ENG/POWER
20 A

25 A

30 Polttoainepumppu 15 A

31
Sytytyspuola 10 A

ENG/POWER 10 A

32
Ruiskutussuutin 20 A

PM -anturi 10 A

*: Sulake

No. Sym-
boli Sähköjärjestelmä

Am-
pee-
rilu-
ku

33
ETV 15 A

NOx -anturi 10 A

#1 — Varasulake 10 A

#2 — Varasulake 15 A

#3 — Varasulake 20 A
*: Sulake

l Joitakin sulakkeita ei ole asennettu au-
toosi riippuen auton mallista ja teknisistä
ominaisuuksista.

l Yllä olevasta taulukosta näkyy laite ja
sitä vastaava sulake.

Sulakekotelo ei sisällä varasulakkeita 7,5 A,
25 A tai 30 A. Jos jokin näistä sulakkeista pa-
laa, vaihda sen tilalle seuraava sulake:
7,5 A: 10 A Varasulake
25 A: 20 A varasulake
30 A: 30 A Audiojärjestelmän vahvistimen
sulake
Kun käytät korvaavaa sulaketta, vaihda sen
tilalle mahdollisimman pian sulake, jonka ni-
mellisarvo on oikea.

Sulakkeen tunnistaminen
Ampeerilu-

ku Väri

7,5 A Ruskea

10 A Punainen

15 A Sininen

20 A Keltainen

25 A Luonnonvärinen (valkoinen)

30 A Vihreä (sulaketyyppi) / Vaa-
leanpunainen (sulaketyyppi)

40 A Vihreä (sulaketyyppi)

Sulakkeen vaihto
1. Ennen kuin vaihdat sulakkeen, katkaise

aina sähkövirta kyseisestä virtapiiristä ja
käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF.

Sulakkeet
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2. Irrota sulakkeenvedin (A) moottoritilan
sulakekotelon sisältä.

3. Katso viallisen sulakkeen ampeeriluku
taulukosta.

B- Sulake on ehjä
C- Sulake on palanut

HUOM
l Jos jokin järjestelmä ei toimi, mutta sitä vas-

taava sulake ei ole palanut, vika voi olla
muualla järjestelmässä. Suosittelemme että
tarkastutat auton.

4. Asenna uusi samankokoinen sulake pai-
kalleen irrotustyökalun avulla samaan
paikkaan sulakekotelossa.

TÄRKEÄÄ
l Jos vasta vaihdettu sulake palaa lyhyen ajan

sisällä, suosittelemme että tarkastutat sähkö-
järjestelmän, jotta syy löytyy ja se voidaan
korjata.

l Älä koskaan käytä sulaketta, jonka koko on
määritettyä suurempi, tai korvaavaa esinettä
(kuten kaapelia tai foliota). Muuten virtapii-
rin johdot voivat ylikuumentua ja aiheuttaa
tulipalon.

Polttimoiden vaihto
Ennen kuin vaihdat polttimon, varmista että
valot on kytketty pois. Älä koske uuden polt-
timon lasiosiin paljain sormin, sillä poltti-
moon ihosta tarttunut rasva höyrystyy, kun
polttimo kuumenee ja höyry tiivistyy heijasti-
men päälle ja se himmenee.

TÄRKEÄÄ
l Älä asenna LED-tarvikepolttimoita.

LED-tarvikepolttimot voivat haitata auton
toimintaa, esim. estää valojen ja muiden au-
ton laitteiden oikean toiminnan.

l Polttimot ovat erittäin kuumia heti kun valot
on sammutettu.
Kun vaihdat polttimoa, odota että se jäähtyy
ennen kuin kosket siihen. Voit muuten polt-
taa itseäsi.

l Käsittele halogeenilampun polttimoita varo-
vasti. Halogeenipolttimon kaasu on paineis-
tettua, joten polttimo voi särkyä pudotettaes-
sa, kolautettaessa tai naarmutettaessa.

Polttimoiden vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Älä pidä koskaan kiinni halogeenilampun

polttimosta paljain käsin tai likaisilla käsi-
neillä yms.
Käsistä irtoava öljy voi aiheuttaa polttimon
särkymisen seuraavalla kerralla kun ajovalo-
ja tai seisontavaloja käytetään.
Jos lasin pinta on likainen, se on puhdistetta-
va alkoholilla, tinnerillä yms. ja asennettava
takaisin sen jälkeen kun se on aivan kuiva.

HUOM
l Jos olet epävarma siitä, kuinka työ on suori-

tettava, suosittelemme että otat yhteyden
asiantuntijaan.

l Varo naarmuttamasta auton koria, kun irrotat
lampun ja lasin.

HUOM
l Sateella tai autoa pestäessä lasin sisäpuoli

voi joskus höyryyntyä. Ilmiö on sama kuin
ikkunalasin huurtuminen kostealla ilmalla ja
se ei ole osoitus viasta.
Kun lamppu on kytketty päälle, lämpö pois-
taa höyryn. Jos lampun sisälle kerääntyy
kuitenkin vettä, suosittelemme että tarkastu-
tat sen.

Polttimen sijainti ja kapasiteet-
ti

TÄRKEÄÄ
l Palaneen polttimon tilalle tulee vaihtaa vain

saman tehoinen ja -mallinen uusi polttimo.
Jos käytät erilaista polttimoa, polttimo voi
vioittua tai jäädä syttymättä ja aiheuttaa au-
topalon.

Ulkopuolella

Edessä

1- Ajovalot
Halogeeni: 55 W (HIR2)
LED: −

2- Seisontavalot / päiväajovalot: –
3- Etusuuntavalot: 21 W (PY21W)
4- Etusumuvalot*: 35 W (H8)
5- Sivusuuntavalot: –

 
Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimo-
tyypit.

Polttimoiden vaihto
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HUOM
l Seuraavissa valoissa käytetään polttimon si-

jaan LED-valoa.
Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä
valoja, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
• Ajovalot (LED-tyyppiset)
• Seisontavalot / päiväajovalot
• Sivuvilkut (taustapeilissä)

Takana

1- Lisäjarruvalo: –
2- Takavalot (paitsi Venäjälle, Kazaksta-

niin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Mol-
dovaan toimitettavat autot): −

3- Takavalot: –
4- Takasumuvalo (LHD-autot): 21 W

(W21W)
Peruutusvalot (RHD-autot): 21 W
(W21W)

5- Rekisterikilven valot: 5 W (W5W)

6- Takasumuvalo (RHD-autot): 21 W
(W21W)
Peruutusvalo (LHD-autot): 16 W
(W16W)

7- Takasuuntavalot: 21 W (WY21W)
8- Jarruvalot: –

 
Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimo-
tyypit.

HUOM
l Seuraavissa valoissa käytetään polttimon si-

jaan LED-valoa.
Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä
valoja, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
• Lisäjarruvalo
• Takavalot
• Jarruvalot

Sisäpuolella

1- Ehostuspeilin valot*: 2 W
2- Kartanluku- ja kattovalot (edessä): 10 W
3- LED-sisävalo (älypuhelinlokero): −
4- Sisävalo (taka): 8 W
5- Tavaratilan valo: 5 W
6- LED-sisävalo (etumukiteline): −

HUOM
l Seuraavissa valoissa käytetään polttimon si-

jaan LED-valoa.
Jos sinun on korjattava tai vaihdettava näitä
valoja, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.
• LED-sisävalo (älypuhelinlokero)

Polttimoiden vaihto
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HUOM
• LED-sisävalo (etumukiteline)

Ajovalot (halogeenipolttimo)

HUOM
l Kun vaihdat auton oikealla puolella olevaa

polttimoa, varmistu, etteivät irrotetut osat
osu jäähdytysnesteen paisuntasäiliöön.

1. Dieselajoneuvoissa irrota pultti (A), ja
siirrä sitten alisulakerasiaa ja kiinnikettä
taaksepäin.

*: Ajoneuvon etuosa

2. Irrota korkki (B) kääntämällä sitä vasta-
päivään.

*: Ajoneuvon etuosa

3. Vedä kielekettä (B) ja vedä ulos pidike
(C).

4. Irrota polttimo (E) kääntämällä sitä vas-
tapäivään.

5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Polttimoiden vaihto
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HUOM
l Kun olet kiinnittänyt korkin (B), varmista,

että korkin merkki (F) osoittaa ylöspäin, ja
että korkki on lukittunut paikalleen. Jos
korkki ei ole lukittunut paikalleen, se voi ir-
rota ajon aikana.

Etusuuntavalot
1. Tee tilaa työskentelylle kääntämällä oh-

jauspyörä vastakkaiseen ääriasentoon
siihen sivuun nähden, jonka puolen polt-
timon haluat vaihtaa.

2. Irrota ruuvi (A) ja vedä sisälokasuojaa
(B) ulospäin irrottaaksesi kolme pidiket-
tä (C).

*:Ajoneuvon etuosa

TÄRKEÄÄ
l Vedä sisälokasuojaa (B) vain sen verran, että

saat irrotettua kolme pidikettä (C). Muutoin
sisälokasuoja voi rikkoutua.

3. Irrota kolme pidikettä (D) ja vedä rois-
kesuoja (E) taakse.

*:Ajoneuvon etuosa

4. Irrota pidike (F) kääntämällä sitä vasta-
päivään, ja irrota sitten polttimo pidik-
keestä kääntämällä sitä vastapäivään sa-
malla, kun painat sitä sisään.

*:Ajoneuvon etuosa

5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Kiinnitä pidike (D) asettamalla ensin pidik-

keen osa (G) reikään ja painamalla sitten osa
(H) siihen.

Polttimoiden vaihto
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HUOM

Etusumuvalot*
1. Tee tilaa työskentelylle kääntämällä oh-

jauspyörä vastakkaiseen ääriasentoon
siihen sivuun nähden, jonka puolen polt-
timon haluat vaihtaa.

2. Irrota ruuvi (A) ja vedä sisälokasuojaa
(B) ulospäin irrottaaksesi kolme pidiket-
tä (C).

*:Ajoneuvon etuosa

TÄRKEÄÄ
l Vedä sisälokasuojaa (B) vain sen verran, että

saat irrotettua kolme pidikettä (C). Muutoin
sisälokasuoja voi rikkoutua.

3. Irrota kolme pidikettä (D) ja vedä rois-
kesuoja (E) taakse.

*:Ajoneuvon etuosa

4. Pidä alhaalla kielekettä (F) ja vedä ulos
polttimon pidike (G).

*:Ajoneuvon etuosa

5. Käännä polttimoa (H) vastapäivään ja ir-
rota se.

6. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Polttimoiden vaihto
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HUOM
l Kiinnitä pidike (D) asettamalla ensin pidik-

keen osa (I) reikään ja painamalla sitten osa
(J) siihen.

Takasumuvalo (kuljettajan
puoli)/Peruutusvalo (matkusta-
jan puoli)

Muut kuin autot, joissa on taka-
lokasuoja

1. Irrota kolme pidikettä (A) ja vedä rois-
kesuoja (B) taakse.

*: Auton takaosa

2. Irrota kanta (C) kääntämällä sitä vasta-
päivään ja vedä sitten polttimo ulos kan-
nasta.

3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Palauta roiskesuoja (B) takaisin perusasen-

toonsa takapuskurissa.

l Kiinnitä pidike (A) asettamalla ensin pidik-
keen osa (D) reikään ja painamalla sitten osa
(E) siihen.

Autot, joissa on takalokasuoja
1. Poista kaksi pulttia (A).

Polttimoiden vaihto
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*: Auton takaosa

2. Irrota pidike (B) ja vedä roiskesuoja (C)
taakse.

*: Auton takaosa

3. Irrota kanta (D) kääntämällä sitä vasta-
päivään, ja vedä sitten polttimo ulos kan-
nasta.

4. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Palauta roiskesuoja (C) takaisin perusasen-

toonsa takapuskurissa.

l Kiinnitä pidike (B) asettamalla ensin pidik-
keen osa (E) reikään ja painamalla sitten osa
(F) siihen.

Takavaloyhdistelmät
1. Avaa takaluukku.
2. Kun olet irrottanut kaksi ruuvia (A), siir-

rä valoyksikköä taaksepäin ja irrota kol-
me valoyksikön tappia (B).

Polttimoiden vaihto
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HUOM
l Valoyksikön irrotus on helpompaa, jos asetat

kankaalla peitetyn talttakärkisen ruuvimeis-
selin tai muun vastaavan työkalun valoyksi-
kön alapuolelle, irrotat ylimmän tapin ja sit-
ten vedät valoyksikköä kulmittain ylöspäin.

3. Irrota takasuuntavalon kanta kääntämällä
sitä vastapäivään ja vedä sitten polttimo
ulos kannasta.

C- Takasuuntavalot
D- Jarruvalo (LED) - ei vaihdettavissa

HUOM
l Jarruvalon lamppuna käytetään LED-lamp-

pua hehkulampun sijaan.
Jos sinun on korjattava tai vaihdettava jarru-
valo, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

4. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Rekisterikilven valot
1. Irrota painamalla lamppua (A) auton va-

semmalle puolelle.

2. Työnnä koukku (B) sivuun esimerkiksi
kankaalla suojatulla suorateräisellä ruu-
vitaltalla ja irrota linssi.

Polttimoiden vaihto
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3. Irrota polttimo istukasta.

4. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Kun asennat lamppua, aseta ensin kielek-

keen (C) pää paikalleen ja kohdista sitten
kieleke (D).

Polttimoiden vaihto

10-33OGKL19E2 Huolto

10



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 OGKL19E2



Auton kyltit....................................................................................... 11-02
Auton mitat........................................................................................11-04
Teho...................................................................................................11-05
Auton paino.......................................................................................11-05
Moottorin tekniset tiedot................................................................... 11-09
Sähköjärjestelmä............................................................................... 11-10
Renkaat ja vanteet............................................................................. 11-10
CO2-massapäästöt............................................................................. 11-11
Ampeeriluku......................................................................................11-12

Tekniset tiedot

 OGKL19E2

11



Auton kyltit

Auton valmistenumero
Valmistenumero on stanssattu kuvan osoitta-
maan kohtaan.

Auton valmistekilpi
Auton valmistekilpi on niitattu kuvan osoitta-
maan paikkaan.

Kilvessä on auton mallikoodi, moottorimalli,
vaihteistomalli ja korin värikoodi jne.
Käytä näitä numeroita, kun tilaat varaosia.

1- Mallikoodi
2- Moottorin mallikoodi

3- Vaihteiston mallikoodi
4- Korin värikoodi
5- Sisävarustekoodi
6- Lisävarustekoodi
7- Varustekoodi

Tunnistuslevy (vain RHD au-
tot)

Auton tunnistusnumero on painettu valmiste-
kilpeen, joka on niitattu kojetaulun vasem-
paan etukulmaan. Se näkyy auton ulkopuolel-
ta tuulilasin läpi.

Auton kyltit
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Moottorimalli/-numero

Moottorin malli ja numero on painettu sylin-
terilohkoon kuvan osoittamaan paikkaan.

Bensiinikäyttöiset autot

*: Ajoneuvon etuosa

Dieselmoottorilla varustetut autot

*: Ajoneuvon etuosa

Auton kyltit
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Auton mitat

1 Raideleveys edessä 1.545 mm

2 Kokonaisleveys 1.805 mm

3 Etuylitys 955 mm

4 Akseliväli 2.670 mm

5 Takaylitys 780 mm

6 Kokonaispituus 4.405 mm

7 Maavara (kuormittamaton) 183 mm

8 Kokonaiskorkeus (kuormittamaton) 1.685 mm

9 Raideleveys takana 1.545 mm
Pienin

kääntösäde
Kori 5,7 m

Auton mitat
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Vanne 5,3 m

 

Teho

Huippunopeus

Käsivaihteisto 200 km/h*, 205 km/h

Automaattivaihteisto 193 km/h

CVT 195 km/h*, 200 km/h
*: Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavat autot

 

Auton paino

Paitsi Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavat autot
 
Autot, joissa on käsivaihteisto

Kohta GK1WXJJXL6/
GK1WXJJXR6

GK1WXJXXL6/
GK1WXJXXR6

GK1WXJSXL6/
GK1WXJSXR6

Istuinpaikkojen määrä 5 henkeä

Oma massa
Ilman lisävarusteita 1.425 kg 1.460 kg 1.425 kg

Lisävarusteilla 1.483 kg 1.542 kg 1.465 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.050 kg

Suurin sallittu akselimassa
Edessä 1.200 kg

Takana 1.160 kg
Suurin sallittu perävaunun
massa Jarrullinen 1.600 kg

Teho
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Kohta GK1WXJJXL6/
GK1WXJJXR6

GK1WXJXXL6/
GK1WXJXXR6

GK1WXJSXL6/
GK1WXJSXR6

Ilman jarruja 750 kg

Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun kohdistuva
kuormitus 80 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 3.650 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 25 kg

Suurin sallittu kattotelineen kuormitus 50 kg

Autot, joissa on automaattivaihteisto

Kohta GK9WXUMXZL6/GK9WXUMXZR6 GK9WXUHXZL6/GK9WXUHXZR6
Istuinpaikkojen määrä 5 henkeä

Oma massa
Ilman lisävarusteita 1.645 kg 1.675 kg

Lisävarusteilla 1.681 kg 1.740 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.300 kg

Suurin sallittu akselimassa
Edessä 1.200 kg

Takana 1.160 kg

Suurin sallittu perävaunun
massa

Jarrullinen 2.000 kg

Ilman jarruja 750 kg

Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun kohdis-
tuva kuormitus 100 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 4.300 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 25 kg

Suurin sallittu kattotelineen kuormitus 50 kg

Auton paino
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Autot, joissa on CVT-vaihteisto

Kohta

GK1WXTJXL
6/

GK1WXTJX
R6

GK1WXTXX
L6/

GK1WXTXX
R6

GK1WXTSX
L6/

GK1WXTSX
R6

GK1WXTJXZ
L6/

GK1WXTJXZ
R6

GK1WXTXX
ZL6/

GK1WXTXX
ZR6

GK1WXTSX
ZL6/

GK1WXTSX
ZR6

Istuinpaikkojen määrä 5 henkeä

Oma massa
Ilman lisävarusteita 1.460 kg 1.495 kg 1.460 kg 1.520 kg 1.560 kg 1.520 kg

Lisävarusteilla 1.518 kg 1.578 kg 1.500 kg 1.578 kg 1.643 kg 1.560 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.150 kg

Suurin sallittu akse-
limassa

Edessä 1.200 kg

Takana 1.160 kg

Suurin sallittu perä-
vaunun massa

Jarrullinen 1.600 kg

Ilman jarruja 750 kg

Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun
kohdistuva kuormitus 80 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 3.750 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 25 kg

Suurin sallittu kattotelineen kuormitus 50 kg

HUOM
l Enimmäisarvoja ei saa koskaan ylittää auton käytön aikana.

l Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

Auton paino
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Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavat autot

Kohta

KÄSIVAIHTEISTO CVT

GK1WXJMUL
6Z

GK1WXJHUL
6Z

2WD 4WD
GK1WXTMUL

6Z
GK1WXTHUL

6Z
GK1WXTMUZ

L6Z
GK1WXTHUZ

L6Z
Istuinpaikkojen määrä 5 henkeä

Oma massa
Ilman lisävarus-
teita 1.430 kg 1.465 kg 1.460 kg 1.500 kg 1.525 kg 1.565 kg

Lisävarusteilla 1.467 kg 1.491 kg 1.499 kg 1.526 kg 1.564 kg 1.628 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.050 kg 2.100 kg

Suurin sallittu ak-
selimassa

Edessä 1.200 kg

Takana 1.160 kg

Suurin sallittu pe-
rävaunun massa

Jarrullinen 1.600 kg

Ilman jarruja 750 kg

Suurin sallittu perävaunun veto-
koukkuun kohdistuva kuormitus 80 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 3.650 kg 3.700 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu
paino 25 kg

Suurin sallittu kattotelineen kuor-
mitus 50 kg

Auton paino
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HUOM
l Enimmäisarvoja ei saa koskaan ylittää auton käytön aikana.

l Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

 

Moottorin tekniset tiedot

Kohta Bensiinikäyttöiset autot Dieselmoottorilla varustetut autot
Moottorimalli 4B40 4N14
Sylinterien lukumäärä 4 rivi 4 rivi
Sylinteritilavuus 1.499 cc 2.268 cc
Sylinterin halkaisija 75,0 mm 86,0 mm
Isku 84,8 mm 97,6 mm
Nokka-akseli DOHC moottori DOHC moottori
Seoksen valmistus Elektroninen suihkutus Elektroninen suorasuihkutus

Suurin teho (ECC net) 120 kW/5.500 r/min
110 kW/5.500 r/min* 109 kW/3.500 r/min

Suurin vääntömomentti (ECC net) 250 Nm/2.400 - 4.500 rpm
250 Nm/2.000–3.500 r/min* 388 Nm/2.000 r/min

*: Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan toimitettavat autot

 

Moottorin tekniset tiedot
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Sähköjärjestelmä

Kohta

Paitsi Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle, Ukrainaan
ja Moldovaan toimitettavat autot

Venäjälle, Kazakstaniin, Val-
ko-Venäjälle, Ukrainaan ja

Moldovaan toimitettavat au-
tot

Bensiinikäyttöiset autot Dieselmoottorilla varustetut
autot

Jännite 12 V

Akku
Malli (JIS) Q-85*1 T-110*1 75D23L

Kapasiteetti
(5HR) 55 Ah 73 Ah 52 Ah

Laturin teho 110 A, 150 A*2 180 A 150 A

Sytytystulpan malli NGK SILKR7H 8 - SILKR7H 8
*1: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä
*2: Tuulilasin lämmittimellä varustetut autot

HUOM
l Auto Stop & Go (AS&G)-järjestelmällä varustetuissa autoissa on erityinen AS&G -akkutyyppi.

Muunlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa akun ennenaikaisen tyhjenemisen tai AS&G-järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti.
Ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen, kun vaihdat akun.

 

Renkaat ja vanteet

Rengas 215/70R16 100H 225/55R18 98H

Vanne Koko 16x6 1/2 JJ, 16x6 1/2 J 18x7 J

Sähköjärjestelmä
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Offset 38 mm

HUOM
l Katso lisätietoja kohdasta “Renkaiden ja vanteiden vaihtaminen” sivulla 10-14, kun vaihdat renkaita tai vanteita.

l Saat lisätietoja autossasi käytettävästä yhdistelmästä ottamalla yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseesi.

 

CO2-massapäästöt

Kohta

Yhdistetty
CO2 (g/km)

NEDC*1 WLTC*2

KÄSIVAIHTEISTO
GK1WXJJXL6/GK1WXJJXR6/
GK1WXJXXL6/GK1WXJXXR6 159 177

GK1WXJSXL6/GK1WXJSXR6 154 170

Automaattivaihteisto GK9WXUMXZL6/GK9WXUMXZR6/
GK9WXUHXZL6/GK9WXUHXZR6 183 194

CVT

GK1WXTJXL6/GK1WXTJXR6/
GK1WXTXXL6/GK1WXTXXR6 165 192

GK1WXTSXL6/GK1WXTSXR6 163 185

GK1WXTJXZL6/GK1WXTJXZR6/
GK1WXTXXZL6/GK1WXTXXZR6 175 196

GK1WXTSXZL6/GK1WXTSXZR6 173 190
*1: on lyhenne sanoista New European Driving Cycle
*2: on lyhenne sanoista Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle

CO2-massapäästöt
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HUOM
l Annetut arvot eivät anna takuita tai viittaa tietyn ajoneuvon CO2 -päästötasoihin.

Autoa itseään ei ole testattu, ja saman mallin autojen välillä voi olla eroja. Tähän autoon voi olla tehty tiettyjä muutoksia. Kuljettajan ajotyyli ja tie- ja
liikenneolosuhteet sekä ajettujen ajokilometrien määrä ja huollon taso vaikuttavat CO2-päästöihin.

 

Ampeeriluku

Bensiinikäyttöiset autot

LHD RHD

Ampeeriluku
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Dieselmoottorilla varustetut autot

LHD RHD

No. Kohta Määrä Voiteluaineet
1

Moottoriöljy

Bensiinikäyttöiset autot

Öljypohja 4,0 litraa

Katso sivu 10-04.

Öljysuodatin 0,2 litraa

Öljynjäähdytin 0,1 litraa

Dieselmoottorilla varustetut
autot

Öljypohja 5,5 litraa

Öljysuodatin 0,3 litraa

Öljynjäähdytin 0,1 litraa
2 Jarruneste Tarpeen mukaan Jarruneste DOT3 tai DOT4

*1: Mukaan lukien 0,65 l paisuntasäiliössä
*2: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista or-
gaanista hybridihappotekniikkaa
*3: Mukaan lukien 0,56 l paisuntasäiliössä

Ampeeriluku
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No. Kohta Määrä Voiteluaineet
Kytkinneste

3 Pesuneste 4,3 litraa —
4

Jäähdytysneste

Käsivaihteisto 5,0 litraa*1
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER
LONG LIFE COOLANT PREMIUM tai vas-

taavaa*2
Automaattivaihteisto 8,0 litraa*3

CVT 6,0 litraa*1

5 CVT-neste 7,8 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-
J4

6 Automaattivaihteiston öljy 7,6 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-
MA1

*1: Mukaan lukien 0,65 l paisuntasäiliössä
*2: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista or-
gaanista hybridihappotekniikkaa
*3: Mukaan lukien 0,56 l paisuntasäiliössä

TÄRKEÄÄ
l Käytä vain MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-MA1 -nestettä (automaattivaihteistossa) tai MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4 -nestettä

(CVT-nesteenä). Muun öljyn käyttäminen voi vahingoittaa vaihteistoa.

No. Kohta Määrä Voiteluaineet

7 Käsivaihteiston öljy 2,6 litraa
MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW
MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE

75W-80

8 Jakovaihteiston öljy 0,5 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super
Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE 809 Takatasauspyörästön öljy 0,4 litraa

Ampeeriluku
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No. Kohta Määrä Voiteluaineet

10 Jäähdytysaine (ilmastointi)

Paitsi Venäjälle, Kazakstaniin,
Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja
Moldovaan toimitettavat autot

430–470 g

HFO-1234yf

Venäjälle, Kazakstaniin, Valko-
Venäjälle, Ukrainaan ja Moldo-
vaan toimitettavat autot

HFC-134a

 

Ampeeriluku
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Jarrujärjestelmän varoitusnäyttö................... 6-62
Jarrujärjestelmän varoitusvalo...................... 6-62

8
8-nopeuksinen automaattivaihteisto
käsivalinnalla*................................................. 6-36

8-nopeuksinen automaattivaihteisto
käsivalintatilalla* ja INVECS-III
CVT -vaihteisto 8-portaisella käsiva-
lintatilalla*....................................................... 1-18

A
AdBlue™-nesteen lisääminen......................... 10-11
Ajan asetus........................................................ 7-51
Ajoneuvon kyltit..............................................11-02
Ajovakavuusjärjestelmä (ASC).........................6-64
Ajovaloautomatiikka

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin.................5-63
Ajovalojen merkkiääni...................................... 5-58
Ajovalojen pesimen katkaisin........................... 5-72
Ajovalot.............................................................5-59

Ajovalovilkku............................................... 5-59
Katkaisin....................................................... 5-57
Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Vaihto.......................................................... 10-27

Akku................................................................ 10-09
Käytettyjen akkujen hävittäminen................ 2-13
Latauksen varoitusvalo................................. 5-50
Tekniset tiedot............................................. 11-10

Tyhjentynyt akku (käynnistys hätä-
tilanteessa)................................................... 8-07

Alkuperäiset varaosat........................................ 2-12
Apukahvat......................................................... 7-90
Audio

CD-soitin.......................................................7-22
LW/MW/FM-radio........................................7-22
Ongelmatilanteet........................................... 7-55

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä..............6-29
Autoilu, alkoholi ja lääkkeet............................. 6-02
Automaattinen ilmastointi................................. 7-05
Automaattinen kaukovalojärjestelmä (AHB)....5-59
Automaattivaihteisto

Käsivalinta.................................................... 6-45
Käsivalintatila............................................... 6-38
Neste............................................................11-12
Valitsinvivun asento..............................6-36,6-42
Valitsinvivun paikat...................................... 6-44

Auton huoltaminen............................................9-02
Auton mitat......................................................11-04
Auton paino..................................................... 11-05
Auton rikkoutuminen........................................ 8-07
Auton valmistekilpi (vain oikealta oh-
jattavat autot)................................................. 11-02

Auton valmistenumero.................................... 11-02
Auton yleistiedot............................................. 11-04
Avaimen numerolaatta.......................................3-02
Avaimet............................................................. 3-02
Avaimeton ohjausjärjestelmä

Hätäpainike................................................... 3-15
Varoituksen aktivoituminen.......................... 3-13

B
Bensiinin hiukkassuodatin (GPF)*....................6-25
Bluetooth® 2.0 -liittymä................................... 7-57

C
CD-soitin........................................................... 7-22
CO2-massapäästöt........................................... 11-11

D
Dieselauton hehkutuksen merkkivalo............... 5-48
Dieselöljyn hiukkassuodatin (DPF).................. 6-26
Digitaalikello

Ajan asetus.................................................... 7-51
DPF....................................................................6-26

E
Ehostuspeili....................................................... 7-82
Ehostuspeilin valo

Polttimon teho.............................................10-26
Elektroninen avaintarkistus (Varkau-
denestojärjestelmä).......................................... 3-03

ERA-GLONASS............................................... 8-02
Etuistuimet........................................................ 4-02
Etusisävalo

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-26
Etusumuvalot

Katkaisin....................................................... 5-67
Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Vaihto.......................................................... 10-29

Etusuuntavalot
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Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Vaihto.......................................................... 10-28

H
Hansikaslokero.................................................. 7-87
Heijastusnäyttö (HUD)......................................5-52
Hinaus................................................................8-25
Huollon varotoimet......................................... 10-02
Huurteenpoisto.......................................... 7-06,7-11
Huurteenpoisto (takaikkuna)............................. 5-73
Hätäavain...........................................................3-15
Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä.......................6-61

I
i-koon lasten turvaistuinjärjestelmä.................. 4-18
Ilmanpuhdistin...................................................7-22
Ilmastointi

Automaattinen ilmastointi.............................7-05
Ilmastointilaitteen mukauttaminen................7-16
Kaksialueinen automaattinen il-
mastointilaite............................................... 7-10
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Tärkeitä ilmastoinnin käyttövihjeitä............. 7-02

Ilmastointilaitteen mukauttaminen....................7-16
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etuistuimet.....................................................4-02
Istuin

Lämmitetty istuin.......................................... 4-04
Pääntuet.........................................................4-05
Säätö..............................................................4-02
Takaistuin...................................................... 4-03
Tavaratilan teko.............................................4-07

J
Jakovaihteiston öljy.........................................11-12
Jarruassistenttijärjestelmä..................................6-60
Jarru

Jarrun automaattinen pito..............................6-55
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)....................6-61
Seisontajarru................................................. 6-04
Sähköinen seisontajarru................................ 6-05

Jarrutus
Jarrutus..........................................................6-54
Käsijarru........................................................6-04
Neste................................................. 10-08,11-12

Jarruvalot
Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25

Juomateline........................................................7-88
Järjestelmän tarkistusnäyttö.............................. 5-10
Jäähdytysneste (moottori)..................... 10-06,11-12

K
Kaistavahtijärjestelmä (LDW).........................6-111
Kaksialueinen automaattinen ilmastointilaite... 7-10
Kartanlukuvalot.................................................7-86

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-26
Katalysaattori*................................................ 10-03
Kattoluukku.......................................................3-32
Kattotelineen varotoimenpiteet....................... 6-135
Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus.........3-04
Kauko-ohjausjärjestelmä...................................3-08
Keskuslukitus.................................................... 3-17
Konepelti......................................................... 10-03
Kortinpidike......................................7-82,7-83,7-87

Kyltit................................................................11-02
Kytkin

Neste................................................. 10-08,11-12
Kyynärnoja................................................4-03,4-04
Käsivaihteisto.................................................... 6-35
Käsivaihteiston öljy.........................................11-12
Käynnistys hätätilanteessa.................................8-07
Käynnistys käynnistyskaapeleilla
(käynnistys hätätilanteessa)............................. 8-07
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ja hävittämistä koskevaa tietoa........................ 2-12

L
Lapsilukot takaovet........................................... 3-19
Lasten turvaistuin

Alemman kiinnitysankkurin paikka..............4-21
Jos autossa on turvatyyny etumat-
kustajan puolella, lasten turvais-
tuinta asennettaessa on oltava va-
rovainen...............................................4-14,4-26

Kiinnitysankkureiden paikat......................... 4-21
Lastenistuin....................................................... 4-14
Latauksen varoitusvalo......................................5-50
LED-ajovalojen varoitusvalo............................ 5-58
LED-sisävalo (etumukiteline)........................... 7-86

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-26
LED-sisävalo (älypuhelinlokero)...................... 7-86

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-26
Link System*.....................................................7-57
Lisäjarruvalo

Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Lisävaruste (Asennus)....................................... 2-11
Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS)

Aakkosellinen hakemisto

12- 2 OGKL19E2Aakkosellinen hakemisto



varoitusnäyttö................................................6-62
varoitusvalo...................................................6-62

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)........................ 6-61
Lumiketjut....................................................... 10-16
LW/MW/FM-radio............................................ 7-22
Lämmitetty istuin.............................................. 4-04

M
Merkki- ja varoitusvalot.................................... 5-21
Merkkivalot....................................................... 5-47
Mitat................................................................ 11-04
Mittaristo........................................................... 5-02
Mittarivalaistuksen säädin.................................5-02
Moottori

Jäähdytysneste.................................. 10-06,11-12
Käytetyn moottoriöljyn turvalli-
suutta ja hävittämistä koskevaa tietoa......... 2-12

Numero........................................................11-02
Tekniset tiedot............................................. 11-09
Ylikuumeneminen.........................................8-09
Öljy............................................................. 10-04
Öljy ja öljynsuodatin................................... 11-12

Moottorin katkaisin........................................... 6-15
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen..6-19
Moottorin tekniset tiedot................................. 11-09
Moottorin varoitusvalo......................................5-49
Mukautuva vakionopeussäädin (ACC)............. 6-76
Multi Around Monitor.....................................6-126
Mäkilähtöapu.....................................................6-58

N
Nelivedon käyttö............................................... 6-51

Nesteet ja voiteluaineet................................... 11-12
Neste

Automaattivaihteiston öljy.......................... 11-12
CVT-neste....................................................11-12
Jarruneste.......................................... 10-08,11-12
Jäähdytysneste.................................. 10-06,11-12
Kytkinneste....................................... 10-08,11-12
Pesuneste...........................................10-08,11-12

Nopeudenrajoitin...............................................6-71

O
Odottavat äidit................................................... 4-13
Ohjaus

Ohjauspyörän korkeuden säätö..................... 6-09
Ohjauspyörän lukinta.................................... 6-17

Ohjauspyörän lämmityksen kytkin....................5-74
Ole varovainen asentaessasi lasten
turvaistuinta etupenkille, jossa on turvatyyny..4-26

Ovet
Keskuslukitus................................................3-17
Lapsilukot..................................................... 3-19
Takalukitusjärjestelmä.................................. 3-18

Ovien lukitseminen ja avaaminen..................... 3-15
Ovitaustapeili

Sisäpuolella................................................... 6-10
Ulkopuolella..................................................6-11

P
Paino................................................................11-05
Peilin lämmitin.................................................. 6-13
Peili

Sisäpuolinen taustapeili................................ 6-10
Taustapeilit.................................................... 6-11

Peruutusvalot
Polttimoiden tyyppi ja sijainti.....................10-25
Vaihto.......................................................... 10-31

Perävaunun vetäminen.................................... 6-136
Pesin

Katkaisin....................................................... 5-72
Neste................................................. 10-08,11-12

Pesu................................................................... 9-03
Polttimoiden vaihto......................................... 10-24
Polttoaine

Jäljellä olevan polttoaineen määrän
varoitusnäyttö.............................................. 5-07

Jäljellä olevan polttoaineen näyttö................5-07
Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset 2-12
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Polttoaineen valinta.......................................2-02
Polttoainesäiliön täyttäminen........................2-03
Säiliön tilavuus..............................................2-03

Power panoramic -kattoluukku......................... 3-32
Puhdistus

Ajoneuvon sisusta......................................... 9-02
Ajoneuvon ulkopuoli.................................... 9-03

Pysäköintianturit (edessä/takana).................... 6-119
Pysäköinti.......................................................... 6-08

Käsijarru........................................................6-04
Seisontajarru................................................. 6-04
Sähköinen seisontajarru................................ 6-05
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Pyyhkimen sulan vaihto..............................10-17
Takaikkuna.................................................... 5-72
Tuulilasi.........................................................5-68

Pääntuet............................................................. 4-05
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Vaihto.......................................................... 10-32
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Renkaan korjauspakkaus................................... 8-12
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