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Mittaristo ja hallintalaitteet (kuljettajan alue)
1. Vaihtopainikkeet* s. 6-30
2. Mittaristo s. 5-02
3. Ajovalojen pesimen katkaisin* s. 5-24

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin s. 5-20
4. Ajovakausjärjestelmän (ASC) OFF-kytkin s. 6-56
5. Polttoainesäiliön täyttötulpan vapautusvipu* s. 2-03
6. Konepellin vapautusvipu s. 10-03
7. Sähkötoimisten ikkunannostinten katkaisin* s. 3-21
8. Lukituskatkaisin* s. 3-22
9. Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin s. 5-17

10. Kaistavahtijärjestelmän (LDW) kytkin* s. 6-71
11. Taustapeilien katkaisin* s. 6-09
12. Virta-avain* s. 6-12

Moottorin katkaisin* s. 6-13
13. Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin s. 5-15

Suuntavalon vipu s. 5-18
Etusumuvalon katkaisin* s. 5-19
Takasumuvalon katkaisin s. 5-20

Mittaristo ja hallintalaitteet (kuljettajan alue)
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Mittaristo ja hallintalaitteet
1. Audio* s. 7-38

Digitaalikello* s. 7-103
AUDIONÄYTTÖ*, MITSUBISHI-monitoimiviestintäjärjestelmä
(MMCS)*, Smartphone Link -ääninäyttö**
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

2. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
3. Lämmitin*/ilmastointi* s. 7-04
4. Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo s. 4-24, 4-26
5. SRS-turvatyynyjärjestelmä (etumatkustajan istuin) s. 4-24, 4-27
6. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
7. Hansikaslokero s. 7-106
8. Savukkeensytytin s. 7-102
9. USB-tuloliitin* s. 7-97

HDMI-liitäntä* s. 7-100
10. Avainaukko* s. 6-20
11. Keskikonsolin alataso s. 7-106, 7-106
12. Vaihdevipu* s. 6-26

Valitsinvipu* s. 6-27
13. Käsijarruvipu s. 6-05
14. Juomateline s. 7-108
15. Keskikonsolilokero s. 7-106, 7-107

Virran ulosotto s. 7-102
16. Easy Select 4WD* s. 6-34

Super Select 4WD II* s. 6-38
17. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin* s. 6-22
18. Takatasauspyörästön lukon katkaisin* s. 6-42
19. Lämmitetyn istuimen katkaisin* s. 4-03
20. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-19
21. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) – turvatyyny (kuljettajan istuin)

s. 4-23, 4-27
Äänimerkin katkaisin s. 5-26

22. Bluetooth® 2.0 -liittymä* s. 7-76
23. Audiokaukosäätimen katkaisimet* s. 7-50
24. Vakionopeuskatkaisin* s. 6-59
25. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25

Mittaristo ja hallintalaitteet
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1. Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo* s. 4-24, 4-26
2. Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätövipu s. 6-07
3. Audiokaukosäätimen katkaisimet* s. 7-27, 7-50
4. Vakionopeuskatkaisin* s. 6-59
5. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) – turvatyyny (kuljettajan istuin)

s. 4-23, 4-27
Äänimerkin katkaisin s. 5-26

6. Bluetooth® 2.0 -liittymä* s. 7-76
7. Varoitusvilkun katkaisin s. 5-19
8. Savukkeensytytin s. 7-102
9. USB-tuloliitin* s. 7-97

HDMI-liitäntä* s. 7-100
10. Auto Stop & Go (AS&G) OFF -katkaisin* s. 6-22
11. Käsijarruvipu s. 6-05
12. Keskikonsolilokero s. 7-106, 7-107

Virran ulosotto s. 7-102
13. Juomateline s. 7-108
14. Easy Select 4WD* s. 6-34

Super Select 4WD II* s. 6-38
15. Vaihdevipu* s. 6-26

Valitsinvipu* s. 6-27
16. Keskikonsolin alataso s. 7-106, 7-106
17. Avainaukko* s. 6-20
18. Takatasauspyörästön lukon katkaisin* s. 6-42
19. Lämmitetyn istuimen katkaisin* s. 4-03
20. Sulakkeet s. 10-16
21. Hansikaslokero s. 7-106
22. Sivutuuletussuuttimet s. 7-02
23. SRS-turvatyynyjärjestelmä (etumatkustajan istuin) s. 4-24, 4-27
24. Lämmitin*/ilmastointi* s. 7-04
25. Keskustuuletussuuttimet s. 7-02
26. Takaikkunan lämmittimen katkaisin s. 5-25
27. Audio* s. 7-17 7-38

Digitaalikello* s. 7-103
AUDIONÄYTTÖ*, MITSUBISHI-monitoimiviestintäjärjestelmä
(MMCS)*, Smartphone Link -ääninäyttö**
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan käsikirjasta.

Mittaristo ja hallintalaitteet
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Sisäpuoli 

Single cab
1. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-08
2. Varjostimet s. 7-101
3. Etuistuimet s. 4-02
4. Pääntuet s. 4-05
5. Tunkki s. 8-12
6. Työkalut s. 8-12
7. Ensiapupakkauksen ja varoituskolmion kiinnitysnauhat s. 7-110
8. Tunkin kahva s. 8-11
9. Turvavyöt s. 4-06

10. Sisävalot s. 7-104, 10-22, 10-29
11. Mikrofoni* s. 7-77

Sisäpuoli
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Club cab
1. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-08
2. Sisävalo (edessä)* s. 7-103, 10-22, 10-28

Kartanlukuvalot* s. 7-103, 10-22, 10-28
Aurinkolasien tasku* s. 7-106, 7-108

3. Mikrofoni* s. 7-77
4. Sisävalo (takana) s. 7-103, 10-22, 10-29
5. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho* s. 4-23, 4-31
6. Turvavyöt s. 4-06

Säädettävä turvavyön kiinnityspiste s. 4-09
7. Ensiapupakkauksen ja varoituskolmion kiinnitysnauhat* s. 7-110
8. Tunkki s. 8-11
9. Tunkin kahva s. 8-11

10. Takaistuimet* s. 4-04
11. Työkalut s. 8-12
12. Ensiapupakkauksen ja varoituskolmion kiinnitysnauhat* s. 7-110
13. Pääntuet s. 4-05
14. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - sivuturvatyyny* s. 4-23, 4-30
15. Etuistuimet s. 4-02
16. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - etupolviturvatyyny (kuljettajan is-

tuin)* s. 4-23, 4-27
17. Sulakkeet s. 10-16
18. Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätövipu s. 6-07
19. Varjostimet s. 7-101

Kortinpidike s. 7-101
Ehostuspeili s. 7-101

Sisäpuoli
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Double cab
1. ERA-GLONASS* s. 8-02

Sisävalo (edessä) s. 7-103, 10-22, 10-28
Kartanlukuvalot s. 7-103, 10-22, 10-28
Aurinkolasien pidike s. 7-106, 7-108

2. Mikrofoni* s. 7-77
3. Sisävalo (takana) s. 7-103, 10-22, 10-29
4. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - turvaverho s. 4-23, 4-31
5. Turvavyöt s. 4-06

Säädettävä turvavyön kiinnityspiste s. 4-09
6. Kyynärnoja s. 4-04

Juomateline s. 7-108
7. Tunkki s. 8-11
8. Tunkin kahva s. 8-11
9. Työkalut s. 8-12

10. Ensiapupakkauksen ja varoituskolmion kiinnitysnauhat s. 7-110
11. Takaistuimet s. 4-04
12. Pääntuet s. 4-05
13. SRS-turvatyynyjärjestelmä - sivuturvatyyny (etuistuin) s. 4-23,

4-30
14. Etuistuimet s. 4-02
15. Turvatyynyjärjestelmä (SRS) - kuljettajan polviturvatyyny

s. 4-23, 4-27
16. Sulakkeet s. 10-16
17. Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätövipu s. 6-07
18. Varjostimet s. 7-101

Kortinpidike s. 7-101
Ehostuspeili s. 7-101

19. Sisäpuolinen taustapeili s. 6-08

Sisäpuoli
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Ulkopuoli - etuosa 

Single cab
1. Polttoainesäiliön täyttötulppa s. 2-03
2. Sulkeminen ja avaaminen s. 3-15

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus s. 3-04
3. Taustapeilit s. 6-09
4. Sivusuuntavalot s. 5-18, 10-21
5. Ajovalojen pesin* s. 5-24
6. Ajovalot s. 5-15, 10-21, 10-23
7. Etuvilkut s. 5-18, 10-21, 10-24
8. Seisontavalot s. 5-15, 10-21, 10-24
9. Etusumuvalot* s. 5-19, 10-2110-24

Ajovaloautomatiikka s. 5-17, 10-21, 10-24
10. Konepelti s. 10-03

Moottoritila s. 10-02, 11-17
11. Pyyhin ja pesimet s. 5-20, 10-14
12. Antenni s. 7-75

Ulkopuoli - etuosa
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Club cab

Lukuunottamatta voimakkaita purkaus- 

ajovaloja

Voimakas 

purkausajovalo

1. Polttoaineen täyttöaukko* s. 2-03
2. Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus* s. 3-04

Kauko-ohjausjärjestelmä* s. 3-07
Sulkeminen ja avaaminen s. 3-15

3. Sivuvilkut (ulkopuolisessa taustapeilissä)* s. 5-18, 10-21
4. Taustapeilit s. 6-09
5. Sivuvilkut (lokasuojassa)* s. 5-18, 10-21
6. Ajovalojen pesin* s. 5-24
7. Ajovalot s. 5-15, 10-21
8. Ajovaloautomatiikka s. 5-17, 10-20

Seisontavalot s. 5-15, 10-21
9. Etuvilkut s. 5-18, 10-21, 10-24

10. Etusumuvalot s. 5-19, 10-2110-24
11. Etusumuvalot* s. 5-19, 10-2110-24

Ajovaloautomatiikka s. 5-17, 10-21, 10-24
12. Seisontavalot s. 5-15, 10-21, 10-24
13. Etuvilkut s. 5-18, 10-21, 10-24
14. Ajovalot s. 5-15, 10-21, 10-23
15. Konepelti s. 10-03

Moottoritila s. 10-02, 11-17
16. Pyyhin ja pesimet s. 5-20, 10-14
17. Antenni s. 7-75

Ulkopuoli - etuosa
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Double cab

Lukuunottamatta voimakkaita purkaus- 

ajovaloja

Voimakkaiden purkausajovalojen 

tyyppi

1. Polttoaineen täyttöaukko* s. 2-03
2. Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus* s. 3-04

Kauko-ohjausjärjestelmä* s. 3-07
Sulkeminen ja avaaminen s. 3-15

3. Sivuvilkut (ulkopuolisessa taustapeilissä)* s. 5-18, 10-21
4. Taustapeilit s. 6-09
5. Sivuvilkut (lokasuojassa)* s. 5-18, 10-21
6. Ajovalojen pesin* s. 5-24
7. Ajovalot s. 5-15, 10-21
8. Ajovaloautomatiikka s. 5-17, 10-20

Seisontavalot s. 5-15, 10-21
9. Etuvilkut s. 5-18, 10-21, 10-24

10. Etusumuvalot s. 5-19, 10-21, 10-24
11. Etusumuvalot* s. 5-19, 10-2110-24

Ajovaloautomatiikka s. 5-17, 10-21, 10-24
12. Seisontavalot s. 5-15, 10-21, 10-24
13. Etuvilkut s. 5-18, 10-21, 10-24
14. Ajovalot s. 5-15, 10-21, 10-23
15. Konepelti s. 10-03

Moottoritila s. 10-02, 11-17
16. Pyyhin ja pesimet s. 5-20, 10-14
17. Antenni s. 7-75

Ulkopuoli - etuosa
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Ulkopuoli - takaosa

Single cab

1. Renkaiden ilmanpaineet s. 10-11
Renkaiden vaihto s. 8-16
Renkaiden vaihtojärjestys s. 10-12
Talvirenkaat s. 10-13
Lumiketjut s. 10-13

2. Taka- ja jarruvalot s. 5-15, 10-21, 10-26
3. Takasuuntavalot s. 5-18, 10-21, 10-26
4. Peruutusvalot s. 10-21, 10-26

Takasumuvalo (kuljettajan puoli) s. 5-20, 10-21, 10-26
5. Vararengas s. 8-17
6. Rekisterikilven valo s. 5-14, 10-21, 10-27
7. Takaluukku s. 3-20
8. Lisäjarruvalo s. 10-21

Ulkopuoli - takaosa
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Club cab
1. Renkaiden ilmanpaineet s. 10-11

Renkaiden vaihto s. 8-16
Renkaiden vaihtojärjestys s. 10-12
Talvirenkaat s. 10-13
Lumiketjut s. 10-13

2. Taka- ja jarruvalot s. 5-15, 10-21, 10-26
3. Takasuuntavalot s. 5-18, 10-21, 10-26
4. Peruutusvalot s. 10-21, 10-26

Takasumuvalo (kuljettajan puoli) s. 5-20, 10-21, 10-26
5. Vararengas s. 8-17
6. Rekisterikilven valo s. 5-14, 10-21, 10-27
7. Takaluukku s. 3-20
8. Taustakamera* s. 6-75
9. Lisäjarruvalo s. 10-21

Ulkopuoli - takaosa
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Double cab
1. Renkaiden ilmanpaineet s. 10-11

Renkaiden vaihto s. 8-16
Renkaiden vaihtojärjestys s. 10-12
Talvirenkaat s. 10-13
Lumiketjut s. 10-13

2. Taka- ja jarruvalot s. 5-15, 10-21, 10-26
3. Takasuuntavalot s. 5-18, 10-21, 10-26
4. Peruutusvalot s. 10-21, 10-26

Takasumuvalo (kuljettajan puoli) s. 5-20, 10-21, 10-26
5. Vararengas s. 8-17
6. Rekisterikilven valo s. 5-14, 10-21, 10-27
7. Takaluukku s. 3-20
8. Taustakamera* s. 6-75
9. Lisäjarruvalo s. 10-21

Ulkopuoli - takaosa
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Pikaopas

Ovien lukitseminen ja avaami-
nen

Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus*
Paina avaimen katkaisinta ja kaikki ovet lu-
kittuvat tai avautuvat tarvittaessa.
Myös taustapeilejä on mahdollista käyttää.
(Autot, joissa on peilin sisäänvetokatkaisin)
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.

Peilien sisäänvetokatkaisimella varustetuissa
autoissa ulkotaustapeilit voidaan taittaa ja oi-
kaista automaattisesti painamalla lukituskyt-
kintä (LOCK) (1) tai avauskytkintä (UN-
LOCK) (2).
Katso kohta “Ulkotaustapeilien käyttö” si-
vulla 3-05.

Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus*
Kun kauko-ohjausjärjestelmän avain on mu-
kanasi ja toimintasäteen sisällä, paina kuljet-
tajan tai etumatkustajan oven lukitus-/avaus-
kytkintä (A), jolloin ovet lukkiutuvat/avautu-
vat.
Toimintoalue on noin 70 cm kuljettajan tai
etumatkustajan oven avaus-/lukituskytkimes-
tä.

Katso kohta “Kauko-ohjausjärjestelmä*”
sivulla 3-07.

Kuljettajan istuimen ympäristö
Pikaopas
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1-Sähkötoimiset kauko-ohjatta-
vat taustapeilit*

Peilin paikan säätö

Lukuun ottamatta autoja, 

joissa on peilin 

sisäänvetokatkaisin

Autot, joissa on 

peilin sisäänveto- 

katkaisin

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

 
Katso kohta “Taustapeilit” sivulla 6-09.

2-Moottorin katkaisin*
Jos avaimettoman käytön ohjain on mukana-
si, voit käynnistää moottorin. Jos painat
moottorikatkaisinta ilman, että painat jarru-
poljinta (A/T) tai kytkinpoljinta (M/T), toi-
mintatila vaihtuu järjestyksessä OFF, ACC,
ON, OFF.

OFF - Moottorin katkaisimen merkki-
valo sammuu.

ACC- Moottorin katkaisimen merkki-
valo palaa oranssina.

ON- Moottorin katkaisimen merkki-
valo palaa vihreänä.

 
Katso kohta “Moottorin katkaisin” sivulla
6-13.

3-Yhdistelmäajovalot
Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

Tyyppi 1

OFF Kaikki valot sammuvat

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

Ajovalot ja muut valot syttyvät

Tyyppi 2

Pikaopas
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OFF Kaikki valot sammuvat

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. Kaikki valot sam-
muvat automaattisesti, kun vir-
ta-avain käännetään OFF-asen-
toon tai toimintatilaksi valitaan
OFF.

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

Ajovalot ja muut valot syttyvät

Katso kohta “Yhdistelmävalojen ja valon-
vaihtimen katkaisin” sivulla 5-15.

3-Suuntavalon vipu
Suuntavalot vilkkuvat, kun vipua käytetään.

1. Suuntavalot
2. Kaistanvaihtomerkit

 
Katso kohta “Suuntavalon vipu” sivulla
5-18.

4-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
*: Autot, joissa on etäisyyden säätö

 
Katso kohta “Ohjauspyörän korkeuden ja
etäisyyden säätäminen” sivulla 6-07.

Pikaopas
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5-Tuulilasinpyyhkimen ja pesi-
men katkaisin
Autot, joissa ei ole sadevesianturia

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät ker-
ran.

OFF - Pois päältä
INT- Tihkutoiminto (Nopeuteen

perustuva)
LO- Hidas toiminta
HI- Nopea toiminta

Ajoneuvot, joissa on sadeanturi

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 5-20.

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

Kuljettajan puoleinen 

katkaisin LHD

Kuljettajan puoleinen 

katkaisin RHD

1. Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
2. Matkustajan puoleisen etuoven lasi
3. Vasemman takaoven ikkuna (Double

cab)
4. Oikean takaoven ikkuna (Double cab)
5. Lukituskatkaisin

Lukituskatkaisin
Jos painat kytkintä (5), matkustajien kytkimiä
ei voi käyttää. Peruuta painamalla sitä uudel-
leen.
 

Pikaopas
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Katso kohta “Sähkötoimiset ikkunannosti-
met*” sivulla 3-21.

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

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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

Automaattivaihteiston käsiva-
lintatila 5A/T

Valitsinvivun käyttö
Vaihteisto valitsee optimaalisen välityssuh-
teen automaattisesti ajonopeuden ja kaasu-
polkimen asennon mukaan.

LHD

RHD

Paina jarrupoljinta ja siirrä valit-
sinvipu loven läpi.

Siirrä valitsinvipu loven läpi.

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.

Pikaopas
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Katso kohta “Automaattivaihteiston käsi-
valintatila 5A/T” sivulla 6-27.

Monitoiminäyttö
Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan en-
nen sen käyttöä.
Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot:
matkamittari, osamatkamittari, keskimääräi-
nen polttoaineenkulutus jne.

1- Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö
® s. 5-06

2- Valitsinvivun asennon näyttö*
® s. 6-29

3- Nopeudenrajoittimen näyttö* ® s. 6-66
4- Vaihteenvaihdon ilmaisin* ® s. 6-26
5- Jäljellä olevan polttoaineen näyttö

® s. 5-06
6- Varoitus tienpinnan jäätymisestä*

® s. 5-05

7- Tietonäyttö ® s. 5-03
8- Huollon muistutin ® s. 5-07

 
Katso kohta “Tietonäyttö” sivulla 5-02.

Pikaopas
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Polttoaineen valinta

Suositeltava poltto-
neste

Setaaniluku (EN 590)
51 tai korkeampi

TÄRKEÄÄ
l Autosi on suunniteltu käyttämään dieselpolt-

toainetta, joka täyttää EN590 standardin.
Muuntyyppisen dieselpolttoaineen (biodie-
sel, metyyliesteri jne.) käyttö voi heikentää
moottorin suorituskykyä ja lyhentää sen
käyttöikää.

l Jos ei käytetä talvella asianmukaista talvilaa-
dun polttoainetta, hehkutuksen merkkivalo
voi vilkkua ja moottorin kierrosluku voi jää-
dä tyhjäkäyntinopeuteen, koska polttoaine
jäätyy. Anna moottorin käydä tällöin jouto-
käyntiä noin 10 minuutin ajan. Käännä sitten
virta-avain pois‑asentoon tai valitse sytytys-
virran tilaksi OFF (POIS) ja käännä virta-
avain tai kytke sytytysvirta sen jälkeen välit-
tömästi takaisin päälle ja varmista, ettei heh-
kutuksen merkkivalo syty. (Katso kohta
“Dieselauton hehkutuksen merkkivalo” si-
vulla 5-12)

HUOM
l Parafiinin erottumisen vuoksi polttoaineen

virtaamiskyky heikkenee huomattavasti läm-
pötilan laskiessa.
Siksi käytössä on kahdenlaista polttoainetta:
kesälaatua ja talvilaatua.
Se on otettava huomioon talvikäytössä.
Valitse polttoainelaatu ulkolämpötilan mu-
kaan.

Yli -5 °C: “kesälaadun” diesel
Alle -5 °C: “talvilaadun” diesel

Ennen kuin ajat ulkomaille, katso millaisia
polttoaineita on saatavissa paikallisilta huol-
toasemilta.

l 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 hajottaa ja poistaa saostumat ja pa-
lauttaa moottorin 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

B7: Dieselpolttoaine, jonka rasvahapon me-
tyyliesterin pitoisuus on enintään 7,0 %
(V/V) - esim. EN 590 -standardin mukainen
dieselpolttoaine
Dieselmoottoreissa voi käyttää EU-standar-
din EN590 mukaista B7-dieselpolttoainetta
(jonka rasvahapon metyyliesterin pitoisuus
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.

Polttoaineen valinta
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Polttoainesäiliön
täyttäminen

VAROITUS
l Polttoainetta käsiteltäessä on noudatetta-

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

l Polttoaine on erittäin helposti syttyvää ja
räjähtävää. Voit polttaa tai loukata itseäsi
vakavasti sitä käsitellessä. Kun täytät
polttoainetta autoosi, sammuta moottori
aina ja pysyttele etäällä liekeistä, kipinöis-
tä ja savuavista aineista. Käsittele poltto-
ainetta aina hyvin tuuletetuissa ulkotilois-
sa.

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.

VAROITUS
l Varo hengittämästä polttoainehöyryä.

Polttoaine sisältää myrkyllisiä aineita.
l Pidä ovet ja ikkunat suljettuina polttoai-

neen täytön aikana. Jos ne ovat auki, polt-
toainehöyryä voi päästä sisälle.

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

Polttoainesäiliön tilavuus
75 litraa

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

auton takaosassa vasemmalla puolella.
Avaa polttoainesäiliön kansi kojetaulun
alapuolelle sijoitetulla vapautusvivulla.
(Vain tyypin 1, 2 autot)

Tyyppi 1

Tyyppi 2

3. [Tyypin 1, 2 autot]
Avaa polttoainesäiliön täyttöputki kään-
tämällä polttoaineen tulppaa hitaasti vas-
tapäivään.

Tyyppi 1

Polttoainesäiliön täyttäminen
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Tyyppi 2

1- Irrota
2- Kiinni

 
[Tyypin 3 autot]
Avaa kansi (1). Aseta avain polttoaine-
säiliön korkkiin (2) ja avaa lukko.
Käännä polttoainesäiliön korkkia ja irro-
ta se.

Tyyppi 3

TÄRKEÄÄ
l Koska polttoainejärjestelmässä voi olla pai-

netta, irrota korkki hitaasti. Tämä vapauttaa
paineen tai tyhjiön, joka on ehkä syntynyt
polttoainesäiliöön. Jos kuulet sihinää, odota
kunnes se lakkaa ennen kuin irrotat polttoai-
nesäiliön korkin. Muuten polttoainetta voi
ruiskuta ulos ja se voi aiheuttaa loukkaantu-
misia.

HUOM
l Ripusta täyttöaukon korkki tankkauksen

ajaksi polttoainesäiliön luukun sisällä ole-
vaan koukkuun (A).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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. [Tyypin 1, 2 autot]
Sulje polttoainesäiliön täyttöaukon kork-
ki kiertämällä hitaasti myötäpäivään,
kunnes kuulet naksahduksen, ja paina
sitten polttoainesäiliön luukku varovasti
kiinni.
[Tyypin 3 autot]
Sulje polttoainesäiliön korkki kiertämäl-
lä hitaasti myötäpäivään, kunnes kuulet
naksahduksen, ja kierrä sitten avainta
myötäpäivään lukitaksesi korkin.

Polttoainesäiliön täyttäminen
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Autoon kulkeminen tai siitä
poistuminen

TÄRKEÄÄ
l Älä astu kynnyksen suojuksen (A) päälle,

jotta et liukastu ja vahingoita maalipintaa.

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 sähkölait-
teisiin voi tulla toimintahäiriö tai seuraukse-
na 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 Ellei sähkölaitteita asenneta huolellises-
ti, ne voivat aiheuttaa tulipalon; katso tä-
män käsikirjan kohtaa “Sähkö- tai polt-
toainejärjestelmän 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.
Lisätietoja renkaiden ja vanteiden koko-
vaihtoehdoista on kohdassa “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 osa olisi virallisesti hyväksytty (esi-
merkiksi “general operators permit” -hyväk-
syntä) tai osa olisi valmistettu virallisten nor-
mien mukaan tai osalla olisi sen kiinnityksen
tai asennuksen jälkeen yksittäinen käyttölupa,
tämän perusteella ei voida päätellä, ettei osan
asentaminen vaikuttaisi autosi ajoturvallisuu-
teen.
 

Autoon kulkeminen tai siitä poistuminen
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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
vastaa valtuutetun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeen suosituksia.

Sähkö- tai
polttoainejärjestelmän
muutokset

MITSUBISHI MOTORS on aina valmistanut
turvallisia, korkeatasoisia ajoneuvoja. Jotta
turvallisuus ja laatu säilyvät ennallaan, on
tärkeää, että sähkö- tai polttoainejärjestel-
mään tehtävät lisävarusteasennukset tai muu-
tokset tehdään MITSUBISHI MOTORS oh-
jeiden 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.

Käytettyjen akkujen hävittäminen
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Avaimet

Avain

Kauko-ohjauksen avain

Kauko-ohjauksella toimivan 
keskuslukituksen avain

1. Alkuperäinen avain
2. Kauko-ohjauksella toimivan keskusluki-

tuksen avain
3. Kauko-ohjauksen avain
4. 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 on elektroninen tarkkuuslaite, jossa on

sisäinen 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. Osassa “Elektroninen avaintarkis-
tus” on lisätietoja avaimen käytöstä.

l Jos kadotat niistä toisen, tilaa uusi mahdolli-
simman pian valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä estääksesi var-
kauden.

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.

Elektroninen avaintarkistus
(Varkaudenestojärjestelmä)

TÄRKEÄÄ
l Älä tee muutoksia tai laita lisäosia avaintar-

kistusjärjestelmään, sillä muutokset tai lisä-
ykset voivat aiheuttaa vikoja järjestelmään.

Elektroninen käynnistyksenestojärjestelmä
on suunniteltu vähentämään huomattavasti
autovarkauden todennäköisyyttä. Järjestel-
män tarkoitus on estää moottorin käynnisty-
minen, jos käynnistystä yritetään suorittaa
muulla kuin koodatulla avaimella. Luvallinen
käynnistysyritys voidaan tehdä vain käyttä-
mällä ajonestojärjestelmään rekisteröityä
avainta.

HUOM
l [Autot, joissa ei ole kauko-ohjausjärjestel-

mää]
Seuraavissa tapauksissa auto ei ehkä pysty
tunnistamaan rekisteröityä tunnuskoodia
avaimesta, jolloin moottori ei ehkä käynnis-
ty.
• 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)

 

Elektroninen avaintarkistus (Varkaudenestojärjestelmä)
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HUOM
Tällaisissa tapauksissa poista esine tai toi-
nen avain auton avainten läheltä. Yritä sit-
ten uudelleen käynnistää moottori. Jos
moottori ei käynnisty, ota yhteys valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

l [Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Jos moottori ei käynnisty, ota yhteys valtuu-
tettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keeseen.

l Jos kadotat pääavaimista toisen, kauko-oh-
jauksen avaimet tai kauko-ohjatun keskuslu-
kituksen avaimet, tilaa uusi mahdollisimman
pian valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeestä. Katso kohta “Avaimet” si-
vulla 3-02.
Teetä avain viemällä auto ja jäljellä olevat
avaimet valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
Jos tarvitset ylimääräisen vara-avaimen, vie
auto ja kaikki avaimet valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
Kaikki avaimet pitää rekisteröidä uudelleen
avaintarkistustietokoneeseen.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.

Kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus*

Paina avainkytkintä lukitaksesi tai avataksesi
ovet.

Myös taustapeilejä on mahdollista käyttää.
(Autot, joissa on peilin sisäänvetokatkaisin)

Kauko-ohjauksella 

toimivan keskuslu-

kituksen avain

Kauko-ohjauksen avain

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

Lukitseminen
Paina LOCK-katkaisinta (1). Kaikki ovet luk-
kiutuvat. Suuntavalot vilkahtavat kerran. Jos
ne lukitaan laittamalla sisävalo keskiasentoon
(•), sisävilo vilkkuu kerran.

Avaaminen
Paina UNLOCK-katkaisinta (2). Kaikkien
ovien lukitus aukeaa. Jos sisävalon katkaisin
on tällöin keskiasennossa (•), sisävalo syttyy
noin 15 sekunnin ajaksi ja suuntavalot vilk-
kuvat kaksi kertaa.

HUOM
l Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkai-

sin, taustapeilit vetäytyvät automaattisesti si-
sään tai taittuvat ulos, kun kaikki ovet luki-
taan tai avataan kauko-ohjausjärjestelmän
kauko-ohjaimen kytkimillä. Katso kohta
“Käynnistäminen ja ajaminen: Taustapeilit”
sivulla 6-09.

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

l Toimintoja on mahdollista muuttaa seuraa-
vasti:
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.
• Aikaa, joka kuluu UNLOCK-katkaisimen

(2) painamisesta automaattiseen lukituk-
seen, voidaan muuttaa.

• Toiminnon vahvistustoiminnon (suuntava-
lojen vilkuttaminen) ottaminen käyttöön
vain joko lukituksen tai lukituksen avaa-
misen aikana.

• Vahvistustoiminnon (joka ilmaisee ovien
lukittumisen tai avautumisen suuntavalo-
jen vilkkumisella) voidaan kytkeä pois
käytöstä.

• Suuntavalojen vilkkumismäärää toimin-
non vahvistamiseksi voidaan muuttaa.

Takalukitusjärjestelmän käyt-
tö*
Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, takalu-
kitusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön pai-
namalla LOCK-kytkintä (1) kaksi kertaa.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*
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Katso lisätiedot kohdasta “Takalukitusjärjes-
telmä*” sivulla 3-18.

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

Kääntö
Lukittaessa ovet LOCK-kytkimellä (1) ulko-
taustapeilit taitetaan automaattisesti.

Ulostyöntö
Avattaessa ovet UNLOCK-kytkimellä (2) ul-
kotaustapeilit ojennetaan automaattisesti.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
• Automaattinen ulostaittaminen, kun kul-

jettajan ovi suljetaan, minkä jälkeen suori-
tetaan seuraava toiminto.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä]
Käännä virta-avain “ON”- tai “ACC”-
asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Aseta toimintatilaksi ON tai ACC.

HUOM
• Automaattinen sisääntaitto, kun virta-

avain käännetään asentoon “LOCK” (lu-
kittu) tai kun toimintatilaksi asetetaan
OFF (POIS) ja sen jälkeen kuljettajan ovi
avataan.

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

• Automaattisen ulostaittamisen poistami-
nen käytöstä.
 
Sivutaustapeilit voidaan taittaa tai niitä
voidaan laajentaa seuraavilla toimenpiteil-
lä, vaikka olisi vaihdettu johonkin edellä
kuvattuun.
Kun on painettu “LOCK”-kytkintä (luki-
tus) ovien lukitsemiseksi, jos “LOCK”-
kytkintä painetaan uudelleen kaksi kertaa
peräkkäin noin 30 sekunnin kuluessa, si-
vutaustapeilit kääntyvät sisään.
Kun on painettu “UNLOCK”-kytkintä
(avaus) ovien lukitsemiseksi, jos “UN-
LOCK”-kytkintä painetaan uudelleen
kaksi kertaa peräkkäin noin 30 sekunnin
kuluessa, sivutaustapeilit kääntyvät uudel-
leen ulos.

l Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus ei
toimi seuraavissa tilanteissa:
• Virta-avain jää virtalukkoon (paitsi autot,

joissa on kauko-ohjausjärjestelmä).
• Aseta toimintotilaksi ON tai ACC (kauko-

ohjaimella toimivalla keskuslukituksella
varustetut autot)

• Ovi on auki.

HUOM
l Avaimen kytkin toimii noin 4 m etäisyydellä

autosta. Avaimen kytkimen toimintasäde voi
kuitenkin vaihdella, jos auto on esimerkiksi
TV-lähetinmaston, voimalaitoksen tai radio-
lähetysaseman läheisyydessä.

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

syydeltä autosta lukien, mutta ovet eivät
lukkiudu/avaudu.

• Merkkivalo (3) on himmeä tai ei syty.
 
Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkees-
tä.
Jos vaihdat pariston itse, katso kohta
“Avaimen akun vaihto” sivulla 3-06.

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

l Jos haluat ylimääräisen avaimen, ota yhteyt-
tä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.
Seuraavat avaimen numerot ovat käytettävis-
sä.
• Kauko-ohjauksella toimivan keskusluki-

tuksen avain: enintään 4 avainta.
• Avaimettoman käytön ohjain: enintään 4

avainta.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*
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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.

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 kauko-
ohjauksella toimivan keskuslukituksen
avain)

Kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituksen avain

2. Irrota hätäavain avaimesta. (Kauko-oh-
jauksen avain)
Katso kohta “Hätäavain” sivulla 3-11.

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.

Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus*
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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 kauko-ohjauksella toimivan kes-
kuslukituksen avain)

8. Asenna vaiheessa 2 irrotettu hätäavain.
(Vain kauko-ohjauksen avain)

9. Tarkista, että kauko-ohjain toimii.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
Kauko-ohjauksella toimivan käyttöjärjestel-
män ansiosta voit lukita ja avata ovet, käyn-
nistää moottorin ja vaihtaa toimintatilan pitä-
mällä mukanasi pelkästään kauko-ohjauksella
toimivan käytön avainta.
Kauko-ohjauksen avaimessa olevia kytkimiä
voidaan käyttää myös kauko-ohjauksella toi-
mivan keskuslukituksen avainkytkimenä.
Katso kohta “Moottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen” sivulla 6-17.
Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus*” sivulla 3-04.
 
Kuljettajan tulisi aina pitää mukanaan kauko-
ohjauksen avain. Avainta tarvitaan ovien
avaamiseen ja sulkemiseen, moottorin käyn-
nistämiseen ja auton muuhun käyttöön. Var-
mista 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). Kauko-
ohjausjärjestelmän käyttämät radioaallot
voivat haitata implantoidun sydämentah-
distimen tai implantoidun defibrillaatto-
rin toimintaa.

Club cab

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Double cab

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 lääkinnällisen elektroniikkalait-
teen toimintaan.

Kauko-ohjausjärjestelmän toimintaa voi ra-
joittaa seuraavasti. (Kauko-ohjausjärjestel-
mää voidaan käyttää kauko-ohjauksella toi-
mivana keskuslukituksena.) Ota yhteys val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.
l Voit rajoittaa ovien lukitus- ja avaustoi-

mintoja.

l Toiminnot voi rajoittaa moottorin käyn-
nistämiseen.

l Kauko-ohjausjärjestelmän voi poistaa
käytöstä.

Jos kauko-ohjausjärjestelmän toimintaa muu-
tetaan, toimivat lähettimet ovat seuraavia.
l Vain ovien lukitseminen ja avaus: ulko-

puolinen lähetin ja sisäpuolinen lähetin
l Vain moottorin käynnistys: sisäpuolinen

lähetin

HUOM
l Kauko-ohjausjärjestelmä käyttää erittäin

heikkoa sähkömagneettista aaltoa. Kauko-
ohjausjärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla tai
se voi olla epävakaa seuraavissa tilanteissa.
• Kun lähellä on voimakkaita radioaaltoja

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

• 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.

HUOM
• Kun kauko-ohjauksen avain altistuu voi-

makkaille radioaalloille tai kohinalle.
Käytä tällöin hätäavainta.
Katso “Lukitseminen/avaaminen ilman
kauko-ohjauksella toimivaa käyttöjärjes-
telmää” sivulla 3-11.

l Koska kauko-ohjausjärjestelmä vastaanottaa
signaaleja viestiäkseen auton lähettimien
kanssa, paristo kuluu, vaikka järjestelmää ei
käytettäisi. Paristo kestää käyttöolosuhteiden
mukaan vaihdellen 1 - 2 vuotta. Kun akku
on kulumassa loppuun, vaihda akku tässä
ohjekirjassa olevan kuvauksen mukaisesti tai
vaihdatuta se valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.
Katso kohta “Avaimen akun vaihto” sivulla
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 kauko-ohjausjärjestelmän avain on muka-
nasi, siirry järjestelmän toiminta-alueelle ja
paina kuljettajan tai etumatkustajan oven lu-
kitus-/avauskatkaisinta. Avaimen tunnuskoo-
di varmistetaan.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Voit avata ja lukita ovet, käynnistää mootto-
rin ja vaihtaa toimintatilan, jos kauko-ohjauk-
sella toimivan käytön avaimen ja auton tun-
nistuskoodit 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 lukituksen ja avauksen
toimintoalue
Toimintoalue on noin 70 cm kuljettajan tai
etumatkustajan oven avaus-/lukituskytkimes-
tä.

* : Etenemissuunta

: Toiminta-alue

HUOM
l Lukitus ja avaaminen toimivat vain, kun pai-

netaan oven kytkintä, joka tunnistaa kauko-
ohjauksella toimivan keskuslukituksen avai-
men.

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

l Vaikka kauko-ohjauksella toimivan käytön
avain olisi 70 cm :n etäisyydellä kuljettajan
tai etumatkustajan oven avaus-/lukituskytki-
mestä, mutta avain on lähellä maata tai kor-
kealla ylhäällä, järjestelmä ei välttämättä toi-
mi.

l Jos kauko-ohjauksella toimivan käytön avain
on toimintoalueella, joku avaimetonkin voi
lukita ja avata ovet käyttämällä kuljettajan
tai etumatkustajan oven avaus-/lukituskyt-
kintä.

Moottorin käynnistyksen ja toi-
mintatilan vaihdon toiminta-
alue
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 ja toimintatilaa vaihtaa.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
l Jos kauko-ohjauksella toimivan keskusluki-

tuksen avain on liian lähellä ovea tai ovi-ik-
kunaa, moottori voidaan käynnistää tai toi-
mintatilaa muuttaa, vaikka avain olisi auton
ulkopuolella.

Käyttö kauko-ohjaustoiminnol-
la

Ovien lukitseminen
Kun avaimettoman käytön ohjain on mukana-
si, paina kuljettajan tai etumatkustajan oven
lukitus-/avauskytkintä (A) kauko-ohjauksen
toiminta-alueella. Ovet lukkiutuvat.
Suuntavalot vilkahtavat kerran.
Ks. myös kohta “Lukitseminen ja avaaminen:
Ovet, keskuslukitus” sivuilta 3-15 ja 3-17.

Ovien lukituksen avaaminen
Kun avaimettoman käytön ohjain on mukana-
si, paina kuljettajan tai etumatkustajan oven
lukitus-/avauskytkintä (A) kauko-ohjauksen
toiminta-alueella. Ovet avautuvat.
Jos sisävalokytkin on tällöin keskiasennossa
(•), sisävalo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi.
Suuntavalot vilkahtavat kahdesti.
Jos kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-
tus-/avauskatkaisinta on painettu ja mitään
ovea ei avata noin 30 sekunnin sisällä, lukitus
tapahtuu automaattisesti.
Ks. kohta “Lukitseminen ja avaaminen: Ovet,
keskuslukitus” sivuilta 3-15 ja 3-17.

HUOM
l Autoissa, joissa on peilien sisäänvetokatkai-

sin, taustapeilit työntyvät automaattisesti au-
ki, kun ovet lukitaan/avataan kauko-ohjaus-
toiminnolla. Katso kohta “Käynnistäminen
ja ajaminen: Taustapeilit” sivulla 6-09.

l Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, järjes-
telmä kytkeytyy käyttöön, kun kuljettajan tai
etumatkustajan oven lukitus-/avauskytkintä
(A) painetaan kaksi kertaa peräkkäin. (Katso
kohta “Järjestelmän kytkeminen päälle” si-
vulla 3-18.)

l Kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi seuraavis-
sa tilanteissa:
• Kauko-ohjauksen avain on auton sisällä.
• Jokin ovi on auki tai raollaan.
• Toimintatila on muu kuin OFF.

HUOM
l Lukituksen avautumisen ja automaattisen lu-

kituksen välistä aikaa voi säätää. Ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.

Lukitus- ja avaustoiminnon vahvistaminen
Toiminnon voi vahvistaa seuraavassa esitetyl-
lä tavalla. Sisävalo syttyy kuitenkin vain, jos
sisävalon kytkin on keskiasennossa (•).

Lukittaessa: Suuntavalot vilkah-
tavat kerran.

Avattaessa: Sisävalo syttyy noin
15 sekunnin ajaksi ja
suuntavalot vilkahta-
vat kahdesti.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
• Toiminnon vahvistustoiminnon (suuntava-

lojen vilkuttaminen) ottaminen käyttöön
vain joko lukituksen tai lukituksen avaa-
misen aikana.

• Toiminnon vahvistustoiminnon poistami-
nen käytöstä (suuntavalojen vilkuttami-
nen).

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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HUOM
• Toiminnon vahvistustoiminnon vilkahdus-

ten määrän muuttaminen (suuntavalojen
vilkuttaminen).

Lukitseminen/avaaminen il-
man kauko-ohjauksella toimi-
vaa käyttöjärjestelmää
Hätäavain
Hätäavainta (A) voidaan käyttää vain oven
lukitsemiseen ja avaamineen. Jos haluat käyt-
tää hätäavainta, avaa lukitusnuppi (B) ja ota
hätäavain kauko-ohjauksen avaimesta (C).

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 Hätäavain on sisäänrakennettuna kauko-oh-

jauksen avaimessa.
l Palauta hätäavain aina käytön jälkeen takai-

sin alkuperäiseen paikkaansa.

Oven lukitseminen ja avaaminen
Kun hätäavainta käännetään eteenpäin, ovi
lukkiutuu. Kun sitä käännetään taaksepäin,
ovi avautuu. Ks. myös kohta “Lukitseminen
ja avaaminen: Ovet” sivulla 3-15.

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Takalukitusjärjestelmän käyttö
Jos autossa on takalukitusjärjestelmä, järjes-
telmä voidaan määrittää kytkeytymään kul-
jettajan tai etumatkustajan oven lukitus-/
avauskytkimellä.

(Katso kohta “Takalukitusjärjestelmä*” sivul-
la 3-18.)

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Varoituksen aktivoituminen
Varkauden tai kauko-ohjauksella toimivan käyttöjärjestelmän tahattoman käytön ehkäisemiseksi merkkivalo ja äänimerkki varoittavat kuljettajaa.

Lamppu Summeri Kohta Syy Huomautus (ratkaisu)

Vilkkuu. Järjestelmä antaa ää-
nimerkin 4 kertaa. Si-
säinen summeri soi.

Kauko-ohjauksen
avaimen poistamisen
valvontajärjestelmä

Kun auto pysäytetään toimintatilan ollessa
muu kuin OFF ja ovi suljetaan jonkin oven
avaamisen ja avaimettoman käytön ohjai-
men autosta pois viemisen jälkeen.
Ulkopuolinen summeri soi tällöin 4 kertaa.
Kun auto käynnistetään, sisäpuolinen sum-
meri soi kerran.

l Jos otat kauko-ohjauksella toi-
mivan käytön avaimen autosta
ikkunan kautta ovea avaamatta,
tämä järjestelmä ei toimi.

l Voit muuttaa asetusta siten, että
valvontajärjestelmä toimii, jos
otat kauko-ohjauksen avaimen
autosta ikkunan kautta avaa-
matta ovea. Lisätietoja saat val-
tuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.

l Vaikka sinulla olisi kauko-oh-
jauksella toimivan käytön
avain moottorin käynnistyksen
toimintoalueella, mutta avai-
men ja auton tunnistuskoodit
eivät täsmää esimerkiksi ympä-
ristön tai sähkömagneettisten
olosuhteiden takia, varoitus voi
aktivoitua.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Lamppu Summeri Kohta Syy Huomautus (ratkaisu)

Vilkkuu. Ulkoinen summeri soi
noin 3 sekuntia.

Avaimen sisään lukit-
semisen estojärjestel-
mä

Kun toimintatila on OFF ja kaikki ovet sul-
jetaan kauko-ohjaimen ollessa autossa ja
ovet ja takaluukku yritetään lukita paina-
malla kuljettajan tai etumatkustajan oven
lukitus-/avauskytkintä tai takaluukun
LOCK-kytkintä (lukituskytkintä), järjestel-
mä antaa varoituksen ja ovia ei voi lukita.

Varmista ennen ovien lukitsemista,
että kauko-ohjauksen avain on mu-
kanasi. Ovet saattavat lukittua ym-
päristön ja muiden langattomien
laitteiden signaalien vaikutuksesta,
vaikka kauko-ohjauksen avain olisi
autossa.

Vilkkuu. Ulkoinen summeri soi
noin 3 sekuntia.

Oven raolleen jäämi-
sen estojärjestelmä

Kun toimintatila on OFF ja kaikki ovet yri-
tetään lukita painamalla kuljettajan tai etu-
matkustajan oven lukitus-/avauskytkintä,
kun jokin ovista ei ole kokonaan kiinni.

—

Vilkkuu. Ei ääntä Kauko-ohjausjärjestel-
mä

Kauko-ohjausjärjestelmän avaimen paristo
on loppunut.

Vaihdata paristo mahdollisimman
pian valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

Palaa. Virransyöttö ei kytkeydy pois OFF-tilasta,
koska auto ei tunnista avaimettoman käy-
tön ohjainta.
Kun varoitus annetaan ollessasi autossa, se
tapahtuu, koska avaimettoman käytön oh-
jaimen akku on lopussa tai radioaalto on
heikko.

Varmista, että avaimettoman käytön
ohjain on autossa.
Jos avain on autossa, aseta se pai-
kalleen.
Moottorin pitäisi nyt pystyä käyn-
nistämään ja toimintatilan vaihta-
maan.

Kauko-ohjausjärjestelmässä on vika. Jos varoitusvalo palaa, ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.
Pysäytä auto heti turvalliseen paik-
kaan ja ota yhteys valtuutettuun

Sisäsummeri kuuluu
(katkonainen ääni)

Sähköjärjestelmässä on vika.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Lamppu Summeri Kohta Syy Huomautus (ratkaisu)

Sisäsummeri soi (yh-
täjaksoinen ääni).

MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teeseen.

Vilkkuu. Ulkoinen summeri soi
noin 3 sekuntia. Sisäi-
nen summeri soi noin
1 minuutin ajan.

Avaimettoman käytön
ohjaimen muistutus.

Kun toimintatila on OFF ja kauko-ohjauk-
sen avain on virtalukossa ja kuljettajan
ovea yritetään avata.

Poista kauko-ohjauksen avain
avainaukosta.
Katso “Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen” sivulla 6-17.

Palaa. Sisäsummeri soi. Ohjauspyörän lukinta. Ohjauspyörän lukitusjärjestelmässä on vi-
ka.

Katso “Ohjauspyörän lukinta” si-
vulla 6-15.

Vilkkuu. Ulkoinen summeri soi
noin 3 sekuntia.

Toimintatilan OFF-
muistutusjärjestelmä.

Kun toimintatilana on mikä tahansa muu
kuin OFF ja kaikki ovet on suljettu ja kun
niitä yritetään lukita kuljettajan tai etumat-
kustajan oven avaus-/lukituskytkimellä.

Katso “Toimintatilan OFF-muistu-
tusjärjestelmä” sivulla 6-15.

Lamppu Summeri Kohta Syy Huomautus (ratkaisu)

Palaa. Ei ääntä. Ajonestolaite. Elektronisessa avaintarkistuksessa (Var-
kaudenestojärjestelmä) on vika.

Aseta toimintatilaksi OFF ja käyn-
nistä moottori uudelleen. Jos varoi-
tus ei poistu, ota yhteys valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

Vilkkuu. Sisäsummeri soi. Ohjauspyörän lukinta. Ohjauspyörän lukitus ei vapaudu. Vapauta ohjauspyörän lukitus viita-
tun sivun menettelyn mukaisesti.
Katso “Ohjauspyörän lukinta” si-
vulla 6-15.

Kauko-ohjausjärjestelmä*
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Lamppu Summeri Kohta Syy Huomautus (ratkaisu)

Palaa. Ei ääntä. Ohjauspyörän lukitus ei ole kunnossa. Katso “Ohjauspyörän lukinta” si-
vulla 6-15.

 
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.

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

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

HUOM
l Jos autossa on keskuslukitus, kaikki ovet

lukkiutuvat tai avautuvat, kun ovi lukitaan
tai avataan avaimella.
Katso kohta “Keskuslukitus” sivulla 3-17.

HUOM
l Jos autossa on kauko-ohjausjärjestelmä, kul-

jettajan oven voi lukita tai avata hätäavai-
mella.
Katso kohta “Hätäavain” sivulla 3-11.

Lukinta tai avaaminen ajoneu-
von sisäpuolelta

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Ovet
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HUOM
l Kuljettajan puoleinen ovi voidaan avata sisä-

puolisesta ovenkahvasta vetämällä ilman, et-
tä lukitusnuppia käytetään.
Kaikkien muiden ovien lukot aukeavat sa-
manaikaisesti autoissa, joissa on keskusluki-
tusjärjestelmä.

l Jos autossa on varmuuslukkojärjestelmä,
ovea ei voi avata työntämällä lukitusnupin
avausasentoon, kun varmuuslukkojärjestel-
mä on käytössä.
(Katso kohta “Takalukitusjärjestelmä*” si-
vulla 3-18).

Lukinta ilman avainta

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

HUOM
l Kuljettajan puoleista ovea ei voi lukita sisä-

puolen lukitusnupilla, kun kuljettajan ovi on
auki.

Takaoven avaaminen tai sulke-
minen (Club cab)
Voit avata tai sulkea takaoven etuoven ollessa
avattuna.

1. Avaa etuovi kokonaan.
2. Vedä takaoven kahvasta (A):

3. Avaa takaovi.
4. Kun suljet nämä ovet, sulje etuovi suljet-

tuasi ensin takaoven.

VAROITUS
l Kun avaat takaoven, varmista, että etuis-

tuimella oleva matkustaja on irrottanut
turvavyöstä ennen kuin takaovi avataan.
Jos avaat takaoven, kun etuistuimen tur-
vavyö on kytkettynä, etuistuimella oleva
matkustaja voi jäädä lukitun turvavyön
puristuksiin ja vammautua vakavasti.

l Kun suljet takaoven, varmista, etteivät
kätesi tai sormesi jää puristuksiin oven
väliin.

l Varmista ennen ajoa, että takaovi on sul-
keutunut kunnolla.
Jos ovi on auki, ovi auki -varoitusvalo pa-
laa. Jos ovea ei ole suljettu kunnolla, taka-
ovi voi aueta ajon aikana ja aiheuttaa on-
nettomuuden, kuten matkustajien pais-
kautumisen ulos autosta.

TÄRKEÄÄ
l Kun avaat tai suljet takaovea, huomioi seu-

raavat seikat. Jos et noudata niitä, autosi voi
vahingoittua.
• Älä avaa tai sulje takaovea, jos etuovea ei

ole avattu kokonaan.
• Älä avaa tai sulje takaovea ja etuovea sa-

manaikaisesti.
• Älä sulje takaovea sen jälkeen, kun olet

sulkenut etuoven.

Ovet
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Keskuslukitus

HUOM
l Jatkuva keskuslukituksen lukitseminen ja

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

Kaikki ovet voidaan lukita ja avata alla kuva-
tulla tavalla.

Kuljettajan ovi avaimella
Kun kuljettajan ovi avataan tai lukitaan avai-
mella, ovet avautuvat tai lukkiutuvat.

1. Lukitseminen
2. Lukon avaaminen

HUOM
l Jos autossa on kauko-ohjausjärjestelmä, kul-

jettajan oven voi lukita tai avata hätäavai-
mella.
Katso “Hätäavain” sivulla 3-11

Kuljettajan puoleisen oven lu-
kitusnuppi
Kun kuljettajan oven puolella olevaa lukitus-
nuppia käytetään, kaikki ovet avautuvat tai
lukkiutuvat.

1. Lukitseminen
2. Lukon avaaminen

HUOM
l Varo, ettet lukitse ovia, kun avain on autossa

ja poistut autosta.

Auton nopeuteen perustuva au-
tomaattinen ovien lukitus (tör-
mäyksen tunnistavalla lukituk-
sen avausmekanismilla)
Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun
auton nopeus ylittää noin 15 km/h. Lisäksi
kaikkien ovien lukitus avautuu, kun autoon
kohdistuu törmäyksen seurauksena voimakas
isku, joka voi olla vaarallinen matkustajille.
Tämä helpottaa pelastustoimen työtä mahdol-
lisessa onnettomuustilanteessa.

VAROITUS
l Jos auton nopeuteen perustuva automaat-

tinen ovien lukitus/törmäyksen tunnistava
lukituksen avausmekanismi ei toimi seu-
raavissa tilanteissa, tarkistuta auto välit-
tömästi valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.
• Ovet eivät lukitu automaattisesti, vaik-

ka auton nopeus ylittää noin 15 km/h.
• Ovien lukitus avautuu automaattisesti

ajon aikana.
• SRS-varoitusvalo ei syty tai jää pala-

maan, vaikka virta-avain tai toimintati-
la on ON-asennossa.

• SRS-varoitusvalo syttyy, kun autoa aje-
taan.

• Keskuslukitusjärjestelmä rikkoutuu.

Keskuslukitus
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HUOM
l Ovien lukitus ei ehkä avaudu, vaikka autoon

tulisi merkittäviä vaurioita törmäyksen tms.
vuoksi, riippuen törmäyksen sijainnista ja
kulmasta sekä törmäyksen vastapuolen muo-
dosta ja olomuodosta. Auton vaurioiden laa-
juus tai tyyppi ei välttämättä korreloi ovien
lukituksen avautumisen kanssa.

l Nämä toiminnot aktivoidaan auton toimitus-
hetkellä. Jos haluat ottaa nämä toiminnot
käyttöön tai poistaa ne käytöstä, ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.

Lukituksen avaus virtakatkai-
simella, moottorikatkaisimella
tai valitsinvivulla
Kaikkien ovien lukitus voidaan avata milloin
tahansa seuraavasti.
[autot, joissa on käsivaihteisto]
Virta-avain käännetään LOCK-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan OFF.
[Autot, joissa on automaattivaihteisto]
Valitsinvipu asetetaan asentoon P (PYSÄ-
KÖINTI), kun toimintatila on ON. Tai toi-
mintatilaksi valitaan OFF.
 
Nämä toiminnot ovat pois toiminnasta auton
toimitushetkellä. Jos haluat ottaa nämä toi-
minnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä, ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.

Takalukitusjärjestelmä*
Takalukitusjärjestelmä auttaa estämään var-
kauksia. Kun kaikki ovet on lukittu kauko-
ohjaimella toimivalla keskuslukituksella, ta-
kalukitusjärjestelmä estää ovien lukituksen
avaamisen oven sisäpuolen lukitusnupeista.

TÄRKEÄÄ
l Älä ota takalukitusjärjestelmää käyttöön,

kun joku on autossa. Kun takalukitusjärjes-
telmä on käytössä, ovia ei pysty avaamaan
oven sisäpuolen lukitusnupista. Jos otat taka-
lukitusjärjestelmän vahingossa käyttöön,
avaa ovet avaimen UNLOCK-katkaisimella
tai kauko-ohjausjärjestelmällä.

Järjestelmän kytkeminen pääl-
le

1. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja
poista avain (autot, joissa on kauko-oh-
jaimella toimiva keskuslukitus) tai aseta
toimintatilaksi OFF (autot, joissa on
kauko-ohjausjärjestelmä).

2. Poistu autosta. Sulje kaikki ovet.
3. Lukitse kaikki ovet painamalla avaimen

LUKITUS-katkaisinta (A) tai kuljettajan
tai etumatkustajan oven lukitus-/avaus-
katkaisinta (C). Suuntavalot vilkahtavat
kerran.

4. Paina katkaisinta uudelleen 2 sekunnin
kuluessa. Suuntavalot vilkahtavat kol-
mesti sen merkiksi, että varmuuslukko-
järjestelmä on kytketty päälle.

Kauko-ohjauksella 

toimiva keskuslukitus

Kauko-ohjausjärjestelmä

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 avautu-
vat ja takalukitusjärjestelmä poistuu samanai-
kaisesti käytöstä.
l Avaimen AVAUS-katkaisinta (B) paine-

taan.
l Kuljettajan tai etumatkustajan oven luki-

tus-/avauskatkaisinta (C) painetaan, kun
kauko-ohjauksen avain on mukana.

HUOM
l Jos ovi avataan 30 sekunnin kuluessa luki-

tuksen avaamisesta, ovet lukkiutuvat uudel-
leen ja varmuuslukkojärjestelmä kytkeytyy
uudelleen päälle.

HUOM
l Vaikka ovia ei voida avata kauko-ohjauksel-

la toimivalla keskuslukituksella tai kauko-
ohjauksella, kuljettajan ovi voidaan avata
avaimella. Jos kuljettajan ovi avataan avai-
mella, varmuuslukkojärjestelmä kytkeytyy
pois päältä vain kyseisen oven osalta. Jos tä-
män jälkeen haluat avata kaikkien muiden
ovien lukituksen, käännä virtalukko ON- tai
ACC-asentoon tai aseta toimintatilaksi ON
tai ACC.

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.

l Ovet voidaan lukita ja takalukitus ottaa käyt-
töön samanaikaisesti painamalla kerran avai-
men LOCK-katkaisinta (A) tai kuljettajan tai
etumatkustajan oven lukitus-/avauskytkintä
(B). Lisätietoja saat ottamalla yhteyden val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

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.

“Lapsilukot” takaovet
(Double cab)

1- Lukitseminen
2- Lukon avaaminen

Lapsilukko estää ovien avautumisen vahin-
gossa, varsinkin jos takaistuimella istuu pie-
niä lapsia.
Molemmissa takaovissa on vipu.

“Lapsilukot” takaovet (Double cab)
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Jos vipu on asetettu lukitusasentoon, takao-
vea ei voi avata sisäpuolelta.
Kun haluat avata takaoven lapsilukon ollessa
päällä, vedä oven ulkokahvasta.
Jos lapsilukituksen kytkin on asetettu “Au-
ki”-asentoon, lapsilukitus ei ole käytössä.

TÄRKEÄÄ
l Lapsen istuessa takaistuimella on käytettävä

lapsilukkoa, jotta ovi ei avautuisi vahingossa
ja aiheuttaisi onnettomuustilannetta.

Takaluukku

TÄRKEÄÄ
l Älä seiso pakoputken takana, kun lastaat ta-

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

l Pidä huoli että sormesi eivät jää takaluukun
väliin.

l Älä kohdista painoa takaluukkuun.

l Varmista ennen ajoa, että takaluukku on sul-
keutunut kunnolla. Jos takaluukku avautuu
auton ajon aikana, tavaratilassa olevat tava-
rat voivat pudota tielle.

Avaaminen
Nosta kahvaa ja laske takaluukku.

Sulkeminen
Nosta takaluukku ja sulje tarpeeksi voimak-
kaasti niin että se sulkeutuu paikoilleen.

Kääntäminen alas
Takaluukku voidaan kääntää alas kahdessa
vaiheessa tiettyjä malleja lukuun ottamatta.
Voit laskea sen toiseen asentoon seuraavasti:

TÄRKEÄÄ
l Takaluukkua ei koskaan saa kääntää täysin

alas takapuskurilla varustetuissa ajoneuvois-
sa, sillä takaluukku voi vaurioitua.

1. Käännä takaluukku ensimmäiseen asen-
toon. Nosta se sitten ylös kuvassa esitet-
tyyn asentoon samalla, kun pidät kiinni
vaijerista (A).

Takaluukku
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2. Avaa vaijeri (A) toiselta puolelta ja koh-
dista samalla lenkin tai vaijerin reikä
koukkuun (B).

3. Avaa vaijeri samalla tavoin toiselta puo-
lelta ja käännä takaluukku alas hitaasti.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan sulje takaluukkua siten, että

vaijeri ei ole koukussa.

Käsisäätöiset lasinnostimet*

1- Avaaminen
2- Sulkeminen

Sähkötoimiset
ikkunannostimet*

Sähkötoimisia ikkunoita voidaan käyttää
vain, kun virta-avain on ON-asennossa tai
toimintatila on ON.

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

Kuljettajan puoleinen 

katkaisin LHD

Kuljettajan puoleinen 

katkaisin RHD

1- Kuljettajan puoleisen etuoven lasi
2- Matkustajan puoleisen etuoven lasi
3- Vasemman takaoven ikkuna (Double

cab)
4- Oikean takaoven ikkuna (Double cab)
5- Lukituskatkaisin

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.

Käsisäätöiset lasinnostimet*
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VAROITUS
l Lapsi saattaa koskea katkaisimeen, jolloin

vuoksi hänen päänsä tai sormensa voi jää-
dä ikkunan väliin.

Kuljettajan oven katkaisimet
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.

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,
muista painaa ikkunan lukituskatkaisinta,
jolloin muut matkustamon katkaisimet ei-
vät toimi.

Ajastintoiminto
Ikkunat voidaan avata tai sulkea noin 30 se-
kunnin kuluessa siitä, kun moottori on sam-
munut.

Sähkötoimiset ikkunannostimet*
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Ikkunoita ei kuitenkaan voi käyttää enää sen
jälkeen, kun kuljettajan tai etumatkustajan
ovi on avattu.

Turvamekanismi (vain kuljet-
tajan puoleinen ikkuna)
Kun ovi-ikkuna suljetaan automaattisesti ve-
tämällä 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.

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

l Jos turvajärjestelmä on aktivoitu vähintään
viisi kertaa peräkkäin, turvajärjestelmä lak-
kaa tilapäisesti toimimasta ja ikkuna ei sul-
keudu oikein.
Sellaisessa tapauksessa tulee toimia seuraa-
vasti tilanteen korjaamiseksi. Jos ikkuna on
auki, nosta toistuvasti kuljettajan oven ikku-
nan katkaisinta, kunnes ikkuna on kokonaan
sulkeutunut. Vapauta sitten katkaisin ja nosta
se jälleen ylös. Pidä sitä ylhäällä vähintään
sekunnin ajan ja vapauta katkaisin. Nyt nii-
den tulisi toimia normaalisti.

HUOM
l Jos akun navat irrotetaan tai sähkötoimisen

ikkunan sulake vaihdetaan, turvamekanismi
peruutetaan ja oven ikkuna ei avaudu/
sulkeudu automaattisesti kokonaan.
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
katkaisin. Nyt kuljettajan oven ikkunan tulisi
toimia normaalisti.

Sähkötoimiset ikkunannostimet*
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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 (sisällä tai ulkona) ajettaessa.
Tavaratilaa eikä takaistuimia saa koskaan
käyttää lasten leikkialueena. Vapaana is-
tuvat aikuiset tai lapset loukkaantuvat ko-
larissa vakavimmin 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 manuaalinen säätö-
mekanismi toimii jousilla niin että se palau-
tuu pystyasentoon kun lukitusvipua käyte-
tään. Kun käytät vipua, istu selkänojaa vas-
ten tai pidätä sitä kädellä voidaksesi säätää
sen liikettä.

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

l Jos autossa on takapenkki, on istuinta taak-
sepäin siirrettäessä tai kallistettaessa huo-
mioitava takapenkillä olevat matkustajat.
(Club cab ja Double cab)

Etuistuimet

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- Istuintyynyn korkeuden säätäminen
(vain Club cab- ja Double cab -mallien
kuljettajan istuin)
Käännä säädintä säätääksesi istuintyy-
nyn korkeuden haluamaasi asentoon.

Istuinten säätö
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Sähkötoiminen*

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.
Jos koko kytkintä käytetään, koko istuin
siirtyy.

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.

Lämmitetty istuin*
Lämmitettyä istuinta voi käyttää vain, kun
virta-avain on ON-asennossa tai toimintatila
on ON. Käytä katkaisinta nuolien osoittamal-
la tavalla. Merkkivalo (A) syttyy lämmitintä
käytettäessä.

1 (HI) Suuri lämmitysteho (pikalämmi-
tys).

2 Lämmitin ei käytössä.
3 (LO) Pieni lämmitysteho (pitää istui-

men lämpimänä).

TÄRKEÄÄ
l Lämmitä istuin nopeasti käyttämällä suurta

tehoa. Käytä lämmitintä pienellä teholla, kun
istuin on lämmennyt. Istuimen lämpötilassa
saattaa tuntua pientä vaihtelua lämmitettyjä
istuimia käytettäessä. Tämä johtuu lämmitti-
men sisäisen termostaatin toiminnasta, eikä
se ole merkki toimintahäiriöstä.

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.

l Istuimelle ei saa panna painavia esineitä,eikä
siihen saa työntää neuloja tai muita teräviä
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.

Etuistuimet
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Takaistuin (Club cab ja
Double cab)*

Kun henkilö istuu takaistuinrivin keski-istui-
mella, säädä pääntuki korkeuteen, jossa se
lukkiutuu paikoilleen. Katso kohta “Pään-
tuet*” sivulla 4-05. (Double cab)

Istuimen selkänojan kääntämi-
nen eteen (Double cab)
Vedä selkänojan päällä olevaa nauhaa ylös ja
taivuta se eteenpäin.

Palautus
Nosta selkänojaa, kunnes se lukkiutuu tuke-
vasti paikoilleen.
Vedä ja työnnä istuimen selkänojaa varmis-
taaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

Istuintyynyn kääntäminen
(Club cab)*
Oikean- ja vasemmanpuoleinen istuintyyny
voidaan kääntää erikseen.
Käännä istuintyynyt nostamalla istuintyyny-
jä.
Kiinnitä istuintyyny tukevasti asettamalla
kiinnitysnauha (A) takaistuimen pääntukeen
(B).

Kyynärnoja (Double cab)
Käytä kyynärnojaa taivuttamalla se alas.

Jos haluat palauttaa sen takaisin alkuperäi-
seen asentoon, käännä sitä taaksepäin (selkä-
nojaan), kunnes se on selkänojan suuntainen.
(Double cab)

HUOM
l Älä kiipeä tai istu kyynärnojalle. Kyynärnoja

voi vaurioitua.
l Kyynärnojan yläpuolella on juomateline ta-

kaistuimella istuvia varten.
Katso kohta “Juomateline” sivulla 7-108.

Takaistuin (Club cab ja Double cab)*
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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.

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.

Takaistuimella keskellä
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.

Pääntuet*
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VAROITUS
l Kun henkilö istuu takapenkin keskipai-

kalla, vedä pääntuki korkeudelle, jolla se
lukittuu paikalleen. Muista tehdä tämä
säätö ennen kuin lähdet ajamaan. Muuten
iskun voimasta voi aiheutua vakavia vam-
moja. (Double cab)

HUOM
l Takapenkin sivuistuinten pääntukien kor-

keutta ei voi säätää.

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

Asennus
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 (pait-
si uloimpien istuinten pääntuet).

TÄRKEÄÄ
l Varmista että korkeuden säädön lukitusnupin

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

TÄRKEÄÄ
l Pääntuen muoto ja koko vaihtelevat istuimen

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

Turvavyöt
Oman ja matkustajien turvallisuuden kannal-
ta on ehdottoman tärkeää, että turvavöitä käy-
tetään aina oikein autoa ajettaessa.
Etuistuinten kaikissa turvavöissä on auto-
maattinen kiristysjärjestelmä. (Single cab ja
Club cab)
Etuistuinten ja takapenkin uloimpien istuin-
ten kaikissa turvavöissä on automaattinen ki-
ristysjärjestelmä. (Double cab)
Näitä turvavöitä käytetään samalla tavalla
kuin tavanomaisia turvavöitä.

Turvavyöt
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Katso kohta “Turvavöiden automaattinen ki-
ristys- ja voiman rajoitusjärjestelmä*” sivulla
4-10.

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.
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.

VAROITUS
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)
Tämän mallisen 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.

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 siten, että
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.

Turvavyöt
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Irrottaminen
Pidä kiinni soljesta ja paina lukon painiketta.

HUOM
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.

Turvavyön muistutus
 

Kuljettajan ja etumatkustajan
istuimet*
Kuljettajaa varten

Etumatkustajaa varten
Tyyppi 1

Tyyppi 2

*- Tämä varoitusvalo koskee vasem-
manpuoleisen liikenteen autoja.

 
Jos virta-avain käännetään asentoon ON tai
toimintatilaksi asetetaan ON, mutta kuljetta-
jan ja/tai etumatkustajan (jos kuuluu varustei-
siin) turvavyötä ei ole kiinnitetty, varoitusva-
lo syttyy ja merkkiääni kuuluu noin 6 sekun-
tia muistuttaen kuljettajaa ja/tai etumatkusta-
jaa (jos kuuluu varusteisiin) turvavyön kiin-
nittämisestä.
Jos autoa ajetaan ilman, että turvavyö on
kiinni, varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki soi
jaksottaisesti, kunnes turvavyö on kiinnitetty.

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. (Club cab
ja Double cab)

Turvavyöt
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HUOM
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. (Club cab ja Double cab)

Takapenkin istuimia varten*

*- Tämä varoitusvalo koskee 5-
henkilön autoja.

 
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.

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.

Säädettävä turvavyön kiinni-
tyspiste (Club cab- ja Double
cab -mallien etuistuimet)
Turvavyön yläkiinnityspisteen korkeutta voi
säätää.
Kun haluat liikuttaa ankkuria, vedä lukitus-
nuppia (A) ja siirrä ankkuri haluttuun koh-
taan. Vapauta lukitusnuppi lukitaksesi ankku-
rin paikalleen.

VAROITUS
l Säädä turvavyön kiinnityspiste riittävän

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

Turvavyöt

4-09OKTL19E2 Istuimet ja turvavyöt

4



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*

Etuistuinten kaikissa turvavöissä on auto-
maattinen kiristys- ja voimanrajoitusjärjestel-
mä. (Single cab ja Club cab)
Etuistuinten ja takapenkin uloimpien istuin-
ten kaikissa turvavöissä on automaattinen ki-
ristys- ja voimanrajoitusjärjestelmä. (Double
cab)

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 ja/tai etumatkus-
taja voivat loukkaantua, tai kun järjestelmä
tunnistaa auton pyörähtämisen tai kierähtämi-
sen katon kautta ympäri (jos kuuluu varustei-
siin), kiristinjärjestelmä kiristää turvavyöt vä-
littömästi, jolloin niiden teho on mahdolli-
simman hyvä.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-
jestelmä]
Virta-avain on “ON”- tai “START”-asennos-
sa.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Toimintatila on ON.

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 ki-
ristysjärjestelmän odottamaton aktivointi voi
aiheuttaa 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-
maattisen kiristysjärjestelmän turvavyöt ovat
aktivoituneet, suosittelemme että annat val-
tuutetun MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teen vaihtaa ne.

SRS varoitusvalo
SRS-järjestelmällä ja turvavöiden automaatti-
sella kiristysjärjestelmällä on sama varoitus-
valo.
Katso kohta “SRS varoitusvalo” sivulla
4-33.

Odottavat äidit
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Voiman rajoitusjärjestelmä
Törmäyksessä voiman rajoitusjärjestelmä
vaimentaa tehokkaasti turvavyöhön kohdistu-
vaa kuormaa niin että matkustajaan kohdistu-
va 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.

VAROITUS
l Kun kiinnität lasten turvaistuinjärjestel-

män takaistuimeen, säädä etuistuinta es-
tääksesi etuistuimen selkänojan osumisen
lapsen turvaistuinjärjestelmään.
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.

HUOM
l Etikettien sijainti voi vaihdella auton mallin

mukaan.

Käytä takaperin asennettavaa turvaistuinta ta-
kaistuimella tai käännä pois etumatkustajan
turvatyyny virtakatkaisimella. (Club cab ja
Double cab, katso kohta “Turvatyynyn pois
kytkeminen (Club cab ja Double cab)” sivul-
la 4-26)

Matkustajan 
etuturvatyyny PÄÄLLÄ

Lastenistuin
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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.

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.

VAROITUS
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 (Double cab, katso sivu
4-20).

• Turvavyön käyttäminen (katso sivu
4-20).

Isommat lapset
Kun lapsi kasvaa liian suureksi turvaistui-
meen, hänen paikkansa on istuimella tavalli-
sia lantio- ja 3-pistevöitä käyttäen.

Lastenistuin
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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 (Double cab)*1

Painoryhmä Kokoluokka Kiinnitys

Auton ISOFIX
-paikat Suositeltavat turvais-

tuinjärjestelmät*2
UN-R44 -hyväksyn-

tänro
UN-R129 -hyväk-

syntänroTakaistuimella
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 — — —

D ISO/R2 IL, IL# BABY-SAFE i-SIZE:
MZ315055

BABY-SAFE i-SIZE
FLEX BASE:

MZ315056

— E1-000008

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 —

I - 9–18 kg A ISO/F3 IUF — — —

II & III - 15–
36 kg

  IL# KIDFIX XP:
MZ315025

E1-04301304 —

*1: Autot ISOFIX-merkinnällä ja i-SIZE-merkinnällä (Katso kohta “Alemman kiinnitysankkurin paikka” sivulla 4-20.)
*2: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS-huoltoliikkeestä.

Lastenistuin
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TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki.

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

l BABY-SAFE i-SIZE- ja BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE ‑tuotteet on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm.

Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten 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 lasten ISOFIX-turvaistuimille, jotka ovat alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS ‑osia.

Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat turvaistuinjärjestelmät”.
l X- ISOFIX-istuimen paikka ei sovi ISOFIX-turvaistuimille tässä painoluokassa.

 

i-koon lasten turvaistuinjärjestelmä
 Istumisasento Suositellut turvaistuimen kiinni-

tysjärjestelmät*1 UN-R129-hyväksyntänro

Toinen reunapaikka*2 BABY-SAFE i-SIZE: MZ315055
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE:

MZ315056
E1-000008i-koon lasten turvaistuinjärjestel-

mä
i-U

*1: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilmanennakkoilmoitusta. Lisätietoja saat valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
*2: Autot, joissa on i-size- merkki. (Katso kohta “Alemman kiinnitysankkurin paikka” sivulla 4-20)

TÄRKEÄÄ
l BABY-SAFE i-SIZE- ja BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE ‑tuotteet on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm ja paino enintään 13 kg.

Lastenistuin
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Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:
l i-U- sopii i-koon “yleisille” lasten turvaistuinjärjestelmille (kasvot eteen- ja taaksepäin).

 

Sopivuus eri istumisasennoissa
Single cab

Painoryhmä
Istumisasento Suositellut turvaistuimen

kiinnitysjärjestelmät*1 UN-R44-hyväksyntänro
Etumatkustaja

0 - Enintään 10 kg X — —

0+ - Enintään 13 kg X — —

I - 9–18 kg UF, L# DUO plus: MZ313045 E1-04301133

II & III - 15–36 kg UF*2, L# KIDFIX XP: MZ315025 E1-04301304
*1: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lisätietoja saat valtuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.
*2: Älä irrota niskatukea, kun asennat yleistyyppisen istuinkorokkeen.

TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki. Älä kuitenkaan irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen (katso 4-22).

l Kun etumatkustajan istuimelle asennetaan lasten turvaistuinjärjestelmä (painoryhmät II ja III), siirrä istuimen selkänojaa 1 pykälää taaksepäin pystyasennos-
ta.

Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:
l UF - Soveltuu “yleisiksi” luokitelluille, katse eteenpäin kiinnitettäville turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoryhmäs-

sä.
l L#- Sopii tiettyihin lasten turvaistuimiin, jotka ovat alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS ‑osia. Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat

turvaistuinjärjestelmät”.
l X- Istuimen paikka ei sovi lapsille tässä painoluokassa.

Lastenistuin

4-16 OKTL19E2Istuimet ja turvavyöt

4



Club cab

Painoryhmä

Istumisasento
Suositellut turvaistui-
men kiinnitysjärjes-

telmät*1

UN-R44
Hyväksyntänro

UN-R129
Hyväksyntänro

Etuistuimella matkustava Takaistuimella
sivullaAktivoitu tur-

vatyyny
Käytöstä pois-
tettu turvatyy-

ny*2

0 - 10 kg X U X — — —

0+ - 13 kg X U, L# X BABY-SAFE i-SIZE:
MZ315055 — E1-000008

I - 9 –18 kg X U, L# X DUO plus: MZ313045 E1-04301133 —

II & III -15–36 kg X 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 yleistyyppisen istuinkorokkeen.

TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki. Älä kuitenkaan irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen (katso 4-22).

l Kun etumatkustajan istuimelle asennetaan lasten turvaistuinjärjestelmä (painoryhmät II ja III), siirrä istuimen selkänojaa 2 pykälää taaksepäin pystyasennos-
ta.

l BABY-SAFE i-SIZE on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm.

Lastenistuin
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Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:
l U- Sopii “yleisen” luokan istuimiin, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoluokassa.
l L#- Sopii tiettyihin lasten turvaistuimiin, jotka ovat alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS ‑osia. Katso yllä oleva taulukko “Suositeltavat

turvaistuinjärjestelmät”.
l X- Istuimen paikka ei sovi lapsille tässä painoluokassa.

Double cab

Painoryhmä

Istumisasento  Suositellut
turvaistui-
men kiinni-
tysjärjestel-

mät*1

UN-R44
Hyväksyntänro

UN-R129
Hyväksyn-

tänro

Etuistuimella matkustava Takaistuimella
sivulla

Takaistuimella
keskelläAktivoitu tur-

vatyyny
Käytöstä pois-
tettu turvatyy-

ny*2

0 - Enintään
10 kg X U U U — — —

0+ - Enintään
13 kg X U, L# U, L# U, L#

BABY-SAFE
i-SIZE:

MZ315055
— E1-000008

I -9 kg - 18 kg X U, L# U, L# U, L# DUO plus:
MZ313045 E1-04301133 —

II & III -15 kg -
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 yleistyyppisen istuinkorokkeen.

Lastenistuin
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TÄRKEÄÄ
l Kun asennat turvaistuinta, poista auton istuimen pääntuki. Älä kuitenkaan irrota niskatukea, kun asennat istuinkorokkeen (katso 4-22).

l Älä kiinnitä takapenkin keskipaikalle lasten turvaistuinjärjestelmää, jossa on tukijalka.

l Kun etumatkustajan istuimelle asennetaan lasten turvaistuinjärjestelmä (painoryhmät II ja III), siirrä istuimen selkänojaa 2 pykälää taaksepäin pystyasennos-
ta.

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

l Vedä lapsen turvaistuimen pääntukea alaspäin, kun lapsi on tullut pois turvaistuimelta, jos “KIDFIX XP” on käytössä, estääksesi lapsen turvaistuimen pään-
tukea koskemasta takaikkunaan.
Varmista, että pääntuki säädetään ja asetetaan oikein, kun lapsi istuu turvaistuimelle.

l BABY-SAFE i-SIZE on suunniteltu lapsille, joiden pituus on 40–83 cm.

Yllä olevassa taulukossa käytettävien kirjainten selitykset:
l U- Sopii “yleisen” luokan istuimiin, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoluokassa.
l L#- Sopii tiettyihin lasten turvaistuimiin, jotka ovat alkuperäisiä MITSUBISHI MOTORS ‑osia. 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 (Double cab) 

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

Tyyppi 1 (ISOFIX-merkki)

Tyyppi 2 (i-koon merkki)

Kiinnitysankkurin paikka
Pystypaneelissa takaistuimen takana on 2 lap-
si-istuimen kiinnityskohtaa.
Ne on tarkoitettu käytettäväksi lasten turvais-
tuimen kiinnityshihnan kiinnittämiseen näi-
hin selkänojan 2 kohtaan autossasi.

*: Ajoneuvon etuosa

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.

Lasten turvaistuimen kiinnitys-
järjestelmä ISOFIX kiinnitti-
millä (Double cab)
Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä on
suunniteltu vain istuimiin, joissa on ala-ank-
kurit. Kiinnitä lasten turvaistuin ala-ankku-
reilla.
Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmää ei
tarvitse kiinnittää auton turvavöillä.

A- Lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestel-
män liittimet

Lastenistuin
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Asennus
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 kohta “Pääntuet*” sivulla 4-05.

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

A- Liitin
B- Ala-ankkuri

Jos turvaistuinjärjestelmässä on tukijal-
ka, varmista, että se on lattialla vakaassa
kohdassa.
Jos lapsen turvaistuinjärjestelmässä on
kiinnityshihna, suorita vaiheet 4 - 8.

Jos lapsen turvaistuinjärjestelmässä ei
ole kiinnityshihnaa, suorita vaihe 8.

4. Pudota lapsen turvaistuimen kiinnitys-
hihna (C) alas istuimen selkänojan ja ta-
kapaneelin väliin.

5. Kallista kyynärnoja eteenpäin. Avaa
kaksi kiinnitintä (D) joka sijaitsevat ti-
lassa, missä käsinojaa pidetään.

6. Avaa sisäsuojus.

7. Pane kätesi kiinnittimen aukkoon, kiin-
nitä kiinnityshihnan koukku (E) kiinnit-
timeen (F) ja kiristä kiinnityshihna tiu-
kalle.

Lastenistuin
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HUOM
l Jos istuinhihnan koukku on vaikea saada

paikalleen, käännä koukku sivuttain.

8. Vedä ja työnnä lasten turvaistuinta kaik-
kiin suuntiin voidaksesi varmistaa, että
se on tukevasti kiinni.

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

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

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, säädä istuin taka-
asentoonsa.

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

4. Kiristä vyö käyttämällä lukituslaitetta
(A).

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

6. Ennen kuin panet lapsen turvaistuimeen,
työnnä ja vedä lapsen turvaistuinta kaik-
kiin suuntiin ja varmista, että se on kiin-
nitetty hyvin. Toimi samoin ennen jo-
kaista käyttökertaa.

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.

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

Turvavöiden tarkastus
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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.

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.

VAROITUS
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.

Turvatyynyjärjestelmä
(SRS)*

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.
 
Kuljettajan SRS-turvatyyny on kaksivaihei-
nen turvatyynyjärjestelmä (jos kuuluu varus-
tukseen). Kuljettajan ja etuistuimella istuvan
matkustajan SRS-turvatyynyjä säädetään tör-
mäysantureilla (auton edessä) ja ohjausyksi-
köllä (lähellä auton keskikohtaa lattiatasos-
sa).
 
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.
 

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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SRS-järjestelmän turvaverhot (jos kuuluu va-
rusteisiin) on suunniteltu täydentämään
asianmukaisesti käytettäviä turvavöitä ja tar-
joamaan kuljettajalle ja etumatkustajalle sekä
takapenkin reunapaikoilla istuville matkusta-
jille suojaa pään vammautumiselta aktivoi-
malla turvaverhon törmäykselle altistuvalla
puolella tietyntyyppisissä kohtalaisissa tai va-
kavissa sivutörmäyksissä.
 
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 ERA-GLONASS (jos kuuluu varustukseen)

on suunniteltu toimimaan, kun jokin turva-
tyynyistä toimii.
Katso “ERA-GLONASS*” sivulla 8-02

SRS-järjestelmän toimintaperi-
aate
SRS-järjestelmässä on seuraavat komponen-
tit:

1. Turvatyynymoduuli (Kuljettaja)
2. Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo

(Club cab ja Double cab)
3. Turvatyynymoduuli (Matkustaja)
4. Kuljettajan polviturvatyynymoduuli*
5. Etumatkustajan turvatyynyn katkaisin

(Club cab ja Double cab)
 

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 kauko-ohjausjärjestelmä]
Toimintatila on ON.
Jos turvatyynyn ohjausyksikkö tunnistaa au-
ton kaatumisen, turvaverhot toimivat. (jos
kuuluu varusteisiin)
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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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 täyttyessään.

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 on pantava oikein asianmukaiseen
lasten turvaistuimeen. Katso lisätietoja tä-
män omistajan käsikirjan kohdasta “Las-
ten turvaistuimet”.

VAROITUS
l Isompien lasten on istuttava asianmukai-

sesti turvavöitä ja tarvittaessa istuimen
korotinta käyttäen.

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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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HUOM
l Etikettien sijainti voi vaihdella auton mallin

mukaan.

Etumatkustajan turvatyynyn
katkaisin (Club cab ja Double
cab)
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 pois kytkeminen
(Club cab ja Double cab)” sivulla 4-26)
Etumatkustajan turvatyynyn katkaisimen si-
jainti on esitetty kuvassa.

Etumatkustajan turvatyynyn
merkkivalo (Club cab ja Doub-
le cab)
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 pois kytkeminen
(Club cab ja Double cab) 

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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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.

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.

AHA109190

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 turvatyyny täyttyy kahdella eri ta-
valla iskun voimakkuudesta riippuen (jos
kuuluu varustukseen).

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

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

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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
nopeudella25 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 -tuntivauhdilla 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.

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 etuosan muoto voi
muuttua merkittävästi, kun se absorboi is-
kun.) Tällöin etuturvatyynyt ja kuljettajan
polviturvatyyny eivät välttämättä 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

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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

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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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.

VAROITUS
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.

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.

Sivuturvatyynyllä varustettuun istuimeen on
kiinnitetty tarra.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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Turvaverhojärjestelmä*
Turvaverhot on pantu etupilareihin ja katto-
listaan. Turvaverhot on suunniteltu täyttyväk-
si vain sillä puolella autoa, johon isku osuu,
vaikkakin etu- tai takaistuimella ei ole mat-
kustajaa.
Lisäksi kun turvatyynyn ohjausyksikkö tun-
nistaa auton kaatumisen, turvaverhot toimi-
vat. (jos kuuluu varusteisiin)

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.

1. Keskisuuri tai vakava törmäys auton ko-
rirakenteen keskiosiin.

2. Kun auto tunnistaa auton kaatumisen
(vain turvaverho)*

 

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.

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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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. Ajoneuvo kääntyy sivulle tai katolle

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

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
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.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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.

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.

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.

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.

VAROITUS
l Suosittelemme että työt sivuturvatyynyssä

ja sen läheisyydessä ja turvaverhoissa
suoritetaan valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS huoltopisteessä.

SRS varoitusvalo

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.
SRS-järjestelmällä ja turvavöiden automaatti-
sella kiristysjärjestelmällä on sama varoitus-
valo.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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 jää pala-

maan, vaikka virta-avain tai toimintati-
la on ON-asennossa.

• SRS-varoitusvalo syttyy, kun autoa aje-
taan.

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 tee minkäänlaisia muutoksia etuistui-
meen, ohjauspyörään eikä keskikonsoliin
sivuturvatyynyllä varustetuissa ajoneu-
voissa.
Se voi estää SRS-järjestelmän toimintaa
ja aiheuttaa loukkaantumisia.

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-
toliikkeeseen, jotta turvatyynyjärjestelmä
voidaan purkaa turvallisesti.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS)*
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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
3- Nopeusmittari (km/h tai mph + km/h)
4- Monitoiminäytön kytkin ® s. 5-03

TÄRKEÄÄ
l Tarkkaile kierroslukumittaria ajon aikana,

jotta moottorin käyntinopeus ei pääse kohoa-
maan punaiselle alueella (liian suuri kierros-
nopeus).

Tietonäyttö
Pysäköi auto aina turvalliseen paikkaan en-
nen sen käyttöä.
Monitoiminäytössä näkyvät seuraavat tiedot:
matkamittari, osamatkamittari, keskimääräi-
nen polttoaineenkulutus jne.

1- Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö
® s. 5-06

2- Valitsinvivun asennon näyttö*
® s. 6-29

3- Nopeudenrajoittimen näyttö* ® s. 6-66
4- Vaihteenvaihdon ilmaisin* ® s. 6-26
5- Jäljellä olevan polttoaineen näyttö

® s. 5-06
6- Varoitus tienpinnan jäätymisestä*

® s. 5-05
7- Tietonäyttö ® s. 5-03
8- Huollon muistutin ® s. 5-07

HUOM
l Kun virta-avain on OFF-asennossa tai toi-

mintatila on OFF (POIS), valitsinvivun asen-
non näyttö, vaihteenvaihdon ilmaisin, jäljellä
olevan polttoaineen näyttö, moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötilan näyttö ja jäätyneen
tienpinnan varoitus eivät näy.

Mittaristo
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Tietonäyttö
Näytön tiedot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä aina, kun monitoiminäytön kytkintä (A) painetaan kevyesti.

1- Matkamittari ® s. 5-04
2- Osamatkamittari  ® s. 5-04
3- Osamatkamittari  ® s. 5-04
4- Mittarivalaistuksen säädin ® s. 5-04

5- Ajomatkan näyttö ® s. 5-04
6- Keskimääräinen polttoaineenkulutuksen

näyttö ® s. 5-05
7- Auto Stop & Go (AS&G) -näyttö*

® s. 5-05

8- Ulkoilman lämpötilan näyttö*
® s. 5-05

9- Huoltomuistutus (ajomatka) ® s. 5-07
10- Huoltomuistutus (kuukausi) ® s. 5-07

HUOM
l Kun virta-avain tai toimintatila on OFF-asennossa, ajomatkan näyttö, keskimääräisen polttoaineen kulutuksen ja keskimääräisen nopeuden näytöt eivät näy.

l Huollon muistutin ei tule näkyviin ajon aikana, vaikka monitoiminäytön kytkintä käytettäisiin.

 

Tietonäyttö
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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 monitoimi-
näytön kytkintä painettuna noin 2 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.

Mittarivalaistuksen säädin
Aina, kun monitoiminäytön kytkintä (2) pai-
netaan ja pidetään painettuna vähintään 2 se-
kunnin ajan, kuuluu äänimerkki ja mittariston
kirkkaus muuttuu.

1- Kirkkaustaso
2- Monitoiminäytön kytkin

HUOM
l Voit säätää 8 eri tasoa, kun seisontavalot pa-

lavat, ja 8 eri tasoa, kun ne eivät pala.
Aina, kun kirkkaustasoa vähennetään, kirk-
kaustason segmenttinäyttö pienenee yhdellä.

l Jos autossa on automaattinen valojenohjaus
ja valokytkin on jossakin muussa kuin
“OFF”-asennossa, mittariston valaistus kyt-
keytyy automaattisesti ulkopuoliseen valais-
tukseen sopivaan kirkkauteen.

HUOM
l Laitteiden kirkkaustaso tallentuu muistiin,

kun virta-avain käännetään pois-asentoon tai
toimintatilaksi valitaan OFF (POIS).

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 “---”.

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.

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 “Toimintojen asetusten muuttaminen”
sivulla 5-08.

Tietonäyttö
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Keskimääräinen polttoaineen-
kulutuksen näyttö
Näytössä näkyy keskimääräinen polttoai-
neenkulutus edellisestä nollauskerrasta nyky-
hetkeen saakka.
Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen nol-
laustilan näyttöä voidaan vaihdella vaihtoeh-
tojen "automaattinen nollaus" ja "manuaali-
nen nollaus" välillä.
Tietoja keskimääräisen polttoaineenkulutuk-
sen näyttötavan muuttamisesta on kohdassa
“Toimintojen asetusten muuttaminen” sivulla
5-08.

HUOM
l Keskimääräinen polttoaineen kulutuksen

näyttö voidaan nollata erillisesti automaatti-
seen nollaustilaan ja manuaaliseen nollauk-
seen.

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.

HUOM
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, L/100 km, mpg}.
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-08.

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 6-22.

HUOM
l Yhteenlaskettu aika nollataan, kun virta-

avain tai toimintatila asetetaan uudelleen
asentoon ON.

Ulkoilman lämpötilan näyttö*
Tämä ilmaisee ulkoilman lämpötilan.

HUOM
l Näyttöyksiköksi voidaan valita joko °C tai

°F.
Katso kohta “Toimintojen asetusten muutta-
minen” sivulla 5-08.

HUOM
l Eri tekijöistä, kuten ajo-olosuhteista riippuen

näkyvä lämpötila voi poiketa todellisesta ul-
koilman lämpötilasta.

Varoitus tienpinnan jäätymi-
sestä*
Jos ulkoilman lämpötila laskee alle 3 °C, hä-
lytysääni kuuluu ja ulkoilman lämpötilan va-
roitusmerkki (A) vilkkuu noin 10 sekuntia.

TÄRKEÄÄ
l On olemassa vaara että tie on jäinen, vaikka

merkki ei vilku, joten ole varovainen ajaes-
sasi.

Tietonäyttö
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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
Jäljellä olevan polttoaineen näyttö ilmoittaa
polttoainesäiliössä olevan polttoaineen mää-
rän, kun virta-avain tai toimintatila on ON-
asennossa.

1- Täysi
0- Tyhjä

HUOM
l Näytön vakautuminen tankkauksen jälkeen

voi kestää muutamia sekunteja.
l Jos polttoainetta tankataan virta-avaimen tai

toimintatilan ollessa ON-asennossa, polttoai-
nemittari voi näyttää polttoaineen määrän
väärin.

l Kannen merkintä (A) osoittaa, että polttoai-
nesäiliön täyttöaukko sijaitsee auton vasem-
malla puolella.

Jäljellä olevan polttoaineen
määrän varoitusnäyttö
Jos jäljellä on enintään noin 10 litraa polttoai-
netta (näkyvissä on yksi palkki), kun virta-
avain käännetään “ON”-asentoon, polttoaine-
mittarin viimeinen palkki vilkkuu. Jos jäljellä
olevan polttoaineen määrä vähenee edelleen,
polttoainemittarin viimeinen segmentti hävi-
ää, “ ” ja vilkkuu.

TÄRKEÄÄ
l Tankkaa ajoissa; jos polttoaine on loppumai-

sillaan, polttoainejärjestelmä voi vaurioitua.

HUOM
l Mäessä tai mutkassa polttoaineen näyttö voi

olla virheellinen, koska polttoaine liikkuu
säiliössä.

Tietonäyttö
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Huollon muistutin
Näyttää ajan ennen seuraavaa tarkastusta, jo-
ta MITSUBISHI MOTORS suosittelee.“---”
näkyy, kun tarkastusajankohta on saavutettu.
Jakoavain-merkki ilmaisee määräaikaishuol-
lon tarvetta.

HUOM
l Auton määritysten mukaan vaihdellen seu-

raavaan kausihuoltoon saakka kuluva aika
voi poiketa MITSUBISHI MOTORSin suo-
sittelemasta huoltovälistä.
Seuraavan kausihuollon näyttöasetusta voi
myös muuttaa.
Näyttöasetuksen voi pyytää muuttamaan val-
tuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.
Kun haluat lisätietoja, ota yhteys valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keeseen.

Matka

Kuukausi

1. Näyttää ennen seuraavaa kausihuoltoa
jäljellä olevan ajan.

HUOM
l Matka näytetään 100 km:n yksikköinä. Aika

näytetään kuukausina.

2. Se ilmoittaa, että kausihuolto on aika
tehdä. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

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.

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan
kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö
vaihtuu huollon muistutusnäyttöön.

2. Paina monitoiminäytön kytkintä ja pidä
sitä painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan, jolloin jakoavain-merkki alkaa
vilkkua. (Jos mitään ei tehdä noin 10 se-
kunnin vilkkumisen kuluessa, näyttö pa-
laa alkuperäiseen näyttöön.)

Tietonäyttö
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3. Paina monitoiminäytön kytkintä kevyes-
ti, kun kuvake vilkkuu. Näyttö vaihtuu
merkinnästä “---” merkintään “cLEAr”.
Tämän jälkeen näkyviin tulee ennen seu-
raavaa huoltoa jäljellä oleva aika.

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.

HUOM
l Jos nollaat näytön vahingossa, ota yhteys

valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS huol-
topisteeseen.

Toimintojen asetusten muutta-
minen
Kun virta-avain tai toimintatila on ON-asen-
nossa, "keskimääräisen polttoaineen kulutuk-
sen nollaustilaa", "polttoaineenkulutuksen
yksikköä" ja "lämpötilayksikköä" voidaan
muuttaa halutulla tavalla.

TÄRKEÄÄ
l Kuljettaja ei saa käyttää näyttöä, kun auto on

liikkeellä.
l Kun käytät järjestelmää, pysäytä auto turval-

liseen paikkaan.

Keskimääräisen polttoaineen-
kulutuksen nollaustilan vaihta-
minen
Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen tila-
vaihtoehdot ovat "automaattinen nollaus" ja
"manuaalinen nollaus".

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan
kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö
vaihtuu näyttämään jäljellä olevan ajo-
matkan.
Katso kohta “Tietonäyttö” sivulla 5-03.

2. Aina, kun monitoiminäytön kytkintä pai-
netaan vähintään 2 sekunnin ajan ajo-
matkan näytössä, voidaan keskimääräi-
sen polttoaineen kulutuksen nollaustilaa
vaihtaa. (A: Automaattinen nollaus, B:
Manuaalinen nollaus)

Automaattinen 

nollaus

Manuaalinen 

nollaus

Manuaalinen nollaus
l Kun keskimääräinen polttoaineenkulutus

näkyy näytössä, sen voi nollata pitämällä
monimittarikytkintä alhaalla.

Tietonäyttö
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l Kun seuraava toiminto tehdään, tilanva-
linta muuttuu automaattisesti manuaali-
sesta automaattiseen.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh-
jausjärjestelmä]
Käännä virta-avain “ACC”- tai
“LOCK”-asennosta “ON”-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi-
miva keskuslukitus]
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

näkyy näytössä, sen voi nollata pitämällä
monitoiminäytön kytkintä alhaalla.

l Kun moottorin katkaisimen asento tai
toimintatila on seuraava, keskimääräisen
polttoaineen kulutuksen näyttö nollautuu
automaattisesti.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh-
jausjärjestelmä]
Virta-avain on “ACC”- tai “LOCK”-
asennossa vähintään noin 4 tuntia.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi-
miva keskuslukitus]
Toimintatila on ACC tai OFF vähintään
noin 4 tuntia.

HUOM
l Keskimääräinen polttoaineen kulutuksen

näyttö voidaan nollata erillisesti automaatti-
seen nollaustilaan ja manuaaliseen nollauk-
seen.

l Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näy-
tön automaattisen nollausmuodon tai ma-
nuaalisen nollausmuodon muisti tyhjenne-
tään, jos akku irrotetaan.

l Alkuasetus (oletus) on automaattinen nol-
laustila.

Polttoaineenkulutuksen näyttö-
yksikön vaihtaminen
Polttoaineenkulutuksen näyttöyksikön voi
vaihtaa. Etäisyys ja määrän yksiköt muute-
taan myös vastaamaan valittua polttoaineen-
kulutuksen yksikköä.

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan
kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö
vaihtuu näyttämään keskimääräistä polt-
toaineen kulutusta.
Katso kohta “Tietonäyttö” sivulla 5-03.

2. Pidä monitoiminäytön kytkintä painettu-
na vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes
summeri soi kaksi kertaa.

3. Paina monitoiminäytön kytkintä ja pidä
sitä painettuna muuttaaksesi yksiköitä
seuraavassa järjestyksessä: “km/L” →
“L/100 km” → “mpg” → “km/L”.

HUOM
l Ajomatkan ja keskimääräisen polttoaineen-

kulutuksen näyttöyksiköt vaihdetaan, mutta
osoitinneulan (nopeusmittari), matkamitta-
rin, osamatkamittarin ja huoltomuistutuksen
näytöt pysyvät ennallaan.

Tietonäyttö
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HUOM
l Yksikköasetuksen muisti nollautuu, jos akku

irrotetaan, ja se palaa automaattisesti tehda-
sasetukseen.

Etäisyyden mittayksiköt vaihtuvat seuraavis-
sa yhdistelmissä valitun polttoaineenkulutuk-
sen mittayksikön mukaisiksi.

Polttoaineen kulu-
tus

Etäisyys (ajomatka)

km/l km

L/100 km km

mpg mailia

Lämpötilan yksikön vaihtami-
nen
Ulkolämpötilan näyttöyksikön voi vaihtaa.

1. Kun monitoiminäytön kytkintä painetaan
kevyesti muutamia kertoja, tietonäyttö
vaihtuu ulkolämpötilan näyttöön.
Katso kohta “Tietonäyttö” sivulla 5-03.

2. Aina, kun monitoiminäytön kytkintä pai-
netaan vähintään 2 sekunnin ajan ulko-
lämpötilan näytössä, ulkolämpötilan
näytössä voidaan vaihtaa vaihtoehtojen
°C - °F tai °F - °C välillä.

HUOM
l Ilmastointilaitteen näytön lämpötilayksikkö

muuttuu yhdessä monitoiminäytön ulkoläm-
pötilan näyttöyksikön kanssa.
“°C” tai “°F” ei kuitenkaan näy ilmastointi-
laitteen näytössä oleville lämpötiloille.

Tietonäyttö
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Merkkivalot ja varoitusvalot (monitoiminäyttö)

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1- Etusumuvalon merkkivalo* ® s. 5-12
2- Suuntavalojen merkkivalot/Varoitusvilk-

kujen merkkivalot ® s. 5-12
3- Kaukovalojen merkkivalo ® s. 5-12
4- Auto Stop & Go (AS&G) -merkkivalo*

® s. 6-22
5- Kaistavahtijärjestelmän (LDW) valmius-

tilan merkkivalo (vihreä)* ® s. 6-71
Kaistavahtijärjestelmän (LDW) valo
(oranssi)* ® s. 6-71

6- Seisontavalon merkkivalo* ® s. 5-12
7- Kaistavahtijärjestelmän (LDW) päälläo-

lon merkkivalo* ® s. 6-71
8- Takasumuvalon merkkivalo ® s. 5-12

9- Vakionopeussäätimen merkkivalo*
® s. 6-59

10- Diesel-hiukkassuodattimen (DPF) varoi-
tusvalo ® s. 6-20

11- Dieselauton hehkutuksen merkkivalo
® s. 5-12

12- Latauksen varoitusvalo ® s. 5-14
13- Moottorin varoitusvalo ® s. 5-14
14- Polttoaineen suodattimen merkkivalo

® s. 5-13
15- A/T (Automaattivaihteisto) öljyn lämpö-

tilan varoitusvalo (Autot automaattivaih-
teistolla) ® s. 6-32

16- Öljynpaineen varoitusvalo ® s. 5-14

17- Auto Stop & Go (AS&G) OFF -merkki-
valo* ® s. 6-25

18- Pesunesteen tason varoitusvalo*
® s. 5-15

19- Tietonäyttö ® s. 5-02
20- Katso lisätietoja kohdasta “Varoituksen

aktivoituminen” sivulla 3-12 (jos kuuluu
varustukseen).

21- Katso lisätietoja kohdasta “Varoituksen
aktivoituminen” sivulla 3-12 (jos kuuluu
varustukseen).

22- Ovi auki -varoitusvalo ® s. 5-15
23- Turvavyön muistutus/varoitusvalo

® s. 4-08

Merkkivalot ja varoitusvalot (monitoiminäyttö)
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24- Lukkiutumattomien jarrujen (ABS) va-
roitusvalo ® s. 6-54

25- Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmän
(ASTC) merkkivalo ® s. 6-57

26- Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmän
(ASTC) OFF-merkkivalo ® s. 6-57

27- SRS-järjestelmän varoitusvalo ® s. 4-33

28- Jarrujärjestelmän varoitusvalo
® s. 5-13

29- Takatasauspyörästön lukon merkkivalo*
® s. 6-43

30- 2WD/4WD-toiminnon merkkivalo*
® s. 6-36

31- Alhaisen nopeuden merkkivalo*
® s. 6-36

32- 2WD/4WD-toiminnon merkkivalo*
® s. 6-40

33- Alhaisen nopeuden merkkivalo*
® s. 6-40

 
Merkkivalot

Suuntavalojen merkkivalot/
Varoitusvilkkujen merkkivalot

Nämä merkkivalot vilkkuvat
seuraavissa tilanteissa.
l Kun suuntavalon vipua

siirretään suuntavalon
kytkemiseksi.
Katso kohta “Suuntava-
lon vipu” sivulla 5-18.

l Kun varoitusvilkun katkaisinta painetaan
varoitusvilkkujen kytkemiseksi.
Katso kohta “Varoitusvilkun katkaisin”
sivulla 5-19.

l Kun varoitusvilkut kytkeytyvät auto-
maattisesti päälle, jos autolla jarrutetaan
äkillisesti ajon aikana.
Katso kohta “Hätäpysäytysvaroitusjär-
jestelmä*” sivulla 6-53.

Kaukovalojen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun
käytetään kaukovaloja.

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.

Dieselauton hehkutuksen
merkkivalo

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 kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus]
Jos toimintatilaksi valitaan ON, merkkivalo
syttyy ja hehkutuksen merkkivalo syttyy au-
tomaattisesti. Kun hehkutulppa kuumenee,
lamppu sammuu ja moottori käynnistyy.

Merkkivalot
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TÄRKEÄÄ
l Jos dieselin hehkutuksen merkkivalo syttyy

moottorin käynnistymisen jälkeen, moottorin
kierrosluku voi jäädä tyhjäkäyntinopeuteen,
koska polttoaine jäätyy. Anna moottorin
käydä tällöin tyhjäkäyntiä noin kymmenen
minuutin ajan. Käännä sitten virta-avain
pois‑asentoon tai valitse sytytysvirran tilaksi
OFF (POIS) ja käännä virta-avain tai kytke
sytytysvirta sen jälkeen välittömästi takaisin
päälle ja varmista, ettei hehkutuksen merkki-
valo syty.

HUOM
l Jos moottori on kylmä, hehkutuksen merkki-

valo palaa kauemmin.
l [Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-

jestelmä]
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.

l Moottorin ollessa lämmin hehkutuksen
merkkivalo ei syty, vaikka virta-avain asete-
taan “ON”-asentoon tai toimintatilaksi vali-
taan ON.

Polttoaineen suodattimen
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun
virta-avain käännetään ON-
asentoon tai toimintatilaksi
valitaan ON. Valo sammuu,
kun moottori on käynnisty-
nyt. Jos se syttyy moottorin

käydessä, se osoittaa että vettä on keräänty-
nyt polttoainesuodattimen sisälle; jos niin ta-
pahtuu, suorita seuraavat toimenpiteet.
 
Poista vesi polttoaineen suodattimesta. Katso
kohta “Veden poisto polttoaineen suodatti-
mesta” sivulla 8-10.
 
Kun valo sammuu, voit jatkaa ajamista. Ellei
se sammu tai syty silloin tällöin, suosittelem-
me että tarkastutat auton.

Varoitusvalot

Jarrujärjestelmän varoitusvalo
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.

 
Summeri soi seuraavissa tilanteissa virta-
avaimen ollessa ON-asennossa tai toimintati-
lan ollessa ON:
l Kun seisontajarru on päällä ja auton no-

peus ylittää 8 km/h.

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 lisätietoja kohdasta “ABS-varoitus-
valo” sivulla 6-54.

• Jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa ajon
aikana.

Varoitusvalot
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TÄRKEÄÄ
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, käytä moottorijarrutus-
ta pienentämään nopeutta ja vedä käsijar-
ruvipu hitaasti.
Paina jarrupoljinta niin että jarruvalot syt-
tyvät, jotta voit antaa merkin takana ole-
ville autoille.

Moottorin varoitusvalo
Tämä valo on osa valvonta-
järjestelmää, joka tarkkailee
päästöjä sekä moottorin ja
automaattivaihteiston oh-
jausjärjestelmiä.
Jos jossakin näistä järjestel-

mistä 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.

Latauksen varoitusvalo
Tämä varoitusvalo syttyy,
kun virta-avain käännetään
ON-asentoon tai toimintati-
laksi valitaan ON. Valo sam-
muu, kun moottori on käyn-
nistynyt.

TÄRKEÄÄ
l Jos se syttyy moottorin käydessä, latausjär-

jestelmässä on vika. Pysäköi auto heti tur-
valliseen paikkaan ja suosittelemme auton
tarkastuttamista.

Öljynpaineen varoitusvalo
Tämä varoitusvalo syttyy,
kun virta-avain käännetään
ON-asentoon tai toimintati-
laksi valitaan ON. Valo sam-
muu, kun moottori on käyn-
nistynyt. Jos valo palaa

moottorin käydessä, öljynpaine on liian alhai-
nen.
Jos varoitusvalo syttyy moottorin käydessä,
sammuta moottori ja tarkastusta se.

TÄRKEÄÄ
l Jos tämä valo syttyy, kun moottoriöljyn taso

on alhainen, tarkastuta se.

Varoitusvalot
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TÄRKEÄÄ
l Tämä varoitusvalo ei osoita kampikammion

öljyn määrää. Se täytyy tarkistaa öljytikulla,
kun moottori ei ole käynnissä.

l Jos jatkat ajamista vaikka moottoriöljyn taso
on alhainen tai jos varoitusvalo palaa, moot-
tori voi leikkautua kiinni.

HUOM
l Öljynpaineen varoitusvaloa ei saa pitää

moottoriöljyn määrän merkkinä. Moottoriöl-
jyn määrä on tarkastettava mittatikulla.

Ovi auki -varoitusvalo
Tämä valo palaa, kun ovi on
joko auki tai huonosti suljet-
tu.
Jos auton nopeus nousee
noin 8 km/h:iin oven ollessa
auki tai huonosti suljettu,

summeri soi 4 kertaa varoitukseksi.

TÄRKEÄÄ
l Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että va-

roitusvalo ei pala.

Pesunesteen tason varoitusva-
lo*

Tämä valo syttyy, kun pesu-
nesteen taso on matala.
Jos valo syttyy, lisää säiliöön
pesunestettä.
Katso kohta “Pesuneste” si-
vulla 10-07.

katso kohta “Ampeeriluku” sivulla 11-17.

Yhdistelmävalojen ja
valonvaihtimen katkaisin

Ajovalot

HUOM
l Älä jätä valoja palamaan pitkäksi aikaa

moottorin ollessa pysähdyksissä. 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.

l Voimakkailla purkauslampuilla varustettujen
ajovalojen polttimoilla (jos kuuluu varustei-
siin) on seuraavat ominaisuudet.
• Ajovaloja käytettäessä valo muuttuu hil-

jalleen sinertävän valkoiseksi.

HUOM
• Polttimoiden elinikä, kun niitä sytytetään

ja sammutetaan toistuvasti. Kun polttimon
elinikä lähenee loppuaan, kirkkaus voi
heiketä, polttimo voi välkkyä ja sen valo
voi muuttua punertavaksi. Jos näin käy,
vie autosi tarkastettavaksi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkee-
seen.

 

Tyyppi 1
Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

OFF Kaikki valot sammuvat

Seisontavalot, takavalot, rekisterikil-
ven ja kojetaulun valot ovat päällä

Ajovalot ja muut valot syttyvät

Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin
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Tyyppi 2
Käännä katkaisinta, jotta valot syttyvät.

OFF Kaikki valot sammuvat

AUTO

Kun virta-avain on ON-asennossa
tai toimintatila on ON, ajovalot,
seisontavalot, takavalot, rekisteri-
kilven valot ja kojetaulun valot
syttyvät ja sammuvat automaatti-
sesti ympäristön valoisuuden mu-
kaan. Kaikki valot sammuvat au-
tomaattisesti, kun virta-avain
käännetään OFF-asentoon tai toi-
mintatilaksi valitaan OFF.

Seisontavalot, takavalot, rekisteri-
kilven ja kojetaulun valot ovat
päällä

Ajovalot ja muut valot syttyvät

HUOM
l Automaattisen syttymisen ja sammumisen

herkkyyttä voi muuttaa. Lisätietoja saat val-
tuutetusta MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeestä.

l Jos etusumuvalot (mikäli kuuluvat varustuk-
seen) syttyvät oikein virta-avaimen ollessa
“AUTO”-asennossa, valot sammuvat auto-
maattisesti, kun virta-avain tai toimintatila
asetetaan pois-asentoon.

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.

HUOM
l Jos valot eivät syty tai sammu, kun kytkin

on “AUTO”-asennossa, käytä kytkintä ma-
nuaalisesti. Suosittelemme auton tarkastutta-
mista.

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 kauko-oh-
jausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään “LOCK”- tai
“ACC”-asentoon tai virta-avain otetaan
pois virtalukosta.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi-
miva keskuslukitus]
Toimintatila on OFF tai ACC.

Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen katkaisin
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l Jos seuraava toiminto tehdään valokat-
kaisimen ollessa “ ”-asennossa, valot
sammuvat automaattisesti, kun ovi py-
syy suljettuna noin 3 minuuttia.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-oh-
jausjärjestelmä]
Virta-avain käännetään “LOCK”- tai
“ACC”-asentoon tai virta-avain otetaan
pois virtalukosta.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toi-
miva keskuslukitus]
Toimintatila on OFF tai ACC.

HUOM
l Valojen automaattisen sammutustoiminnon

voi myös poistaa käytöstä.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

Ajovalojen merkkiääni
Jos suoritetaan seuraavat toimenpiteet, sum-
meri soi muistuttaen kuljettajaa valojen sam-
muttamisesta.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjausjär-
jestelmä]
Jos kuljettajan ovi avataan, kun avain on
käännetty “LOCK”- tai “ACC”-asentoon tai
virta-avain on otettu pois virtalukosta valojen
ollessa päällä.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus]

Jos kuljettajan ovi avataan, kun toimintatila-
na on ACC tai OFF valojen ollessa päällä.
 
Äänimerkki lakkaa molemmissa tapauksissa
automaattisesti, jos automaattinen sammutus-
toiminto on käytössä, valokytkin käännetään
OFF-asentoon tai ovi suljetaan.

Ajovaloautomatiikka
Ajovaloautomatiikka kytkeytyy käyttöön,
kun moottori on käynnissä ja valot käänne-
tään “OFF”- tai “AUTO”-asentoon takavalo-
jen ollessa pois päältä.

Valonvaihdin (kauko/lähivalot)
Kun valokatkaisin on “ ” -asennossa, valo
vaihtuu kaukovalosta lähivaloksi (tai lähiva-
losta kaukovaloksi) aina, kun vipu vedetään
auki asentoon (1). Kun kaukovalot ovat pääl-
lä, kaukovalojen 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 Kaukovalot voivat myös vilkkua, kun valo-

katkaisin on OFF-asennossa.
l Jos sammutat valot ajovalojen ollessa kau-

kovaloasennossa, ajovalot palautuvat auto-
maattisesti lähivaloasentoon, kun valokatkai-
sin käännetään seuraavan kerran “ ” asen-
toon.

Ajovalojen
korkeudensäätökatkaisin

Ajovalon kulma vaihtelee auton kuormituk-
sen mukaan.
Ajovalojen korkeudensäätökatkaisimella sää-
detään lähivalojen valaistusetäisyys (lähiva-
lojen palaessa) sellaiseksi, ettei ajovalojen
kirkkaus häiritse vastaantulevien autojen kul-
jettajia.

Ajovalojen korkeudensäätökatkaisin
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Aseta katkaisin (seuraavan taulukon mukaan)
sopivaan asentoon matkustajien ja kuorman
mukaan.

TÄRKEÄÄ
l Tee säädöt aina ennen ajoa.

Älä yritä tehdä säätöjä ajon aikana. Muuten
seurauksena voi olla onnettomuus.

HUOM
l Kun säädät ajovaloja, käännä kiekko ensin

0-asentoon (korkein asento).

Ajoneuvon ti-
la

(Single cab)

Katkaisimen
paikka

“0” “2”

●: 1 henkilö
: Täysi kuormitus

Katkaisimen paik-
ka 0-

Vain kuljettaja

Katkaisimen paik-
ka 2-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus

Ajoneuvon ti-
la

(Club cab)

Ajoneuvon ti-
la

(Double cab)

Katkaisimen
paikka

“0” “3” tai “4”

●: 1 henkilö
: Täysi kuormitus

Katkaisimen paik-
ka 0-

Vain kuljettaja

Katkaisimen paik-
ka 3-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus
Lukuun ottamatta autoja,
joissa on voimakkaat
purkauslamput ja 16 tuu-
man renkaat

Katkaisimen paik-
ka 4-

Kuljettaja + Täysi kuor-
mitus
Autot, joissa on voimak-
kaat purkauslamput ja
16 tuuman renkaat

Suuntavalon vipu
Suuntavalot vilkkuvat vipua käytettäessä (vir-
ta-avaimen tai toimintatilan ollessa ON-asen-
nossa). Samanaikaisesti suuntamerkin merk-
kivalo vilkkuu.

1- Suuntavalot
Kun käännyt normaalisti, käytä asentoa
(1). Vipu palautuu automaattisesti, kun
kääntyminen on tehty.

Suuntavalon vipu
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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.

l Seuraavat toiminnot on mahdollista aktivoi-
da.
• Suuntavalojen vilkkuminen vipua käytet-

täessä virta-avaimen ollessa ACC-asen-
nossa tai toimintatilan ollessa ACC.

• Suuntavalojen 3 vilkahduksen toiminnon
kaistanvaihtoa varten voi poistaa käytöstä.

• Aikaa, jonka vipua täytyy käyttää kolmen
vilkahduksen toiminnon aktivoimiseksi,
voi muuttaa.

• Suuntavalon summerin ääntä voidaan
muuttaa, kun suuntavalot vilkkuvat.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

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 uudel-
leen.

HUOM
l Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmän sisältävis-

sä ajoneuvoissa hätäpysäytysvaroitusjärjes-
telmä ei toimi, kun varoitusvalot vilkkuvat
sen vuoksi, että kytkintä on painettu ma-
nuaalisesti.
Katso kohta “Hätäpysäytysvaroitusjärjestel-
mä*” sivulla 6-53.

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.

Varoitusvilkun katkaisin
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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.

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 takasumu-
valot 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 ajovalo-
jen kytkemisen jälkeen. (Auto ilman etusu-
muvaloja)

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

Tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa joko “ON”-
tai “ACC”-asennossa.
Jos sulat ovat jäätyneet tuulilasiin, älä käytä
pyyhkimiä, ennen kuin jää on sulanut ja sulat
ovat irronneet, koska muuten pyyhkimen
moottori voi vaurioitua.

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.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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Tuulilasin pyyhkimet
Autot, joissa ei ole sadevesian-
turia

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät kerran.

OFF - Pois päältä
INT- Tihkutoiminto (Nopeuteen perus-

tuva)
LO- Hidas toiminta
HI- Nopea toiminta

Pyyhkimisvälien säätö
Vivun ollessa INT-asennossa (nopeuteen pe-
rustuva tihkutoiminto) pyyhkimen nopeutta
voidaan säätää kääntämällä nuppia (A).

1- Nopea toiminta
2- Hidas toiminta

HUOM
l Tuulilasinpyyhkimien ajonopeuden mukaan

säätyvä toiminto voidaan kytkeä pois.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

Huurtumisilmiö
Käytä pyyhkimiä kerran siirtämällä vipua
nuolen suuntaan ja vapauttamalla se.

Käytä toimintoa, kun ajat sumussa tai tihku-
sateessa.

Ajoneuvot, joissa on sadeanturi

MIST- Huurtumisilmiö
Pyyhkimet pyyhkivät kerran.

OFF - Pois päältä

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin

5-21OKTL19E2 Mittaristo ja hallintalaitteet

5



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.
• Sadeanturin päällä olevaa kohtaa pyyhi-

tään liinalla tuulilasin ulkopintaa puhdis-
tettaessa.

• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Tuulilasiin kohdistuu isku.
• Sadeanturiin kohdistuu isku.

HUOM
l Pyyhkimien kumiosien suojaamiseksi tämä

pyyhkimien toiminto ei tapahdu auton olles-
sa pysähdyksissä ja ympäristön lämpötilan
ollessa enintään 0 °C, vaikka vipu olisi “AU-
TO”-asennossa.

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.

HUOM
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.
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.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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Sadeanturin herkkyyden muuttaminen
Kytkimen ollessa AUTO (sadeanturi) -asen-
nossa sadeanturin 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 valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

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
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Tuulilasinpesin
Kun vedät vipua itseesi päin, lasille suihkuaa
pesunestettä. Pyyhkimet toimivat automaatti-
sesti samalla kun pesunestettä suihkutetaan.
Autoissa, joissa on ajovalojen pesin, ajovalo-
jen pesin toimii kerran tuulilasin pesimen
kanssa, jos ajovalot ovat päällä.

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.

Ajovalojen pesimen katkaisin*
Ajovalojen pesin toimii, kun virta-avain on
ON- tai ACC-asennossa tai toimintatila on
ON tai ACC ja valokatkaisin on “ ” -asen-
nossa.
 

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.

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 pyyh-
kimien moottori on jäähtynyt, joten tar-
kista, 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.

Tuulilasinpyyhkimen ja pesimen katkaisin
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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 automaatti-
sesti noin 20 minuutin kuluttua. Jos haluat
kytkeä huurteenpoiston pois 20 minuutin si-
sällä, paina katkaisinta uudelleen.
Merkkivalo (A) syttyy huurteenpoistoa käy-
tettäessä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

HUOM
l Jos autossa on peilin lämmittimet, sivupei-

lien huurteenpoisto tai sulatus käynnistyy,
kun takaikkunan lämmittimen kytkintä pai-
netaan. Katso kohta “Peilin lämmitin*” si-
vulla 6-11.

l Huurteenpoistokatkaisin ei ole lumen sulat-
tamista vaan huurteen poistoa varten. Poista
lumi ennen kuin käytät huurteenpoistokat-
kaisinta.

l Akun säästämiseksi takaikkunan huurteen-
poistoa ei tule käyttää käynnistettäessä
moottoria tai silloin, kun moottori ei käy.
Kytke huurteenpoisto pois heti, kun ikkuna
on kirkastunut.

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.

Automaattisen takaikkunan
huurteenpoiston mukautus (ta-
kaikkunan huurteenpoistokyt-
kimellä varustetut autot - tyyp-
pi 2)
Toimintoa voidaan vaihtaa haluttaessa alla
esitetyllä tavalla.
l Ota automaattinen takaikkunan huur-

teenpoisto käyttöön, jos ulkolämpötila
on alle noin 3 °C, takaikkunan huurteen-
poisto toimii automaattisesti moottorin
käynnistymisen jälkeen.
Samanaikaisesti myös peilien lämmitys
alkaa toimia automaattisesti.

l Ota automaattinen takaikkunan huur-
teenpoisto pois käytöstä, jolloin takaik-
kunan huurteenpoisto ei toimi automaat-
tisesti.
Peilien lämmitys ei myöskään toimi täl-
löin automaattisesti.
 

Takaikkunan lämmittimen katkaisin

5-25OKTL19E2 Mittaristo ja hallintalaitteet

5



l Vaihtotavan valinta
Pidä takaikkunan huurteenpoiston kyt-
kintä painettuna vähintään 10 sekunnin
ajan.
• Kun asetus muuttuu käytössä-tilasta

pois käytöstä -tilaan:
Laite antaa kolme äänimerkkiä ja
merkkivalo vilkahtaa kolme kertaa.

• Kun asetus muuttuu pois käytössä -ti-
lasta käytössä-tilaan:
Laite antaa 2 äänimerkkiä ja merkki-
valo vilkahtaa 3 kertaa.

HUOM
l Tehdasasetus on “Ota takaikkunan automaat-

tinen huurteenpoisto pois käytöstä”.

Äänimerkin katkaisin
Paina ohjauspyörää “ ” -merkin kohdalta tai
sen ympäriltä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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.

Jakovaihteiston tai ajotilan valintavipu tulee
asettaa 2H-asentoon 4WD nelivetoautoissa
normaali teillä ja moottoriteillä ajettaessa
parhaan polttoainetalouden saamiseksi.

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 polttoainettä 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.

Jäähdytys tai 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.

Turvallisia autoilutapoja
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Totutusajosuositukset
Noudata seuraavia ohjeita, kun ajat uutta autoa ensimmäiset 1.000 km. Siten parannat autosi taloudellisuutta ja pidennät sen kestoikää.
l Vältä suuria moottorin pyörintänopeuksia.
l Vältä äkkinäisiä liikkeelle lähtöjä, täydellä kaasulla kiihdyttämistä, nopeita jarrutuksia ja jatkuvaa ajoa suurella nopeudella.
l Noudata seuraavia totutusajokauden nopeusrajoituksia.

Muista, että näiden rajoitusten lisäksi tulee aina noudattaa liikennemerkein ilmoitettuja nopeusrajoituksia.
l Älä ylitä kuormitusrajoja.
l Älä vedä perävaunua totutusajokauden aikana.

Käsivaihteistoautot

Vaihtamiskohta
Nopeusrajoitus

2WD
Autot Easy Select 4WD vaihteistolla Autot Super Select 4WD II -vaihteistolla

2H, 4H 4L 2H, 4H, 4HLc 4LLc
1. vaihde 20 km/h 20 km/h 5 km/h 20 km/h 5 km/h

2. vaihde 40 km/h 40 km/h 15 km/h 40 km/h 15 km/h

3. vaihde 65 km/h 65 km/h 25 km/h 65 km/h 25 km/h

4. vaihde 95 km/h 95 km/h 35 km/h 95 km/h 35 km/h

5. vaihde
110 km/h 110 km/h

45 km/h
115 km/h

45 km/h

6. vaihde 55 km/h 55 km/h

Totutusajosuositukset
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Autot, joissa on automaattivaihteisto

Vaihtamiskohta
Nopeusrajoitus

2WD
Autot Easy Select 4WD vaihteistolla Autot Super Select 4WD II -vaihteistolla

2H, 4H 4L 2H, 4H, 4HLc 4LLc
1. vaihde 15 km/h 15 km/h 5 km/h 20 km/h 5 km/h

2. vaihde 35 km/h 35 km/h 15 km/h 40 km/h 15 km/h

3. vaihde 55 km/h 55 km/h 20 km/h 60 km/h 20 km/h

4. vaihde 85 km/h 85 km/h 30 km/h 85 km/h 30 km/h

5. vaihde 110 km/h 110 km/h 45 km/h 115 km/h 45 km/h

TÄRKEÄÄ
l 4WD-autoissa “4L”-alue (Easy Select 4WD), “4LLc” (Super Select 4WD II) antaa maksimiväännön ajettaessa hitaasti jyrkässä mäessä, hiekkaisilla, kurai-

silla ja muuten vaikeakulkuisilla teillä. Älä ylitä noin 70 km/h:n nopeuksia automaattivaihteisilla autoilla “4L”-alueella (Easy Select 4WD), “4LLc” (Super
Select 4WD II).

 
Käsijarru

Pysäköi auto niin että se ei enää liiku ja vedä
käsijarru hyvin päälle, että auto pysyisi pai-
kallaan.

Kytkeminen 1- Paina jarrupoljinta voimakkaasti ja pidä
se alhaalla. Vedä vipu ylös, mutta älä
paina kahvan päässä olevaa painiketta.

Käsijarru
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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 käsijarrua.

HUOM
l Käytä riittävästi voimaa käsijarrun vipua ve-

dettäessä niin että auto ei lähde liikkeelle,
kun jalkajarru vapautetaan.

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- Paina kädensijan päässä olevaa nuppia.
3- Laske vipu kokonaan alas.

TÄRKEÄÄ
l Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että jarru

on vapautettu ja varoitusvalo on sammuksis-
sa.
Jos autolla ajetaan käsijarrun ollessa päällä,
jarru ylikuumenee, jolloin sen teho kärsii ja
siihen voi tulla vika.

l Ellei jarrujen varoitusvalo sammu, kun käsi-
jarru vapautetaan täysin, jarrujärjestelmässä
voi olla vika.
Tarkastuta auto välittömästi.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta “Jarrujen
varoitusvalo” sivulla 5-13.

HUOM
l Jotta käsijarru ei vapautuisi vahingossa, vi-

pua on vedettävä hieman ylös ennen kuin
sen voi työntää alas. Nupin painanta ei va-
pauta vipua niin että se voidaan painaa alas.

Pysäköinti
Kun auto pysäytetään, vedä käsijarru täysin
päälle ja siirrä vaihdevipu 1. vaihteelle tai
“R”-asentoon(Peruutus) käsivalintaisissa au-
toissa tai aseta valitsinvipu P-asentoon (PY-
SÄKÖINTI) automaattivaihteisissa 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).
Automaattivaihteisissa autoissa tulee kytkeä
seisontajarru ja siirtää valitsinvipu “P”-asen-
toon (PYSÄKÖINTI).
Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

Pysäköinti
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Pysäköinti ylämäkeen
Käännä etupyörät poispäin kadunreunasta ja
siirrä autoa taaksepäin, kunnes kadunreunan
puoleinen pyörä koskettaa kadunreunaan.
Käsivaihteisissa autoissa kytke seisontajarru
ja siirrä vaihdevipu 1. vaihteen asentoon.
Automaattivaihteisissa autoissa tulee kytkeä
seisontajarru ja siirtää valitsinvipu “P”-asen-
toon (PYSÄKÖINTI).
Pane tarvittaessa esteet renkaiden eteen.

HUOM
l Jos autossa on automaattivaihteisto, kytke

käsijarru, ennen kuin siirrät valitsinvivun
“P”-asentoon (PYSÄKÖINTI). Jos siirrät
valitsinvivun P-asentoon (PYSÄKÖINTI)
ennen kuin kytket käsijarrun, valitsinvivun
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) tahaton liikuttami-
nen tai myrkyllisten 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.

Kun poistut auton luota
Pidä aina mukanasi avainta ja lukitse kaikki
ovet, kun jätät auton ilman valvontaa.
Yritä pysäköidä auto aina 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.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

A- Lukittu
B- Auki

*: Autot, joissa on etäisyyden säätö

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 2

Tyyppi 1

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
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

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.

Käsin säädettävät taustapeilit*
Säädä peilit käsin nuolien osoittaamaan suun-
taan.

Sähkötoimiset sisältä säädettä-
vät ovipeilit*
Sähkötoimisia, kauko-ohjattuja taustapeilejä
voidaan käyttää, kun virta-avain on “ON”-tai
“ACC”-asennossa tai toimintatila on ON tai
ACC.

1. Aseta vipu (A) sen peilin puolelle, jota
haluat säätää.

Lukuun ottamatta autoja, 

joissa on peilin 

sisäänvetokatkaisin

Autot, joissa on peilin 

sisäänvetokatkaisin

L- Vasemman ovitaustapeilin säätö
R- Oikean ovitaustapeilin säätö

2. Säädä peilejä painamalla katkaisinta (B)
vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

1- Ylös
2- Alas
3- Oikealle
4- Vasemmalle

Taustapeilit
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3. Palauta vipu (A) takaisin keskiasentoon
(•).

Ovitaustapeilien kääntäminen
sisään ja ulos
'Ovitaustapeilin voi kääntää sivuikkunaan
päin niin ettei se vaurioidu kapeaan tilaan py-
säköitäessä.

TÄRKEÄÄ
l Älä aja peilin ollessa taitettuina sisään.

Tavanomainen näkyvyys taaksepäin puuttuu,
mikä voi aiheuttaa onnettomuuden.

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 peilien 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 alkuperäiseen 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. Siksi tuulen tai tärinän voimasta se
voi liikkua ajettaessa, jolloin näkyvyys taak-
se estyy.

HUOM
l Varo etteivät sormesi jää kääntyvän peilin

väliin.
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, älä paina toistuvasti kääntökatkaisinta,
koska se voi aiheuttaa peilin moottoripiirien
palamisen.

Taustapeilit
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Peilien kääntäminen sisään ja
työntäminen ulos ilman peilin
sisäänkääntökatkaisimen käyt-
töä
[Lukuunottamatta kauko-ohjauksella toimi-
valla keskuslukituksella tai kauko-ohjausjär-
jestelemällä varustettuja autoja]
Peilit taitetaan automaattisesti ulos, kun au-
ton nopeus on vähintään 30 km/h.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva
käytön avain]
Peilit kääntyvät automaattisesti sisään tai tait-
tuvat ulos, kun kaikki ovet lukitaan tai ava-
taan kauko-ohjauksen avaimella.
Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus” sivulla 3-04.
[Autot, joissa on kauko-ohjauksella toimiva
käyttöjärjestelmä]
Peilit vetäytyvät automaattisesti sisään tai
taittuvat ulos, kun ovet lukitaan tai avataan
kauko-ohjauskytkimillä tai kaukosäädintoi-
minnolla.
Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva kes-
kuslukitus” sivulla 3-04.
Katso kohta “Kauko-ohjauksella toimiva
käyttöjärjestelmä: Käyttö kauko-ohjaustoi-
minnolla” sivulla 3-10.

HUOM
l Toimintoja voidaan muuttaa jäljempänä esi-

tetyllä tavalla. Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseen.
• Automaattinen ulostaittaminen, kun kul-

jettajan ovi suljetaan, minkä jälkeen suori-
tetaan seuraava toiminto.
[Muut kuin autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä]
Käännä virta-avain “ON”- tai “ACC”-
asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä]
Aseta toimintatilaksi ON tai ACC.

• Automaattinen sisääntaitto, kun virta-
avain käännetään asentoon “LOCK” (lu-
kittu) tai kun toimintatilaksi asetetaan
OFF (POIS) ja sen jälkeen kuljettajan ovi
avataan.

• Automaattinen ulos taitto, kun auton no-
peus saavuttaa tason30 km/h. (autot, jois-
sa on kauko-ohjausjärjestelmä tai kauko-
ohjauksella toimiva keskuslukitus)

• Automaattisen ulostaittamisen poistami-
nen käytöstä.

 
Sivutaustapeilit voidaan taittaa tai niitä voi-
daan laajentaa seuraavilla toimenpiteillä,
vaikka olisi vaihdettu johonkin edellä kuvat-
tuun.
Kun on painettu “LOCK”-kytkintä (lukitus)
ovien lukitsemiseksi, jos “LOCK”-kytkintä
painetaan uudelleen kaksi kertaa peräkkäin
noin 30 sekunnin kuluessa, sivutaustapeilit
kääntyvät sisään.

HUOM
Kun on painettu “UNLOCK”-kytkintä
(avaus) ovien lukitsemiseksi, jos “UN-
LOCK”-kytkintä painetaan uudelleen kaksi
kertaa peräkkäin noin 30 sekunnin kuluessa,
sivutaustapeilit kääntyvät uudelleen ulos.

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 20 minuutin kuluttua ulkolämpöti-
lasta riippuen.

Tyyppi 1

Taustapeilit
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Tyyppi 2

HUOM
l Peilinlämmitys voi kytkeytyä päälle auto-

maattisesti.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

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.

START
Käynnistysmoottori käy. Kun moottori on
käynnistynyt, vapauta avain, jolloin se palau-
tuu automaattisesti ON-asentoon.

HUOM
l Jos auto on varustettu elektronisella avain-

tarkistustoiminnolla.
Jotta moottori käynnistyisi, avaimen sisällä
olevan lähettimen tunnuskoodin on vastatta-
va käynnistyksenestojärjestelmän tietoko-
neeseen tallennettua koodia.
Katso kohta “Elektroninen avaintarkistus
(Varkaudenestojärjestelmä)” sivulla 3-03.

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 (automaattivaihteisto) ensin “P”-
asentoon (PYSÄKÖINTI) ja työnnä avain
ACC-asentoon ja pidä sitä painettuna, kunnes
käännät sen LOCK-asentoon ja otat se pois.

TÄRKEÄÄ
l Älä ota virta-avainta pois virtalukosta ajon

aikana. Ohjauspyörä lukkiutuu ja aiheuttaa
sen, että autoa ei voi ohjata.

Virta-avain*
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TÄRKEÄÄ
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.

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 kauko-ohjauksella toimivan keskusluki-
tuksen 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.

l Kun kauko-ohjauksella toimivan keskusluki-
tuksen avain on kulunut ja kauko-ohjauksen
avain viedään pois autosta, varoitusvalo
vilkkuu 5 sekunnin ajan.

Moottorin katkaisimen toimin-
tatila ja katkaisimen toiminta
OFF
Moottorin katkaisimen merkkivalo sammuu.
Toimintatilaksi ei voi valita OFF, jos valinta-
vipu on muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI) -
asennossa (automaattivaihteisto).
 
ACC
Voit käyttää sähkölaitteita, kuten radiota ja li-
sävarustepistorasiaa.

Moottorin katkaisin*
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Moottorin katkaisimen merkkivalo palaa
oranssina.
 
ON
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 kytkinpoljinta
(M/T), toimintatila vaihtuu järjestyksessä
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 kauko-ohjauksen avain on autossa. Ks.
kohta “Kauko-ohjausjärjestelmä: Moottorin
käynnistyksen ja toimintatilan vaihdon toi-
minta-alue” sivulla 3-09.

l Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva
käyttöjärjestelmä ja toimintatila ei ole muut-
tunut, kauko-ohjausjärjestelmän avain saat-
taa olla loppuun kulunut.

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. (Automaattivaihteistolla
varustetut autot (A/T))

2
.

Yksi muista syistä voi olla se, että
akun jännite on alhainen. Jos tätä ta-
pahtuu, kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus, kauko-ohjausjärjestelä
ja ohjauslukko eivät myöskään toimi.
Ota yhteys valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teeseen.

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 toimintatilassa. vain, kun kuljettajan ovi
on suljettu ja valitsinvipu on asennossa “P”
(PYSÄKÖINTI))
Virtaa syötetään uudelleen, kun avaat kuljet-
tajan oven tai kytket moottorikatkaisimen uu-
delleen päälle.

HUOM
l Kun ACC-virransyöttö katkeaa automaatti-

sesti, ohjauspyörää ei voi lukita ja ovia ei
voi lukita ja avata kauko-ohjauksella toimi-
valla keskuslukituksella tai kauko-ohjausjär-
jestelmän avaimella.

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.

Toimintatilan OFF-muistutus-
järjestelmä

Kun toimintatila on muu kuin OFF ja ovet
yritetään lukita painamalla kuljettajan tai etu-
matkustajan oven lukitus-/avauskytkintä, va-
roitusvalo alkaa vilkkua tai esiin tulee varoi-
tusnäyttö ja kuuluu noin 3 sekunnin ääni-
merkki. Ovia ei voi lukita.

Toimintatilan ON-muistutus-
järjestelmä
Jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa
pysähtyneenä ja toimintatila on jokin muu
kuin OFF, järjestelmä antaa katkonaisen ääni-
merkin, joka muistuttaa, että toimintatila on
ON ja että se pitää asettaa toimintatilaksi
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 kauko-ohjausjärjestelmä

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.
• Avaa tai sulje kuljettajan ovi.
• Sulje kaikki ovet.
• Avaa yksi ovista kaikkien ovien ollessa

kiinni.
• Lukitse kaikki ovet kauko-ohjauksella toi-

mivalla keskuslukituksella tai kauko-oh-
jausjärjestelmällä.

• Valitsinvipu on “P” (PYSÄKÖINTI) -
asennossa (automaattivaihteisto).

l Kun ovi avataan, kun ohjauspyörä ei lukitu,
summeri soi varoittaen siitä, että ohjauspyö-
rän lukitus on avattu.

Avaaminen
Ohjauspyörän lukituksen voi avata seuraavil-
la tavoilla.
l Aseta toimintatilaksi ACC.

l Käynnistä moottori.

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.

l Ota avain mukaan poistuessasi autosta.
Jos autoa joudutaan hinaamaan, suorita seu-
raavat toimenpiteet vapauttaaksesi ohjaus-
pyörän lukituksen.
• Kun autossa on käsivaihteisto, aseta toi-

mintatilaksi ACC tai ON.
• Kun autossa on automaattivaihteisto, ase-

ta toimintatilaksi ON.

HUOM
l Jos ohjauspyörän lukitus ei avaudu, varoitus-

valo vilkkuu ja sisäinen summeri soi ja va-
roitusvalot palavat. Paina moottorikatkaisin-
ta uudelleen samalla, kun liikutat kevyesti
ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.

HUOM
l Kun ohjauspyörän lukossa on ongelma, va-

roitusvalo syttyy. Aseta toimintatilaksi OFF
ja paina sitten kauko-ohjauksella toimivan
keskuslukituksen lukituskytkintä. Paina sit-
ten moottorikatkaisinta. Jos varoitusvalo syt-
tyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

l Jos ohjauspyörän lukossa on vika, varoitus-
valo syttyy. Pysäytä auto heti turvalliseen
paikkaan ja ota yhteys lähimpään
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Ohjauspyörän lukinta
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Moottorin käynnistäminen
ja sammuttaminen

Käynnistysvihjeitä

Muut kuin autot, joissa on kau-
ko-ohjausjärjestelmä
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.

TÄRKEÄÄ
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.

l Jos autosi on varustettu turboahtimella, älä
pysäytä moottoria heti suurella nopeudella
suoritetun ajon jälkeen. Anna moottorin käy-
dä ensin joutokäyntiä, jotta turboahtimella
on aikaa jäähtyä.

Autot, joissa on kauko-ohjaus-
järjestelmä
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.

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 Jos autosi on varustettu turboahtimella, älä
pysäytä moottoria heti suurella nopeudella
suoritetun ajon jälkeen. Anna moottorin käy-
dä ensin joutokäyntiä, jotta turboahtimella
on aikaa jäähtyä.

Käynnistys

Muut kuin autot, joissa on kau-
ko-ohjausjärjestelmä

1. Pane virta-avain virtalukkoon ja kiinnitä
turvavyö.

2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Pidä jarrupoljinta painettuna oikealla ja-

lallasi.
4. Käsivaihteisissa autoissa kytkinpoljin

painetaan täysin alas ja vaihdevipu ase-
tetaan “N”-asentoon (vapaa).

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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Jos autossa on automaattivaihteisto, var-
mista, että valitsinvipu on “P”-asennossa
(Pysäköinti).

Autot, joissa on 

6-vaihteinen käsivaihteisto

Autot, joissa on 

automaattivaihteisto

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 virta-avain kään-
netään ON-asentoon.
Käynnistä moottori kääntämällä virta-avain
suoraan START-asentoon.

6. Käännä virtalukko START-asentoon pai-
namatta kaasupoljinta ja päästä avaimes-
ta irti, kun moottori käynnistyy.

HUOM
l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua

hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

l Venäjälle, Kazakstaniin ja Ukrainaan toimi-
tettavat autot: joutokäyntinopeus voi kohota
alhaisilla ulkolämpötiloilla myös silloin, kun
moottori on lämmin ja vaihdevipu asetetaan
asentoon N (vapaa) (käsivaihteisto) tai valit-
sinvipu asetetaan asentoon P (pysäköinti) tai
N (vapaa) (automaattivaihteisto).
Se ei tarkoita vikaa.

Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä
1. Kiinnitä turvavyö.
2. Varmista, että käsijarru on päällä.
3. Pidä jarrupoljinta painettuna oikealla ja-

lallasi.

HUOM
l Jos moottoria ei ole käynnistetty, jarrupolki-

men painaminen voi vaikeutua ja auto ei eh-
kä kykene tunnistamaan polkimen käyttöä.
Sen vuoksi moottoria ei saa käynnistää. Pai-
na siinä tapauksessa jarrupoljinta tavallista
voimakkaammin.

4. Käsivaihteisissa autoissa kytkinpoljin
painetaan täysin alas ja vaihdevipu ase-
tetaan “N”-asentoon (vapaa).
Jos autossa on automaattivaihteisto, var-
mista, että valitsinvipu on “P”-asennossa
(Pysäköinti).

Autot, joissa on 

6-vaihteinen käsivaihteisto

Autot, joissa on 

automaattivaihteisto

5. Paina moottorikatkaisinta.
Dieselauton hehkutuksen punainen va-
roitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua, mikä osoittaa että hehkutus on
suoritettu. Moottori käynnistyy.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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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.

l Moottorin käynnistyksen aikana voi kuulua
hieman melua. Se lakkaa, kun moottori läm-
penee.

l Venäjälle, Kazakstaniin ja Ukrainaan toimi-
tettavat autot: joutokäyntinopeus voi kohota
alhaisilla ulkolämpötiloilla myös silloin, kun
moottori on lämmin ja vaihdevipu asetetaan
asentoon N (vapaa) (käsivaihteisto) tai valit-
sinvipu asetetaan asentoon P (pysäköinti) tai
N (vapaa) (automaattivaihteisto).
Se ei tarkoita vikaa.

Moottorin sammuttaminen

Muut kuin autot, joissa on kau-
ko-ohjausjärjestelmä

1. Pysäytä auto.
2. Paina jarrupoljinta ja kytke seisontajarru

täysin päälle.

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).
Automaattivaihteisissa autoissa siirrä va-
litsinvipu “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI)
ja sammuta moottori.

Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä

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 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Mootto-
ri sammuu ja toimintatilaksi tulee ACC.

HUOM
l Älä sammuta moottoria, jos valitsinvipu on

muussa kuin “P” (PYSÄKÖINTI) -asennos-
sa (automaattivaihteisto). Jos moottori sam-
mutetaan valitsinvivun ollessa muussa kuin
“P” (PYSÄKÖINTI) -asennossa, toimintati-
laksi tulee ACC, ei OFF.
Aseta toimintatilaksi OFF, kun olet siirtänyt
valitsinvivun “P” (PYSÄKÖINTI) -asen-
toon.

1. Pysäytä auto.
2. Paina jarrupoljinta ja kytke seisontajarru

täysin päälle.
3. Käsivaihteisissa autoissa sammuta moot-

tori painamalla moottorin katkaisinta ja
siirrä vaihdevipu 1. vaihteella (jos auto
on ylämäessä) tai “R” -asentoon (Peruu-
tus) (jos auto on alamäessä).
Automaattivaihteisissa autoissa siirrä va-
litsinvipu “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI)
ja sammuta moottori painamalla mootto-
rin katkaisinta.

Polttoaineen suihkutusmäärän
määrittelyprosessi
Voidaksesi pitää pakokaasupäästöt ja mootto-
rin melun alhaisena, moottori suorittaa silloin
tällöin polttoaineen ruiskutusmäärän määrit-
telyprosessin.

Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
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Moottorin ääni kuulostaa erilaiselta, kun
määrittelyprosessi on meneillä. Moottorin ää-
nen muutos ei ole osoitus viasta.

Jos kauko-ohjauksella toimiva
keskuslukitus ei toimi kunnolla
Laita kauko-ohjauksen avain avainaukkoon.
Moottorin pitäisi nyt pystyä käynnistämään ja
toimintatilan vaihtamaan.
Poista kauko-ohjauksella toimivan keskuslu-
kituksen avain avainaukosta moottorin käyn-
nistämisen tai toimintatilan vaihtamisen jäl-
keen.

HUOM
l Älä aseta avainaukkoon mitään muuta kuin

kauko-ohjauksella toimivan keskuslukituk-
sen avain. Se voi aiheuttaa vaurion tai vian.

HUOM
l Poista esine tai lisäavain kauko-ohjauksella

toimivan keskuslukituksen avaimesta ennen
sen laittamista avainaukkoon. Auto ei ehkä
pysty vastaanottamaan rekisteröidyn avai-
men rekisteröityä koodia. Sen vuoksi moot-
tori ei ehkä käynnisty eikä toimintatila ehkä
vaihdu.

l Kauko-ohjausjärjestelmän avain on kiinni-
tetty, jos avain on asetettu paikkaansa kuvas-
sa esitetyllä tavalla.
Kun avain vedetään ulos, vedä tässä tilassa.

Kauko-ohjauksen avainmuistu-
tus*

Jos toimintatila on OFF ja kuljettajan ovi
avataan siten, että kauko-ohjauksen avain on
avainaukossa, varoitusvalo vilkkuu ja ulkoi-
nen summeri soi noin 3 sekunnin ajan ja si-
säinen summeri soi noin 1 minuutin ajan
muistuttaen avaimen poistamisesta.

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.

Dieselöljyn hiukkassuodatin (DPF)
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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 kohta “Polttoaineen valinta” sivulla
2-02 ja “Moottoriöljy” sivulla 10-05.

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.

DPF-varoitusvalo
DPF-varoitusvalo syttyy tai vilkkuu, jos
DPF-järjestelmässä ilmenee jotain epätaval-
lista.

Jos DPF-varoitusvalo syttyy
auton käytön aikana
DPF-varoitusvalon jatkuva palaminen osoit-
taa, että DPF ei ole kyennyt polttamaan pois
kaikkia kerääntyneitä PM-hiukkasia ja että
sen seurauksena liian suuri määrä PM-hiuk-
kasia on kerääntynyt sen sisälle. Jotta DPF
voisi polttaa pois PM-hiukkaset, pyri aja-
maan autoa seuraavalla tavalla:
l Moottorin jäähdytysnesteen pylväsnäy-

tön tasoituttua suunnilleen mitta-astei-
kon keskiosaan aja noin 20 minuuttia vä-
hintään 40 km/h nopeudella.

 
Jos DPF-varoitusvalo jää palamaan, ota yh-
teys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
huoltopisteeseen.

TÄRKEÄÄ
l Aina ei kuitenkaan tarvitse ajaa tarkasti yllä

kuvatulla tavalla. Pyri ajamaan aina turvalli-
sesti tieolosuhteiden mukaan.

Jos DPF-varoitusvalo vilkkuu
auton käytön aikana
DPF-varoitusvalon vilkkuminen ilmaisee, et-
tä DPF-järjestelmässä on jotain vikaa. Anna
valtuutetun MITSUBISHI MOTORS huolto-
pisteen tarkastaa järjestelmä.

TÄRKEÄÄ
l Jos ajoa jatketaan DPF-varoitusvalon vilk-

kuessa, seurauksena voi olla moottorivika ja
DPF-järjestelmän vioittuminen.

Turboahtimen käyttö*

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä moottoria suurilla nopeuksilla

(esim. kiihdyttämällä suuresti joutokäynnin
tai ajon aikana) heti käynnistyksen jälkeen.

Turboahtimen käyttö*
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TÄRKEÄÄ
l Älä sammuta moottoria heti suurella nopeu-

della tai ylämäkeen ajon jälkeen. Anna
moottorin käydä ensin joutokäyntiä, jotta
turboahtimella on aikaa jäähtyä.

Turboahdin
Turboahdin nostaa moottorin tehoa työntä-
mällä suuria ilmamääriä moottorin sylinterei-
hin. Ripaosat turboahtimen sisällä kääntyvät
erittäin suurilla nopeuksilla ja ne on altistettu
erittäin korkeille lämpötiloille. Moottoriöljy
voitelee ja jäähdyttää niitä. Ellei moottoriöl-
jyä vaihdeta tietyin väliajoin, laakerit voivat
leikkautua kiinni tai aiheuttaa epätavallisen
äänen.

1- Ilmakompressori
2- Paineilma
3- Sylinteri
4- Turboahtimen ripa

5- Turbiini
6- Pakokaasu

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
5-05.

Moottorin automaattinen sam-
mutus
AS&G -järjestelmä tulee automaattisesti
käyttöön, kun virta-avain käännetään “ON”-
asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON.
Järjestelmän voi poistaa käytöstä painamalla
“AS&G OFF” -katkaisinta.
Katso kohta “Käytöstä poistaminen” sivulla
6-25.
Kun AS&G -järjestelmä on toiminnassa,
merkkivalo syttyy ilmaisten asian kuljettajal-
le.

1. Pysäytä auto.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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2. Paina jarrupoljinta, paina kytkin täysin
alas ja kytke vaihdevipu “N”-asentoon
(Vapaa).

3. Vapauta kytkin. Moottori sammuu auto-
maattisesti.

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.

TÄRKEÄÄ
l Ota huomioon seuraavat varotoimet, kun

moottori sammuu automaattisesti. Muuten
moottorin automaattinen käynnistyminen
uudelleen voi johtaa odottamattomaan on-
nettomuuteen.
• Älä paina kaasupoljinta ja ryntäytä moot-

toria auton ollessa pysähtyneenä (riippu-
matta siitä, käykö moottori vai ei).
Muuten moottorin automaattinen käynnis-
tyminen uudelleen voi johtaa odottamatto-
maan onnettomuuteen.

• Kun moottori sammuu automaattisesti, älä
yritä poistua autosta. Koska moottori
käynnistyy automaattisesti kuljettajan tur-
vavyön ollessa irti kytkettynä tai kuljetta-
jan oven ollessa auki, seurauksena voi ol-
la onnettomuus auton lähtiessä liikkeelle.

TÄRKEÄÄ
• Älä siirrä vaihdevipua muuhun kuin “N”

(Vapaa) -asentoon.
Jos vaihdevipu siirretään muuhun kuin
“N” (Vapaa) -asentoon, merkkivalo/ilmai-
simen näyttö vilkkuu ja summeri soi.
Jos vaihdevipu palautetaan “N” (Vapaa) -
asentoon, -merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja summeri mykistyy. Moottori ei käyn-
nisty, jos vaihdevipu on muussa kuin “N”
(Vapaa) -asennossa.

HUOM
l Seuraavissa tapauksissa “AS&G”-merkkiva-

lo vilkkuu muistutuksena kuljettajalle, eikä
moottori sammu automaattisesti.
• Kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kuljettajan ovi on avattu.
• Konepelti on auki.

l Seuraavissa tapauksissa “AS&G”-merkkiva-
lo sammuu eikä moottori sammu automaatti-
sesti.
• Kun moottori käynnistyy automaattisesti

uudelleen, auton nopeus on enintään noin
5 km/h.

• Moottorin käynnistymisestä ei ole kulunut
30 sekuntia.

• Moottori käynnistyy automaattisesti uu-
delleen ja auto pysähtyy uudelleen 10 se-
kunnin kuluessa.

• Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on
alhainen.

• Ulkolämpötila on matala.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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HUOM
• Kun lämmitin on toiminnassa, ajoneuvon

ilmaisimen lämpötila ei ole vielä riittävän
korkea.

• Ilmastointi on käytössä, eikä matkustamo
ole jäähtynyt riittävästi.

• Huurteenpoiston kytkintä painetaan.
Katso kohta “Tuulilasin ja ikkunoiden
huurteenpoisto: Nopea huurteenpoisto” si-
vulla 7-15.

• Kun ilmastointia käytetään AUTO-tilassa
lämpötilan valitsimen ollessa enimmäis-
lämmitys- tai enimmäisjäähdytysasennos-
sa (autot, joissa on automaattinen ilmas-
tointi).

• Kun dieselhiukkassuodatin (DPF) polttaa
automaattisesti kertyneen hiukkasmateri-
aalin (PM).

• Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi
silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai
muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen
nopeus on asetettu suureksi.

• Akun jännite tai suorituskyky on heikko.
• Tarkista, palaako moottorin varoitusvalo

tai vilkkuuko -merkkivalo.
• 4WD-autoissa vetotavan valitsin on asen-

nossa “4H” tai “4L” (Easy Select 4WD),
“4HLc” tai “4LLc” (Super Select 4WD
II).

l Seuraavissa tapauksissa moottori ei sammu
automaattisesti, vaikka “AS&G”-merkkivalo
syttyy.
• Paina kaasupoljinta.
• Jarrutehostimen tyhjöpaine on alhainen.

HUOM
• Käännä ohjauspyörää.
• Pysäköinti mäkeen.

l Älä pidä jalkaasi kytkimen päällä, sillä muu-
ten kytkinpolkimen katkaisin toimii väärin ja
Auto Stop & Go (AS&G) OFF -näyttö/-
merkkivalo vilkkuu, eikä Auto Stop & Go
(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 “Huurteenpoiston kytkin” sivul-
la 7-15.

l Jos tuulilasi ja ovi-ikkunat huurtuvat aina,
kun moottori sammutetaan, on suositeltavaa
painaa AS&G OFF -kytkintä AS&G-järjes-
telmän poistamiseksi käytöstä. Katso kohta
“Käytöstä poistaminen” sivulla 6-25.

l Jos ilmastointi on käytössä, aseta lämpötilan
valitsin suurempaan lämpötilaan, jolloin
moottorin automaattinen pysäytysaika pite-
nee.

Moottorin automaattinen uu-
delleenkäynnistys
Paina kytkinpoljinta, kun vaihdevipu on “N”
(Vapaa) -asennossa. Merkkivalo sammuu ja
moottori käynnistyy uudelleen automaattises-
ti.

HUOM
l Vaihdevipua ei tule asettaa muuhun kuin

“N”-asentoon (Vapaa) eikä kytkinpoljinta
saa vapauttaa moottorin käynnistyessä uu-
delleen automaattisesti. Käynnistysmoottori
pysähtyy ja moottori ei käynnisty uudelleen
automaattisesti.

l Jos moottori ei käynnisty uudelleen auto-
maattisesti tai moottori sammuu, latauksen
varoitusvalo ja moottorin varoitusvalo sytty-
vät.
Moottori ei tällöin käynnisty, vaikka kytkin-
tä painettaisiin uudelleen. Paina jarrupoljinta
ja paina samalla kytkin pohjaan. Käännä vir-
ta-avain “START”-asentoon tai paina moot-
torin katkaisinta, jolloin moottori käynnis-
tyy.
Katso lisätietoja kohdasta “Moottorin käyn-
nistäminen ja sammuttaminen” sivulla 6-17.

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.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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TÄRKEÄÄ
• Moottorin jäähdytysaineen lämpötila on

alhainen.
• Kun ilmastointilaitetta käytetään paina-

malla ilmastointilaitteen kytkintä.
• Kun ilmastointilaitteen esiasetettua läm-

pötilaa muutetaan huomattavasti.
• Kun ilmastointia käytetään AUTO-tilassa

lämpötilan valitsimen ollessa enimmäis-
lämmitys- tai enimmäisjäähdytysasennos-
sa (autot, joissa on automaattinen ilmas-
tointi).

• Kun ilmastointilaite on ON-asetuksessa,
matkustamon lämpötila nousee ja ilmas-
toinnin kompressori toimii lämpötilan
alentamiseksi.

• Huurteenpoiston kytkintä painetaan.
Katso kohta “Nopea huurteenpoisto” si-
vulla 7-15.

• Sähkövirran kulutus on suuri esimerkiksi
silloin, kun takalasin huurteenpoisto tai
muut sähkölaitteet toimivat tai puhaltimen
nopeus on asetettu suureksi.

• Akun jännite tai suorituskyky on heikko.
• Käytä ohjauspyörää.
• Kuljettajan turvavyö ei ole kiinni.
• Kuljettajan ovi on avattu.

HUOM
l Moottori ei käynnisty automaattisesti seuraa-

vissa tilanteissa.

HUOM
• Moottori pysähtyy automaattisesti ja

“AS&G OFF” -kytkintä painetaan
“AS&G OFF” -järjestelmän poistamiseksi
käytöstä.

• Konepelti on avattu.
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.

Poiskytkeminen
AS&G -järjestelmä tulee automaattisesti
käyttöön, kun virta-avain käännetään “ON”-
asentoon tai toimintatilaksi valitaan ON. Jär-
jestelmän voi poistaa käytöstä painamalla
“AS&G OFF” -katkaisinta.
Kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä
poistetaan käytöstä,  -merkkivalo tulee
esiin.

AS&G -järjestelmän voi ottaa uudelleen
käyttöön painamalla “AS&G OFF” -katkai-
sinta. Merkkivalo sammuu.

HUOM
l Ilmaisin sammuu pariksi sekunniksi myös

silloin, kun virta-avain käännetään “ON”-
asentoon tai toimintatilaksi asetetaan ON.

Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä*
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Jos -merkkivalo vilkkuu ajon
aikana
Jos -merkkivalo vilkkuu, AS&G-järjestel-
mässä on toimintahäiriö, eikä se toimi.
Suosittelemme, että otat yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.

Käsivaihteisto*
Vaihteiden asennot näkyvät vaihdevivun nu-
pissa. Kun lähdet liikkeelle, paina kytkinpol-
jin pohjaan ja vaihda 1. vaihteen asentoon tai
“R”-asentoon (Peruutus).
Käytä vaihdevipua sitten hitaasti. Vapauta
kytkinpoljin sen jälkeen vaiheittain painaen
samalla kaasupoljinta.

TÄRKEÄÄ
l Älä kytke vaihdevipua peruutusasentoon au-

ton liikkuessa eteenpäin. Muuten vaihteisto
voi vaurioitua.

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.

TÄRKEÄÄ
l Nopea tai kevyt kytkimen kytkentä mootto-

rin käydessä suurella nopeudella vaurioittaa
kytkintä ja vaihteistoa, koska vetovoima on
suurempi.

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 Jos ajetaan kuumalla säällä tai pitkään suu-
rella nopeudella, nopeusrajoitustoiminto
saattaa aktivoitua ehkäistäkseen käsivaih-
teiston öljyn lämpötilan nousua. Kun öljy on
jäähtynyt asianmukaiselle tasolle, nopeusra-
joitus peruutetaan.

HUOM
l Vaihteen vaihtokohdan ilmaisin osoittaa

polttoainetta säästävän ajamisen kannalta
suositeltavat vaihteen vaihtokohdat. Siinä
näkyy  kun vaihde kannattaa vaihtaa suu-
remmaksi.

Vaihdevivun siirtäminen R-
asentoon (PERUUTUS)
Paina vaihdevipua ja siirrä se R-asentoon
(Peruutus).

Käsivaihteisto*
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TÄRKEÄÄ
l Älä paina vaihdevipua siirtäessäsi sitä mihin

tahansa muuhun asentoon kuin R-asentoon
(Peruutus). Jos aina painat vaihdevipua siir-
täessäsi sitä, saatat vahingossa siirtää vaih-
devivun R-asentoon (Peruutus) ja aiheuttaa
onnettomuuden ja/tai vaihteistovian.

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.

2WD-mallit
Vaihtamiskohta Nopeusrajoitus

1. vaihde 30 km/h

2. vaihde 60 km/h

3. vaihde 100 km/h

4. vaihde 140 km/h

5. vaihde 165 km/h

Käytä 6. vaihdetta aina, kun se on mahdollis-
ta, sillä se vähentää polttoaineen kulutusta.

4WD-mallit

Autot Easy Select 4WD vaihteistolla

Vaihtamis-
kohta

Nopeusrajoitus
2H, 4H 4L

1. vaihde 30 km/h 10 km/h

2. vaihde 60 km/h 20 km/h

3. vaihde 100 km/h 35 km/h

4. vaihde 140 km/h 55 km/h

5. vaihde 165 km/h 70 km/h

Autot Super Select 4WD II -vaihteistolla

Vaihtamis-
kohta

Nopeusrajoitus
2H, 4H,
4HLc

4LLc

1. vaihde 30 km/h 10 km/h

2. vaihde 60 km/h 25 km/h

3. vaihde 100 km/h 40 km/h

4. vaihde 145 km/h 55 km/h

5. vaihde 170 km/h 70 km/h

Käytä 6. vaihdetta aina, kun se on mahdollis-
ta, sillä se vähentää polttoaineen kulutusta.

Automaattivaihteiston
käsivalintatila 5A/T

HUOM
l Totutusajon aikana tai välittömästi akun kaa-

pelin liittämisen jälkeen vaihteiston toiminta
saattaa olla epätasaisempi. Se ei tarkoita että
vaihteistossa olisi vika.
Vaihtaminen sujuu sulavammin sen jälkeen
kun vaihteita on vaihdettu useamman kerran.

Valitsinvivun käyttö
Vaihteistossa on 5 vaihdetta eteenpäin ja 1
taaksepäin.
Yksittäiset vaihteet valitaan automaattisesti
ajonopeuden ja kaasupolkimen asennon mu-
kaan.
Valitsinvivussa (A) on 2 lovea; päälovi (B) ja
manuaalinen lovi (C).

LHD

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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RHD

LHD

RHD

Paina jarrupoljinta ja siirrä valit-
sinvipu loven läpi.

Siirrä valitsinvipu loven läpi.

VAROITUS
l Paina aina jarrupoljinta, kun siirrät valit-

sinvivun “P”- tai “N”-asennosta vaihteel-
le.
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” (PARK) -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.

Autot, joissa on ohjauspyörä vasemmalla
puolella

1. Varmista, että käsijarru on 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.

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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5. Työnnä valitsimen lukituksen vapautus-
aukkoon (B) suorakärkinen ruuvitaltta.
Siirrä valitsinvipu “N” (NEUTRAL) -
asentoon ja paina samalla suorakärkistä
ruuvitalttaa alaspäin

Autot, joissa ohjauspyörä on oikealla puo-
lella

1. Varmista, että käsijarru on päällä.
2. Sammuta moottori, jos se on käynnissä.
3. Paina jarrupoljinta oikealla jalalla.

4. Työnnä valitsimen lukituksen vapautus-
aukkoon (A) suorakärkinen ruuvitaltta.
Paina suorakärkistä ruuvitalttaa alaspäin
ja siirrä valitsinvipu “N” (VAPAA) -
asentoon.

Valitsinvivun asennon näyttö
Kun virta-avain käännetään “ON”-asentoon
tai toimintatilaksi valitaan ON, valintavivun
asento näkyy monitoiminäytössä.

Valitsinvivun paikat 

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

“R” PERUUTUS
Tämä asento on peruuttamista varten.

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua “P” (PYSÄ-

KÖINTI)- tai “R” (PERUUTUS) -asentoon
ajoneuvon ollessa liikkeessä. Muuten vaih-
teisto voi vaurioitua.

“N” VAPAA
Tässä asennossa vaihteisto on vapaalla. Tämä
on käsivaihteiston vapaa-asentoa vastaava
asento, ja sitä tulee käyttää ainoastaan auton
ollessa paikallaan kauan ajon aikana, esimer-
kiksi liikenneruuhkassa.

VAROITUS
l Älä koskaan siirrä valitsinvipua N-asen-

toon ajon aikana. Seurauksena voi olla
vakava onnettomuus, koska voit vahin-
gossa siirtää valitsinvivun “P”- tai “R”-
asentoon (Pysäköinti tai Peruutus), tai
moottorijarrutus ei ehkä ole mahdollinen.

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 vaih-
dat “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 ol-
lessa liikkeessä. Muuten vaihteisto voi vauri-
oitua.

Sport-tila (käsivalinta)
Olipa auto pysäytettynä tai liikkeessä, Sport-
toiminto valitaan siirtämällä valitsin kevyesti
“D”-asennosta (AJO) manuaaliseen loveen
(A).
Jos haluat palata takaisin D-asennon, siirrä
valitsin kevyesti takaisin pääloveen (B).
 
Käsivalinnassa vaihteet voidaan vaihtaa no-
peasti siirtämällä vain valitsinvipua taakse-
päin ja eteenpäin. Autoissa, joissa on vaih-
teen valintakytkimet, voidaan vaihdetta vaih-
taa myös ohjauspyörässä olevilla vaihteen va-
lintakytkimillä. Toisin kuin käsivaihteistossa
käsivalinnassa vaihteet voidaan vaihtaa kaa-
supoljinta painettaessa.

HUOM
l Jos autossasi on vaihteen valintakytkimet,

voit vaihtaa urheilutilaan myös vaihteen va-
lintakytkimillä, kun valintavipu on pääkulis-
sissa. “D”-toimintaan voi palata myös seu-
raavilla tavoilla.
D-alueen toimintaan palattaessa valitsinvi-
vun asennon näyttöön tulee “D”-asento
(AJO).
• Vedä + (SHIFT UP) -sivuvaihtopainiketta

ylöspäin (kuljettajaa kohden) yli kahden
sekunnin ajan.

• Pysäytä auto.
• Työnnä valitsinvipu “D”-asennosta (AJO)

manuaaliseen loveen (A) ja työnnä valit-
sinvipu takaisin pääloveen (B).

SHIFT 

UP
SHIFT 

DOWN

SHIFT 

DOWN

SHIFT 

UP

+ (VAIHTO YLÖS)
Vaihteisto vaihtaa yhden vaihteen suurem-
malle kullakin käytöllä.

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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- (VAIHTO ALAS)
Vaihteisto vaihtaa yhden vaihteen pienem-
mälle kullakin käytöllä.

TÄRKEÄÄ
l Käsivalinnassa ajajan on tehtävä vaihdot

ylöspäin tieolosuhteiden mukaisesti ja var-
mistettava, ettei moottorin nopeus nouse pu-
naiselle alueelle.

l Jos valitsinvipua tai vaihtopainikkeita käyte-
tään monta kertaa peräkkäin, vaihde vaihtuu
jatkuvasti.

l Autoissa, joissa on vaihteen valintakytkimet,
ei saa käyttää vasenta ja oikeaa valintakyt-
kintä samaan aikaan. Muuten seurauksena
voi olla odottamaton vaihde tai välityssuhde.

HUOM
l Valittavana on vain 5 eteenpäinajovaihdetta.

Peruutettaessa tai pysäköitäessä valitsin siir-
retään “R” (peruutus)- tai “P” (pysäköinti) -
asentoon tilanteen mukaan.

HUOM
l Hyvän ajonopeuden ylläpitämiseksi vaihteis-

to ei ehkä vaihdu suuremmalle vaihteelle,
kun valintavipu tai valitsimet siirretään +
(VAIHTO YLÖS) -asentoon tietyillä ajono-
peuksilla. Myös liian suuren käyntinopeuden
estämiseksi vaihteisto voi estää vaihdon pie-
nemmälle, kun valintavipu tai valitsimet siir-
retään “— (VAIHTO PIENEMMÄLLE)” -
asentoon tietyissä ajonopeuksissa. Järjestel-
mä antaa tällöin äänimerkin, joka ilmaisee,
ettei vaihde vaihdu pienemmäksi.

l Vaihto pienemmälle vaihteelle suoritetaan
automaattisesti ajoneuvon hidastuessa. Kun
auto pysähtyy, 1st-vaihde valitaan automaat-
tisesti.

l Ajettaessa liukkaalla tiellä työnnä valitsinvi-
pu eteenpäin “+ (VAIHTO YLÖS)” -asen-
toon. Se saa aikaan että vaihteisto siirtyy 2.

vaihteelle, joka on parempi ajettaessa liuk-
kaalla tiellä. Työnnä valitsinvipu “- (VAIH-
TO ALAS)” -asentoon, jos haluat vaihtaa ta-
kaisin 1. vaihteelle.

l Jos A/T -nesteen lämpötila on korkea, suoja-
toiminto alkaa toimia. Tässä tapauksessa
vaihteisto ei ehkä vaihda suuremmalle vaih-
teelle, kun valitsinvipu tai vaihtimet siirre-
tään “+ (VAIHTO YLÖS)” -asentoon käsi-
valinnan tilassa tai vaihde vaihdetaan ehkä
automaattisesti pienemmäksi.

Käsivalinnan merkkivalo
käsivalintatilassa valittuna oleva vaihde näy-
tetään kojetaulussa merkkivalolla (A).

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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Kun automaattivaihteistossa il-
menee vikatoiminto
Kun valitsinvivun paikan merk-
kivalo vilkkuu
Kun valitsinvivun paikan merkkivalo vilkkuu
ajon aikana, automaattivaihteistossa voi olla
vika.

tai –

HUOM
l “A”-merkkivalo vilkkuu vain tilanteessa,

jossa A/T-asentokytkin on rikki.
Se ei näy normaalissa ajotilassa.

TÄRKEÄÄ
l Jos valitsinvivun paikan merkkivalo vilkkuu

ajon aikana, on todennäköistä, että turvalaite
on toiminnassa automaattivaihteistossa ilme-
nevän vian vuoksi. Tarkistuta auto välittö-
mästi valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeessä.

Kun A/T (Automaattivaihteisto)
öljyn lämpötilan varoitusvalo
syttyy
Kun automaattivaihteiston öljyn lämpötilan
varoitusvalo syttyy ja summeri voi soida au-
tomaattivaihteiston öljyn lämpötilan noustes-
sa epätavallisen korkeaksi. Varoitusvalo syt-
tyy yleensä, kun virta-avain käännetään ON-
asentoon tai toimintatilan ollessa ON, ja sam-
muu muutaman sekunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ
l Kun valo syttyy, hidasta moottorin käyntino-

peutta ja pysäytä auto turvalliseen paikkaan.
Aseta valitsinvipu sitten “P”-asentoon (PY-
SÄKÖINTI) ja käytä moottoria joutokäyn-
nillä, kunnes varoitusvalo sammuu. Kun va-
roitusvalo sammuu, jatka normaalia ajamis-
ta. Ellei varoitusvalo sammu, suosittelemme
että tarkastutat auton.

Automaattivaihteiston käyttö

TÄRKEÄÄ
l Ennen vaihteen kytkemistä moottorin käy-

dessä ja auton ollessa paikallaan, estä auton
ryömiminen painamalla jarrupoljin täysin
pohjaan.
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.

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).

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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TÄRKEÄÄ
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
Sport-toiminnolla, tai aja eteenpäin valitsin-
vivun ollessa 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
"P"-asennossa (PYSÄKÖINTI), "N"-asen-
nossa (VAPAA) tai “D”-asennossa (AJO),
moottorin kierrosluku ei ehkä nouse yhtä
suureksi kuin silloin, kun sama toiminto teh-
dään 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 Käsivalinnassa vaihto pienemmälle vaihteel-

le ei tapahdu, kun kaasupoljin on painettu
täysin pohjaan.

Pysähtyminen hetkeksi
Auto voidaan pysäyttää vähäksi aikaa paina-
malla jarrupoljinta vaihteen ollessa edelleen
päällä esim. liikennevalojen vaihtumista odo-
tellessa.
Kun pysähdyt pidemmäksi aikaa moottori
käynnissä, siirrä valitsinvipu “N”-asentoon
(VAPAA) ja kytke seisontajarru samalla kun
pidät autoa paikallaan käyttöjarrulla.

TÄRKEÄÄ
l Älä pidä autoa koskaan paikoillaan rinteessä

kaasupoljinta käyttäen (käyttämättä jarrupol-
jinta). Käytä aina käsijarrua ja/tai jalkajar-
rua.

Pysäköinti
Kun pysäköit auton, pysäytä auto ensin koko-
naan, kytke seisontajarru ja siirrä valitsinvipu
“P”-asentoon (PYSÄKÖINTI).
Jos jätät auton valvomatta, sammuta aina
moottori ja ota avain mukaasi.

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. Vie auto välittömästi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.

1. Jos auton on vaikea liikkua ylämäkeen,
aseta valitsinvipu 2. vaihteelle käsivalin-
nassa. Tämä menetelmä ei ehkä toimi
riippuen siitä millainen vika vaihteistos-
sa on.

2. Kun auto kulkee taas tasaisella tiellä,
siirrä valitsinvipu takaisin D-asentoon
(AJO).

Automaattivaihteiston käsivalintatila 5A/T
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HUOM
l Kun valitsinvivun paikan merkkivalo vilk-

kuu kojetaululla, se tarkoittaa, että vaihteis-
tossa on jotain epätavallista.
Katso kohta “Kun valitsinvivun paikan
merkkivalo vilkkuu” sivulla 6-32.

Easy Select 4WD*
Siirtyminen takavetoiseen tai 4-vetoiseen
ajoon voidaan suorittaa ajotilan valintapai-
nikkeella (A). Siirrä ajotilan valintapainike
sopivaan asentoon tien kunnon mukaan. Li-
säksi 2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja
alhaisen nopeuden merkkivalo ilmaisevat
ajotilan valintapainikkeen asennon. Katso
kohta “2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja
alhaisen nopeuden merkkivalo” sivulla
6-36.

Vetotavan valitsimen asento ja
2WD/4WD toiminnon merkki-
valo

Vetotavan valit-
simen asento

Merkkiva-
lo

Ajo-olo-
suhteet

2H Takaveto

Ajettaessa
kuivalla
päällyste-
tyllä tiellä.

4H Neliveto

Ajettaessa
epätasaisil-
la, hiekkai-
silla tai lu-
misilla teil-
lä.

4L
Hitaan alu-
een nelive-

to ja

Ajettaessa
jyrkkiä mä-
kiä ylös tai
alas, epäta-
saisilla tai
mutaisilla
teillä (eri-
tyisesti jos
tarvitaan
suurempaa
vääntömo-
menttia).

: Syttyy
: Sammuksissa

TÄRKEÄÄ
l “4L” antaa maksimiväännön ajettaessa hi-

taasti jyrkissä mäissä, hiekkaisilla, kuraisilla
ja muuten vaikeakulkuisilla teillä. Älä ylitä
noin 70 km/h nopeutta automaattivaihteisilla
autoilla “4LLc”-aluetta käytettäessä.

l Älä aja autoa “4H”- tai “4L”-asentoa käyt-
täen kuivilla päällystetyillä teillä eikä moot-
toriteillä. Siitä voi olla seurauksena liiallinen
renkaiden kuluminen ja polttoaineen kulutus
sekä mahdollisesti lisääntyvä melu. Se voi
nostaa myös tasauspyörästön öljyn lämpöti-
laa, mikä voi vioittaa vetojärjestelmää. Li-
säksi vetokoneistoon kohdistuu liiallinen
kuormitus, mistä voi olla seurauksena öljy-
vuoto, komponenttien kiinnileikkautuminen
tai muu vakava vika. Aja autoa kuivilla pääl-
lystetyillä teillä ja moottoriteillä vain “2H”-
asentoa käyttäen.

Vetotavan valitsimen käyttö
Vetotapa näkyy vetotavan valitsimessa.

Easy Select 4WD*
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: Käännä vetotavan valitsinta
: Käännä vetotavan valitsinta pitäessäsi si-

tä alhaalla.

Vetotavan valitsin on asetettava seuraavien
käyttöolosuhteiden mukaisesti:

Vaihtaminen To
Menetelmä

Manuaalivaihteiset autot Automaattivaihteiset autot
2H 4H Vetotavan valitsinta voidaan käyttää olipa auto liik-

keessä tai pysäytettynä.
Ellei auto liiku, siirrä vaihdevipu N-asentoon (VA-
PAA) ennen kuin käytät vetotavan valitsinta.
Auton liikkuessa ja ajettaessa vain suoraan eteenpäin
vähennä kaasua ennen kuin käytät vetotavan valitsin-
ta.

Vetotavan valitsinta voidaan käyttää olipa auto liik-
keessä tai pysäytettynä.
Ellei auto liiku, siirrä valitsinvipu N-asentoon (VA-
PAA) ennen kuin käytät vetotavan valitsinta.
Vasta kun auto liikkuu ja kun sitä ohjataan suoraan
eteenpäin, siirrä valitsinvipu “D”-asentoon (AJO) ja
vapauta kaasupoljin ennen kuin käytät vetotavan
valitsinta.

4H 2H

4H 4L
Pysäytä auto, paina kytkinpoljin pohjaan ja käytä ve-
totavan valitsinta.
Pidä kytkinpoljinta painettuna samalla kun
2WD/4WD toiminnon merkkivalo vilkkuu.

Pysäytä auto, siirrä vaihteenvalitsinvipu N-asentoon
ja käytä vetotavan valitsinta
Jos vaihto suoritetaan valitsinvivun ollessa muussa
kuin N-asennossa (VAPAA), vaihteesta saattaa kuu-
lua ääntä ja oikealle vaihteelle vaihtaminen saattaa
epäonnistua.

4L 4H

HUOM
l Vetotavan valitsimen asettaminen välillä 2H

↔ 4H tulisi tehdä vain alle 100 km/h no-
peuksilla.

l Älä yritä koskaan vaihtaa 4H-asennosta 4L-
asentoon ajon aikana.

l Siirrettäessä 2H-asennosta 4H-asentoon au-
ton liikkuessa kylmällä säällä vaihteistosta
voi kuulua ääntä. Yritä vaihtaa vaihde kyl-
mällä ilmalla auton ollessa pysäytetty.

l Kun vaihdetaan asentojen 4H ja 4L välillä,
vaihteistosta voi kuulua ääntä.

HUOM
l Kun vetotavan valitsinta on siirretty välillä

2H ↔ 4H auton ollessa pysäytettynä,
2WD/4WD toiminnon merkkivalo vilkkuu
valinnan ollessa meneillä.
Aja silloin hitaasti ja yleensä sen jälkeen kun
olet varmistanut, että lamppu palaa. Katso
kohta “2WD/4WD-toiminnon merkkivalo ja
alhaisen nopeuden merkkivalo” sivulla
6-36.

HUOM
l Kun vetotavan valitsimen asentoa vaihdel-

laan välillä “2H” ↔ “4H” vakionopeussääti-
men ollessa aktivoituna, vaihteistosta voi
kuulua ääntä.

l Kun vetotavan valitsimen asentoa vaihdel-
laan välillä “4H” ↔ “4L” sään ollessa kyl-
mä, valinta ei ehkä onnistu. Palauta vetota-
van valitsin edelliseen asentoonsa. Kun
moottori on lämmennyt, tee valinta uudel-
leen.

Easy Select 4WD*
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TÄRKEÄÄ
l Älä käytä vetotavan valitsinta, kun auton ta-

kapyörät luistavat lumisella tai jäisellä tiellä.

2WD/4WD-toiminnon merkki-
valo ja alhaisen nopeuden
merkkivalo.

Kun virta-avain on “ON”-asennossa tai toi-
mintatilana on ON, 2WD/4WD -toiminnon
merkkivalo (1) ja alhaisen nopeuden merkki-
valo (2) osoittavat vaihteensiirron tilan.
2WD/4WD toiminnon merkkivalo syttyy jo-
kaisessa vetotavam valitsimen asennossa seu-
raavasti:

“2H” ↔ “4H”
Vetotavan valitsi-

men asento
Merkkivalo

2H

Ajovalinnan kytke-
minen meneillä

4H

: Vilkkuu
: Syttyy
: Sammuksissa

HUOM
l Kun vetotavan valitsinta on siirretty välillä

2H ↔ 4H, 2WD/4WD -toiminnon merkki-
valo vilkkuu valinnan ollessa meneillä. Toi-
mi seuraavasti, kun valo vilkkuu.

HUOM
• Pidä ohjauspyörä suoraan eteenpäin valin-

toja tehdessäsi. Jos yrität ajaa eteenpäin
ohjauspyörän ollessa käännetty, vaihteet
voivat kolista tai hakata, kääntyminen ei
ehkä ole kovin sujuvaa ja valitun nopeus-
alueen vaihtaminen on vaikeaa.

• Kun vetotavan valitsinta on siirretty välil-
lä 2H ↔ 4H auton ollessa pysäytettynä,
2WD/4WD toiminnon merkkivalo vilk-
kuu valinnan ollessa meneillä. Aja silloin
hitaasti ja yleensä sen jälkeen kun olet
varmistanut, että lamppu palaa.

• Jos 2WD/4WD-toiminnon merkkivalo jat-
kaa vilkkumista, vaikka 2H ↔ 4H -valin-
ta on tehty auton liikkuessa, pidä ohjaus-
pyörä eteenpäin suunnassa ja paina ke-
vyesti kaasupoljinta muutama kerta.

“4H” ↔ “4L”
Vetotavan valit-

simen asento
Merkkivalo

4H

Easy Select 4WD*
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Vetotavan valit-
simen asento

Merkkivalo

Ajovalinnan kyt-
keminen meneillä ja

4L
ja ja

: Vilkkuu
: Syttyy
: Sammuksissa

HUOM
l 2WD/4WD-toiminnon merkkivalo vilkkuu

vaihdettaessa 4H-asennosta 4L-asentoon tai
päinvastoin, kun jakovaihteiston valintavipu
siirtyy N-asennon kautta.
Muista käyttää vetotavan valitsinta, kunnes
2WD/4WD toiminnon merkkivalo syttyy uu-
delleen.

HUOM
l Kun pysäköit, kytke seisontajarru ennen

moottorin sammuttamista ja varmista, että
2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja alhai-
sen nopeuden merkkivalo eivät vilku vaih-
dettaessa välillä “4H” ↔ “4L”. Muuten auto
voi liikahtaa odottamattomasti, vaikka auto-
maattivaihteisto olisi asetettu asentoon “P”
(PYSÄKÖINTI).

l Jos “4H” ↔ “4L” valinnan jälkeen
2WD/4WD toiminnon merkkivalo pysyy
sammuksissa ja aluetta ei ole vielä valittu,
palauta vetotavan valintavipu edelliseen
asentoon. Aseta ohjauspyörä suoraan eteen-
päin asentoon, aja autoa eteenpäin ja vapauta
kaasupoljin. Pidä kytkintä painettuna (käsi-
vaihteisto) tai aseta valitsin “N”-asentoon
(VAPAA) (automaattivaihteisto) ja valitse
alue uudelleen.

l Jos alhaisen nopeuden merkkivalo vilkkuu
yritettäessä vaihtaa välillä “4H” ↔ “4L”,
“4H” ↔ “4L” -valintaa ei voida tehdä. Py-
säytä ajoneuvo ja vapauta kaasupoljin. Pidä
kytkintä painettuna (käsivaihteisto) tai aseta
valitsin “N”-asentoon (VAPAA) (automaatti-
vaihteisto) ja valitse alue uudelleen.

l Ajovakauden hallintajärjestelmä on keskey-
tettynä, kun “4L” on valittu.  Merkkivalo
palaa, kun nämä toiminnot eivät ole toimin-
nassa. Se ei tarkoita vikaa. Kun valitaan
“2H” tai “4H, tämä valo sammuu ja toiminto
on jälleen käytössä. Katso kohta “ASTC-
merkkivalo, ASTC OFF -merkkivalo” sivul-
la 6-57.

TÄRKEÄÄ
l Jos havaitaan vika jakovaihteistojärjestel-

mässä, turvalaite aktivoituu. 2WD/4WD -
toiminnon merkkivalo vilkkuu (kaksi kertaa
sekunnissa) ja vaihteen vaihto on mahdoton-
ta. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, sam-
muta moottori hetkeksi.
Käynnistä moottori uudelleen. Merkkivalon
tulisi alkaa toimia normaalisti. Jos valo vilk-
kuu edelleen, tarkastuta auto mahdollisim-
man pian valtuutetussa MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeessä.

Easy Select 4WD*
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Super Select 4WD II*
Siirtyminen takavetoiseen tai 4-vetoiseen
ajoon voidaan suorittaa ajotilan valintapai-
nikkeella (A). Siirrä ajotilan valintapainike
sopivaan asentoon tien kunnon mukaan. Li-
säksi 2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja
alhaisen nopeuden merkkivalo ilmaisevat
ajotilan valintapainikkeen asennon. Katso
kohta “2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja
alhaisen nopeuden merkkivalo” sivulla
6-40.

Vetotavan valitsimen asento ja
2WD/4WD toiminnon merkki-
valo

Vetotavan valitsi-
men asento

Merkkiva-
lo

Ajo-olo-
suhteet

2H Takaveto

Ajettaessa
kuivalla
päällyste-
tyllä tiellä.

4H Full-time
neliveto

Super Se-
lect 4WD
II:n perus-
asento.
Ajettaessa
kuivalla
päällyste-
tyllä tai
liukkaalla
tiellä.

4HLc

Keskita-
sauspyö-
rästön lu-
kolla luki-
tuttu neli-

veto

Ajettaessa
epätasaisil-
la, hiekkai-
silla tai lu-
misilla
teillä.

Vetotavan valitsi-
men asento

Merkkiva-
lo

Ajo-olo-
suhteet

4LLc

Alhaisen
nopeusa-
lueen kes-
kitasaus-
pyörästön
lukolla lu-
kituttu ne-

liveto

ja

Ajettaessa
jyrkkiä
mäkiä ylös
tai alas,
epätasaisil-
la tai mu-
taisilla teil-
lä (erityi-
sesti jos
tarvitaan
suurempaa
vääntömo-
menttia).

: Syttyy
: Sammuksissa

TÄRKEÄÄ
l “4LLc” antaa maksimiväännön ajettaessa hi-

taasti jyrkissä mäissä tai hiekkaisilla, kurai-
silla ja muuten vaikeakulkuisilla teillä. Älä
ylitä noin 70 km/h:n nopeuksia automaatti-
vaihteisilla autoilla 4LLc-alueella.

Super Select 4WD II*
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TÄRKEÄÄ
l Älä aja autoa “4HLc”- tai “4LLc”-asennossa

kuivilla päällystetyillä teillä tai moottoriteil-
lä. Siitä voi olla seurauksena liiallinen ren-
kaiden kuluminen ja polttoaineen kulutus se-
kä mahdollisesti lisääntyvä melu. Se voi
nostaa myös tasauspyörästön öljyn lämpöti-
laa, mikä voi vioittaa vetojärjestelmää. Li-
säksi vetokoneistoon kohdistuu liiallinen
kuormitus, mistä voi olla seurauksena öljy-
vuoto, komponenttien kiinnileikkautuminen
tai muu vakava vika. Aja autoa kuivilla pääl-
lystetyillä teillä ja moottoriteillä vain 2H- tai
4H-asennoissa.

Vetotavan valitsimen käyttö
Vetotapa näkyy vetotavan valintanupissa.

: Käännä vetotavan valitsinta
: Käännä vetotavan valitsinta pitäessäsi si-

tä alhaalla.
Vetotavan valitsin on asetettava seuraavien
käyttöolosuhteiden mukaisesti:

Vaihtaminen -
Menetelmä

Manuaalivaihteiset autot Automaattivaihteiset autot
2H 4H

Vetotavan valitsinta voidaan käyttää olipa auto liikkees-
sä tai pysäytettynä.
Ellei auto liiku, siirrä vaihdevipu N-asentoon (VAPAA)
ennen kuin käytät vetotavan valitsinta.
Auton liikkuessa ja ajettaessa vain suoraan eteenpäin
vähennä kaasua ennen kuin käytät vetotavan valitsinta.

Vetotavan valitsinta voidaan käyttää olipa auto liikkees-
sä tai pysäytettynä.
Ellei auto liiku, siirrä valitsinvipu N-asentoon (VA-
PAA) ennen kuin käytät vetotavan valitsinta.
Vasta kun auto liikkuu ja kun sitä ohjataan suoraan
eteenpäin, siirrä valitsinvipu “D”-asentoon (AJO) ja va-
pauta kaasupoljin ennen kuin käytät vetotavan valitsin-
ta.

4H 2H tai
4HLc

4HLc 4H

4HLc 4LLc Pysäytä auto, paina kytkinpoljin pohjaan ja käytä veto-
tavan valitsinta.
Pidä kytkinpoljinta painettuna samalla kun 2WD/4WD
toiminnon merkkivalo vilkkuu.

Pysäytä auto, siirrä vaihteenvalitsinvipu N-asentoon ja
käytä vetotavan valitsinta
Jos vaihto suoritetaan valitsinvivun ollessa muussa kuin
N-asennossa (VAPAA), vaihteesta saattaa kuulua ääntä
ja oikealle vaihteelle vaihtaminen saattaa epäonnistua.

4LLc 4HLc

Super Select 4WD II*
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HUOM
l Vetotavan valitsimen asettaminen välillä

“2H”, “4H” ja “4HLc” tulisi tehdä vain alle
100 km/h nopeuksilla.

l Älä yritä koskaan vaihtaa 4HLc-asennosta
4LLc-asentoon ajon aikana.

l Siirrettäessä asentojen “2H”, “4H” ja
“4HLc” välillä auton liikkuessa kylmällä
säällä vaihteistosta voi kuulua ääntä. Yritä
vaihtaa vaihde kylmällä ilmalla auton ollessa
pysäytetty.

l Kun vaihdetaan asentojen “4LLc” ja “4HLc”
välillä, vaihteistosta voi kuulua ääntä.

l Kun vetotavan valitsinta on siirretty välillä
“2H”, “4H” ja “4HLc” auton ollessa pysäy-
tettynä, 2WD/4WD toiminnon merkkivalo
vilkkuu valinnan ollessa meneillä. Aja sil-
loin hitaasti ja yleensä sen jälkeen kun olet
varmistanut, että lamppu palaa. (Katso kohta
“2WD/4WD -toiminnon merkkivalo ja alhai-
sen nopeuden merkkivalo” sivulla 6-40.)

l Kun vetotavan valitsimen asentoa vaihdel-
laan asetusten “2H” , “4H” ja “4HLc” välillä
vakionopeussäätimen ollessa aktivoituna,
vaihteistosta voi kuulua ääntä.

l Kun vetotavan valitsimen asentoa vaihdel-
laan välillä “4HLc” ↔ “4LLc” sään ollessa
kylmä, valinta ei ehkä onnistu. Palauta veto-
tavan valitsin edelliseen asentoonsa. Kun
moottori on lämmennyt, tee valinta uudel-
leen.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä vetotavan valitsinta, kun auton ta-

kapyörät luistavat lumisella tai jäisellä tiellä.

2WD/4WD-toiminnon merkki-
valo ja alhaisen nopeuden
merkkivalo.

A- Etupyörien merkkivalo
B- Keskitasauspyörästön lukituksen merk-

kivalo
C- Takapyörien merkkivalo
D- Alhaisen nopeuden merkkivalo

Kun virta-avain on “ON”-asennossa tai toi-
mintatilana on ON, 2WD/4WD -toiminnon
merkkivalo ja alhaisen nopeuden merkkivalo
osoittavat vaihteensiirron tilan. 2WD/4WD
toiminnon merkkivalo syttyy jokaisessa veto-
tavam valitsimen asennossa seuraavasti:

“2H” ↔ “4H”
Vetotavan valitsi-

men asento Merkkivalo

2H

Ajovalinnan kytke-
minen meneillä

4H

: Vilkkuu
: Syttyy
: Sammuksissa

“4H” ↔ “4HLc”
Vetotavan valitsi-

men asento Merkkivalo

4H

Super Select 4WD II*
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Vetotavan valitsi-
men asento Merkkivalo

Ajovalinnan kytke-
minen meneillä

4HLc

: Vilkkuu
: Syttyy
: Sammuksissa

“4HLc” ↔ “4LLc”
Vetotavan
valitsimen

asento
Merkkivalo

4HLc

Vetotavan
valitsimen

asento
Merkkivalo

Ajovalinnan
kytkeminen

meneillä
ja

4LLc ja ja

: Vilkkuu
: Syttyy
: Sammuksissa

HUOM
l Kun vetotavan valitsinta on siirretty välillä

“2H”, “4H” ja “4HLc”, eturenkaan ja/tai
keskitasauspyörästön lukon merkkivalo vilk-
kuu valinnan ollessa meneillä. Toimi seuraa-
vasti, kun valo vilkkuu.

HUOM
• Pidä ohjauspyörä suoraan eteenpäin valin-

toja tehdessäsi. Jos yrität ajaa eteenpäin
ohjauspyörän ollessa käännetty, vaihteet
voivat kolista tai hakata, kääntyminen ei
ehkä ole kovin sujuvaa ja valitun nopeus-
alueen vaihtaminen on vaikeaa.

• Kun vetotavan valitsinta on siirretty välil-
lä “2H”, “4H” ja “4HLc” ajoneuvon olles-
sa pysähtyneenä, eturenkaan ja/tai keski-
tasauspyörästön lukon merkkivalo vilk-
kuu valinnan ollessa meneillä. Aja silloin
hitaasti ja yleensä sen jälkeen kun olet
varmistanut, että lamppu palaa.

• Jos etupyörän ja/tai keskitasauspyörästön
lukituksen merkkivalot vilkkuvat, vaikka
“2H” ↔ “4H” ↔ “4HLc” -valinta on teh-
ty auton liikkuessa, pidä ohjauspyörä
etusuunnassa ja paina kevyesti kaasupol-
jinta muutama kerta.

l Etu- ja takarenkaiden merkkivalot vilkkuvat
vaihdettaessa “4HLc”-asennosta “4LLc”-
asentoon tai päinvastoin, kun vaihtaminen
tapahtuu vapaa-asennon kautta. Muista käyt-
tää vetotavan valitsinta, kunnes etu- ja taka-
renkaiden merkkivalo syttyy uudelleen.

l Kun pysäköit, kytke seisontajarru ennen
moottorin sammuttamista ja varmista, että
etu- ja takarenkaiden merkkivalo ja alhaisen
nopeuden merkkivalo eivät vilku vaihdet-
taessa välillä “4HLc” ↔ “4LLc”. Muuten
auto voi liikahtaa odottamattomasti, vaikka
automaattivaihteisto olisi asetettu asentoon
“P” (PYSÄKÖINTI).

Super Select 4WD II*
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HUOM
l Jos “4HLc” ↔ “4LLc” -valinnan jälkeen

etu- ja takapyörien merkkivalot vilkkuvat
edelleen ja haluttua aluetta ei ole vielä valit-
tu, palauta vetotavan valitsin edelliseen
asentoon. Aseta ohjauspyörä suoraan eteen-
päin asentoon, aja autoa eteenpäin ja vapauta
kaasupoljin. Pidä kytkintä painettuna (käsi-
vaihteisto) tai aseta valitsin “N”-asentoon
(VAPAA) (automaattivaihteisto) ja valitse
alue uudelleen.

l Jos alhaisen nopeuden merkkivalo vilkkuu
yritettäessä vaihtaa välillä “4HLc” ↔
“4LLc”, “4HLc” ↔ “4LLc” -valintaa ei voi-
da tehdä. Pysäytä ajoneuvo ja vapauta kaa-
supoljin. Pidä kytkintä painettuna (käsivaih-
teisto) tai aseta valitsin “N”-asentoon (VA-
PAA) (automaattivaihteisto) ja valitse alue
uudelleen.

l Ajovakaustoiminto on keskeytettynä, kun
“4LLc” on valittu.  Merkkivalo palaa, kun
nämä toiminnot eivät ole toiminnassa. Se ei
tarkoita vikaa. Kun valitaan “2H” tai “4H”
tai “4HLc”, tämä valo sammuu ja toiminto
on jälleen käytössä. Katso kohta “ASTC
merkkivalo, ASTC OFF merkkivalo” sivulla
6-57.

TÄRKEÄÄ
l Jos havaitaan vika jakovaihteistojärjestel-

mässä, turvalaite aktivoituu. Etu- ja takapyö-
rien merkkivalot sammuvat, keskitasauspyö-
rästön lukituksen merkkivalo vilkkuu no-
peasti (kerran sekunnissa) ja vaihteen vaihto
ei ole mahdollista. Pysäköi auto turvalliseen
paikkaan, sammuta moottori hetkeksi. Käyn-
nistä moottori uudelleen. Merkkivalon tulisi
alkaa toimia normaalisti. Jos valo vilkkuu
edelleen, tarkastuta auto mahdollisimman
pian valtuutetussa MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeessä.

Takatasauspyörästön lukko*
Takatasauspyörästön lukko (A) on laite, joka
helpottaa auton liikkeellelähtöä, kun toinen
takapyöristä pyörii tyhjää, jos auto on juuttu-
nut ja sitä ei voida liikuttaa, vaikka vaihteen-
valitsin on nelivedossa.

Takatasauspyörästön lukko
1. Pysäytä auto.
2. Siirrä ajotilan valntapainike 4L- tai 4H-

asentoon (Easy Select 4WD) tai 4LLc-
tai 4HLc-asentoon (Super Select 4WD
II).

3. Kytke takatasauspyörästön lukitus paina-
malla takatasauspyörästön lukkokytkintä
(1).

Takatasauspyörästön lukko*
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4. Katkaise takatasauspyörästön lukitus
painamalla takatasauspyörästön lukko-
kytkintä (2).

TÄRKEÄÄ
l Liikuta takatasauspyörästön katkaisinta sen

jälkeen kun pyörät ovat pysähtyneet. Jos kat-
kaisinta käytetään silloin kun pyörät vielä
pyörivät, se voi aiheuttaa auton sinkoamisen
väärään suuntaan.

HUOM
l Takatasauspyörästön lukko ei toimi, kun ve-

totavan valitsin on 2H-asennossa (Easy Se-
lect 4WD), 2H- tai 4H-asennossa (Super Se-
lect 4WD II).

HUOM
l Kun takatasauspyörästö on lukittu ajotilan

valintapainikkeen ollessa 4L- tai 4H-asen-
nossa (Easy Select 4WD) tai 4LLc- tai
4HLc-asennossa (Super Select 4WD II), ve-
totavan valitsimen siirtäminen 2H-asentoon
(Easy Select 4WD) tai 2H- tai 4H-asentoon
(Super Select 4WD II) avaa takatasauspyö-
rästön lukituksen automaattisesti.

Takatasauspyörästön lukon
merkkivalo
Kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, takatasauspyö-
rästön lukon merkkivalo (A) mittaritaululla
syttyy muutaman sekunnin ajaksi osoittaen
takatasauspyörästön lukon tilan (kytketty tai
katkaistu).

Easy select 4WD

Super select 4WD II

HUOM
l 2WD/4WD-toiminnon merkkivalo syttyy

pariksi sekunniksi myös silloin, kun virta-
avain käännetään “ON”-asentoon tai toimin-
tatilaksi asetetaan ON.
Katso “2WD/4WD-toiminnon merkkivalo”
sivuilta 6-36, 6-40.
Takatasauspyörästön lukon tila (riippuu ta-
katasauspyörästön lukon katkaisimen paina-
misesta) näkyy takatasauspyörästön lukon
merkkivalon vilkkumisena tai yhtämittaisena
palamisena.

Takatasauspyörästön lukko*
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Takatasaus-
pyörästön
lukon toi-
mintatila

Takatasauspyörästön lu-
kon merkkivalo

Easy Select
4WD

Super Select
4WD II

Takatasaus-
pyörästön
lukko kat-

kaistu

Vaihtaminen
meneillä

Takatasaus-
pyörästön

lukko kytket-
ty

: Vilkkuu
: Palaa (yhtämittaisesti)
: Sammuksissa

HUOM
l Merkkivalo vilkkuu merkiksi siitä, että taka-

tasauspyörästön lukko kytketään päälle ja
pois. Kun kytkeminen on suoritettu loppuun,
merkkivalo palaa joko yhtämittaisesti tai ei
ollenkaan.

l Takatasauspyörästön lukon ollessa aktivoitu-
na ovat ASTC- ja ABS-toiminnot keskeytet-
tyinä.
ASTC-merkkivalo, ASTC OFF -merkkivalo
ja ABS-varoitusvalo palavat, kun nämä toi-
minnot on keskeytetty.
Se ei tarkoita vikaa. Kun takatasauspyöräs-
tön lukko vapautetaan, nämä valot sammu-
vat ja toimivat taas.
Katso kohta “ABS-varoitusvalo” sivulla
6-54, “ASTC-merkkivalo, ASTC OFF -
merkkivalo” sivulla 6-57.

l Jos merkkivalo vilkkuu, vaikka takatasaus-
pyörästön lukko on kytketty pois, pidä oh-
jauspyörä suoraan eteenpäin asennossa ja
paina sitten kevyesti kaasupoljinta muutama
kerta.

l Jos merkkivalo vilkkuu, vaikka takatasaus-
pyörästön lukitus on kytketty päälle, muista
seuraavat ohjeet:
• Jos auton nopeus on vähintään 12 km/h,

laske nopeus enintään 2,5 km/h:iin. Merk-
kivalo palaa yhtämittaisesti ja takatasaus-
pyörästön lukko kytkeytyy.

HUOM
• Jos auton nopeus on enintään 12 km/h,

käännä ohjauspyörää oikealle ja vasem-
malle, kunnes merkkivalo palaa yhtämit-
taisesti. Jos auto on juuttunut kiinni peh-
meään maahan, varmista että alue auton
ympärillä on turvallinen ja yritä sitten ajaa
edestakaisin eteen ja taaksepäin. Merkki-
valo palaa yhtämittaisesti ja takatasaus-
pyörästön lukko kytkeytyy.

TÄRKEÄÄ
l Jos takatasauspyörästön lukkojärjestelmässä

havaitaan vika, turvalaite aktivoituu. Takata-
sauspyörästön lukon merkkivalo vilkkuu no-
peasti (kaksi kertaa sekunnissa) ja takata-
sauspyörästön lukko otetaan pois toiminnas-
ta. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, sam-
muta moottori hetkeksi. Käynnistä moottori
uudelleen. Ajamista voi jatkaa turvallisesti,
jos valot toimivat normaalisti. Jos takata-
sauspyörästön lukon merkkivalo vilkkuu,
kun takatasauspyörästön lukko otetaan uu-
delleen käyttöön, on suositeltavaa antaa auto
mahdollisimman pian MITSUBISHI
MOTORS -yhtiön tarkastettavaksi.

Takatasauspyörästön lukko*
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Esimerkkejä takatasauspyöräs-
tön lukon tehokkaasta käytöstä

TÄRKEÄÄ
l Käytä takatasauspyörästön lukkoa vain hätä-

toimenpiteenä, jos ajoneuvo on juuttunut
kiinni eikä sitä voi vapauttaa vetotavan valit-
simen ollessa 4L- tai 4H-asennossa (Easy
Select 4WD) tai 4LLc tai 4HLc-asennossa
(Super Select 4WD II). Vapauta takatasaus-
pyörästön lukko heti käytön jälkeen.

Jos yksi pyöristä on pudonnut
ojaan

Ajettaessa kivisillä teillä
Ellei autoa voi ajaa yhden pyörän ollessa il-
massa.

Yritettäessä päästä pois lumesta
Ellei auto pääse liikkeelle, jos yksi pyöristä
on lumessa ja toinen päällystetyllä tiellä.

Esimerkkejä takatasauspyöräs-
tön lukon väärästä käytöstä

VAROITUS
l Jos valitaan 4L- tai 4H-asento (Easy Se-

lect 4WD) tai 4LLc- tai 4HLc-asento (Su-
per Select 4WD II) ja sitä käytetään taka-
tasauspyörästön lukon kanssa, seuraava
erittäin vaarallinen ilmiö voi tapahtua.
Muista vapauttaa takatasauspyörästön
lukko tavallisilla teillä.
• Jos takatasauspyörästön lukkoa käyte-

tään vahingossa ajettaessa päällystetyl-
lä tiellä: takatasauspyörästön lukon ol-
lessa päällä, suoraan eteenpäin veto tu-
lee hyvin voimakkaaksi, minkä seu-
rauksena ohjauspyörän kääntäminen
voi vaikeutua.

Takatasauspyörästön lukko*
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VAROITUS
l Jos takatasauspyörästön lukkoa käyte-

tään vahingossa käännyttäessä mutkassa
tai oikealle tai vasemmalle risteyksessä:
auto ei ehkä pysty kääntymään ja jatkaa
ajamista suoraan eteenpäin.

VAROITUS
l Jos takatasauspyörästön lukkoa käyte-

tään vahingossa muulloin kuin hätätilan-
teessa ajettaessa pois lumiselta tai jäiseltä
tieltä: kääntyminen on vaikeaa.

VAROITUS
l Jos oikean renkaan alla oleva tie on erilai-

nen kuin vasemman renkaan (esim. yksi
rengas on päällystetyllä tiellä ja toinen
jäällä), auton suunta voi muuttua äkilli-
sesti, kun moottoria jarrutetaan tai kiih-
dytetään.
Älä käytä takatasauspyörästön lukkoa
muulloin kuin hätätilanteissa ajettaessa
pois lumiselta tai jäiseltä tieltä, vaan käy-
tä nelivetoa.

Nelivedon käyttö*
Vaihdettaessa nelivetoon, molemmat auton
akselit on kytketty jäykästi toisiinsa. Tämä
parantaa auton vetokykyä. Kun käännytään
jyrkissä mutkissa tai liikutaan useamman ker-
ran eteen. ja taaksepäin, vetojärjestelmä rasit-
tuu, mikä tuntuu jarrutuksena. Nelivetoinen
auto kiihtyy nopeammin ja tasaisemmin.

Huomaa kuitenkin, että jarrutusmatka ei ole
lyhyempi kuin takavetoisella autolla.
Kun nelivetoa käytetään epätasaisilla teillä
(lumi, muta, hiekka jne.) auton oikea ohjaus
on tärkeää.

HUOM
l Ajoasennon tulee olla pystympi ja lähempä-

nä ohjauspyörää kuin tavallisesti; siirrä is-
tuin hyvään asentoon niin että ohjaaminen ja
polkimien käyttö 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 “Auton huolto" ja
"Tarkastus ja huolto epätasaisella tiellä ajon
jälkeen” sivulla 6-49.

Ajo kuivalla päällystetyllä tiel-
lä ja moottoritiellä
Valitse 2H-asento (Easy Select 4WD), 2H- tai
4H-asento (Super Select 4WD II), kun ajat
kuivalla, päällystetyllä tiellä. Älä koskaan va-
litse 4H- tai 4L-asentoa (Easy Select 4WD),
4HLc- tai 4LLc-asentoa (Super Select 4WD
II) kuivalla moottoritiellä.

Nelivedon käyttö*
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TÄRKEÄÄ
l 4H- tai 4L-asennon (Easy Select 4WD),

4HLc- tai 4LLc-asennon (Super Select 4WD
II) valitseminen kuivalla päällystetyllä tiellä
lisää polttonesteen kulutusta ja melua sekä
renkaiden kulumista.
Lisäksi tasauspyörästön öljyn lämpötila voi
nousta niin että vetojärjestelmän osat kulu-
vat.
Lisäksi vetokoneistoon kohdistuu liiallinen
kuormitus, mistä voi olla ehkä seurauksena
öljyvuoto, komponentin kiinnileikkautumi-
nen tai muu vakava vika.

Lumisilla ja jäisillä teillä aja-
minen
Aseta vetotavan valintapainike asentoon
“4H” (Easy Select 4WD -autot) tai “4HLc”
tieolosuhteiden mukaan (Super Select 4WD
II -autot) ja paina sitten kaasupoljinta vähitel-
len, jotta liikkeellelähtö on tasainen. Paina
kaasupoljinta mahdollisimman tasaisesti ja
aja alhaisella nopeudella.

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 nopeaa jarrutusta, äkillistä kiihdyttä-

mistä ja jyrkkiä mutkia; se voi aiheuttaa luis-
toa ja auton pyörimistä.

Hiekkaisilla ja kuraisilla teillä
ajaminen
Aseta vetotavan valintavipu 4H- tai 4L-asen-
toon (Easy Select 4WD), 4HLc- tai 4LLc-
asentoon (Super Select 4WD II) ja paina sit-
ten kaasupoljinta varovasti niin, että liikkeel-
lelähtö on tasaista. Paina kaasupoljinta mah-
dollisimman tasaisesti ja aja alhaisella nopeu-
della.

TÄRKEÄÄ
l Älä pakota autoa tai aja autoa huolimatto-

masti hiekkaisilla teillä. Tavallisiin teihin
verrattuna moottoriin ja muihin vetokoneis-
ton osiin kohdistuu suurempi rasitus ajet-
taessa sellaisilla teillä, ja siitä voi olla seu-
rauksena onnettomuus.

l Jos joku seuraavista tilanteista tapahtuu au-
toa ajettaessa, pysäköi auto heti turvalliseen
paikkaan ja toimi seuraavasti:
• Lämpömittarin osoitin lähestyy ylikuume-

nemisaluetta.
Katso kohta “Moottorin ylikuumenemi-
nen” sivulla 8-09.

TÄRKEÄÄ
• Automaattivaihteiston öljyn lämpötilan

varoitusvalo syttyy.
Katso “Kun A/T (Automaattivaihteisto)
öljyn lämpötilan varoitusvalo syttyy” si-
vulla 6-32.

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 äkillistä jarruttamista, kiihdyttämistä

ja jyrkkiä mutkia; seurauksena saattaa olla
että auto jää kiinni.

l Jos auto juuttuu kiinni hiekkaan tai mutaan,
se voidaan usein irrottaa keinuliikkeellä. Siir-

rä valitsinvipua vuoroin “D”- (AJO) ja “R”-asen-
toon (PERUUTUS) (käsivaihteistossa 1. ja
peruutusvaihteen välillä) samalla kun painat
kevyesti kaasupoljinta.

l Auto suositellaan käynnistettävän käsijarrun
ollessa osittain vedettynä vetämällä käsijar-
ruvivusta kevyesti.
Älä unohda vapauttaa käsijarrua, kun auto
on alkanut liikkua.

Nelivedon käyttö*
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HUOM
l Jos on välttämätöntä ajaa erittäin huonoilla

mutaisilla teillä, lumiketjujen käyttöä suosi-
tellaan. Koska mutaisen tien kuntoa on vai-
kea arvioida,ja auto voi juuttua hyvin sy-
vään, toiminnan tulisi tapahtua hitaasti. Mi-
käli mahdollista nouse pois autosta ja tarkas-
ta tilanne ennen kuin jatkat ajoa.

l Ajaminen rannikolla tai teillä joille on levi-
tetty suolaa ym. kemikaaleja voi aiheuttaa
auton ruostumista; pese auto perusteellisesti
mahdollisimman pian käytön jälkeen.

Nouseminen jyrkkää mäkeä
Aseta vetotavan valintavipu 4L-asentoon
(Easy Select 4WD) tai 4LLc-asentoon (Super
Select 4WD II) niin, että vääntövoima on
mahdollisimman suuri.

VAROITUS
l Aja suoraan ylös. Älä yritä nousta poikit-

tain jyrkkää mäkeä.
l Jos vetovoima heikkenee, löysää kaasu-

poljinta ja käännä ohjauspyörää varovas-
ti vasemmalle ja oikealle ja yritä saada
uudelleen riittävä vetovoima.

HUOM
l Valitse mahdollisimman tasainen rinne, jolla

ei ole paljon kiviä tai muita esteitä.

HUOM
l Ennen kuin yrität ajaa jyrkkää rinnettä, kä-

vele ylös ja katso onko nousu liian suuri ajo-
neuvolle.

Jyrkän mäen laskeminen
Aseta ajotilan valintapainike “4L”-asentoon
(Easy Select 4WD) tai “4LLc”-asentoon (Su-
per Select 4WD II). Käytä moottoria jarru-
tukseen (pienempi vaihde) ja aja rinnettä alas
hitaasti.

VAROITUS
l Vältä mutkittelua jyrkässä alamäessä.

Laske alas mahdollisimman suoraan.

HUOM
l Jos jyrkkää mäkeä laskettaessa jarrutetaan

äkillisesti, ajoneuvo voi menettää hallintan-
sa. Ennen kuin ajat mäkeä alas, tarkista tien
kunto.

l Ennen kuin ajat mäkeä alas, valitse sopiva
vaihde. Vältä vaihteen vaihtamista tai kytki-
men painamista alamäkeä ajettaessa.

HUOM
l MITSUBISHI MOTORS ei vastaa käyttäjäl-

le mistään vaurioista tai onnettomuuksista,
jotka ovat aiheutuneet auton epäasiallisesta
ja huolimattomasta käytöstä. Kaikki tässä
kuvatut auton käsittelyn tekniset toimenpi-
teet ovat riippuvaisia käyttäjän ja muiden
osallistuvien taidoista ja kokemuksesta, ja
suositelluista ohjeista poikkeaminen on hei-
dän omalla vastuulla.

Kääntyminen jyrkissä mutkis-
sa
Käännyttäessä jyrkässä mutkassa “4H” tai
“4L” (Easy Select 4WD), tai “4HLc” tai
“4LLc” -asennossa (Super Select 4WD II) al-
haisella nopeudella, ohjauksessa voi tuntua
vähäistä eroa, joka on samanlainen kuin jos
painettaisiin jarrua. Sitä kutsutaan tiukan kul-
man jarrutukseksi ja se syntyy kaikkien nel-
jän pyörän ollessa eri etäisyydellä kulmasta.

Veden läpi ajaminen
Nelivetoiset autot eivät ole välttämättä ve-
denpitäviä. Jos sähköpiirit kastuvat, auton
muut toiminnot eivät toimi, siksi vältä vesien
läpi ajoa paitsi jos se on aivan välttämätöntä.
Jos sitä ei voi välttää, noudata seuraavia oh-
jeita:

Nelivedon käyttö*
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1. Tarkista veden syvyys ja maan laatu en-
nen kuin yrität ylittää vesipaikan ja ylitä
virta sieltä, missä se on kaikkein kulku-
kelpoisin.

2. Aseta ajotilan valintapainike “4L”-asen-
toon (Easy Select 4WD) tai “4LLc”-
asentoon (Super Select 4WD II).

3. Aja hitaasti noin nopeudella 5 km/h ja
vältä veden loiskumista.

TÄRKEÄÄ
l Älä ylitä koskaan vesipaikkaa, jos vesi on

syvä.
Älä vaihda vaihdetta vesipaikkaa ylitettäes-
sä.
Veden läpi ajaminen voi vaikuttaa haitalli-
sesti auton kestoikään; suosittelemme että
teet kaikki tarvittavat valmistelu-, tarkastus-
ja korjaustyöt autoon.

l Kun olet ajanut veden läpi, tarkasta että jar-
rut toimivat oikein. Jos jarrut ovat kastuneet,
ne eivät toimi hyvin; kuivaa ne ajamalla hi-
taasti samalla kun painat kevyesti jarrupol-
jinta.
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 ja auto-
maattivaihteiston öljynjäähdyttimeen ta-
kertuneet hyönteiset, kuivunut ruoho jne.

l Pidä huoli että tarkastutat veden ylittä-
misen jälkeen seuraavat kohdat valtuute-
tussa MITSUBISHI MOTORS huolto-
pisteessä ja teet tarvittavat toimenpiteet.
• Tarkasta jarrujärjestelmä ja huollata se

tarvittaessa.
• Tarkasta moottori, vaihteisto, tasaus-

pyörästön öljy tai rasvataso sekä sa-
meus. Jos öljy tai rasva on maitomais-
ta, se on osoitus veden likaantumises-
ta. Vaihda uusi öljy tai rasva.

• Rasvaa kardaaniakseli.
• Tarkista auton sisäpuoli. Jos sisälle on

päässyt vettä, kuivaa matot yms.
• Tarkista ajovalot. Jos ajovalojen polt-

timo on kastunut, kuivata se.

Varotoimenpiteet
nelivetoista autoa
käsiteltäessä

Renkaat ja vanteet
Koska ajovoima voidaan kohdistaa neljään
pyörään, renkaiden kunto vaikuttaa suuresti
suorituskykyyn nelivetoa käytettäessä.
Kiinnitä tarkka huomio renkaiden kuntoon.
l Asenna ohjeiden mukaiset renkaat kaik-

kiin pyöriin. Katso kohta “Renkaat ja
vanteet” sivulla 11-15.

l Varmista, että renkaissa on oikea ilman-
paine sen mukaan, onko autossa kuor-
maa vai ei.
Katso kohta “Renkaiden ilmanpaineet”
sivulla 10-11.

l Varmista että kaikki renkaat ja vanteet
ovat saman kokoisia ja tyyppisiä.
Jos jonkun renkaan tai pyörän vaihto on
tarpeellista, vaihda kaikki.

l Kaikkien renkaiden paikkaa täytyy vaih-
taa aina, kun kuluminen edessä ja takana
on epätasaista.

Auton suorituskyky laskee, jos renkaiden ku-
luminen on erilainen. Katso kohta “Renkai-
den vaihtojärjestys” sivulla 10-12.
l Tarkista renkaiden ilmanpaine säännölli-

sesti.

Tarkastus ja huolto huonokuntoisella tiellä ajon jälkeen
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TÄRKEÄÄ
l Käytä aina samankokoisia, samantyyppisiä

ja -merkkisiä renkaita, joiden kulumisessa ei
ole eroja. Käytettäessä eri kokoisia, tyyppi-
siä tai merkkisiä renkaita tai joiden kulumi-
sessa on eroja tai joiden ilmanpaine on vää-
rä, tasauspyörästön öljyn lämpötila nousee ja
vaihteen vaihtaminen saattaa tulla mahdotto-
maksi, mistä voi olla seurauksena vetoko-
neiston vaurioituminen. Lisäksi vetokoneis-
toon kohdistuu liiallinen kuormitus, mistä
voi olla ehkä seurauksena öljyvuoto, kompo-
nentin kiinnileikkautuminen tai muu vakava
vika.

Hinaus
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.

Ellet saa hinauspalvelua MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteestä tai hinausliikkees-
tä, hinaa autosi varovasti kohdan “Hinaus” si-
vulla 8-23 ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ
l Kuljeta auto kuvan osoittamalla tavalla veto-

pyörien ollessa vaunun päällä (Tyyppi C tai
D).
Älä koskaan hinaa autoa etu- tai takapyörien
ollessa maassa (Tyyppi A tai B) kuvan osoit-
tamalla tavalla.
Siitä voi olla seurauksena vetojärjestelmän
vaurioituminen tai epävakaa hinaus.

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. Katso kohta “Jarru-
järjestelmän varoitusvalo” sivulla 5-13.

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 tai -rummuille voi muodostua
vesikalvo, joka estää normaali jarrutuksen,
jos auto on pesty, jos on ajettu sateella tai lä-
täkköjen läpi. Jos niin tapahtuu, kuivaa jarrut
painamalla jarrupoljinta kevyesti useita ker-
toja 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.

Jarrupalat ja -hihnat

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, vaihda
jarrupalat.

VAROITUS
l Jos jarrupalat ovat kuluneet, auto on vai-

keampi pysäyttää ja siitä voi olla seurauk-
sena onnettomuus.

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 liukas
tai jos autolla vedetään peräkärryä.

l Mäkilähtöapua ei ole tarkoitettu pitämään
autoa paikallaan ylärinteessä yli kahden se-
kunnin ajan.

Mäkilähtöapu

6-51OKTL19E2 Käynnistys ja ajo

6



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. vaihteen asentoon.
Automaattivaihteisissa autoissa aseta va-
litsinvipu “D”-asentoon.

HUOM
l Jos peruutat ylämäkeen, aseta valitsinvipu

tai vaihdevipu “R”-asentoon.

3. Vapauta jarrupoljin, jolloin mäkilähtöa-
pu säilyttää jarrutusvoiman noin kahden
sekunnin ajan.

4. Paina kaasupoljinta. 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.)

• Automaattivaihteisissa autoissa valitsinvi-
pu on muussa kuin “P”- tai “N”-asennos-
sa.

• 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.
l Kun mäkilähtöapu on aktivoitu, saattaa kuu-

lua toimintaääni.
Se on normaalia mäkilähtöapua käytettäessä
ja se ei ole osoitus viasta.

Varoitusmerkkivalo
Jos järjestelmässä tapahtuu häiriö, merkkiva-
lo syttyy.

- ASTC-merkkivalo

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 merkkivalo. Jos näin käy, mäki-
lähtöapu toimii jälleen normaalisti. Jos va-
roitus ei poistu tai se tulee näkyviin usein,
autoa ei tarvitse pysäyttää välittömästi, mut-
ta se tulisi tarkistuttaa valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeessä.

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.

Jarruassistenttijärjestelmä
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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 Jarruassistenttijärjestelmän kytkeytymisen
voi tuntea ajon aikana siitä, että jarrupolki-
messa tuntuu pieni vastus, se liikkuu pienin
liikkein ABS-järjestelmän käyttöäänen kuu-
luessa tai koko auton runko ja ohjauspyörä
tärisevät. Näin tapahtuu silloin, kun jarruas-
sistenttijärjestelmä toimii normaalisti. Se ei
ole merkki toimintahäiriöstä. Jatka jarrupol-
kimen painamista voimakkaasti.

l Kun ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmän
(ASTC) merkkivalo palaa, jarruassistentti-
järjestelmä ei ehkä toimi.

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-varoitusvalo tai

ASTC-merkkivalo, hätäpysäytysvaroitusjär-
jestelmä ei ehkä toimi. Katso kohta “ABS-
varoitusvalo” sivulla 6-54.
Katso kohta “ASTC-merkkivalo” sivulla
6-57.

HUOM
l [Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmän kytkeyty-

misen edellytykset]
Järjestelmä kytkeytyy, kun kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät.
• 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]

HUOM
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.
• Ajettaessa lumiketjuilla.
• Ajettaessa teillä, joiden pinta on kivi-

nen tai joilla on muita epätasaisuuksia.
• ajettaessa epätasaisilla teillä.

Hätäpysäytysvaroitusjärjestelmä*
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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 heikentää jarru-
tustehoa.
l Moottoritilasta kuuluu käyttöääni. Jarru-

polkimessa voi myös tuntua isku lähdet-
täessä liikkeelle välittömästi moottorin
käynnistämisen jälkeen. Nämä ovat
ABS-järjestelmän normaaleja ääniä tai
toimintoja, jotka liittyvät järjestelmän it-
sediagnoosin tekemiseen. Se ei tarkoita
vikaa.

l ABS-järjestelmää voidaan käyttää, kun
auton nopeus on vähintään noin
10 km/h. Se lakkaa toimimasta, kun au-
ton nopeus on alle 7 km/h.

TÄRKEÄÄ
l ABS-järjestelmä ei voi estää onnettomuuk-

sia. Kuljettajan on huolehdittava varotoi-
menpiteistä ja ajettava varovasti.

TÄRKEÄÄ
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

Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, ABS-va-
roitusvalo syttyy.
Normaalitilanteessa ABS-varoitusvalo syttyy,
kun virtalukko käännetään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asetetaan ON, ja sammuu
muutaman sekunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ
l Seuraavat seikat ilmaisevat, ettei ABS-jär-

jestelmä toimi ja että vain vakiojarrujärjes-

TÄRKEÄÄ
telmä on käytössä. (Vakiojarrujärjestelmä
toimii normaalisti.) Jos näin käy, vie autosi
korjattavaksi valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.
• 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

HUOM
l Takatasauspyörästön lukolla varustetuissa

autoissa ajovakaus- ja pidonhallintajärjestel-
mä (ASTC) ja ABS, ASTC- ja ABS toimin-
not keskeytyvät, kun takatasauspyörästön
lukko on aktivoitu.
ASTC-merkkivalo, ASTC OFF -merkkivalo
ja ABS-varoitusvalo palavat, kun nämä toi-
minnot on keskeytetty.
Se ei tarkoita vikaa. Kun takatasauspyöräs-
tön lukko vapautetaan, nämä valot sammu-
vat ja toimivat taas.
Katso kohta “ASTC merkkivalo, ASTC OFF
merkkivalo” sivulla 6-57.

Jos vain ABS varoitusvalo syt-
tyy
Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa. Pysä-
köi auto turvalliseen paikkaan.
Käynnistä moottori uudelleen ja tarkista sam-
muuko valo. Jos valo sammuu ajon aikana,
häiriötä ei ole.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
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Jos varoitusvalo ei kuitenkaan sammu tai jos
se tulee uudelleen näkyviin, kun autolla aje-
taan, suosittelemme auton tarkistuttamista.

Jos ABS varoitusvalo ja jarru-
jen varoitusvalo syttyvät sama-
naikaisesti
ABS ja jarruvoiman jakelutoiminto eivät eh-
kä toimi, joten auto voi muuttua äkkijarrutuk-
sessa epävakaaksi.
Vältä kovaa jarrutusta ja nopeaa ajoa. Pysäy-
tä auto turvalliseen paikkaan. Suosittelemme
auton tarkistuttamista.

Jäisellä tiellä ajamisen jälkeen
Kun olet ajanut lumisella tai jäisellä tiellä,
poista pyöriin mahdollisesti kertynyt lumi ja
jää. Jos autossa on ABS-järjestelmä, varo va-
hingoittamasta pyörien nopeusantureita (A)
tai pyörien kaapeleita.

Edessä Takana

Ohjaustehostin
Ohjaustehostinjärjestelmä toimii moottorin
ollessa käynnissä. Se vähentää ohjauspyörän
kääntämiseen tarvittavaa 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.

TÄRKEÄÄ
l Älä pidä ohjauspyörää ääriasentoon käännet-

tynä. Tämä voi vahingoittaa ohjaustehostin-
järjestelmää.

Ajovakaus- ja
pidonhallintajärjestelmä
(ASTC)*

Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmä
(ASTC) ohjaa täysin lukkiutumatonta jarru-
järjestelmää sekä ajovakaustoimintoa ja pi-
donhallintatoimintoa auttaen pitämään yllä
auton ajovakautta ja pidonhallintaa. Lue tämä
osa ja lukkiutumatonta jarrujärjestelmää, ajo-
vakausjärjestelmää ja pidonhallintajärjestel-
mää koskevat sivut.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ® s. 6-53
Ajovakausjärjestelmä ® s. 6-56
Pidonhallintajärjestelmä ® s. 6-57

Ohjaustehostin
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TÄRKEÄÄ
l Älä luota liikaa ASTC-järjestelmään. ASTC-

järjestelmäkään ei pysty estämään fysiikan
lakien vaikutusta 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 pyörissä. Muuten ASTC ei
ehkä toimi oikein.

l Älä asenna autoon jälkikäteen hankittua luis-
tonrajoitinta. Ajovakaustoiminto voi lakata
toimimasta kunnolla.

HUOM
l Moottoritilasta voi kuulua toimintaan liitty-

viä ääniä seuraavissa tilanteissa. Ääni liittyy
ASTC-järjestelmän tarkastustoimintoihin.
Niiden yhteydessä jarrupolkimessa voi tun-
tua 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.

HUOM
l Kun ASTC-järjestelmä kytkeytyy päälle, au-

ton rungossa voi tuntua tärinää tai moottori-
tilasta voi kuulua vinkuva ääni.
Se ilmaisee, että järjestelmä toimii oikein. Se
ei tarkoita vikaa.

l Kun lukkiutumattoman jarrujärjestelmän va-
roitusvalo palaa, ASTC ei ole päällä.

l Takatasauspyörästön lukolla varustetuissa
autoissa ASTC- ja ABS-toiminnot keskeyty-
vät, kun takatasauspyörästön lukko aktivoi-
daan. ASTC-merkkivalo, ASTC OFF -merk-
kivalo ja ABS-varoitusvalo palavat, kun nä-
mä toiminnot on keskeytetty. Se ei tarkoita
vikaa. Kun takatasauspyörästön lukko va-
pautetaan, nämä valot sammuvat ja toimivat
taas.
Katso kohta “ABS-varoitusvalo” sivulla
6-54, “ASTC merkkivalo, ASTC OFF merk-
kivalo” sivulla 6-57.

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 Ajovakaustoiminto ei toimi, kun ajotilan va-

lintapainike on “4L”-asennossa (Easy Select
4WD), “4LLc”-asennossa (Super Select
4WD II). Kun ajovakaustoiminto on toimin-
nassa ajotilan valintapainikkeen ollessa
“2H”- tai “4H”-asennossa (Easy Select
4WD) tai “2H”-, “4H”- tai “4HLc”-asennos-
sa (Super Select 4WD II), ajotilan valinta-
painikkeen siirtäminen “4L”-asentoon (Easy
Select 4WD) tai "4LLc” -asentoon (Super
Select 4WD II) saa aikaan ajovakaustoimin-
non poistamisen automaattisesti toiminnasta.

l Ajovakausjärjestelmä toimii nopeuden olles-
sa vähintään noin 15 km/h.

l Takatasauspyörästön lukolla varustetuissa
autoissa ajovakausjärjestelmä ei toimi, kun
takatasauspyörästön lukko on aktivoitu.

“ASC OFF” -kytkin
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ASC) tulee
automaattisesti käyttöön, kun virtakytkin
käännetään ON-asentoon tai toimintatilaksi
valitaan ON. Järjestelmän voi poistaa käytös-
tä painamalla ASC OFF -kytkintä vähintään
3 sekunnin ajan.

Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmä (ASTC)*
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Kun ajovakauden hallintajärjestelmä (ASC)
on pois käytöstä, -näyttö/merkkivalo syttyy.
ASC-järjestelmän voi ottaa uudelleen käyt-
töön painamalla ASC OFF -kytkintä hetken
aikaa.  sammuu.

TÄRKEÄÄ
l Turvallisuussyistä “ASC OFF” -kytkintä tu-

lisi käyttää vain auton ollessa pysähtyneenä.
l Käytä ajovakauden hallintajärjestelmää

(ASC) aina ajon aikana normaaleissa ajo-
olosuhteissa.

Ajovihjeitä
Kun irrotat autoa mudasta, hiekasta tai uudes-
ta lumesta vetotavan valitsimen ollessa asen-
nossa “2H” “4H” (Easy Select 4WD) tai
asennossa “2H”, “4H” tai “4HLc” (Super Se-
lect 4WD II), ASTC-järjestelmä saattaa estää
moottorin nopeuden kasvamisen, kun kaasua
painetaan. Jos näin käy ja auto pysyy sen
vuoksi kiinni juuttuneena, aseta ajotilan va-
lintapainike “4L”-asentoon (Easy Select
4WD), “4LLc”-asentoon (Super Select 4WD
II) tai käännä ajovakausjärjestelmän kytkin
asentoon OFF. Auto on siten helpompi vetää
irti. (Ajovakausjärjestelmän jarruohjaus toi-
mii edelleen ja estää pyöriä pyörimästä, kun
valitaan ASC OFF-kytkimen OFF-asento tai
4L-asento (Easy Select 4WD) tai “4LLc”-
asento (Super Select 4WD II)).

HUOM
l Jos ASC OFF -kytkintä painetaan edelleen

ajovakaustoiminnon poiskytkemisen jälkeen,
virhetoimintojen suojaustoiminto aktivoituu
ja ajovakaustoiminto kytkeytyy uudelleen
käyttöön.

l Vaikka ajovakaustoiminto olisi kytketty
pois, se voi aktivoitua auton liikkeestä riip-
puen.

Pidonhallintajärjestelmä
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.

TÄRKEÄÄ
l Ajettaessa autoa lumisilla tai jäisillä teillä,

muista asentaa talvirenkaat ja ajaa autoa
kohtuullisella nopeudella.

ASTC merkkivalo, ASTC OFF
merkkivalo

 Ajovakausjärjestelmän merkkivalo
 Ajovakausjärjestelmän OFF-merkkivalo

 

Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmä (ASTC)*
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Valon tulee syttyä virta-avaimen ollessa ON-
asennossa tai toimintatilan ollessa ON ja sen
tulee sammua muutaman sekunnin kuluttua.
Jos merkkivalot jäävät palamaan tai ne eivät
syty, kun virta-avain käännetään ON-asen-
toon tai kun toimintatilaksi asetetaan ON,
suosittelemme auton tarkastuttamista mah-
dollisimman pian.

 merkkivalo vilkkuu kun ajovakaus- tai pi-
donhallintajärjestelmä on käytössä.

 merkkivalo syttyy, kun aktiivinen ajova-
kausjärjestelmä on kytketty pois jollakin seu-
raavista tavoista:
l ASC OFF-katkaisinta painetaan, jolloin

järjestelmä kytkeytyy pois.
l Vetotavan valitsin asetetaan “4L” -asen-

toon (Easy Select 4WD) tai “4LLc” -
asentoon (Super Select 4WD II).

TÄRKEÄÄ
l Kun -merkkivalo vilkkuu, ASC- tai ATC-

järjestelmä toimii, mikä tarkoittaa, että tie on
liukas tai että auton pyörät alkavat lipsua.
Jos niin tapahtuu, aja hitaammin vähemmäl-
lä kaasulla.

l Jos epänormaali tilanne tapahtuu järjestel-
mässä ajon aikana,  merkkivalo syttyy.
Niissä tapauksissa noudata näitä toimenpitei-
tä:

TÄRKEÄÄ
• Jos jarrujärjestelmän lämpötila nousee

edelleen liukkaalla tienpinnalla tapahtu-
van jatkuvan jarrutuksen vuoksi, merkki-
valo  vilkkuu ja pidonhallintatoimin-
non toiminta keskeytyy jarrujärjestelmän
suojaamiseksi. (Tämä ei vaikuta aktiivi-
sen pidonhallintatoiminnon moottorioh-
jaukseen tai jarrujen normaaliin toimin-
taan.) Pysäköi autosi turvalliseen paik-
kaan. Kun jarrujärjestelmän lämpötila on
laskenut, -merkkivalo sammuu ja pi-
donhallinta- ja ajovakaustoiminto alkaa
taas toimia.

• Ellei  merkkivalo sammu, vaikka nou-
datetaan yllä mainittua menettelyä, järjes-
telmässä voi olla vika.
Sammuta moottori ja käynnistä moottori
uudelleen ja tarkasta sammuuko  merk-
kivalo. Jos merkkivalo sammuu, tilanne ei
ole epänormaali.
Jos  merkkivalo syttyy, vaikka autoa on
ajettu lyhyt matka moottorin käynnistämi-
sen jälkeen, suosittelemme että tarkastutat
auton mahdollisimman pian.

TÄRKEÄÄ
l Jos autoa hinataan virta-avaimen ollessa

“ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa ON
ja vain etupyörien tai vain takapyörien olles-
sa ilmassa, ASC-järjestelmä saattaa toimia ja
aiheuttaa onnettomuuden. Kun autoa hina-
taan etupyörät ylhäällä, pidä virta-avain
LOCK- tai ACC-asennossa tai toimintatilana
OFF tai ACC. Jos autoa hinataan takapyö-
rien ollessa ilmassa, pidä virta-avain
“ACC”-asennossa tai toimintatilana ACC.
Katso kohta “Hinaus” sivulla 8-23.

Ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmä (ASTC)*
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Peräkärryn vakautusapu
(TSA)

Peräkärryn vakautusapujärjestelmä avustaa
ajamista perävaunua hinattaessa ohjaamalla
kunkin renkaan jarrutusvoimaa ja moottorin
tehoa niin, että liike pysyisi vakaana, kun
tunnistetaan perävaunusta aiheutuva auton
jatkuva ajouralta poikkeaminen.
Kun peräkärryn vakautusapu käyttää jarruja,
jarruvalot syttyvät.
Lisätietoja perävaunun hinaamisesta on sivul-
la 6-79.

TÄRKEÄÄ
l Älä luota TSA-järjestelmään liikaa.

Tienpinnan liukkaudesta, voimakkaasta si-
vutuulesta, matkatavaroiden väärästä painos-
ta ja sijoittelusta ja/tai suurella nopeudella
ajamisesta johtuen TSA-järjestelmä ei ehkä
kykene varmistamaan vakautta.
Aja aina liikenneolosuhteet, tienpinnan kun-
non, sään ja matkatavaroiden painon ja si-
joittelun huomioivalla tavalla.

l Peräkärryn vakausavustaja ei toimi seuraa-
vissa tilanteissa:
• Kun alamäessä jarrutetaan äkillisesti ja

auton liike sen seurauksena muuttuu ja
auton ja perävaunun liikeradat poikkea-
vat.

• Kun äkillisen ohjausliikkeen seurauksena
tapahtuu sivuliirto.

HUOM
l Kun TSA-järjestelmä toimii, auton runko voi

täristä ja moottoritilasta voi kulua ääntä.
Nämä ovat merkkejä järjestelmän normaalis-
ta toiminnasta, ne eivät ole merkki mistään
häiriöstä.

l TSA-järjestelmä toimii nopeuden ollessa vä-
hintään noin 55 km/h.

l Kun TSA-järjestelmä toimii, ASC-toimin-
non merkkivalo vilkkuu päälle ja pois.

l Kun ASC ei toimi, TSA-järjestelmä ei toimi.

Vakionopeussäädin*
Vakionopeussäädin pitää nopeuden automaat-
tisesti samana. Toiminnon voi ottaa käyttöön
nopeuden ollessa vähintään 40 km/h.

TÄRKEÄÄ
l Jos et halua ajaa tietyllä nopeudella, kytke

vakionopeussäädin pois turvallisuuden var-
mistamiseksi.

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.

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.

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

Tyyppi 1

Peräkärryn vakautusapu (TSA)
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Tyyppi 2

A- VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN
PÄÄLLE/POIS-kytkin
Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle ja
pois.
 
B- kytkin SET -
Asetetun nopeuden laskeminen ja halutun no-
peuden asettaminen.
 
C- kytkin RES +
Asetetun nopeuden nostaminen ja alkuperäi-
sen nopeuden palauttaminen.
 
D- kytkin CANCEL
Vakionopeustoiminnon poistaminen käytöstä.

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). Mittariston merkkivalo syttyy.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Vakionopeussäädin*
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2. Kiihdytä tai jarruta haluamaasi nopeu-
teen, paina sitten SET -kytkintä (B) ja
vapauta se, kun merkkivalo palaa. Auto
säilyttää halutun nopeuden.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

HUOM
l Kun SET-kytkin (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 kasvaa
asteittain.
Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt
asetettu.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Jos haluat lisätä nopeutta pienin askelin, pai-
na kytkintä RES + (C) alle 1 sekunnin ajan ja
vapauta se.
Auton nopeus kasvaa 1,6 km/h joka kerta,
kun kytkintä RES + (C) painetaan.

Vakionopeussäädin*
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Kaasupoljin
Kun ajat asetettua nopeutta, kiihdytä halu-
ttuun nopeuteen kaasupolkimella ja paina sit-
ten SET -kytkintä (B). Vapauta kytkin hetken
kuluttua. Uusi vakionopeus on asetettu.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Säädetyn nopeuden lisääminen
Säädettyä nopeutta voi lisätä kahdella tavalla.

SET - kytkin
Paina “SET” -kytkin alas (B) ja pidä sitä al-
haalla säädettyä nopeutta ajaessasi. Nopeus
hidastuu asteittain.
Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta katkaisin. Uusi vakionopeus on nyt
asetettu.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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 SET -kytkintä (B) ja vapau-
ta kytkin hetkeksi, kun haluat asettaa uuden
vakionopeuden.

Tyyppi 1

Vakionopeussäädin*
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Tyyppi 2

Nopeuden väliaikainen nosta-
minen tai laskeminen

Nopeuden väliaikainen nosta-
minen
Paina kaasupoljinta normaalisti. Kun vapau-
tat polkimet ajonopeutesi palautuu takaisin
valitsemaasi nopeuteen.

Nopeuden väliaikainen laskemi-
nen
Hidasta vauhtia painamalla jarrupoljinta. Voit
palata aiemmin asetettuun nopeuteen paina-
malla RES + -kytkintä (C).
Katso kohta “Säädetyn nopeuden vähentämi-
nen” sivulla 6-64.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Vakionopeussäädin*
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Vakionopeus poistuu automaattisesti käytöstä
seuraavissa tilanteissa.
l Kytkintä painetaan (käsivaihteiset autot).
l Kun nopeus laskee noin 15 km/h tai

enemmän asetetun nopeuden alle mäessä
tai muussa tilanteessa.

l Kun nopeus laskee noin tasolle 40 km/h
tai alle.

l Kun ajovakaus- ja pidonhallintajärjestel-
mä alkaa toimia.
Katso kohta “Ajovakaus- ja pidonhallin-
tajärjestelmä (ASTC)” sivulla 6-55.

VAROITUS
l Vaikka vakionopeuden säätimen voi auto-

maattivaihteisissa autoissa poistaa käytös-
tä vaihtamalla N-asentoon (VAPAA), 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 6-63 ku-
vaillun tilanteen vuoksi, aiemmin asetettuun
nopeuteen voi palata painamalla ylöspäin
kytkintä RES + (C), kun ajonopeus on vähin-
tään noin 40 km/h.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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 OFF-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 auton nopeus ylittää asetetun nopeuden,
“LIMIT” ja nopeusrajoittimen symboli vilk-
kuvat yhdistelmämittarissa.
Jos auton nopeus ylittää asetetun nopeuden
sen jälkeen, kun “LIMIT” ja nopeusrajoitti-
men symboli ovat tulleet esiin, piip-ääni-
merkki soi jonkin aikaa.
Kun ajetaan ilman, että “LIMIT” ja nopeusra-
joittimen symboli vilkkuisivat, ja jos nopeut-
ta alennetaan ja auton nopeus ylittää asetetun
nopeuden, “LIMIT” ja nopeusrajoittimen
symboli alkavat vilkkua, mutta piip-ääni-
merkkiä ei vielä kuulu.
Jos auton nopeus tässä tapauksessa ylittää
asetetun nopeuden noin 30 sekuntia sen jäl-
keen, kun “LIMIT” ja nopeusrajoittimen
symboli ovat tulleet esiin, piip-äänimerkki
soi jonkin aikaa.
Jos auton nopeus laskee asetetun nopeuden
alapuolelle, “LIMIT” ja nopeusrajoittimen
symboli eivät enää vilku. Jos piip-äänimerkki
kuuluu, myös piip-äänimerkki mykistyy.

HUOM
l Tämä kuitenkin asettaa akustisen ja visuaali-

sen signaalin etusijalle turvallisuussyistä tai
jos kuljettaja on niin määrittänyt,

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 4 nopeudenrajoittimeen
liittyvää kytkintä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

A-NOPEUDENRAJOITTIMEN PÄÄL-
LE/POIS-kytkin
Kun haluat kytkeä nopeudenrajoittimen pääl-
le/pois.

Nopeudenrajoitin
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B-SET - kytkin
Kun haluat asettaa ajoneuvon nykyisen no-
peuden asetetuksi nopeudeksi.
C-RES + -kytkin
Kun haluat palauttaa nopeudenrajoittimen
toimintaan käyttäen muistiin tallennettua ase-
tusnopeutta tai kun haluat kasvattaa asetettua
nopeutta.
D-CANCEL -kytkin
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 2, ks. tiedot alta.

LIMIT OFF (RAJOITUS POIS)
Nyt nopeudenrajoitin on VALMIUSTI-
LASSA, ajoneuvon nopeus voi ylittää
asetetun nopeuden.
LIMIT (RAJOITUS)
Kun nopeudenrajoitin on toiminnassa.
Ajoneuvoa säädellään asetetun nopeuden
ylittämisen estämiseksi.

B-NOPEUDENRAJOITIN PÄÄLLÄ -
merkkivalo
Kun nopeudenrajoitin käynnistetään, näky-
viin tulee nopeudenrajoittimen symboli.
C-asetusnopeus

Asetettu nopeus näytetään, jos se on tallen-
nettu.

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.

Nopeudenrajoitin
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Kytkeminen
Kiihdytä tai jarruta haluamaasi nopeuteen,
paina sitten SET-kytkintä (B). Nopeudenra-
joitin tallentaa ajoneuvon vallitsevan nopeu-
den, kun SET-kytkin (B) vapautetaan. Nyt
nopeudenrajoitin alkaa ohjata estääkseen ase-
tetun nopeuden ylittämisen.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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.

Säädetyn nopeuden lisääminen
Käyttäen RES + -kytkintä
Paina RES + -kytkintä (C) jatkuvasti ylös-
päin.
 
Sen jälkeen yhdistelmämittarissa näkyvä ase-
tettu nopeus kasvaa vaiheittain.

Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta RES + -kytkin (C).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Asetettu nopeus nousee noin 5 km/h kerral-
laan.
Jos haluat lisätä nopeutta pienin askelin, pai-
na RES + -kytkintä (C) ja vapauta se.
Asetettu nopeus kasvaa kullakin napautuksel-
la noin 1 km/h.

Nopeudenrajoitin
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Käyttämällä CANCEL-kytkin-
tä, kaasupoljinta ja SET-kytkin-
tä
Paina CANCEL-kytkintä (D) kytkeäksesi no-
peusrajoittimen pois.
Tilaa “LIMIT” ei näytetä, ja monitoiminäy-
tössä näkyväksi tilaksi tulee “LIMIT OFF”.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Kiihdytä ajoneuvo haluttuun nopeuteen ja
paina SET-kytkin alas (B) ja vapauta se.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tila “LIMIT” tulee taas esiin ja asetettu no-
peus on päivitetty.

Säädetyn nopeuden lisääminen
 

Käyttäen SET - -kytkintä
Paina SET - -kytkin (B) alas.
 
Sen jälkeen yhdistelmämittarissa näkyvä ase-
tettu nopeus vähenee vaiheittain.

Nopeudenrajoitin
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Kun olet saavuttanut haluamasi nopeuden,
vapauta SET - -kytkin (B).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Asetettu nopeus alenee joka kerralla noin
5 km/h.
Jos haluat vähentää nopeutta pienin askelin,
paina SET - -kytkintä (B) ja vapauta se.
Asetettu nopeus vähenee kullakin napautuk-
sella noin 1 km/h.

Käyttämällä CANCEL-kytkin-
tä, käyttöjarrua ja SET-kytkin-
tä
Paina CANCEL-kytkintä (D) kytkeäksesi no-
peusrajoittimen pois.
Tilaa “LIMIT” ei näytetä, ja monitoiminäy-
tössä näkyväksi tilaksi tulee “LIMIT OFF”.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Kiihdytä haluttuun nopeuteen ja paina SET-
kytkin alas (B) ja vapauta se.

Tyyppi 1

Nopeudenrajoitin
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Tyyppi 2

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.

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,
“LIMIT” ja nopeusrajoittimen symboli vilk-
kuvat.

TÄRKEÄÄ
l Varo ylinopeutta.

HUOM
l Kuljettaja voi muuttaa asetettua nopeutta tä-

män hätäkäytön aikana.

Poiskytkeminen
Kytke pois jollain seuraavista tavoista.
l Paina CANCEL-kytkintä
l Paina nopeusrajoittimen PÄÄLLE/

POIS-katkaisinta

Nopeudenrajoitin
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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.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

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.

Kaistavahtijärjestelmä
(LDW)*

Kaistavahtijärjestelmä (LDW) tunnistaa ajo-
kaistan kameran (A) avulla ja antaa monitoi-
minäytön tietonäytössä akustisen ja visuaali-
sen varoituksen, jos ajoneuvo on siirtymässä
pois ajokaistalta.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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Miten LDW:tä käytetään
Ilmaisin muuttuu seuraavasti järjestelmän ti-
lasta riippuen.

Järjestelmän kytkeminen päälle
Kun virta-avain tai toimintotila asetetaan
“ON”, “LDW”-järjestelmän PÄÄLLÄ olon
ilmaisin tulee esiin osoittaen, että järjestelmä
on ‘ON-tilassa’ (päällä).

Järjestelmän kytkeminen pois
päältä
Kun LDW-kytkintä painetaan, “LDW”-jär-
jestelmän PÄÄLLÄ olon ilmaisin katoaa
näytöstä osoittaen, että järjestelmä on asetettu
‘OFF-tilaan’ (pois). Paina katkaisinta uudel-
leen, niin järjestelmä palaa “ON”-tilaan.

LDW:n käynnistymistilan määrittäminen
Voit määrittää LDW-järjestelmän ON/OFF-ti-
lan seuraavalla tavalla, kun virta-avain on
käännetty ON-asentoon tai toimintatilaksi va-
litaan ON.
l LDW 1 (tehdasasetus): Aina kun LDW

kytkeytyy automaattisesti käyttöön.
l LDW 2: LDW:n ON/OFF-tila tallenne-

taan juuri, ennen kuin virta-avain kään-
netään LOCK-asentoon tai toimintatilak-
si valitaan OFF.

LDW-tilan määrittäminen

1. Poista LDW käytöstä painamalla LDW-
kytkintä.

2. Paina LDW-kytkintä uudelleen ja pidä
sitä painettuna yli 10 sekuntia.

3. Kun LDW-kytkin vapautetaan, summeri
soi ja LDW-toimintatila muuttuu.

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. LDW-jär-
jestelmän PÄÄLLÄ olon ilmaisin vaihtuu
LDW-valmiustilan merkkivaloksi (vihreä).
l Auton nopeus on vähintään noin

65 km/h.
l Suuntavalon vipua ei käytetä.
l Varoitusvalo ei ole aktivoitunut.
l Jarrupoljinta ei paineta.
l Ympäristöolosuhteet ovat sopivat, jotta

järjestelmä voi tunnistaa kaistaviivan
molemmilla puolilla.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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l Järjestelmä on asetettu ‘ON -tilaan’
(päälle).

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 kuuluu katkonaisena ja LDW-
merkkivalo (oranssi) vilkkuu, kun auto on
poistumassa tai poistunut kaistalta valmiusti-
lassa.

HUOM
l Jos varoitus jatkuu vähintään 3 sekuntia, jär-

jestelmä vaihtaa valmiustilaan ennen kuin
varoitus lopetetaan.

Järjestelmävirheen varoitus
Jos järjestelmässä on ongelma, annetaan vi-
suaalinen varoitus, jossa yksilöidään ongel-
man tyyppi.

LDW-kamera on liian kuuma
Jos järjestelmä on tilapäisesti pois toiminnas-
ta LDW-kameran ylikuumentumisen vuoksi,
LDW-järjestelmän PÄÄLLÄ olon merkkiva-
lo syttyy.
Jos kamera jäähtyy määritettyyn lämpötilaan,
järjestelmä palautuu automaattisesti normaa-
liin tilaan.

HUOM
l LDW-järjestelmän PÄÄLLÄ olon merkkiva-

lo voidaan poistaa tilapäisesti asettamalla
LDW-kytkin asentoon "OFF".

LDW:n poistaminen käytöstä
vian vuoksi
Jos LDW siirtyy alustamattomaan tilaan häi-
riön vuoksi, LDW-valo (oranssi) syttyy.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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Jos näin käy, pyydä valtuutettua
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikettä tar-
kistamaan järjestelmä.

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 tunnista ajokaistaa 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.

TÄRKEÄÄ
• Jos kaistaviivat ovat heikkoja, tyypillisesti

ajettaessa sateella, lumessa tai sumussa tai
ajettaessa auringonvaloa kohti.

• 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.

TÄRKEÄÄ
• Kun ajetaan sateen, lumen, jään tms. liu-

kastamalla tiellä.
• 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 LDW-kameraan.

• 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 sadepisaroiden, lumen,
pölyn tms. peitossa.

l Noudata alla olevia ohjeita pitääksesi
LDW:n hyvässä toimintakunnossa.
• Pidä tuulilasi aina puhtaana.

Kaistavahtijärjestelmä (LDW)*
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TÄRKEÄÄ
• Vältä LDW-kameran altistamista koville

iskuille tai suurelle paineelle. Älä yritä
purkaa sitä.

• LDW-kameran asentamista tai poistamista
ei saa missään tapauksessa häiritä. Kame-
ra on suunnattu tehtaalla tarkasti.

• Älä laita LDW-kameran linssin eteen mi-
tään (esim. tarroja).

• Käytä vain ALKUPERÄISIÄ
MITSUBISHI MOTORS -osia, kun vaih-
dat tuulilasinpyyhkimiä.

Taustakamera*
Taustakamera on järjestelmä, joka näyttää au-
ton takana olevan näkymän MITSUBISHI:n
moniviestinjärjestelmän (MMCS) näytössä,
Smartphone Link -audionäytössä tai AUDIO-
NÄYTÖSSÄ.

VAROITUS
l Taustakamera on apujärjestelmä, joka

antaa kuljettajalle mahdollisuuden tar-
kastaa auton takana olevat esteet. Sen nä-
köalue on rajoitettu, joten kuljettaja ei
saa olla siitä erittäin riippuvainen. Aja
yhtä varovaisesti kuin ajaisit silloin, jos
autossa ei olisi peruutuskameraa.

l Muista tarkastaa silmämääräisesti turval-
lisuus auton ympärillä. Älä ole täysin riip-
puvainen 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
Taustakamera*
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Kuinka taustakameraa käyte-
tään
Kun vaihdevipu tai valitsinvipu siirretään
“R”-asentoon virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa, näkymä auton takaa tulee automaatti-
sesti näkyviin MITSUBISHIn moniviestijär-
jestelmän (MMCS) näyttöön, Smartphone
Link -audionäyttöön tai AUDIONÄYT-
TÖÖN. Kun siirrät vaihdevivun tai valintavi-
vun toiseen asentoon, näyttö palaa alkuperäi-
seen näyttötilaan.

TÄRKEÄÄ
l Taustakamerassa on erityinen linssi, joka saa

ruudulla näkyvät kohteet näyttämään aivan
kuin ne olisivat lähempänä tai kauempana
kuin ne todella ovat.

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.
• Jos fluoresoivaa valoa loistaa suoraan

linssiin, näyttö voi välkkyä.
Se ei ole epänormaalia.

HUOM
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, peruutuskameran kuva voi
olla epäselvä.
Se ei ole epänormaalia.

l Jos radio on asennettu lähelle kameraa, pe-
ruutuskameran kuvat voivat aiheuttaa sähkö-
isiä häiriöitä ja järjestelmä lakkaa toimimas-
ta 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.

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 peruutuskameran kuvia.

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
2- Noin 100 cm
3- Noin 200 cm

Taustakamera*
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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.

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.
l Auton matkustajien ja matkatavaroi-

den paino painaa auton takaosaa alas-
päin.

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

l 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

l Kun auton takana on alamäki

Referenssiviivat näkyvät kauempana kuin
mitä todellinen etäisyys on.

Taustakamera*
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Sen vuoksi, jos alarinteessä on este, se näyt-
tää olevan lähempänä kuin onkaan.

A- Todelliset kohteet
B- Näytössä näkyvät kohteet

l Kun auton lähellä on kiinteitä kohtei-
ta

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.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

l 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.

Varmista, että ympäristö on turvallinen.

Taustakamera*
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Tavaroiden lastaaminen

Tavaroiden lastauksen varotoi-
menpiteet

TÄRKEÄÄ
l Kun kuormaat matkatavaroita, ota huomioon

seuraavat seikat.
• Säilytä matkatavaroita tavaratilassa aina,

kun se on mahdollista.
• Jaa matkatavarat tasaisesti, jotta ne eivät

ole epätasapainossa.
• Älä aseta matkatavaroita kojetaulun pääl-

le.
Älä myöskään pinoa matkatavaroita etu-
matkustajan istuimelle tai takaistuimelle.
Kuljettajan näkyvyyden estyminen ja mat-
katavaroiden lenteleminen ympäri mat-
kustamoa äkillisessä jarrutuksessa voi
johtaa vakavaan onnettomuuteen tai vam-
maan.

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 “Suurin sal-
littu kattotelineen kuormitus” sivulla 11-10.

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.

TÄRKEÄÄ
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.

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.

Tavaroiden lastaaminen
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Perävaunun hinaamista koskeva lainsäädäntö
vaihtelee eri maissa. Noudata aina alueellasi
voimassa olevia säädöksiä.

TÄRKEÄÄ
l Onnettomuusvaara!

Vetokoukku on kiinnitettävä MITSUBISHI
MOTORS ohjeiden mukaisesti.

HUOM
l Kun vedät perävaunua, kiinnitä huomio seu-

raaviin seikkoihin.

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 kohta “Auton paino” si-
vulla 11-10.)
Jos aiot vetää autollasi perävaunua yli
1.000 m merenpinnan yläpuolella, vähennä
perävaunun maksimipainoa 10 % yhdistel-
män kokonaispainosta laskettuna jokaista
1.000 metriä kohden, koska moottorin teho
laskee ilmanpaineen laskiessa.

Vetokoukun kiinnityskohdan
määritykset
Katso seuraavasta taulukosta (A) vetokoukun
kiinnityskohdat.

 Single cab Club cab Double
cab

1 30 mm 30 mm 30 mm

2 55 mm 55 mm 55 mm

3 60 mm 60 mm 60 mm

4 810 mm 925 mm 925 mm

5 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm

6 47,5 mm 47,5 mm 47,5 mm

7 88 mm 88 mm 88 mm

8 184 mm 148 mm*1

184 mm*2
148 mm*1

184 mm*2

9 494 mm
494 - 544

mm,
546 mm*3

494 - 534
mm,

505 - 536
mm*4

10 895 mm 1.010 mm 1.010 mm

11 1.367 mm 1.482 mm 1.482 mm

12 502,5 mm 502,5 mm 502,5 mm

13 541 mm 541 mm 541 mm
*1: Autot, joissa ei ole suurtehojousitusta
*2: Suurtehojousituksella varustetut autot
*3: Autot, joissa on 17-tuumaiset renkaat
*4: 2WD-autoissa on 245/70R16 -renkaat,
4WD-autoissa on 17 tuuman renkaat

Kohta 9: oma massa

Perävaunun vetäminen
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HUOM
l Arvo kohdassa 9 soveltuu kuormittamatto-

miin autoihin. Nämä arvot voivat vaihdella
rengaskoosta, lisälaitteista ja jousituksesta
riippuen.

Ajovihjeitä

l Huollata autosi ennen raskaan perävau-
nun vetämistä, kiinnitä huomiota erityi-
sesti moottorin viritykseen ja jarrujen,
ohjauksen ja renkaiden kuntoon.
Säädä rengaspaineet perävaunun hinaa-
misessa vaadittavaan paineeseen.
(Katso kohta “Renkaiden ilmanpaineet”
sivulla 10-11.)
Tarkista perävaunun renkaat, johdot ja
jarrut (jos olemassa).

l Jätä riittävästi tilaa autosi etuosan ja
edellä kulkevan auton väliin.
Jos perävaunu alkaa vaellella tai sen kä-
sittely on hankalaa, hidasta tai käytä itse-
näisiä perävaunun jarruja (jos olemassa),
ÄLÄ käytä auton jarruja. Pysäytä auto ja
perävaunu turvalliseen paikkaan.
Yksi vaeltelun syy on perävaunun huono
tasapaino ja vaeltelu jatkuu niin kauan
kunnes tämä ongelma on poistettu. Aset-
tele kuorma perävaunuun uudelleen ja
tarkista, poistuiko ongelma.

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.

l Estä kytkintä luistamasta (vain autot,
joissa on käsivaihteisto) kaasuttamalla
liikkeelle lähtiessäsi vain sen verran kuin
on tarpeen.

l Jotta perävaunun työntöjarru toimisi
pehmeästi, paina jarrupoljinta ensin peh-
meästi ja sitten voimakkaammin.

l Hyödynnä moottorijarrutusta vaihtamal-
la pienemmälle vaihteelle ennen jyrkkää
alamäkeä.

l Perävaunun vetäminen rasittaa auton ko-
ria, jarrujärjestelmää, kytkintä ja runkoa
normaalia enemmän.

l Suurempi paino ja suurempi vierimis- ja
ilmanvastus lisäävät polttoaineen kulu-
tusta.

Lisävarotoimenpiteitä auto-
maattivaihteistoa käytettäessä
On suositeltavaa käyttää pienempää vaihdetta
käsivalintatilassa, kun ajetaan rinteessä tai al-
haisella nopeudella. Varo, että moottorin kier-
rosnopeus ei laske punaisen alueen alapuolel-
le.

Perävaunun vetäminen
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Tuuletussuuttimet

*: Lisävaruste

1- Keskustuuletussuuttimet
2- Sivutuuletussuuttimet

HUOM
l Älä aseta juomia kojetaulun päälle. Jos ne

roiskuvat ilmastointilaitteen suuttimiin, se
voi vioittaa järjestelmää.

Ilmavirtauksen ja suunnan
säätö

Keskustuuletussuuttimet
Säädä ilmavirran suuntaa nuppia (A) siirtä-
mällä.

Sulje suutin siirtämällä nuppia (A) mahdolli-
simman pitkälle sisäänpäin.

1- Kiinni
2- Avaa

Sivutuuletussuuttimet
Säädä ilmavirran suuntaa nuppia (A) siirtä-
mällä.

Sulje suutin siirtämällä nuppia (A) mahdolli-
simman pitkälle ulospäin.

Vasemmalle Oikealle

1- Kiinni
2- Avaa

HUOM
l Ilmastointilaitteella varustetussa autossa tuu-

lettimista virtaava kylmä ilma saattaa näyt-
tää sumulta.
Tämä johtuu siitä että ilmastointi jäähdyttää
nopeasti kosteaa ilmaa. Se kirkastuu muuta-
massa hetkessä.

l Varo läikyttämästä juomia tms. tuuletussuut-
timiin.
Muuten ilmastointi ei ehkä toimi normaalis-
ti.

Tuuletussuuttimet
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Toiminnon valinta
Muuta tuulettimista tulevan ilmavirran paikkaa ja määrää kääntämällä toiminnon valintanuppia. (Katso kohta “Toimitilan valintanuppi” sivulla
7-05.)
Jos autossa on automaattinen ilmastointilaite, paina MODE-kytkintä tai huurteenpoiston kytkintä. (Katso kohta “MODE-katkaisin” sivulla 7-14,
“Huurteenpoistokatkaisin” sivulla 7-15.)
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

Tuuletussuuttimet
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 Jalka/huurteenpoisto-asento  Huurteenpoisto-asento

*: Lisävarusteet

HUOM
l Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä varustetuissa autoissa ikkunat voivat huurtua, kun Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä on toiminnassa. Jos näin

tapahtuu, poista huurre ikkunoista painamalla huurteenpoiston kytkintä.

 
Lämmitin/Manuaalinen
ilmastointi*

Lämmitintä/ilmastointia voidaan käyttää vain
moottorin käydessä.

TÄRKEÄÄ
l Moottorin kierrosluku saattaa kasvaa, kun il-

mastointilaite on päällä.
Kun moottorin kierrosluku on koholla, auto-
maattivaihteistolla varustettu auto voi ryö-
miä nopeammin kuin alhaisella moottorin
kierrosluvulla. Paina jarrupoljin kokonaan
pohjaan, jotta auto ei ryömi eteenpäin.

Ohjauspaneeli

1- Toimitilan valintanuppi

Lämmitin/Manuaalinen ilmastointi*
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2- Takaikkunan lämmittimen katkaisin
® s. 5-25

3- Puhaltimen nopeuden säätökiekko
4- Ilmastointilaitteen katkaisin*
5- Lämpötilan säätönuppi
6- Ilman valintavipu

Puhaltimen nopeuden säätö-
kiekko
Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä pu-
haltimen säätökiekkoa myötäpäivään tai vas-
tapäivään.
Puhaltimen nopeus nousee vähitellen, kun
nuppia käännetään oikealle.

Lämpötilan säätönuppi
Käännä lämpötilan säätökiekkoa myötäpäi-
vään niin että saat lämpimämpää ilmaa.
Käännä sitä vastapäivään niin että saat kyl-
mempää ilmaa.

HUOM
l Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

on alhainen, lämmittimestä tuleva ilma on
viileää/kylmää siihen asti, kunnes moottori
lämpenee, vaikka lämmin ilma onkin valittu
säätökiekolla.

Toimitilan valintanuppi
Muuta tuulettimista tulevan ilmavirran asen-
toa kääntämällä toimitavan valintakiekkoa.
(Katso kohta “Toiminnon valinta” sivulla
7-03.)

TÄRKEÄÄ
l Kun tilanvalitsinta käytetään asentojen “ ”

ja “ ” välillä, estä huurtuminen painamalla
ulko-/sisäilman valitsinta ja valitsemalla ul-
koilma.
(Katso kohta “Ilman valintavipu” sivulla
7-06.)

Lämmitin/Manuaalinen ilmastointi*
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HUOM
l Toimitavan valintakiekon ollessa asentojen

“ ” ja “ ” välillä ilma virtaa lähinnä mat-
kustamon yläosaan. Kun tilanvalitsin on
asentojen “ ” ja “ ” välillä, ilma virtaa
pääosin jalkatilaan.

l Kun tilanvalitsin on asentojen “ ” ja “ ”
välillä, ilma virtaa pääosin jalkatilaan. Kun
tilanvalitsin on asentojen “ ” ja “ ” vä-
lillä, ilma virtaa pääosin tuulilasiin ja ovien
ikkunoihin.

Ilman valintavipu
Vaihda ilman valintaa painamalla ilman va-
lintavipua.
l “ ” Ulkoilma

Ulkoilmaa virtaa matkustamoon.
l “ ” Kierrätysilma

Ilma kiertää matkustamon sisällä.

TÄRKEÄÄ
l “ ”-asennon (kiertoilma) pitkäaikainen

käyttö voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä
ikkunoihin.

HUOM
l Käytä tavallisesti “ ”-asentoa (ulkoilma),

jotta tuulilasi ja sivuikkunat pysyvät kirkkai-
na ja poista huurre tai jää nopeasti tuulilasis-
ta.
Jos tarvitaan suurta jäähdytystehoa tai jos ul-
koilmassa on pölyä tai muuta saastetta, valit-
se “ ” kiertoilma-asento.
Kytke “ ” ulkoilma-asento silloin tällöin
tuuletusta varten ja että ikkunat eivät höy-
ryynny.

Ilmastointilaitteen katkaisin*
Paina katkaisinta, kun haluat käynnistää il-
mastoinnin. Merkkivalo (A) syttyy.

Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Ilmastointijärjestelmän käyttö
Valitse kuvissa esitetyt säätimet ja vivut teh-
tävän mukaan.

Lämmitys
LHD

RHD

HUOM
l Jos tarvitaan maksimilämmitystä, aseta pu-

haltimen nopeus asentoon 3.

Lämmitin/Manuaalinen ilmastointi*
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Jäähdytys (Manuaalinen ilmas-
tointi)

LHD

RHD

TÄRKEÄÄ
l Jos ulkoilmassa on pölyä tai muuta saastetta,

tai jos haluat nopean jäähdytyksen, säädä ul-
ko-/sisäilman valinnan kytkin kiertoilma-
asentoon “ ” ja lämpötilanvalitsin koko-
naan oikealle.
Kytke “ ” ulkoilma-asento silloin tällöin
tuuletusta varten ja että ikkunat eivät höy-
ryynny.

Lämmittämättömän ja lämmi-
tetyn ilman yhdistelmä

LHD

RHD

Tuulilasin ja sivulasien huur-
teenpoisto

TÄRKEÄÄ
l Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kai-

kista ikkunoista on hyvä näkyvyys.

Tavallinen huurteenpoisto

RHD

LHD

Lämmitin/Manuaalinen ilmastointi*
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Nopea huurteenpoisto

LHD

RHD

HUOM
l Jotta huurre poistuisi tehokkaasti, suuntaa il-

mavirta sivutuuletusaukoista oven ikkunoi-
hin.

l Älä aseta lämpötilan säätökiekkoa maksimi
jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhaltaa ik-
kunalaseja vasten ja muodostaa niihin höy-
ryä.

Ulkoilman virtaaminen matkus-
tamoon

LHD

RHD

Lämmitin/Manuaalinen ilmastointi*
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Automaattinen ilmastointilaite*
Ilmastointilaitetta voidaan käyttää vain moottorin käydessä.

TÄRKEÄÄ
l Moottorin kierrosluku saattaa kasvaa, kun ilmastointilaite on päällä. Kun moottorin kierrosluku on koholla, automaattivaihteistolla varustettu auto voi ryö-

miä nopeammin kuin alhaisella moottorin kierrosluvulla. Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan, jotta auto ei ryömi eteenpäin.

 
Ohjauspaneeli

Automaattinen ilmastointilaite - tyyppi 1

1- Lämpötilan säätökytkin
2- Ilmastointilaitteen katkaisin
3- MODE-katkaisin
4- Puhaltimen nopeuden säätökiekko

5- Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin
6- Huurteenpoistokatkaisin
7- AUTO-katkaisin

8- Takaikkunan lämmittimen katkaisin
® s. 5-25

9- OFF-katkaisin
10- Lämpötilan näyttö ® s. 7-11

Automaattinen ilmastointilaite*
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11- Ilmastointilaitteen merkkivalo 12- Toimitilan valinnan näyttö 13- Puhaltimen nopeuden näyttö

Kaksialueinen ilmastointilaite - tyyppi 2

1- Kuljettajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (vasemmalta ohjattavat autot)
Matkustajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (oikealta ohjattavat autot)

2- Ilmastointilaitteen katkaisin
3- Puhaltimen nopeuden säätökiekko
4- MODE-katkaisin
5- Matkustajan puolen lämpötilan säätökat-

kaisin (vasemmalta ohjattavat autot)
Kuljettajan puolen lämpötilan säätökat-
kaisin (oikealta ohjattavat autot)

6- Sisä-/ulkoilman valinnan katkaisin
7- Huurteenpoistokatkaisin
8- AUTO-katkaisin
9- Takaikkunan lämmittimen katkaisin

® s. 5-25
10- OFF-katkaisin

11- Kuljettajan puolen lämpötilan näyttö
(vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-11
Matkustajan puolen lämpötilan näyttö
(oikealta ohjattavat autot) ® s. 7-11

12- DUAL-merkkivalo
13- Toimitilan valinnan näyttö
14- Matkustajan puolen lämpötilan näyttö

(vasemmalta ohjattavat autot)
® s. 7-11
Kuljettajan puolen lämpötilan näyttö (oi-
kealta ohjattavat autot) ® s. 7-11

15- Ilmastointilaitteen merkkivalo
16- Puhaltimen nopeuden näyttö

HUOM
l Kuvan osoittamassa paikassa on sisäilman

lämpötila-anturi (A).
Älä laita mitään tämän anturin päälle, sillä
silloin se ei toimi kunnolla.

Automaattinen ilmastointilaite*
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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.

Puhaltimen nopeuden säätö-
kiekko
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  kasvattaaksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Paina puhaltimen nopeuden säätökiekosta
kohtaa  vähentääksesi puhaltimen nopeut-
ta.
Valittu puhaltimen nopeus näkyy näytöllä
(A).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1- Suurenna
2- Pienennä

Lämpötilan säätökytkin
Säädä haluttu lämpötila painamalla lämpöti-
lanvalitsimesta  tai .
Valittu lämpötila näkyy näytöllä (A).

 

HUOM
l Ilmastointilaitteen lämpötila-arvo muuttuu

yhdessä monitoiminäytön ulkolämpötilan
näyttöyksikön kanssa.
Katso kohta “Lämpötilan yksikön vaihtami-
nen” sivulla 5-10.

HUOM
l Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

on alhainen, lämmittimestä tuleva ilma on
viileää/kylmää siihen asti, kunnes moottori
lämpenee, vaikka lämmin ilma onkin valittu
säätökytkimellä.
Tuulilasin ja ikkunoiden huurtumisen estä-
miseksi tuulettimen toimitila muuttuu
“ ” ja puhaltimen nopeus pienenee jär-
jestelmän toimiessa AUTOMAATTISESSA
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.
• Pikalämmitys (Kun lämpötila on asetettu

korkeimpaan asetukseen)
Ulkoilmaa virtaa sisään ja ilmastointilaite
pysähtyy.

• Pikajäähdytys (Kun lämpötila on asetettu
alimpaan asetukseen)
Sisäilmaa kierrätetään ja ilmastointi toi-
mii.

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.

Automaattinen ilmastointilaite*

7-11OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Saat lisätietoja ottamalla yhteyden valtuutet-
tuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopistee-
seen.
Katso kohta “Ilmastointilaitteen kytkimen
mukauttaminen” sivulla 7-13.
Katso kohta “Ilman valinnan mukauttami-
nen” sivulla 7-12.

Synkronoitu tila ja kaksoistila*
Kuljettajan ja matkustajan puoleista lämpöti-
laa voidaan säätää erikseen.
Tällöin näytöllä (A) näkyy “DUAL”-merkki-
valo.

l Synkronoitu tila
Jos kuljettajan puoleisen lämpötilan sää-
dintä painetaan, matkustajan puoleista
lämpötilaa säädetään samaan lämpötila-
asetukseen kun kuljettajan puolella.

l Kaksoistila
Jos matkustajan puolesta lämpötilan sää-
dintä painetaan synkronoidussa tilassa,
järjestelmä vaihtaa kaksoistilaan. Kak-
soistilassa kuljettajan ja matkustajan
puoleista lämpötilaa voidaan säätää erik-
seen käyttäen eri lämpötilan säätimiä.
Paina AUTO-kytkintä palauttaaksesi
synkronoidun tilan.

Sisä-/ulkoilman valinnan kat-
kaisin
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 Kiertoilma-asennon pitkäaikainen käyttö voi

aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ikkunoihin.

HUOM
l Käytä tavallisesti ulkoilma-asentoa, jotta

tuulilasi ja sivuikkunat pysyvät kirkkaina ja
jotta huurre ja jää irtoavat nopeasti tuulila-
sista.
Jos halutaan nopeaa jäähtymistä tai jos ul-
koilma on pölyistä tai saasteista, käytä kier-
toilma-asentoa. Kytke ulkoilma-asento sil-
loin tällöin tuuletusta varten ja että ikkunat
eivät höyryynny.

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.

Ilman valinnan mukauttaminen
Toimintoja voidaan säätää haluttaessa seuraa-
vasti.
l Ilman automaattiohjauksen ottaminen

käyttöön
Kun AUTO-katkaisinta painetaan, sisä-/
ulkoilman valinnan kytkintä säädetään
automaattisesti.
 

Automaattinen ilmastointilaite*
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l Ilman automaattiohjauksen poistaminen
käytöstä
Vaikka AUTO-katkaisinta olisi painettu,
sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä ei sää-
detä automaattisesti.
 

l Vaihtotavan valinta
Pidä ulko-/sisäilman valintakytkintä pai-
nettuna vähintään noin 10 sekunnin ajan.
• Kun asetus muuttuu käytössä-tilasta

pois käytöstä -tilaan
Laite antaa kolme äänimerkkiä ja
merkkivalo vilkahtaa kolme kertaa.

• Kun asetus muuttuu pois käytössä -ti-
lasta käytössä-tilaan
Laite antaa 2 äänimerkkiä ja merkki-
valo vilkahtaa 3 kertaa.

HUOM
l Tehdasasetus on “Käytä automaattista oh-

jausta”.
l Kun huurteenpoistokatkaisinta painetaan ik-

kunoiden huurtumisen estämiseksi, tuuletus-
suutin kytkeytyy automaattisesti ulkoilma-
asentoon, vaikka “Disable automatic air
control” (Automaattinen ilmansäätö pois
käytöstä) olisi valittuna.

AUTO-katkaisin
Kun AUTO-katkaisinta painetaan, merkkiva-
lo (A) syttyy ja tilanvalintaa, puhaltimen no-
peutta, kierrätysilman/ulkoilman valintaa,
lämpötilaa ja ilmastoinnin kytkentää päälle ja
pois päältä ohjataan automaattisesti.

Ilmastointilaitteen katkaisin
Paina kytkintä kytkeäksesi ilmastointilaitteen
päälle, “ ” -merkkivalo näkyy näytössä (A).

Kytke se taas pois painamalla katkaisinta.

Ilmastointilaitteen kytkimen mukauttami-
nen
Toimintoja voidaan säätää haluttaessa seuraa-
vasti.
l Automaattisen ilmastoinnin ottaminen

käyttöön
Kun AUTO-kytkintä painetaan tai kun
lämpötilan säädin asetetaan minimiläm-
pötilaan, ilmastoinnin kytkintä ohjataan
automaattisesti.
 

Automaattinen ilmastointilaite*
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l Automaattisen ilmastoinnin poistaminen
käytöstä
Ilmastointikytkin ei toimi automaattises-
ti, ellei sitä käytetä.
 

l Vaihtotavan valinta
Pidä ilmastointilaitteen kytkintä painet-
tuna vähintään noin 10 sekunnin ajan.
• Kun asetus muuttuu käytössä-tilasta

pois käytöstä -tilaan
Järjestelmä antaa 3 äänimerkkiä ja
“ ”-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

• Kun asetus muuttuu pois käytössä -ti-
lasta käytössä-tilaan
Järjestelmä antaa 2 äänimerkkiä ja
“ ”-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

HUOM
l Tehdasasetus on “Käytä automaattista ilmas-

toinnin ohjausta”.
l Kun huurteenpoiston kytkintä painetaan ik-

kunoiden huurtumisen estämiseksi, ilmas-
tointilaite toimii automaattisesti, vaikka “Di-
sable automatic air conditioning control”
(Automaattinen ilmastointi pois käytöstä)
olisi valittuna.

OFF-katkaisin
Kytke ilmastointijärjestelmä pois painamalla
kytkintä.

MODE-katkaisin
Aina kun MODE-katkaisinta painetaan, toi-
mitila muuttuu seuraavaksi seuraavassa jär-
jestyksessä: “ ” → “ ” → “ ” →
“ ” → “ ”. Valittu tila näkyy näytöllä
(A). (Katso kohta “Toiminnon valinta” sivul-
la 7-03.)

Automaattinen ilmastointilaite*
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Huurteenpoistokatkaisin
Kun tätä katkaisinta painetaan, toimitila
muuttuu “ ” -tilaksi. Merkkivalo (A) syt-
tyy. Valittu tila näkyy näytöllä (B). (Katso
kohta “Toiminnon valinta” sivulla 7-03.)

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 kytkimen
mukauttaminen” sivulla 7-13, “Ilman valin-
nan mukauttaminen” sivulla 7-12.)

Järjestelmän käyttö automaat-
tivalinnassa

Käytä järjestelmää normaaliolosuhteissa AU-
TO-valinnassa ja noudata näitä toimenpiteitä:

1. Paina AUTO-kytkintä.
2. Säädä lämpötilanvalitsin haluttuun luke-

maan.

Toimitilan valinta, puhaltimen nopeuden sää-
tö, kierrätys/ulkoilmavalinta, lämpötilan sää-
tö ja ilmastointilaitteen ON/OFF tila säätyvät
automaattisesti.

HUOM
l Jos puhaltimen nopeuden valitsinta, ilmas-

tointilaitteen kytkintä, toimitilan kytkintä tai
sisä-/ulkoilman valinnan kytkintä käytetään
järjestelmän ollessa AUTO-tilassa, aktivoitu
toiminto syrjäyttää automaattisen säädön
vastaavan toiminnon. Kaikki muut toiminnot
pysyvät automaattisäätöinä.

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.

Tuulilasin ja sivulasien huur-
teenpoisto

TÄRKEÄÄ
l Pidä huoli turvallisuussyistä johtuen että kai-

kista ikkunoista on hyvä näkyvyys.

Automaattinen ilmastointilaite*
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Tavallinen huurteenpoisto

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1. Aseta sisä-/ulkoilman valinnan kytkin
ulkoilma-asentoon.

2. Aseta MODE-kytkin “ ”-asentoon.
3. Valitse haluamasi puhaltimen nopeus

painamalla puhaltimen nopeuden säädin-
tä.

4. Valitse haluamasi lämpötila painamalla
lämpötilan säädintä.

5. Paina ilmastointilaitteen kytkintä.

Nopea huurteenpoisto

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1. Paina huurteenpoiston kytkintä vaihtaak-
sesi “ ”-asentoon.

2. Aseta puhallin maksimi nopeuteen.
3. Aseta lämpötila maksimi lämpötilan

asentoon.

HUOM
l Jotta huurre poistuisi tehokkaasti, suuntaa il-

mavirta sivutuuletusaukoista oven ikkunoi-
hin.

l Älä aseta lämpötilan säädintä maksimaali-
seen jäähdytysasentoon. Kylmä ilma puhal-
taa ikkunalaseja vasten ja muodostaa niihin
höyryä.

HUOM
l Jos autossa on Auto Stop & Go (AS&G) -

järjestelmä, Auto Stop & Go (AS&G) -jär-
jestelmä ei toimi eikä moottori sammu auto-
maattisesti auton pysähtyessä, jos huurteen-
poiston kytkintä painetaan. Tällä taataan hy-
vän näkyvyyden säilyminen.

Tärkeitä
ilmastointijärjestelmän
käyttövihjeitä
l Pysäköi auto varjoisaan paikkaan.

Auringon paahteeseen pysäköitäessä
matkustamo tulee erittäin kuumaksi ja
kestää kauemmin ennen kuin sisätila
jäähtyy.
Jos auto on pakko pysäköidä aurinkoi-
seen paikkaan, poista kuuma ilma avaa-
malla ikkunat ilmastoinnin pariksi en-
simmäiseksi minuutiksi.

l Sulje ikkunat, kun ilmastointi on käyn-
nissä. Jos matkustamoon pääsee ulkoil-
maa avoimista ikkunoista, ilmastoinnin
teho heikkenee.

l Liian kylmä ilma ei ole terveellistä. Mat-
kustamoon virtaavan ilman tulisi olla
vain 5–6 °C ulkoilmaa viileämpää.

Tärkeitä ilmastointijärjestelmän käyttövihjeitä
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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 kylmä- ja voiteluaineet
Jos ilmastoinnin teho vaikuttaa normaalia
heikommalta, syynä voi olla jäähdytysaine-
vuoto. Suosittelemme että tarkastutat järjes-
telmän.
[Muut kuin autot, joissa on ilmastointilaitteen
kylmäaine (HFO-1234yf) -tarra]
Auton ilmastointijärjestelmässä on käytettävä
kylmäainetta HFC-134a ja voiteluainetta DH-
PR.
[Autot, joissa on ilmastointilaitteen kylmäai-
ne (HFO-1234yf) -tarra]
Auton ilmastointijärjestelmässä on käytettävä
kylmäainetta HFO-1234yf ja voiteluainetta
YR20. Katso kohta “Ampeeriluku” sivulla
11-17.
Muun kylmä- tai voiteluaineen käyttö voi
vaurioittaa järjestelmää niin pahoin, että au-
ton koko ilmastointijärjestelmä pitää vaihtaa.
Jäähdytysaineen päästöä ilmakehään tulisi es-
tää.
On suositeltavaa, että kylmäaine otetaan tal-
teen 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.

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 ilmastointilaitteen jatkuva
käyttö voi lyhentää suodattimen kestoikää.
Jos ilmavirtaus tuntuu heikommalta kuin ta-
vallisesti tai tuulilasi tai ikkunat alkavat
huurtua helposti, vaihda ilmansuodatin.
Suosittelemme, että tarkastutat sen.

AM/FM radio/CD -soitin
AUX-liitännällä*

Audiojärjestelmää voidaan käyttää virta-avai-
men tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

HUOM
l Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva

keskuslukitusjärjestelmä, ja josi toimintati-
laksi jää ACC, lisävarustevirta kytkeytyy au-
tomaattisesti pois päältä jonkin ajan kulut-
tua, eikä audiojärjestelmää enää pysty käyt-
tämään. Lisävarustevirta tulee käytettäväksi
uudelleen, jos moottorikatkaisinta käytetään
sen ollessa “ACC”-asennossa. Katso kohta
“ACC-virran automaattinen katkaisutoimin-
to” sivulla 6-15.

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.

Ilmanpuhdistin*
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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” tarkoit-
taa elektronista lisävarustetta, joka on suunni-
teltu liitettäväksi erityisesti iPodiin tai iPho-
neen, ja joka on sertifioidusti yhteensopiva
Applen standardien kanssa.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod
touch ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavara-
merkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple ei vastaa tämän laitteen käytöstä eikä
sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja mui-
den 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
jonka kopioiminen ja toistaminen on lain
mukaan sallittua.
Tekijänoikeuksien loukkaukset ovat kiellet-
tyjä.

Tuetut mallit
l iPhone5S
l iPhone5c
l iPhone5

l iPhone4S
l iPhone4
l iPhone3GS
l iPhone3G
l iPhone
l iPod Nano (3. mallisukupolvi ~ 7. malli-

sukupolvi)
l iPod Touch (1. mallisukupolvi ~ 5. malli-

sukupolvi)
l iPod Classic

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.

Levyjen käsittely
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Puhdistus
l Puhdista levyn lukupinta aika ajoin. Kun

puhdistat, älä pyyhi pyörivällä liikkeellä.
Pyyhi sen sijaan hellävaroen ulospäin le-
vyn keskikohdasta kohti ulkoreunaa.

l Uusien levyjen ulkoreunassa tai keskiau-
kossa voi olla rosoja. Muista tarkistaa
ne. Jos rosoja on, ne voivat aiheuttaa toi-
mintahäiriöitä, 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.

Soitettavissa olevat levytyypit
Levyn etikettiin, pakkaukseen tai kuoreen on
painettu seuraavat merkinnät.

Malli Koko
Suurin
soitto-
aika

Kommentit

CD-DA 12 cm 74 mi-
nuuttia

—

CD-
TEXT

12 cm 74 mi-
nuuttia

—

CD-
R/RW

12 cm — •MP3-tiedos-
toja sisältävä
levy

Levyt, joita ei ehkä voida soit-
taa
l Muiden kuin ’ olevat levytyypit” kuvat-

tujen 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
soittaa.

l Viimeistelemättömiä levyjä ei voida
soittaa.

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 soit-
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.

Levyjen käsittely
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Standardista poikkeavat CD-le-
vyt
Tämä tuote soittaa 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 soitetaan muita kuin standardin mu-
kaisia CD-levyjä, seuraavaa saattaa
esiintyä.
• Toiston aikana saattaa kuulua melua.
• Ääni saattaa hypellä.
• Levyä ei ehkä tunnisteta.
• Levyn ensimmäistä kappaletta ei ehkä

soiteta.
• Kappaleiden soiton alkaminen saattaa

kestää tavallista kauemmin.
• Toistaminen ei ehkä ala kappaleesta.
• Levyn joitain osia ei ehkä soiteta.
• Toisto saattaa pysähtyä kappaleen

toistamisen aikana.
• Kappaleet saatetaan näyttää väärin.

Äänitiedostot (MP3/WMA/
AAC)

Tällä tuotteella voidaan soittaa MP3/WMA/
AAC-muotoisia äänitiedostoja, jotka on tal-
lennettu CD-ROM-, CDR/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.

TÄRKEÄÄ
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.

TÄRKEÄÄ
l Älä lisää tiedostotarkenteita “.mp3”, “.wma”

tai “.m4a” muihin kuin MP3/WMA/AAC-
muotoisiin tiedostoihin. Tämäntyyppisiä tie-
dostoja sisältävien levyjen soittaminen 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” kopioidessasi tiedostoja.

Kansiorakenne
Korkeintaan 8 kansiotasoa voidaan tunnistaa.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Voit luoda kansiorakenteen, kuten Musiikki-
tyyli - Esittäjä - Albumi - Kappale
(MP3/WMA/AAC-muotoiset äänitiedostot)
hallitaksesi kappaleita.

ROOT
Kansio

4 taso3 taso

Äänitie-

dosto

5 taso2 taso1 taso

 

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. (voidaan
käyttää yksita-
vuisia aakkos-
numeerisia iso-
ja kirjaimia, nu-
meroita, merk-
kiä “_”)

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)

Kansioi-
den enim-
mäismäärä
(mukaan

lukien juu-
ri)

CD 255 kansiota

USB 100 kansiota

Nimi
Tekni-
set tie-

dot
Selitys

Tiedosto-
jen enim-
mäismää-
rä (tallen-
nusväli-
neen ko-
konais-
määrä)

CD 509 tiedostoa

Tiedosto-
jen enim-
mäismää-
rä (tallen-
nusväli-
neen ko-
konais-
määrä)

USB 10 000 tiedostoa
(Yhteen kansioon voi-
daan tallentaa enintään
100 tiedostoa).

Tiedoston
nimen ja
kansion

nimen ra-
joitukset

Enintään 64 tavua (Unicode, 32
merkkiä), tiedostoja/kansioita,
joiden nimi on tätä pidempi, ei
näytetä tai toisteta.

Tuetut
USB-

muodot

Suositeltu tiedostojärjestelmä on
FAT32.
Vain 1 osiointi.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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HUOM
l Kansioiden ja äänitiedostojen näyttöjärjestys

tässä tuotteessa voi poiketa siitä, miten ne
näytetään tietokoneessa.

Mikä on MP3?
MP3 on lyhenne ’-1 Audio Layer 3”. MPEG
on lyhenne ’ Picture Experts Group”, joka on
video-CD -levyissä jne. käytettävä videon
pakkausstandardi.
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 soiteta oikein tai tie-
dostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

Soitettavissa olevien MP3-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien MP3-tiedostojen mää-
ritykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset

tiedot
MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3
Näyttee-
nottotaa-

juus [kHz]

MPEG-1: 32/44.1/48

MPEG-2: 16/22,05/24

Bittinopeus
[kbps]

MPEG-1: 32 - 320

MPEG-2: 8~180

VBR
(vaihtele-
va bittino-

peus)

Tuki

Kanavati-
la

Stereo/yhdistetty stereo/dual
channel/mono

Tiedoston
tarkenne

mp3

Tuettujen
tunnistei-
den tiedot

ID3-tunnisteen versio 1,0, Ver.
1,1, Ver. 2,2, Ver. 2,3, Ver. 2.4
(ISO-8859-1, UTF-16 (Unico-
de)), Otsikot, Esittäjän nimi, Al-
bumin nimi

Näytöllä
enintään
näytettä-
vissä ole-

vien
merkkien

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 soiteta oikein tai
tiedostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

l “Pro”:ta, “Lossless”:ia ja “Voice”:a ei tueta.

Soitettavissa olevien WMA-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien WMA-tiedostojen
määritykset on esitetty alla.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Kohta Tiedot
Tekniset tie-

dot
Windows Media Audio
Versio 7.0/8.0/9.0

Näytteenot-
totaajuus

[kHz]

32/44.1/48

Bittinopeus
[kbps]

32 - 192

VBR (vaih-
televa bitti-

nopeus)

Tuki

Kanavatila Stereo/mono

Tiedoston
tarkenne

wma

Tuettujen
tunnisteiden

tiedot

WMA-tunnisteet
Nimike, esittäjän nimi, albu-
min nimi

Näytöllä
enintään

näytettävissä
olevien

merkkien
määrä

64 merkkiä

 

Mikä on AAC?
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio
Coding, joka ’-2”- ’-4”-tiedostoissa käytettä-
vä äänenpakkausstandardi. 1.4x sisältää
MP3-tiedostojen pakkauksen vastaavalla ää-
nenlaadulla.

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 soiteta oikein tai tie-
dostojen/kansioiden nimiä ei ehkä näytetä
oikein.

Soitettavissa olevien AAC-tie-
dostojen standardit
Soitettavissa olevien AAC-tiedostojen määri-
tykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset tiedot Advanced Audio Coding

(AAC)
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

Näyttee-
nottotaa-

juus [kHz]

MPE
G4

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

MPE
G2

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

Kohta Tiedot
Bittinopeus

[kbps]
MPE
G4

16–320

MPE
G2

16–320

VBR (vaihteleva
bittinopeus)

Tuki

Kanavatila Stereo/mono

Tiedoston tar-
kenne

m4a

Tuettujen tunnis-
teiden tiedot

AAC-tunnisteet tai ID3-
tunnisteet
Nimike, esittäjän nimi, al-
bumin nimi

Näytöllä enin-
tään näytettävis-
sä olevien merk-

kien 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.

Tärkeitä tietoja liittyen asiakkaan turvallisuuteen
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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 vieraita 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.

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 SEL•PWR•VOL-näppäintä.

Kytke virta päälle ja aloita toisto edelli-
sestä tilasta.

2. Pidä SEL•PWR•VOL-näppäintä alhaal-
la.
Katkaise virta.

HUOM
l Pidä ohjauksen MODE-painiketta (tyyppi

1) / SOURCE-painiketta (tyyppi 2) alhaalla
kytkeäksesi myös äänitoiminnon PÄÄLLE/
POIS.

Äänenvoimakkuuden säätö
1. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä sää-

tääksesi voimakkuutta.

Käyttönäppäimet
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Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä
myötäpäivään kasvattaaksesi ja vastapäi-
vään vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

HUOM
l Suurin äänenvoimakkuuden taso on 49 ja

pienin on 0.
l Äänenvoimakkuuden oletusasetus ’”.

Aseta/poista levyjä
1. Aseta levy levyaukkoon etikettipuoli

ylöspäin.

Levy 

*Etikettipuoli

Levyn aukko

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 vieraita 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- 1DISP-näppäin
Näytön sisällön vaihto.
Radiolla sitä käytetään esiasetusnäppäi-
menä 1.

3- 2PAGE-näppäin
Näytä sisältösivua eteenpäin.
Radiolla sitä käytetään esiasetusnäppäi-
menä 2.

4- 3-näppäin
Radiolla sitä käytetään esiasetusnäppäi-
menä 3.

5- MEDIA-näppäin
Aina, kun tätä painetaan, äänilähde vaih-
tuu järjestyksessä “CD”, “USB/iPod”, ja
“AUX”.

6- RADIO-näppäin
Radion ja aseman vaihto.

7-  -näppäin/  -näppäin
Ääni: paina valitaksesi ääniraidan/-tie-
doston ja pidä alhaalla kelataksesi no-
peasti taakse-/eteenpäin.
Radio: valitse radioasema.

8- SEL•PWR•VOL-näppäin
Äänenvoimakkuuden säätö ja virran kyt-
keminen ja katkaiseminen. Säädä lisäksi
äänenlaatua ja valitse kohteita.

9-  -näppäin
Palaa takaisin ääniraidan halun aikana.

10- Levyn aukko
11- AUTO-P -näppäin

Radion automaattinen esiasetus.
12- 4RPT-näppäin

Ääni: paina kytkeäksesi uudelleentoiston
päälle/pois; radio: käytä esiasetusnäppäi-
menä 4.

Käyttönäppäimet
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13- 5RDM-näppäin
Ääni: paina kytkeäksesi satunnaisen
toiston päälle/pois; radio: käytä esiase-
tusnäppäimenä 5.

14- 6-näppäin
Radiolla sitä käytetään esiasetusnäppäi-
menä 6.

15- /MENU-näppäin
Vaihto valikkotilaan.

16- Apu-audioliitin (mini-liitin) kaupoissa
myytävien audiolaitteiden yhdistämi-
seen.

 
Ohjauspyörän audiojärjestel-
män kauko-ohjaimen kytki-
met*

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys-
kytkin
Säädä äänitoimintojen voimakkuutta.

2-  painike,  painike
Valitse CD ja muita äänilähteitä ja ra-
dioasemia.
Pidä alhaalla, jos haluat kelata nopeasti
eteen- tai taaksepäin.

3- MODE-painike (tyyppi 1) / SOURCE-
painike (tyyppi 2)
Pidä alhaalla kytkeäksesi äänitoiminnon
PÄÄLLE/POIS. Lisäksi äänilähde vaih-
tuu joka kerta, kun tätä painetaan.
Vaihtojärjestys on esitetty alla.

FM1,FM2,AM

DISC

iPod tai USB

AUX

Radion kuunteleminen
Tässä selitetään, miten AM- ja FM-radiolähe-
tyksiä kuunnellaan.

Radion kuunteleminen
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Radion kuunteleminen
Paina RADIO-näppäintä vaihtaaksesi taajuu-
sasemaa.
Vaihda AM- ja FM-taajuusasemien välillä.
Valittu taajuusalue näytetään näytöllä.

HUOM
l Aina, kun RADIO -näppäintä painetaan, se

vaihtuu ’”,“FM2” ’”.

Manuaalinen/hae asema -valin-
ta
Paina  -näppäin tai  -näppäin kuunnel-
tavaan taajuuteen.

 -näppäin
Kasvattaa taajuutta
jota vastaanotetaan.

 -näppäin
Vähentää taajuutta
jota vastaanotetaan.

 -näppäin
(pidetään alhaal-

la)

Vapauta painike aloittaak-
sesi aseman haun, ja kun
asema löytyy ja sitä vas-
taanotetaan, asemien
skannaus pysähtyy. -näppäin

(pidetään alhaal-
la)

Esivalintamuisti
Rekisteröi lähettävä asema etukäteen ja valit-
se se myöhemmin.

1. Viritä rekisteröitävään taajuuteen.
2. Pidä alhaalla mitä tahansa näppäintä

näppäimen 1DISP ja näppäimen 6 välil-
lä.
’”-ääni ja esiasetettu näppäin rekisteröi-
dään.

HUOM
l Esivalintamuistiin voidaan rekisteröidä kor-

keintaan 6 asemaa kullekin taajuusalueelle.
l Jos esiasetettavaan näppäimeen on jo valittu

rekisteröity asema, se ylikirjoitetaan uudella
esiasetuksella.

l Esiasetetun näppäimen painaminen valitsee
aiemmin rekisteröidyn taajuuden.

Auto Preset
6 voimakkaimman signaalin omaavaa asemaa
voidaan rekisteröidä automaattisesti järjes-
tyksessä käyttäen esiasetusnäppäimiä AUTO-
P -tilassa.
Pidä AUTO-P -näppäintä alhaalla.
Vaihda AUTO-P -tilaan ja aloita automaatti-
nen aseman valinta.
Kun toiminnot on suoritettu, tuote vastaanot-
taa esiasetusnäppäimeen [1] rekisteröityä ase-
maa.

TÄRKEÄÄ
l Huomaa, että muistiin aiemmin rekisteröity

taajuus ylikirjoitetaan.

HUOM
l Esiasetetun näppäimen painaminen valitsee

aiemmin rekisteröidyn taajuuden.
l Joka kerta, kun AUTO-P -näppäintä paine-

taan, vaihdetaan normaalin vastaanoton ja
AUTO-P -tilan välillä.

l AUTO-P-tilassa manuaalinen/hae asema -
valinta ja asemien skannaus ovat myös mah-
dollisia.

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” (P.7-25)
Jos tuotteessa on jo levy, paina MEDIA-näp-
päintä vaihtaaksesi CD:n lähteeksi.

CD:n 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 tai  näppäintä.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihto
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

Uudelleentoisto (RPT)
Paina 4RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 5RDM -näppäintä.

 
Toista levyllä olevia kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.

Ääniraitojen haku
Tämä mahdollistaa kappaleen hakemisen mu-
siikkia soitettaessa.

1. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi kappaleen.
3. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.

Soitetaan valittu kappale.

Kuuntele MP3-/WMA-/
AAC-tiedostoja

Tässä selitetään, miten levyllä olevia äänitie-
dostoja kuunnellaan.

MP3-/WMA-/AAC-tiedostojen
kuunteleminen
Aseta levy.
 

Aseta levy käynnistääksesi toiston automaat-
tisesti.
→ “Aseta/poista levyjä” (P.7-25)
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 tai  näppäintä.
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihto
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

Uudelleentoisto (RPT)
Paina 4RPT-näppäintä.
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

Kuuntele MP3-/WMA-/AAC-tiedostoja
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HUOM
l Jos 4RPT-näppäintä painetaan kaksi kertaa,

toiminto peruutetaan.
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.

Kansion uudelleentoisto
Paina 4RPT-näppäintä kappaleen uudelleen-
toiston aikana.
 
Parhaillaan toistettavassa kansiossa olevat
kappaleet toistetaan uudelleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.
l Vaikka tiedosto valittaisiin, kansion uudel-

leentoistoa ei peruuteta.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 5RDM-näppäintä.
Kansiossa olevia kappaleita toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

HUOM
l Jos 5RDM-näppäintä painetaan kaksi kertaa,

toiminto peruutetaan.

HUOM
l Levyn poistaminen peruuttaa tämän toimin-

non.

Kansion satunnainen toisto
Paina 5RDM-näppäintä toistettaessa kansion
kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
 
Toista levyllä kansioissa olevia kappaleita sa-
tunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Ääniraitojen haku
Hae kansiot ja tiedostot ja valitse kappale.

1. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi kansion.
3. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.

 
Valitun kansion tiedostot näytetään.

4. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-
taksesi tiedoston.

5. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
 
Toistetaan valittu tiedosto (kappale).

HUOM
l Kun kansio on valittu, paina näppäintä 

peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
l Jos kansion valitsemisen jälkeen ei suoriteta

mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappaleen
hakutila peruutetaan.

l Kun tiedosto on valittu, paina näppäintä 
palataksesi edelliseen toimintoon.

l Kun tiedosto on valittu, pidä näppäintä 
alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.

l Levytoiminnot, kuten kappaleen valinta, pe-
ruuttavat kappaleen hakutilan.

iPodin kuunteleminen*
Liittämällä tähän tuotteeseen iPod/iPhone-
laitteita, voit soittaa 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.
l Laitteiden käsittelytavasta riippuen äänitie-

dostoja voidaan menettää tai ne voivat va-
hingoittua, joten on suositeltavaa varmuus-
kopioida ne.

iPodin kuunteleminen*
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HUOM
l iPod/iPhone-laitteen sukupolvesta, mallista

tai ohjelmistoversiosta riippuen toistaminen
tällä tuotteelle ei ehkä ole mahdollista. (→P.
7-18) Lisäksi toistaminen tässä asiakirjassa
kuvatulla tavalla ei ehkä ole mahdollista.

l Suosittelemme käyttämään iPod/iPhone -
laitteistossa viimeisintä ohjelmistoversiota.

l Lisätietoja iPod/iPhone-laitteiden liittämi-
sestä on kohdassa “iPodin kytkeminen” si-
vulla 7-98.

l Kun liität iPod/iPhone-laitteen, käytä kau-
poissa myytävää iPod-liitäntäkaapelia.

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 iPodin/iPhonen tyypistä riippuen tuotteen
painiketoiminnot eivät ehkä toimi iPodin/
iPhonen ollessa 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.

HUOM
l Tekijänoikeuslain nojalla suojattuja tietoja ei

ehkä toisteta.
l On suositeltavaa määrittää iPod/iPhone:n

equaliser-asetukseksi “flat”.
l Käytä iPod/iPhone-laitetta sen ollessa liitet-

tynä tähän tuotteeseen
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 USB:n (iPod).
 
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 tai  näppäintä.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihto
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

Uudelleentoisto (RPT)
Paina 4RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Satunnainen toisto (RDM)
Paina 5RDM-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettavan kategorian kappaleet
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Jos 5RDM-näppäintä painetaan kaksi kertaa,

toiminto peruutetaan.

Albumin satunnainen toisto
Paina 5RDM-näppäintä toistettaessa albumia
satunnaisessa järjestyksessä.
 

iPodin kuunteleminen*
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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. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi kategorian.
3. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin. Valitun

kategorian sisältämät kategoriat tai kap-
paleet näytetään.

4. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-
taksesi kategorian tai kappaleen.

5. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
Toista vaiheet 1 - 4 ja hae kappaleita.
Valitse kappale ja paina
SEL•PWR•VOL-näppäintä soittaaksesi.

HUOM
l Kun kategoria (1. taso) on valittu, paina -

näppäintä peruuttaaksesi kappaleen hakuti-
lan.

HUOM
l Jos kategorian valitsemisen jälkeen ei suori-

teta mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappa-
leen hakutila peruutetaan.

l Kun kappale on valittu, paina näppäintä 
palataksesi edelliseen toimintoon.

l Kun kappale on valittu, pidä näppäintä 
alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.

l iPod-toiminnot, kuten kappaleen valinta, pe-
ruuttavat kappaleen hakutilan.

Kuuntele äänitiedostoja
USB-laitteella*

Liittämällä tähän tuotteeseen kaupoissa myy-
täviä USB-laitteita, kuten USB-muistin, voit
soittaa 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.

l Tietojen menettämisen riskin vuoksi on suo-
siteltavaa varmuuskopioida tiedostot.

TÄRKEÄÄ
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 Lisätietoja USB-laitteiden liittämisestä on

kohdassa “USB-muistilaitteen liittäminen”
sivulla 7-97.

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.

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.

Kuuntele äänitiedostoja USB-laitteella*
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HUOM
l USB-laitteesta riippuen tuotteen painiketoi-

minnot eivät ehkä toimi USB-laitteen liittä-
misen jälkeen.

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 soittaa 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 tai  näppäintä.
 
Pikakelaus eteen/taakse on mahdollista.

Toistotavan vaihto
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

Uudelleentoisto (RPT)
Paina 4RPT-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettava kappale toistetaan uu-
delleen.

HUOM
l Jos 4RPT-näppäintä painetaan kaksi kertaa,

toiminto peruutetaan.

Kansion uudelleentoisto
Paina 4RPT-näppäintä kappaleen uudelleen-
toiston aikana.
 
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 5RDM-näppäintä.
 
Parhaillaan toistettavan kansion kappaleet
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Jos 5RDM-näppäintä painetaan kaksi kertaa,

toiminto peruutetaan.

Kaikkien kansioiden satunnai-
nen toisto
Paina 5RDM-näppäintä toistettaessa kansion
kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Kuuntele äänitiedostoja USB-laitteella*
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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.

Ääniraitojen haku
Hae kansiot ja tiedostot ja valitse kappale.

1. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi kansion.
3. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.

Valitun kansion tiedostot näytetään.
4. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi tiedoston.
5. Paina SEL•PWR•VOL-näppäin.

Toistetaan valittu tiedosto (kappale).

HUOM
l Kun kansio on valittu, paina näppäintä 

peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
l Jos kansion valitsemisen jälkeen ei suoriteta

mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappaleen
hakutila peruutetaan.

l Kun tiedosto on valittu, paina näppäintä 
palataksesi edelliseen toimintoon.

HUOM
l Kun tiedosto on valittu, pidä näppäintä 

alhaalla peruuttaaksesi kappaleen hakutilan.
l Toiminnot, kuten kappaleen valinta, peruut-

tavat kappaleen hakutilan.

AUXin käyttäminen*
Liittämällä tähän tuotteeseen ulkoisia tulo-
kaapeleita ja AUX-laitteita, voit soittaa niiltä
kappaleita tällä tuotteella.
 
Vaihda AUX-tilaan painamalla MEDIA-pai-
niketta.

A- Lisäaudioliitin (miniliitin)

TÄRKEÄÄ
l Liitä äänilaite ulkoisen äänitulotilan ollessa

peruutettuna tai äänen ollessa mykistettynä.
l Vaikka sitä ei asetettaisi, tuote vaihtaa AUX-

tilaan, joten ole varovainen äänenvoimak-
kuustasojen suhteen.

HUOM
l Ulkoisesta audiolaitteesta riippuen voi syn-

tyä melupäästöjä.
l Käytä virransyöttöön liitettävän audiolait-

teen sisältämää akkuvirtalähdettä. Liitetyn
audiolaitteen käyttäminen ladattaessa ajo-
neuvon savukkeensytyttimen liitännän kaut-
ta voi aiheuttaa melupäästöjä kaiuttimista.

l Jos mitään audiolaitteita ei liitetä, älä valitse
ulkoista äänitulotilaa. Jos ulkoinen äänitulo-
tila valitaan, kun mitään audiolaitteita ei lii-
tetä, kaiuttimista voi kuulua ääniä.

AUXin käyttäminen*
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Näyttöilmaisin
Tässä kuvataan näyttöilmaisimen sisältö.

Näyttötilan vaihtaminen
Voit vaihtaa näytöllä olevaa sisältöä.
Paina 1DISP-näppäintä vaihtaaksesi näytön
sisällö.
 
Aina, kun 1DISP-näppäintä painetaan, näy-
tön sisältö vaihtuu.

TÄRKEÄÄ
l Näytön sisällön vaihtaminen voi heikentää

ajoturvallisuutta, joten varmista turvallisuus
ennen toimenpiteitä.

HUOM
l Näytössä voidaan näyttää korkeintaan 10

merkkiä samanaikaisesti. Kun näytettäviä
merkkejä on vähintään 11, paina 2PAGE-
näppäintä, jolloin seuraavat merkit näyte-
tään.

CD/DA-toiston aikana
Tämä kytkee järjestyksessä “Track no/Play
time”, “Folder no/File no”, “Folder text”,
“File text”, “Artist text”, “Album text” ja
“Song text”.

HUOM
l Jos näytettäviä artistin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ARTIST".
l Jos näytettäviä albumin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ALBUM".
l Jos näytettäviä kappaleen tekstitietoja ei ole,

näytetään “SONG".

MP3/WMA/AAC-toiston aika-
na
Tämä kytkee järjestyksessä “Track no/Play
time”, “Folder no/File no”, “Folder text”,
“File text”, “Artist text”, “Album text” ja
“Song text”.

HUOM
l Jos näytettäviä artistin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ARTIST".
l Jos näytettäviä albumin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ALBUM".
l Jos näytettäviä kappaleen tekstitietoja ei ole,

näytetään “SONG".

iPod-toiston aikana
Muun kuin Podcast-toiston aikana tämä vaih-
taa järjestyksessä “Kappaleen nro. + soittoai-
ka”, “Artistin teksti”, “Albumin teksti” ja
“Kappaleen teksti”.
Podcast-toiston aikana tämä vaihtaa järjes-
tyksessä “Kappaleen nro. + soittoaika”, “Pod-
castin nimi”, “Jakson nimi” ja “Julkaisupäi-
vä”.

HUOM
l Jos näytettäviä artistin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ARTIST".
l Jos näytettäviä albumin tekstitietoja ei ole,

näytetään “ALBUM".
l Jos näytettäviä kappaleen tekstitietoja ei ole,

näytetään “SONG".

Äänenlaadun ja
äänenvoimakkuuden
tasapainon säätö

Muuta äänenlaadun asetuksia.

Näyttöilmaisin

7-35OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Säädä äänenlaatua ja äänen-
voimakkuuden tasapainoa.

1. Paina /MENU -näppäintä.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi säätökohteet ja paina
SEL•PWR•VOL-näppäin.
Käännä SEL•PWR•VOL-näppäimen
kääntäminen vastapäivään tai myötäpäi-
vään saa aikaan säätökohteiden vaihtu-
misen alla esitetysti.
BASS↔TREBLE↔FADER↔BALAN-
CE

3. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä sää-
tääksesi valittuja säätökohteita.

Säätö-
kohteet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

BASS -5~0
(Alenna matala-
taajuista äänen-
voimakkuutta)

0~+5
(Kasvata mata-
lataajuista ää-
nenvoimakkuut-
ta)

TREB-
LE

-5~0
(Alenna korkea-
lataajuista ää-
nenvoimakkuut-
ta)

0~+5
(Kasvata kor-
kealataajuista
äänenvoimak-
kuutta)

FADER R11~0
(Korosta TA-
KANA)

0~F11
(Korosta EDES-
SÄ)

Säätö-
kohteet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

BA-
LANCE

L11~0
(Korosta VA-
SEMMALLA)

0~R11
(Korosta OI-
KEALLA)

Ajan asetus
Tässä selitetään ajan asettaminen.

1. Pidä /MENU -näppäintä alhaalla.
2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-

taksesi “CLOCK MODE” tai “CLOCK
ADJUST MODE”.

3. Paina SEL•PWR•VOL-näppäintä päät-
tääksesi.
Valittu kohde näytetään näytöllä.

CLOCK MODE (KELLOTI-
LA)
Tämä mahdollistaa 12 tunnin tai 24 tunnin
näytön valitsemisen.

1. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä vali-
taksesi 12 tunnin tai 24 tunnin näytön.

2. Paina SEL•PWR•VOL-näppäintä vii-
meistelläksesi ja kellon näyttö muuttuu.

CLOCK ADJUST MODE
(KELLON SÄÄTÖTILA)
Aseta aika manuaalisesti.

1. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä sää-
tääksesi tunteja.

2. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä sää-
tääksesi tunteja.

3. Käännä SEL•PWR•VOL-näppäintä sää-
tääksesi minuutteja.

4. Paina /MENU -näppäintä.
Säätö on nyt valmis.

Ajan asetus
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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 DISC_ERROR (LE-

VY_VIRHE)
Levy on vioittunut ja/tai likainen. Puhdista levyn lukupinta.

EJECT_E Levyä ei voida poistaa. Odota ennen kuin poistat uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

UNSUPPORT On toistettu audiotiedostoja, joita ei tueta. Tarkista toistettavissa olevat äänitiedostot. → “Ää-
nitiedostot (MP3/WMA/AAC)” (P.7-20)

PROTECT On soitettu DRM-suojattuja (Digital Rights Mana-
gement) äänitiedostoja.

Käytä äänitiedostoja, jotka eivät ole DRM-suojat-
tuja (Digital Rights Management).

COM_ERROR CD:n sisällön lukemisessa tapahtui virhe. Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei
poistu, pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

USB NO _ FILE Toistettavia audiotiedostoja ei ole. Tarkista toistettavissa olevat äänitiedostot. → “Ää-
nitiedostot (MP3/WMA/AAC)” (P.7-20)

DEVICE _ ERR On liitetty USB-laite, jota ei tueta. Tarkista USB-laite.

BUS_POWER Virta on liian suuri. Tarkista USB-laite.

UNSUPPORT On toistettu audiotiedostoja, joita ei tueta. Valitse toistettavissa olevat äänitiedostot. → “Ääni-
tiedostot (MP3/WMA/AAC)” (P.7-20)

PROTECT On soitettu DRM-suojattuja (Digital Rights Mana-
gement) äänitiedostoja.

Valitse toistettavissa olevat äänitiedostot. → “Ääni-
tiedostot (MP3/WMA/AAC)” (P.7-20)

Ongelmatilanteet
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Toimitila Viesti Syy Vastaus
COM_ERROR USB:n sisällön lukemisessa tapahtui virhe. Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei

poistu, pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

iPod NO _ SONG Toistettavia audiotiedostoja ei ole. Tarkista toistettavissa olevat äänitiedostot. → “Ää-
nitiedostot (MP3/WMA/AAC)” (P.7-20)

DEVICE _ ERR iPod/iPhone-laitteen äänitietoja ei voi lukea. Tarkista käytettävissä oleva iPod/iPhone. → “Tava-
ramerkit” (P.7-18)

BUS_POWER Virta on liian suuri. Tarkista USB-laite.

AUT-ERROR iPod/iPhone-laitetta ei tunnisteta oikein. Tarkista iPod/iPhone.

COM_ERROR iPod/iPhone:n äänitietojen lukemisessa tapahtui
virhe.

Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei
poistu, pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

VER_ERROR Tätä iPod/iPhone -ohjelmistoversiota ei tueta. Vaihda tuettuun ohjelmistoversioon.

 
LW/MW/FM radio/CD -
soitin*

Audiojärjestelmää voidaan käyttää virta-avai-
men tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

HUOM
l Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva

keskuslukitusjärjestelmä, ja josi toimintati-
laksi jää ACC, lisävarustevirta kytkeytyy au-
tomaattisesti pois päältä jonkin ajan kulut-
tua, eikä audiojärjestelmää enää pysty käyt-
tämään. Lisävarustevirta tulee käytettäväksi
uudelleen, jos moottorikatkaisinta käytetään
sen ollessa “ACC”-asennossa. Katso kohta
“ACC-virran automaattinen katkaisutoimin-
to” sivulla 6-15.

HUOM
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.

LW/MW/FM radio/CD -soitin*
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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
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.

l Joissain maissa Bluetooth® 2.0 -liitännällä
varustettuihin autoihin yhdistettävissä ole-
vien laitteiden tyypit voivat vaihdella.
Katso lisätietoja MITSUBISHI MOTORSin
verkkosivuilta.
Lue ja hyväksy ’ about Links to the Web Si-
tes 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 Koko
Suurin
toisto-
aika

Kommentit

CD-DA 12 cm 74 mi-
nuuttia

—

Levyjen käsittely
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Malli Koko
Suurin
toisto-
aika

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. (voidaan
käyttää yksita-
vuisia aakkos-
numeerisia iso-
ja kirjaimia, nu-
meroita, ’”)

Muodon
määrityk-

set

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)

Kansioi-
den mak-
simimää-

rä

700 kansiota (juuri mukaan lu-
kien)

Nimi
Tekni-
set tie-

dot
Selitys

Tiedosto-
jen mak-
simimää-

rä*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: Älä sisällytä muita kuin
MP3/WMA/AAC -tiedostoja. Jos kui-
tenkin tallennetaan useita kappaleita sa-
maan kansioon, niitä ei ehkä voida tun-
nistaa, vaikka kappaleiden maksimi-
määrä ei ylittyisi. Näissä tapauksissa
kappaleet on jaettava useisiin kansioi-
hin.

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.
Tämän vuoksi CD-audio voidaan pakata noin
1/10:aan alkuperäisestä koostaan ilman ha-
vaittavia 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.

Toistettavissa olevien MP3-tie-
dostojen standardit
Toistettavissa olevien MP3-tiedostojen mää-
ritykset on esitetty alla.

Kohta Tiedot
Tekniset tie-

dot
MPEG-1 AUDIO LAYER3

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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Kohta Tiedot
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

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

Kohta Tiedot
Näytteenotto-
taajuus [kHz]

32/44,1/48

Bittinopeus
[kbps]

48 - 320

VBR (vaihte-
leva bittino-

peus)

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

Mikä on AAC?
AAC on lyhenne sanoista Advanced Audio
Coding, joka ’-2”- ’-4”-tiedostoissa käytettä-
vä äänenpakkausstandardi.
1.4x sisältää MP3-tiedostojen pakkauksen
vastaavalla äänenlaadulla.

Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)
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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

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

Kohta Tiedot
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.

VAROITUS
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.

l Älä pura tuotetta osiin tai muuta sitä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, tu-
lipalon tai sähköiskun.

Tärkeitä tietoja liittyen asiakkaan turvallisuuteen
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VAROITUS
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-painiketta (tyyppi

1) / SOURCE-painiketta (tyyppi 2) alhaalla
kytkeäksesi myös äänitoiminnon PÄÄLLE/
POIS.

Äänenvoimakkuuden säätö
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
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Levyn
*Etiketin puoli

Levypaikka

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

Bluetooth Audio:n toistaminen/tauko*,
ja sitä käytetään radion esiasetusnäppäi-
menä 5.

*Vaatii erillisen Bluetooth-yhteensopivan audiolaitteen hankkimisen laitetyypin mukaan (Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetut ajoneuvot).

Käyttönäppäimet
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14- 6 -näppäin
Palautus ääniraidan haun aikana ja Blue-
tooth Audio:n* 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*

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys-
kytkin
Säädä äänitoimintoja ja matkapuhelimen
äänenvoimakkuutta.

2-  painike,  painike
Valitse CD ja muita äänilähteitä ja ra-
dioasemia.

3- MODE-painike (tyyppi 1) / SOURCE-
painike (tyyppi 2)
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.

Käyttönäppäimet
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*2: Vaatii erillisen Bluetooth-yhteensopi-
van audiolaitteen hankkimisen (autot,
joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä).

*3: Vaatii DAB-viritinliitännän.

Radion kuunteleminen
Tässä selitetään, miten FM-, MW- ja LW-ra-
diolähetyksiä kuunnellaan.

Radion kuunteleminen
Paina RADIO-näppäintä vaihtaaksesi ase-
maa.
 
Vaihtele taajuusalueiden FM1, FM2, FM3,
MW ja välillä.
Valittu taajuusalue näytetään näytöllä.

HUOM
l Vaihto tapahtuu järjestyksessä FM1, FM2,

FM3, DAB1*, DAB2*, DAB3*, MW ja LW.
*:Kun DAB-viritin on liitetty.

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.
 

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.

Radion kuunteleminen
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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.

DAB-aseman
kuunteleminen*

Tässä selitetään, miten DAB-asemaa kuun-
nellaan.

DAB-aseman kuunteleminen
1. Paina RADIO-näppäintä vaihtaaksesi

asemaa.
Vaihtele asemien DAB1, DAB2 ja
DAB3 välillä.
Valittu asema 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 olevat
kokoelman palvelut.

2. Valitse palvelu painamalla näppäintä 
tai näppäintä .

 -näppäin
(pidetään al-

haalla)

Vastaanottaa automaattisesti
vastaanotettavissa olevat ko-
koelman palvelut (lower
lead).

 -näppäin
(pidetään al-

haalla)

Vastaanottaa automaattisesti
vastaanotettavissa olevat ko-
koelman palvelut (higher
lead).

 -näppäin
Vaihtaa lower lead -palvelui-
hin.

 -näppäin
Vaihtaa higher lead -palve-
luihin.

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.

l Esiasetetun näppäimen painaminen valitsee
aiemmin rekisteröidyn palvelun.

Palvelun hakeminen
Hae kokoelmia ja palveluja, joita voidaan
vastaanottaa.

1. Käännä /SEL -säädintä valitaksesi ko-
koelman.

2. Paina /SEL-näppäintä.
Näytetään kokoelman sisältämän palve-
lun nimi.

DAB-aseman kuunteleminen*
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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.
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.

Liikennetiedotteiden kuunteleminen
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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” (P.7-47)
Jos tuotteessa on jo levy, paina MEDIA-näp-
päintä vaihtaaksesi CD:n lähteeksi.

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 vaihto
Uudellentoisto, 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” (P.7-47)
Jos tuotteessa on jo levy, paina MEDIA-näp-
päintä vaihtaaksesi CD:n lähteeksi.

CD:n kuunteleminen
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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 vaihto
Uudellentoisto, 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 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).

MP3:n kuunteleminen
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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.

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 tuotteelle ei ehkä ole mahdollista. (→P.
7-18) Lisäksi toistaminen tässä asiakirjassa
kuvatulla tavalla ei ehkä ole mahdollista.

l Joissain maissa Bluetooth® 2.0 -liitännällä
varustettuihin autoihin yhdistettävissä ole-
vien laitteiden tyypit voivat vaihdella.
Katso lisätietoja MITSUBISHI MOTORS in
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 MOTORS in 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 7-98.

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 Bluetoothin kaut-
ta Bluetooth-yhteensopivaksi audiolaitteeksi,
älä liitä iPod/iPhone-laitetta iPod-liitoskaa-
pelilla. Liittäminen molemmilla liitäntäta-
voilla aiheuttaa toimintahäiriöitä.

iPodin kuunteleminen
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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 vaihto
Uudelleentoisto ja satunnainen toisto ovat
mahdollisia.

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.

iPodin kuunteleminen
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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.

Kuuntele äänitiedostoja
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.

l Tietojen menettämisen riskin vuoksi on suo-
siteltavaa varmuuskopioida tiedostot.

TÄRKEÄÄ
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
7-99.

l Lisätietoja USB-laitteiden liittämisestä on
kohdassa “USB-muistilaitteen liittäminen”
sivulla 7-97.

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.

l Älä aseta USB-porttiin muita kuin äänen-
toistolaitteita. Seurauksena voi olla laitteen
tai laitteiston vaurioituminen.

HUOM
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
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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 vaihto
Uudellentoisto, 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.

HUOM
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.
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.
 

Kuuntele äänitiedostoja USB-laitteella

7-59OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



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.
l Jos kansion valitsemisen jälkeen ei suoriteta

mitään toimintoja 10 sekuntiin, kappaleen
hakutila peruutetaan.

HUOM
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-liittymään kytketyn iPodin/USB-muisti-
laitteen halutut kappaleet voi valita ja toistaa
äänitoiminnolla.
Lisätietoja äänentunnistustoiminnosta tai ää-
ninäytteen tallennustoiminnosta on kohdassa
“Bluetooth® 2.0 -liittymä*” sivulla 7-76.
Seuraavassa kerrotaan, miten äänitoiminto
valmistellaan ja kappaleita toistetaan.

Äänitoiminnon valmistelu
Jos haluat käyttää äänitoimintoa, paina ensin
SPEECH-painiketta (A).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Haku esittäjän nimen mukaan
1. Sano päävalikossa “Play” (Toista).

iPodin/USB-muistilaitteen kappaleiden soittaminen äänitoiminnolla (autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -liittymä)
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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>,” voit ohittaa vai-

heen 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

järjestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas
sanoo “Artist not found, please try again”
(“Esittäjää ei löydy, yritä uudelleen”) ja jär-
jestelmä palaa vaiheeseen 2.

l Hakuaika vaihtelee liitetyn laitteen sisältä-
mien kappaleiden määrän mukaan. Jos lait-
teella on paljon lauluja, haku kestää kauem-
min.

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” (“Kyl-
lä”). Jos ei, sano “No” (“Ei”). Kun ääniopas
sanoo “Artist not found, please try again”
(“Esittäjää ei löydy, yritä uudelleen”), järjes-
telmä palaa 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
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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

järjestelmän ilmoittamiin otsikoihin, ääni-
opas sanoo “Album not found, please try
again” (“Albumia ei löydy, yritä uudelleen”)
ja järjestelmä 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”
(“Kyllä”). Jos ei, sano “No” (“Ei”). Kun ää-
niopas sanoo “Album not found, please try
again” (“Albumia ei löydy, yritä uudel-
leen”), järjestelmä 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,
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

järjestelmän ilmoittamiin nimiin, ääniopas
sanoo “Playlist not found, please try again”
(“Toistolistaa ei löydy, yritä uudelleen”) ja
järjestelmä 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
7-79.
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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.
Jos sanot “No” (Ei), järjestelmä ilmoit-
taa seuraavan ehdon täyttävän musiikki-
tyylin nimen.

HUOM
l Jos sanot “No” (“Ei”) kolmeen tai kaikkiin

järjestelmän ilmoittamiin musiikkityyleihin,
ääniopas sanoo “Genre not found, please try
again” (“Musiikkityyliä ei löydy, yritä uu-
delleen”) 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” (Musiik-
kityyliä ei löydy, yritä uudelleen), järjestel-
mä palaa vaiheeseen 2. Katso kohta “Vahvis-
tustoiminnon määrittäminen” sivulla 7-79.

7. Järjestelmä poistuu äänentunnistustilasta
ja aloittaa toiston.

Bluetooth Audion
kuunteleminen*

Tämä tuote voi toistaa kaupoissa myytävillä
Bluetooth-yhteensopivilla audiolaitteilla ole-
via kappaleita.

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan pitele näitä laitteita kädessäsi

ajon aikana, koska se on vaarallista.
l Älä jätä Bluetooth-laitetta valvomatta ajo-

neuvoon.
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.

Bluetooth Audion kuunteleminen*
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HUOM
l Äänenvoimakkuustasot voivat olla erilaisia

eri Bluetooth-yhteensopivilla audiolaitetyy-
peillä. Varo liian suuria äänenvoimakuuksia,
joten säädä äänenvoimakkuus varmuuden
vuoksi alhaiseksi ennen käyttöä.
→ “Säädä äänenvoimakkuutta" (S.7-47)

l Bluetooth-yhteensopivan laitteen tilasta riip-
puen laitteen tunnistaminen tai toiston alka-
minen voi kestää jonkin aikaa.

l Bluetooth-audiolaitteiden teknisistä tiedoista
ja asetuksista johtuen on mahdollista, että
laitetta ei voida liittää tai toiminnassa tai
näytössä esiintyy poikkeavuuksia.

l Bluetooth-audiolaitteeseen tallennetuista ää-
nitiedoista riippuen kappaleen tietoja ei ehkä
näytetä oikein.

l Ajoneuvon ja laitteen tilasta riippuen äänen-
toisto iPod/iPhonella ei ehkä toimi moottorin
käynnistämisen jälkeen.

Bluetooth-yhteensopivan au-
diolaitteen liittäminen
Lisätietoja Bluetooth-laitteiden liittämisestä
on kohdassa “Bluetooth® 2.0 -liitännän ja
Bluetooth®-laitteen kytkeminen” sivulla
7-82.
Alla kuvatut käyttötavat koskevat tilannetta,
jossa liittäminen on suoritettu.

HUOM
l Jos iPod/iPhone on liitetty Bluetoothin kaut-

ta Bluetooth-yhteensopivaksi audiolaitteeksi,
älä liitä iPod/iPhone-laitetta iPod-liitoskaa-
pelilla. Liittäminen molemmilla liitäntäta-
voilla aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Bluetooth Audio:n toistaminen
1. Paina MEDIA-näppäintä asettaaksesi

lähteeksi Bluetooth Audio:n.
 
Valittu lähde näytetään näytöllä.
 

2. Paina 5  -näppäintä. Bluetooth Au-
dio:n 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 vaihto
Uudellentoisto, 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 Audio -laitteessa olevia kappaleita
toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Bluetooth Audion kuunteleminen*
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HUOM
l Toiminto peruutetaan, kun näppäintä paine-

taan uudelleen.

Skannaustoisto (SCAN)
Paina PTY/SCAN-näppäintä.
 
Toistetaan ensimmäiset 10 sekuntia järjestyk-
sessä kaikista Bluetooth Audio -laitteelle 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 näppäintä painettaessa vaihto ta-
pahtuu järjestyksessä “Albumin nimi”, “Kap-
paleen nimi”, “Esittäjän nimi”, “Musiikkityy-
lin nimi”* ja “Toimintatila".

*: Näytetään, kun toistetaan USB-laitteella
olevia äänitiedostoja (Bluetooth® 2.0 -
liitännällä varustetut ajoneuvot).

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 samat kuin koh-
dassa “iPod-toiston aikana” (S.7-67).

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.

Säätö-
kohteet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

BASS -6 - 0
(Alenna matala-
taajuista äänen-
voimakkuutta)

0 - +6
(Kasvata mata-
lataajuista ää-
nenvoimakkuut-
ta)

TREB-
LE

-6 - 0
(Alenna korkea-
lataajuista ää-
nenvoimakkuut-
ta)

0 - +6
(Kasvata kor-
kealataajuista
äänenvoimak-
kuutta)

FADER KESKELLÄ -
TAKANA 11
(korosta TAKA-
NA)

EDESSÄ 11 -
KESKELLÄ
(korosta EDES-
SÄ)

Äänenlaadun ja äänenvoimakkuuden tasapainon säätö

7-67OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Säätö-
kohteet

Käännä vasta-
päivään

Käännä myötä-
päivään

BA-
LANCE

VASEMMAL-
LA 11 - KES-
KELLÄ
(korosta VA-
SEMMALLA)

KESKELLÄ -
OIKEALLA 11
(korosta OI-
KEALLA)

SCV POIS, MATA-
LA
(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.
 
Joka kerta, kun /SEL-näppäintä paine-
taan, DAB-asetus vaihtuu.*1, Gracenote-
tietokanta*2, AF, REG, TP-S, PI-S, PTY
-kieliasetukset, PUHELIN-asetukset,
CT-säätöaika ja Peruuta.

3. Käännä /SEL -säädintä asettaaksesi.

*1 Kun DAB-viritin on liitetty.
*2 Näytetään äänitiedostoja toistettaessa

(Bluetooth® 2.0 -liitännällä varustetut ajo-
neuvot).

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.

L-TAA-
JUUSALUE

Aseta käytet-
täväksi lähe-
tystaajuuden
alueeksi 1452
- 1.490 MHz.

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

Aseta käytet-
täväksi lähe-
tystaajuuden
alueeksi Taa-
juusalue III ja

L-taajuus-
alue.

Asetuksen ni-
mi

RDS-asetus

Muuta RDS-asetuksia
(Lihavoituna esitettävä “asetusarvo” osoittaa
tehtaalla määritetyn oletusasetuksen.)

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

AF AF ON
(päällä)

Etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävä ase-
ma.

AF OFF
(pois)

Älä etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävää
asemaa.

Järjestelmäasetukset
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Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

REG REG ON
(päällä)

Älä etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävää
paikallista
asemaa.

REG OFF
(pois)

Etsi auto-
maattisesti
vastaanotetta-
vaa ohjelmaa
lähettävä pai-
kallinen ase-
ma.

TP-S TP-S ON
(päällä)

Hae liikenne-
tiedotteet au-
tomaattisesti
(TP-asemat).

TP-S OFF
(pois)

Älä hae lii-
kennetiedot-
teita auto-
maattisesti
(TP-asemat).

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

PI-S PI-S ON
(päällä)

Hae sitä ase-
maa tai pai-
kallista ase-
maa, joka on
rekisteröity
esiasetettuun
kanavaan.

PI-S OFF
(pois)

Älä hae sitä
asemaa tai
paikallista
asemaa, joka
on rekisteröi-
ty esiasetet-
tuun kana-
vaan.

PTY ENGLISH
(ENGLAN-

TI)

Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi eng-
lanti.

RANSKA Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi rans-
ka.

Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

SAKSA Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi sak-
sa.

RUOTSI Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi ruot-
si.

PTY ESPANJA Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi es-
panja.

ITALIA Aseta ohjel-
masisällön
hakunäytön
(PTY-haku)
kieleksi italia.

CT CT ON
(päällä)

Päivitä aika,
jos aikatiedot
vastaanote-
taan.

Järjestelmäasetukset
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Asetuksen
nimi

Asetuksen
arvo

Asetuksen
sisältö

CT OFF
(pois)

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.

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-yhteen-
sopiva, sen muut ominaisuudet ja tekniset
tiedot saattavat estää oikeanlaisen toimin-
nan.

l Turvallisuussyistä matkapuhelinta ei saa
käyttää ajon aikana. Kun käytät matkapuhe-
linta, pysäytä auto ensin turvalliseen paik-
kaan.

HUOM
l Vaikka matkapuhelin olisi Bluetooth-yhteen-

sopiva, matkapuhelimen tekniset tiedot ja
asetukset voivat aiheuttaa poikkeavuuksia
näytöissä tai estää oikeanlaisen 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.)

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.

Järjestelmäasetukset
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Asetuksen
arvo Asetuksen sisältö

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)

HFM-äänen
kieliasetukset

PORTU-
GUESE

(PORTU-
GALI)

Muuta hands-
free-moduulin
äänen kieltä.

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 CHECK DISC Levy on asetettu ylösalaisin. Aseta etikettipuoli ylöspäin.

Levyn pinnalla on vesihöyryä. Odota ennen kuin asetat uudelleen.
DISC ERROR Levy on vioittunut. Puhdista levyn lukupinta.

Levy on likainen.

INTERNAL E Asemassa on jonkin syyn aiheuttama toiminta-
häiriö.

Tarkista, ettei levyssä ole ongelmia ja aseta levy
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, pyydä tarkem-
mat tiedot valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä.

HEAT ERROR Lämpötila tuotteen sisällä on korkea. Poista levy ja odota, kunnes sisäinen lämpötila
on palannut normaaliksi.

USB FILE ERROR Valittuja tiedostoja ei voida toistaa. Valitse toistettavissa olevia tiedostoja.
→ “Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)” (S.7-42)

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 ERROR On jonkin syyn aiheuttama sisäinen toimintahäi-

riö.

UNSUPPORTED
FORMAT

On toistettu audiotiedostoja, joita ei tueta. Tarkista toistettavissa olevat tiedostot.
→ “Äänitiedostot (MP3/WMA/AAC)” (S.7-42)

USB UNSUPPORTED DE-
VICE

On liitetty USB-laite, jota ei tueta. Liitä USB-muistilaite.

Ongelmatilanteet
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Toimitila Viesti Syy Vastaus
iPod NO SONG On liitetty iPod/iPhone, joka ei sisällä yhtään

kappaletta.
Liitä iPod/iPhone, joka sisältää kappaleita.

VER ERROR Tätä iPod/iPhone -ohjelmistoversiota ei tueta. Vaihda tuettuun ohjelmistoversioon.

Other ERROR DC Kaiuttimiin on lähetetty epänormaali suora jän-
nite.

Kytke virta POIS ja odota hetki. Jos ongelma ei
poistu, pyydä tarkemmat tiedot valtuutetusta
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliikkeestä.

Ongelmatilanteet
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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 hil-
jainen.

Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Säädä äänenvoimakkuutta.
→ “Säädä äänenvoimakkuutta" (S.7-47)

Tasapaino tai fader on säädetty toiselle puolel-
le.

Säädä tasapaino- tai fader-asetusta.
→ “Säädä äänenlaatua ja äänenvoimakkuuden tasapainoa” (S.7-35)

Levyä ei voida asettaa. Tuotteessa on jo levy. Poista levy.
→ “Aseta/poista levyjä” (P.7-47)

Tuotteessa ei ole levyä, mutta tuote väittää la-
taavansa.

Paina eject-painiketta kerran.
→ “Aseta/poista levyjä” (P.7-47)

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
kohdan.

Levy on vioittunut tai likainen. Tarkista levy.

Ääntä ei kuulu, vaikka
levy on asetettu.

Levyn vaurio tai likaantuminen estävät tietojen
lukemisen.

Tarkista levy. Lisäksi CD-R/RW-levyjä käytettäessä niiden ominaisuu-
det voivat tehdä ne soittokelvottomiksi.

 

Ongelmatilanteet
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Antenni

Pillariantenni*
Kun kuuntelet radiota, vedä antenni ulos.

HUOM
l Muista irrottaa pilariantenni seuraavissa ta-

pauksissa:
• Kun ajat matalaan tilaan.
• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Kun panet suojuksen auton päälle.

Kattoantenni*
Radiota kuunnellessa nosta antennia, kunnes
kuulet sen napsahduksen.

Tyyppi 1 Tyyppi 2

Irrotus
Käännä sauvaa (A) vastapäivään.

Asennus
Kierrä sauvaa (A) myötäpäivään kiinni alus-
taan (B) kunnes se on tiukasti kiinni.

Tyyppi 1 Tyyppi 2

HUOM
l Muista irrottaa kattoantenni seuraavissa ta-

pauksissa:
• Kun käytetään pesuautomaattia.
• Kun panet suojuksen auton päälle.
• Kun ajat rakennukseen, jonka katto on

matalalla.

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.

Antenni
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Seuraavassa osiossa on tietoja niiden käytös-
tä.
Katso kohta “Bluetooth® 2.0 -liittymä*” si-
vulla 7-76.
Katso kohta “USB-tuloliitin” sivulla 7-97.
Katso kohta “iPodin kuunteleminen” sivulla
7-30.
Katso kohta “Kuuntele äänitiedostoja USB-
laitteella” sivulla 7-58.
Katso kohta “iPodin/USB-muistilaitteen kap-
paleiden soittaminen äänitoiminnolla” sivulla
7-60.
Katso kohta “Bluetooth Audio:n kuuntelemi-
nen” sivulla 7-63.
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
(autokokemusyksikkö) ja sen 3. osapuolen
(ulkopuoliset) toimittajat. Täydellinen luette-
lo näistä 3. osapuolten (ulkopuolisten toimit-
tajien) tuotteista ja niiden loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimukset ovat nähtävänä seu-
raavalla sivustolla.
http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisc-
losure. pdf

Bluetooth® 2.0 -liittymä*
Bluetooth® 2.0 -liitännän avulla voidaan soit-
taa ja vastaanottaa autossa hands-free-puhe-
luita Bluetooth® -yhteensopivalla matkapuhe-
limella. 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 kytkeminen” sivulla 7-82.
 
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.

HUOM
l Jos autossa on kauko-ohjauksella toimiva

keskuslukitusjärjestelmä, ja josi toimintati-
laksi jää ACC, lisävarustevirta kytkeytyy au-
tomaattisesti pois päältä jonkin ajan kulut-
tua, eikä audiojärjestelmää enää pysty käyt-
tämään. Lisävarustevirta tulee käytettäväksi
uudelleen, jos moottorikatkaisinta käytetään
sen ollessa “ACC”-asennossa. Katso kohta
“ACC-virran automaattinen katkaisutoimin-
to” sivulla 6-15.

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 Jotkin Bluetooth®-laitteet eivät ole yhteen-
sopivia Bluetooth® 2.0 -liittymän kanssa.
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HUOM
l Voit tarkistaa Link System -ohjelmiston ver-

sion painamalla HANG-UP-painiketta 3 ker-
taa (paina ja pidä painettuna 2 kertaa ja pai-
na sitten kerran lyhyesti) 10 sekunnin sisällä.

l Joissain maissa, tarkempia tietoja
Bluetooth® 2.0 -liitännästä on MITSUBISHI
MOTORSin verkkosivustolla.
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

l Matkapuhelimella/digitaalisella äänentoisto-
laitteella suoritetut ohjelmistopäivitykset
voivat voi muuttaa laitteen yhdistettävyyttä.

l Jos autossa on ERA-GLONASS, Bluetooth®

2.0 -liittymää ei voi käyttää hätäpuhelun ol-
lessa aktivoituna.

Ohjauspyörän kytkin ja mikrofoni ® s. 7-77
Äänentunnistustoiminto ® s. 7-78
Hyödyllisiä äänikomentoja ® s. 7-79
Ääninäytteen tallennustoiminto (Speaker en-
rollment) ® s. 7-81
Bluetooth® 2.0 -liitännän ja Bluetooth®-lait-
teen kytkeminen ® s. 7-82
Bluetooth®-liitännän kautta liitetyn musii-
kintoistolaitteen käyttö ® s. 7-87
Hands-free-puheluiden soittaminen tai vas-
taanottaminen ® s. 7-87
Puhelinmuistio ® s. 7-89

Ohjauspyörän kytkin ja mikro-
foni

Tyyppi 1

Tyyppi 2

1- Äänenvoimakkuuden ylös-painike/-kyt-
kin

2- Äänenvoimakkuuden alas-painike/-kyt-
kin

3- SPEECH-painike (Puhe)
4- PICK-UP-painike (Vastaa)
5- HANG-UP-painike (Lopeta puhelu)
6- Mikrofoni

Äänenvoimakkuuden ylös-pai-
nike/-kytkin
Kasvattaa äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden alas-pai-
nike/-kytkin
Pienentää äänenvoimakkuutta.
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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.*

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 hands-free-puheluita
voi soittaa äänikomentojen avulla.
*Jotkin matkapuhelimet eivät lähetä näitä tietoja

Bluetooth® 2.0 -liittymään.

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.
 
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.
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HUOM
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 a

language: (Valitse kieli:) English,
French, Spanish, Italian, German, Dutch,
Portuguese or Russian” (Valitse kieli:
englanti, ranska, espanja, italia, saksa,
hollanti, portugali tai venäjä). (Esimerk-
ki: “English”)

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?). “Yes” (Kyllä).
Jos sanot “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 “English (French, Spa-
nish, Italian, German, Dutch, Portuguese
or Russian) selected” (englanti (tai es-
panja, ranska, saksa, italia, hollanti, por-
tugali tai venäjä) valittuna), kielen vaih-
toprosessi on suoritettu loppuun ja jär-
jestelmä 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).

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).
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4. Ääniopas sanoo “Confirmation prompts
are <on/off>. (Vahvistuskehotteet ovat
käytössä/pois). Would you like to turn
confirmation prompts <off/on>” (Halu-
atko ottaa vahvistuskehotteet pois käy-
töstä/käyttöön).
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.

HUOM
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. (Hands-free-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.
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.
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HUOM
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) (automaatti-
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
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.
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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 7-97.
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 7-81.)

Bluetooth® 2.0 -liitännän ja
Bluetooth®-laitteen kytkemi-
nen
Ennen kuin Bluetooth® 2.0 -liittymätoimin-
nolla voi soittaa tai vastaanottaa hands-free-
puheluita, Bluetooth® -laite ja Bluetooth® 2.0
-liittymä on yhdistettävä pariksi.
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HUOM
l Yhdistäminen tarvitsee tehdä vain silloin,

kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran.
Kun laite on yhdistetty Bluetooth® 2.0 -liit-
tymän kanssa, laite tarvitsee seuraavalla ker-
ralla vain tuoda autoon, jolloin se muodostaa
automaattisesti yhteyden Bluetooth® 2.0 -
liittymään (jos laite tukee tätä). Laitteen
Bluetooth® ominaisuuden on oltava PÄÄL-
LÄ, 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
Voit yhdistää Bluetooth® -laitteen Bluetooth®

2.0 -liittymään seuraavasti.
1. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan, siirrä

vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (käsi-
vaihteiset autot) tai valitsinvipu “P” -
asentoon (Pysäköinti) (automaattivaih-
teiset autot) ja kytke seisontajarru.

HUOM
l Et voi yhdistää mitään Bluetooth® -laitetta

Bluetooth® 2.0 -liittymään, ellei auto ole py-
säköitynä. Varmista ennen Bluetooth® -lait-
teen yhdistämistä Bluetooth® 2.0 -liitty-
mään, 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).

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 7-85.)

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>.)

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” sivulta 7-83 asettaaksesi yh-
distyskoodin.
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HUOM
l Tässä syötettävää parituskoodia käytetään

ainoastaan Bluetooth®-yhteyden todentami-
seen. Bluetooth®-laitteen yhdistämisasetus-
ten mukaan vaihdellen koodin voi joutua
syöttämään aina, kun Bluetooth®-laite yhdis-
tetään Bluetooth® 2.0 -liittymään. Oletusyh-
distämisasetukset on esitetty laitteen ohjeis-
sa.

5. Syötä Bluetooth®-laitteeseen 4-numeroi-
nen koodi, joka on luettu vaiheessa 4.

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.

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” sivulta 7-83.

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 4-numeroinen 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).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat palata vai-
heeseen 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 osio “Yhdistäminen”.

Laitteen valinta
Jos autossa on useita yhdistettyjä Bluetooth®

-laitteita, viimeksi liitetty matkapuhelin tai
musiikkitoistolaite 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 puheli-
men 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.

Laitteen poisto
Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen voi poistaa
Bluetooth® 2.0 -liittymästä seuraavasti.

Bluetooth® 2.0 -liittymä*

7-85OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



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).
Vastaa “No” (Ei), jos haluat palata vai-
heeseen 4.

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, järjestelmä sanoo “End of list,
would you like to start from the begin-
ning?” (Luettelon loppu. Haluatko aloit-
taa alusta?).
Voit kuunnella luettelon uudelleen alus-
ta, vastaa “Yes” (Kyllä).
Kun haluat lopettaa, voit palata takaisin
päävalikkoon, vastaa “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.

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.
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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 Audio:n kuunteleminen” sivulla
7-63. Autot, joissa on MITSUBISHI-moni-
viestijärjestelmä (MMCS), Smartphone Link
-ääninäyttö tai AUDIONÄYTTÖ; katso oh-
jeet erillisestä omistajan käsikirjasta.

Hands-free-puheluiden soitta-
minen tai vastaanottaminen
Bluetooth® 2.0 -liitäntään kytketyllä Blue-
tooth® -yhteensopivalla matkapuhelimella
voi soittaa tai vastaanottaa puheluita hands-
free-toiminnon avulla.

Bluetooth® 2.0 -liitännän puhelinmuistioiden
avulla voi myös soittaa puheluita ilman nu-
meron valitsemista näppäimillä.
 
“Puhelun soittaminen” sivulla 7-87
“SEND-toiminto” sivulla 7-89
“Puhelun vastaanottaminen” sivulla 7-89
“MUTE (mykistys) -toiminto” sivulla 7-89
“Siirtyminen hands-free-tilan ja yksityisen ti-
lan välillä” sivulla 7-89

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 3 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.
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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 ’ please”, ja
sano sitten numero uudelleen.

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 7-89.

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 2, ääniopas sanoo "More than
one match was found, would you like to
call <returned name>?" (Löytyi useita
vastaavuuksia, haluatko soittaa <ni-
mi>?). Jos haluat soittaa kyseiselle hen-
kilölle, vastaa "Yes" (Kyllä).
Jos vastaat "No" (Ei), ääniopas sanoo
seuraavan hakua vastaavan henkilön ni-
men.

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]?).

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.

Bluetooth® 2.0 -liittymä*

7-88 OKTL19E2Mukavuutta matkantekoon

7



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 perutaan.
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.

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-
kistystoiminto kytkeytyy päälle ja mykistää
mikrofonin.
Kun sanot: “Mute off” (Mykistys pois pääl-
tä), mykistystoiminto kytkeytyy pois päältä ja
peruuttaa mikrofonin mykistyksen.

Siirtyminen hands-free-tilan ja
yksityisen tilan välillä
Bluetooth® 2.0 -liitäntä voi vaihtaa hands-
free-tilan (hands-free-puhelut) ja yksityisen
tilan (puhelut matkapuhelimella) välillä.
Jos painat hands-free-puhelun aikana
SPEECH-painiketta ja sanot “Transfer call”
(Siirrä puhelu), voit lopettaa hands-free-tilan
ja siirtyä puhumaan matkapuhelimeen.
Voit palata hands-free-tilaan painamalla jäl-
leen SPEECH-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.
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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

Voit tallentaa puhelinnumeron auton puhelin-
muistioon 2 tavalla: Lue puhelinnumero ää-
neen tai valitse matkapuhelimen puhelin-
muistiosta 1 numero ja siirrä se auton puhe-
linmuistioon.
 
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.

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).
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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).

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). (Puhelin-
muistio on täynnä). Would you like to delete
a name?” (Haluatko poistaa nimen?). Sano
"Yes" (Kyllä), jos haluat poistaa aiemmin re-
kisteröidyn 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” (Valmiina vastaanottamaan yh-
teystiedon puhelimelta. Vain koti-, työ-
tai matkapuhelinnumeron voi tuoda),
Bluetooth® 2.0 -liittymä vastaanottaa
osoitekirjatiedon Bluetooth®-yhteenso-
pivalta matkapuhelimelta.
 

6. Määritä Bluetooth® -yhteensopiva mat-
kapuhelin siten, että auton puhelinmuis-
toon rekisteröitävän osoitekirjatiedon voi
siirtää Bluetooth® 2.0 -liitäntään.
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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. Vas-
taa: “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.

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 “Tallennettujen
nimien luettelon kuunteleminen” sivulla
7-93.
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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.
Voit palata kohtaan 3 vastaamalla: “No”
(Ei).

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.

HUOM
l Sano "List names" (Luettele nimet), jos ha-

luat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon
rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Tallennet-
tujen nimien luettelon kuunteleminen” sivul-
la 7-93.

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 vaiheeseen 4.

6. Ääniopas sanoo "Name please" (Anna
nimi). Rekisteröi uusi nimi sanomalla se.

7. Rekisteröity nimi vaihtuu.
Kun muutos on tehty, järjestelmä palau-
tuu takaisin päävalikkoon.

Tallennettujen nimien luettelon kuuntele-
minen

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").
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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.

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 "Delete"
(Poista).

4. Ääniopas sanoo "Please say the name of
the entry you would like to delete, or say
list names." (Sano poistettavan tiedon ni-
mi tai sano Luettele nimet). Sano sen pu-
helinmuistiotiedon nimi, johon rekiste-
röidyn puhelinnumeron haluat poistaa.

HUOM
l Sano "List names" (Luettele nimet), jos ha-

luat, että järjestelmä lukee puhelinmuistioon
rekisteröidyt nimet. Katso kohta “Rekisteröi-
tyjen nimien luettelon kuuntelu” sivulla
7-93.

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), jär-
jestelmä peruuttaa puhelinnumeron/-nu-
meroiden 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.
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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.

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.

HUOM
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 osoitekirjassa ja siir-
tämällä tiedot sitten uudelleen.

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.

Bluetooth® 2.0 -liittymä*
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HUOM
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.

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 -liittymä*
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Ääninäytteen tallennuksen komennot

Fraasi Englanti Ranska Espanja Italia Saksa Hollanti Portugali Venäjä
1 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789

2 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212

3 Call Appeler Llamar Chiama Anrufen Bellen Ligar Вызов

4 Dial Composer Marcar Componi Wählen Nummer keuze Marcar Набор

5 Setup Configurer Configuración Configura Einrichtung Setup Configurar Настройка

6 Cancel Annuler Cancelar Annulla Abbrechen Annuleren Cancelar Отмена

7 Continue Continuer Continuar Continua Weiter Doorgaan Continuar Продолжить

8 Help Aide Ayuda Aiuto Hilfe Help Ajuda Справка

 
USB-tuloliitin*

USB-muistilaitteen tai iPodin* voi liittää
USB-tuloliittimeen ja toistaa iPodiin tai
USB-muistilaitteeseen tallennettuja musiikki-
tiedostoja.

*“iPod” on Apple Inc:n rekisteröity tavara-
merkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

USB-liitäntä (A) sijaitsee merkityssä paikas-
sa.

Mallit ilman Smartphone 

Link -ääninäyttöä

Mallit Smartphone Link 

-ääninäytöllä

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
7-30.
Katso kohta “Kuuntele äänitiedostoja USB-
laitteella” sivulla 7-58.
Katso kohta “iPodin/USB-muistilaitteen kap-
paleiden soittaminen äänitoiminnolla” sivulla
7-60.

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. Avaa keskikonsolissa olevan USB-tulo-
liittimen kansi (A).

Mallit ilman Smartphone 

Link -ääninäyttöä

Mallit Smartphone Link 

-ääninäytöllä

3. Kytke kaupallisesti saatavana oleva
USB-liitoskaapeli (C) USB-muistilait-
teeseen (B).

4. Kytke USB-liitäntäjohto USB-tuloliitän-
tään.

HUOM
l Älä liitä USB-muistilaitetta suoraan USB-tu-

loliittimeen.
USB-muistilaite voi vaurioitua.

5. Irrota USB-liitoskaapeli kääntämällä vir-
ta-avain LOCK-asentoon tai asettamalla
toimintatilaksi OFF. Suorita sen jälkeen
asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

TÄRKEÄÄ
l Muista sulkea liitännän kansi, kun olet irrot-

tanut USB-liitäntäjohdon. Vieraiden aine-
iden pääsy liitäntään voi aiheuttaa toiminta-
häiriön.

iPodin kytkeminen
1. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja

käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF.

2. Avaa keskikonsolissa olevan USB-tulo-
liittimen kansi (A).

Mallit ilman Smartphone 

Link -ääninäyttöä

Mallit Smartphone Link 

-ääninäytöllä

3. Kytke liitoskaapeli iPodiin.

HUOM
l Käytä Apple Inc:n alkuperäistä liitinkaape-

lia.

4. Kytke liitoskaapeli USB-tuloliitäntään.
5. Irrota liitoskaapeli kääntämällä virta-

avain LOCK-asentoon tai asettamalla
toimintatilaksi OFF. Suorita sen jälkeen
asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyk-
sessä.

USB-tuloliitin*
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TÄRKEÄÄ
l Muista sulkea liitännän kansi, kun olet irrot-

tanut liitäntäjohdon. Vieraiden aineiden pää-
sy liitäntään voi aiheuttaa toimintahäiriön.

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 AM/FM radio/CD -soitin
AUX-liitännällä
Katso kohta “iPodin kuunteleminen” sivulla
7-30, “Kuuntele äänitiedostoja USB-laitteel-
la*” sivulla 7-32 ja “Äänitiedostot
(MP3/WMA/AAC)” sivulla 7-20.

Autot, joissa on LW/MW/FM radio/CD -
soitin
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

Autot, joissa on AUDIONÄYTTÖ
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

Autot, joissa on MITSUBISHI:n monivies-
tijärjestelmä (MMCS)
Katso tarkemmat tiedot erillisestä omistajan
käsikirjasta.

Autot, joissa on Bluetooth® 2.0 -
liittymä
Katso seuraavista osista lisätietoja yhdistettä-
vistä laitteista ja tuetuista tiedostomuodoista.

Laitetyypit
Järjestelmään voidaan liittää seuraavantyyp-
pisiä laitteita.

Mallinimi Tila

USB-muistilaite

Tallennuskapasiteetti
vähintään 256 Mt
(Tiedostojärjestelmä
on FAT 16/32)

Muut mallit kuin
USB-muistilaitteet ja
iPodit

Digitaalinen toisto-
laite, joka tukee mas-
satallennusluokkia

Lisätietoja joissain maissa liitettävissä olevis-
ta “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
*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,” “iPod
touch” ja “iPhone” ovat Apple Inc:n rekiste-
röityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

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.

l iPodin voi ladata liittämällä sen USB-tulo-
liittimeen, kun virta-avain on ON- tai ACC-
asennossa tai toimintatila on ON tai ACC.

l Älä säilytä USB-muistilaitetta tai iPodia au-
tossa.

l Tietojen varmuuskopiointi tietojen vaurioitu-
misen varalta on suositeltavaa.

USB-tuloliitin*
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HUOM
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 tai aseta toimintatilaksi OFF 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

Tiedostojen määrä 65,535

HDMI-liitäntä*
HDMI-liitäntään (A) voi liittää kaupallisesti
saatavana olevan HDMI-laitteen, kuten vi-
deokameran tai älypuhelimen.

HUOM
l Katso tarkemmat tiedot erillisestä Smartpho-

ne Link -ääninäytön omistajan käsikirjasta.

Liitä
1. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja

käännä virta-avain LOCK-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF.

2. Avaa keskikonsolissa olevan liitännän
kansi (A).

3. Liitä kaupallisesti saatavana oleva
HDMI-kaapeli HDMI-laitteeseen.

4. Liitä HDMI-johto HDMI-liitäntään.
5. Irrota HDMI-johto suorittamalla asen-

nusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ
l Muista sulkea liitännän kansi, kun olet irrot-

tanut HDMI-johdon. Vieraiden aineiden pää-
sy liitäntään voi aiheuttaa toimintahäiriön.

HDMI-liitäntä*
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Varjostimet

1- Edestä tulevan häikäisyn estäminen
2- Sivulta tulevan häikäisyn estäminen

Kortinpidike*
Kortit voidaan työntää häikäisysuojan takana
olevaan pidikkeeseen (A).

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Ehostuspeili*
Ehostuspeili on kiinnitetty matkustajan puo-
leisen häikäisysuojan kääntöpuolelle.

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.

Jos haluat käyttää siirrettävää tuhkakuppia,
avaa sen kansi.

Varjostimet
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Irrotettavan tuhkakupin asen-
nuspaikka
Siirrettävän tuhkakupin voi sijoittaa kuvien
osoittamiin paikkoihin.

Etuistuinta varten

Takaistuinta varten

Savukkeensytytin
Savukkeensytytintä voidaan käyttää virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

1- Paina sytytin sisään.

Kun savukkeensytytin on valmis, se palautuu
automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa
napsahtaen. Vedä sytytin ulos.
Pane savukkeensytytin käytön jälkeen takai-
sin pistorasiaan sen alkuperäiseen paikkaan.

HUOM
l Pidä savukkeensytytin aina pistorasiassa,

koska muuten pistorasia voi tukkeutua ja sii-
hen voi tulla oikosulku, jos siihen joutuu jo-
takin asiaankuulumatonta.

TÄRKEÄÄ
l Älä koske lämmityselementtiin tai sytytti-

men koteloon, pidä kiinni vain nupista, kos-
ka voit polttaa itseäsi.

l Älä anna lasten käyttää tai leikkiä savuk-
keensytyttimellä, koska se voi aiheuttaa pa-
lovammoja.

l Savukkeensytyttimessä on vikaa, jos se ei
palaudu noin 30 sekunnin kuluessa sisään
painamisesta.
Vedä se ulos ja korjauta ongelma valtuute-
tussa MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keessä.

l Älä käytä sähkölaitteita, joita valtuutettu
MITSUBISHI MOTORS huoltopiste ei ole
hyväksynyt. Se voi vioittaa pistorasiaa. Jos
käytät savukkeensytytintä sen jälkeen kun
pistorasia on vioittunut, savukkeensytytin
voi ponnahtaa ulos tai juuttua kiinni sen jäl-
keen kun se on työnnetty sisään.

l Kun savukkeensytyttimen pistorasiaa käyte-
tään virtalähteenä sähkölaitteelle, varmista
että laite toimii 12 V:n jännitteellä ja että sen
teho ei ylitä 120 W:a. Muista että sähkölait-
teen pitkäaikainen käyttö moottorin ollessa
sammutettu kuluttaa akkua.

Virran ulosotto
Lisävarustepistorasiaa voidaan käyttää virta-
avaimen tai toimintatilan ollessa joko ON- tai
ACC-asennossa.

Savukkeensytytin
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Kun käytät pistokkeella varustettua lisävarus-
tetta, avaa kansi ja työnnä pistoke lisävaruste-
pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ
l Varmista, että “plug-in”-tyyppinen sähkölai-

te toimii 12 V n jännitteellä ja enintään
120 W:n teholla.
Kun käytät kerralla useampaa kuin yhtä pis-
torasiaa, varmista, että sähköiset lisävarus-
teet toimivat 12 V:n jännitteellä ja että nii-
den kokonaistehontarve ei ylitä 120 W:a.

l Muista että sähkölaitteen pitkäaikainen käyt-
tö moottorin ollessa sammutettu kuluttaa ak-
kua.

l Kun virran ulosottoa ei käytetä, muista sul-
kea kansi, koska pistorasiaan voi mennä li-
kaa, jolloin seurauksena voi olla oikosulku.

Digitaalikello*
Digitaalinen kello ilmaisee ajan, jonka virta-
avain tai toimintatila on ollut asetuksessa
“ON”- tai “ACC”.

Ajan asetus
Kello asetetaan aikaan painamalla painikkeita
seuraavasti.

1- Tuntien säätö
2- Minuuttien säätö
3- Minuuttien palauttaminen nollaan

 
10:30 - 11:29...... Muuttuu ajaksi 11:00
11:30 - 12:29...... Muuttuu ajaksi 12:00

HUOM
l Jos akun johdot irrotetaan korjauksen yhtey-

dessä tai muusta syystä, kello on säädettävä
oikeaan aikaan akun kytkemisen jälkeen.

Sisävalot

1- Etutilan valo & kartanlukuvalo*
2- Takasisävalo

HUOM
l Jos valot jäävät palamaan, kun moottori ei

käy, akku tyhjenee. Tarkasta sen tähden että
kaikki valot on sammutettu, ennen kuin
poistut auton luota.

Digitaalikello*

7-103OKTL19E2 Mukavuutta matkantekoon

7



Sisävalot

Edessä*

Takana (Tyyppi 1)*

Taka (tyyppi 2)*

Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

1-ON
( )

Valo syttyy riippumatta sii-
tä, onko ovi auki tai kiinni.

Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

2-OVI
( )

Viivytetty pois kytkentä
[Autot ilman keskuslukitus-
järjestelmää]
Valo syttyy, kun ovi ava-
taan. Se sammuu noin 7 se-
kunnin kuluttua kaikkien
ovien sulkemista.
Valo sammuu kuitenkin vä-
littömästi, jos virta-avain
käännetään “ON”-asentoon
kaikkien ovien ollessa sul-
jettuina.
[Autot keskuslukitusjärjes-
telmällä]
Valo syttyy, kun ovi ava-
taan. Se sammuu noin 15
sekunnin kuluttua kaikkien
ovien sulkemista.
Valo sammuu kuitenkin heti
seuraavissa tilanteissa kaik-
kien ovien ollessa kiinni:

Sisävalot
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Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

2-OVI
( )

l Kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asete-
taan ON.

l Kun auto lukitaan kes-
kuslukitustoiminnolla.

l Kun kauko-ohjauksella
toimivaa keskuslukitus-
ta tai kauko-ohjauksella
toimivan keskusluki-
tuksen avainta käyte-
tään auton lukitsemi-
seen.

l Jos autossa on kauko-
ohjauksella toimiva
käyttöjärjestelmä, sil-
loin kun käyttöjärjestel-
mää käytetään auton lu-
kitsemiseen.

Valokatkaisi-
men asento Päälle/pois

2-OVI
( )

Automaattinen katkaisu-
toiminto
Jos valo jätetään päälle vir-
ta-avaimen ollessa
“LOCK”- tai “ACC”-asen-
nossa tai jos toimintatilana
on OFF tai ACC ja ovi ava-
taan, valo sammuu auto-
maattisesti noin 30 minuutin
kuluttua.
Valo syttyy automaattisen
sammumisen jälkeen uudel-
leen seuraavissa tilanteissa:
l Kun virta-avain kään-

netään ON-asentoon tai
toimintatilaksi asete-
taan ON.

l Kun kauko-ohjauksella
toimivaa keskuslukitus-
ta tai kauko-ohjausjär-
jestelemää käytetään.

l Kun kaikki ovet ovat
kiinni.

3-POIS
( )

Valo sammuu riippumatta
siitä, onko ovi auki vai kiin-
ni.

HUOM
l Jos moottori käynnistetään avaimella ja

avain poistetaan ovien ollessa suljettuna, va-
lo palaa muutaman sekunnin ajan ja sammuu
sitten.

l Jos moottori käynnistetään kauko-ohjauksel-
la toimivalla käyttöjärjestelmällä ja toiminta-
tilaksi valitaan OFF, kun ovet ovat kiinni,
valo syttyy ja sammuu taas noin 15 sekunnin
kuluttua. (Jos kuuluu varustukseen).

l Valon sammumista edeltävää aikaväliä (vii-
västetty sammutus) voidaan säätää. Ota yh-
teys valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS
-huoltoliikkeeseen.

l Automaattista katkaisutoimintoa ei voi käyt-
tää, kun sisävalon kytkin on asennossa “ON”
tai asennossa ”
Toiminnon voi myös poistaa käytöstä. Ota
yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Sisävalot
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Kartanlukuvalot*
Valo syttyy kun painat katkaisinta (A). Kun
painat uudelleen, se sammuu.

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- Hansikaslokero
2- Aurinkolasien tasku*
3- Keskikonsolilokero
4- Keskikonsolin alataso

Hansikaslokero
Hansikaslokero voidaan lukita ja avata avai-
mella.

1- Lukitseminen
2- Avaaminen
3- Avaa painamalla painiketta.

HUOM
l Kun valot sytytetään ja valokatkaisin on

asennossa “ ”, “ ” tai “AUTO” (autot,
joissa on automaattinen valojenohjaus), han-
sikaslokeron valo syttyy.
Katso kohta “Yhdistelmävalojen ja valon-
vaihtimen katkaisin” sivulla 5-15.

Keskikonsolin alataso
Keskikonsolin alla oleva taso on lattiakonso-
lin osassa.

Säilytystilat
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HUOM
l Keskikonsolin alla oleva taso voidaan irrot-

taa, joten sitä voidaan käyttää säilytystilana.

l Kun käytetään kaupoissa myytävää USB-lii-
täntäjohtoa, joka yhdistetään USB-tuloliitän-
tään tai kaupoista saatavaan HDMI-liitäntä-
johtoon, joka on liitetty HDMI-tuloliitän-
tään, ja jos johdon liikapituutta pidetään säi-
lytyslokerossa ja taso asennetaan, käytettä-
vissä on vain se johdon osa, joka on vedetty
ulos.

l Älä käytä keskikonsolin alla olevaa tasoa
tuhkakuppina.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai ta-
son vaurioituminen.

Keskikonsolilokero
Ylä- ja alalokerot sijaitsevat keskikonsolin si-
sällä.

Keskikonsolilokeroa voidaan käyttää myös
kyynärnojana.

1- Ylälokero
2- Alalokero

Ylälokero
Avaa ylälokero nostamalla kansi.

Alalokero
Avaa alalokero nostamalla ylälokero.

HUOM
l Älä jätä käsiäsi väliin avatessasi ja sulkiessa-

si kantta.
l Ylälokero voidaan poistaa ja sitä voidaan

käyttää laatikkona.

Säilytystilat
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Aurinkolasien tasku*
Avaa nostamalla kansi.

TÄRKEÄÄ
l Taskua ei saa käyttää aurinkolaseja raskaam-

pien esineiden säilyttämiseen. Nämä esineet
voivat pudota.

HUOM
l Kaikenkokoiset ja malliset aurinkolasit eivät

ehkä sovi taskuun; on suositeltavaa tarkastaa
sopivuus ennen käyttöä.

Juomateline

VAROITUS
l Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton

sisälle. Jos kytkimet, johdot tai sähköosat
kastuvat, niihin tulee toimintahäiriö 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
Juomateline sijaitsee etuistuimien välissä.

Takaistuinta varten
Kun käytät juomatelinettä, anna kyynärnojan
pudota alas.

Juomateline

VAROITUS
l Älä suihkuta vettä tai virvokkeita auton

sisälle. Jos kytkimet, johdot tai sähköosat
kastuvat, niihin tulee toimintahäiriö 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.

Juomateline
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TÄRKEÄÄ
l Juoma voi läikkyä ajamisen aiheuttaman tä-

rinän johdosta. Jos juoma on erittäin kuuma,
voit saada palovammoja.

Molemmissa etu- ja takaovissa on pullonpi-
dikkeet.

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.

Sidontakoukku*
Kevyet esineet voidaan ripustaa koukkuun.

HUOM
l Älä ripusta raskaita tavaroita (yli 4 kg)

koukkuun.
Se voi vaurioittaa koukkua.

Apukahva
Näistä kahvoista voidaan tukea kehoa kädellä
autossa istuttaessa.

TÄRKEÄÄ
l Älä käytä apukahvoja autoon menemiseen

tai autosta poistumiseen. Apukahvat saatta-
vat irrota ja aiheuttaa henkilövahingon.

Sidontakoukku*
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Takkikoukku*
Takaistuimen apukahvassa on takkikoukku.

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.

Ensiapupakkauksen ja
varoituskolmion
kiinnitysnauhat*

Ensiapupakkauksen ja varoituskolmion voi
kiinnittää kuvan osoittamalla tavalla.

Single cab, Double cab
Isuimen taakse on pantu nauha ensiapupak-
kauksen ja varoituskolmion kiinnittäistä var-
ten.

Club cab
Ensiapupakkauksen kiinnityshihna on asen-
nettu lattian alle takapenkin vasemmalle puo-
lelle.

Varoituskolmion kiinnitysnauha on asennettu
vasemmalle puolelle takaistuimen alle.

Takkikoukku*
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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
ERA-GLONASS*
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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.

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. An-
na valtuutetun MITSUBISHI MOTORS
huoltopisteen tarkastaa järjestelmä.

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 vuot-
ta.
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.

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 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.

ERA-GLONASS*
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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 sekun-

nin ajan. (Auto voi olla paikassa, missä
radioaaltojen lähettäminen ja vastaan-
ottaminen 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 vuoksi tai muusta
syystä, suosittelemme, että otat yhteyden
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltopisteeseen.

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
Punainen lamppu Vihreä lamppu

Kun virta-avain tai toi-
mintatila asetetaan asen-
toon ON

Syttyy (noin 10 se-
kunniksi)

Syttyy (noin 10 se-
kunniksi)

Järjestelmän tarkistus on meneil-
lään.

Odota hetki.
Merkkivalot sammuvat, kun jär-
jestelmän tarkistus on valmis.
Jos punainen lamppu ja/tai vihreä
lamppu (ei(vät) syty, järjestelmäs-
sä saattaa olla vika. Tässä tapauk-
sessa vie auto välittömästi tarkas-
tettavaksi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

ERA-GLONASS*
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Tilanne
Merkkivalo

Syy Ratkaisu
Punainen lamppu Vihreä lamppu

Noin 20 sekunnin kuluttua
siitä, kun virta-avain tai
toimintatila on siirretty
asentoon “ON”

Sammuu Sammuu Järjestelmä toimii normaalisti. −

Palaa Sammuu Järjestelmässä voi olla vika tai
akku voi olla tyhjentynyt.

Vie auto välittömästi tarkastetta-
vaksi valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeeseen.

Kun hätäpuhelu on akti-
voitu.

Sammuu Vilkkuu (noin 0,5 se-
kunnin välein)

Järjestelmä soittaa hätäkeskuk-
seen.

−

Sammuu Vilkkuu (noin 2 se-
kunnin välein)

Järjestelmä lähettää sijainti- ja
ajoneuvotiedot hätäkeskukseen.

−

Sammuu Palaa Puheyhteys hätäkeskusoperaatto-
riin on olemassa.

Tarkistakaa tiedot hätäkeskusope-
raattorin kanssa.
Jos vihreä merkkivalo ei sammu
hätäpuhelun päätyttyä, vie auto
tarkastettavaksi valtuutettuun
MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeeseen.

Kun hätäpuhelu epäonnis-
tuu

Syttyy (noin 60 se-
kunniksi)

Sammuu Kun hätäpuhelu epäonnistuu. Suorita hätäpuhelu uudelleen tai
kutsu hälytysajoneuvo tai tiepal-
velun ajoneuvo suoraan lähim-
mästä yleisöpuhelimesta jne.

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.

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.

ERA-GLONASS*
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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.

HUOM
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.

4. Kun mikrofoni on normaali, paina SOS-
katkaisinta. Jos mikrofoni ei toimi nor-
maalisti, 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. Anna valtuu-
tetun MITSUBISHI MOTORS huoltopis-
teen tarkastaa järjestelmä.

6. Kun vihreä lamppu sammuu, testitila on
päättynyt.

ERA-GLONASS*
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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 5-19.

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 (kauko-
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. (Automaattivaihteistolla varustetut
autot (A/T))

2. Yksi muista syistä voi olla se, että akun
jännite on alhainen. Jos tätä tapahtuu,
kauko-ohjauksella toimiva keskusluki-
tus, kauko-ohjausjärjestelä ja ohjausluk-
ko eivät myöskään toimi. Ota yhteys val-
tuutettuun 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.

TÄRKEÄÄ
l Tarkista että toisen auton akku on 12 volttia.

Siinä on oltava 12-voltin akku.
Jos toisen auton sähköjärjestelmän jännite ei
ole 12 V, oikosulku voi vaurioittaa kumpaa-
kin 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.

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 käsijarru kun-
nolla. Aseta automaattivaihteisto “P”-
asentoon (PYSÄKÖINTI) tai käsivaih-
teisto “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.

Auton rikkoutuminen
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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 lääkäriin.

5. Kytke käynnistyskaapelin pää  tyhjän
akun (A) positiiviseen (+) liittimeen ja
toinen pää  apuakun (B) positiiviseen
(+) liittimeen.
Kytke käynnistyskaapelin toinen pää 
apuakun (B) negatiiviseen (—) liitti-
meen ja toinen pää  auton moottori-
lohkoon siten, että tyhjä akku on mah-
dollisimman kaukana akusta.

HUOM
l Irrota liittimen kansi ennen kuin liität käyn-

nistyskaapelin akun positiiviseen (+) liitti-
meen.
(Katso kohta “Akku” sivulla 10-09.)

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.

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 Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä va-

rustetuissa autoissa paina Auto Stop & Go
(AS&G) OFF -kytkintä ennen auton pysäyt-
tämistä, jolloin Auto Stop & Go (AS&G) -
järjestelmä poistuu käytöstä ja estää mootto-
rin automaattisen sammutuksen, ennen kuin
akku on latautunut riittävästi.
Katso kohta “Poiskytkeminen” sivulla 6-25.

7. Kun moottori on käynnistetty, irrota kaa-
pelit vastakkaisessa järjestyksessä ja an-
na moottorin käydä useamman minuutin
ajan.

Käynnistys hätätilanteessa
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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 6-53.

Moottorin
ylikuumeneminen

Jos moottori ylikuumenee, “ ” 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 Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä va-

rustetuissa autoissa 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 6-25.

[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.

3. Varmista, että tuuletin (A) toimii.
[Jos jäähdytystuuletin toimii]
Kun jäähdytysnesteen korkean lämpöti-
lan varoitus on sammunut, pysäytä
moottori.
[Jos jäähdytystuuletin ei toimi]

Sammuta moottori heti ja ota yhteys val-
tuutettuun MITSUBISHI MOTORS -
huoltoliikkeeseen.

A- Jäähdyttimen puhallin
B- Paisuntasäiliö
C- Jäähdyttimen korkki

VAROITUS
l Varo etteivät kätesi tai vaatteesi jää kiinni

jäähdyttimen puhaltimeen.

Moottorin ylikuumeneminen
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4. Tarkista paisuntasäiliössä (B) olevan
jäähdytysnesteen määrä.

TÄYSI

ALHAINEN

5. Lisää jäähdytysnestettä jäähdyttimeen
ja/tai paisuntasäiliöön tarpeen mukaan
(ks. kohta Huoltotoimet).

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 lisäämi-
nen äkillisesti voi vioittaa moottoria. Odota
että moottori jäähtyy ja lisää sitten jäähdy-
tysnestettä 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.

Polttoainejärjestelmän
ilmaaminen

Polttoainejärjestelmä on ilmattava alla kuva-
tulla tavalla, jos polttoaineen saanti heikke-
nee ajon aikana.
Pumppaa käsipumppua (A) polttoaineen suo-
dattimen päällä, kunnes käsipumppu jäykis-
tyy.
Yritä sitten uudelleen käynnistää moottori.
Ellei moottori käynnisty, toista yllä kuvattu
prosessi.

TÄRKEÄÄ
l Älä tupakoi tai pidä avotulta auton lähellä,

kun ilmaat polttoainejärjestelmää.
l Pyyhi huolellisesti pois kaikki läikkynyt

polttoaine, joka voi syttyä ja aiheuttaa tuli-
palon.

Veden poisto polttoaineen
suodattimesta

Jos polttoaineen suodattimen merkkivalo syt-
tyy kojetaululla ajon aikana, se ilmaisee, että
vettä on kerääntynyt polttoaineen suodatti-
meen. Jos tämä tapahtuu, poista vesi alla ku-
vatulla tavalla.

1. Löysää polttoaineen suodattimen tyhjen-
nystulppa (A).

Polttoainejärjestelmän ilmaaminen
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2. Liikuta käsipumppua (B) hitaasti 6 tai 7
kertaa, jotta vesi poistuu tyhjennystulpan
(A) läpi.

3. Kiristä tyhjennystulppa (A), kun vettä ei
enää tule ulos.

4. Poista ilma polttoainejärjestelmästä.
(Katso kohta “Polttoainejärjestelmän il-
maaminen” sivulla 8-10).

5. Tarkasta, että polttoaineen suodattimen
merkkivalo syttyy, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon tai kun toimintati-
laksi asetetaan “ON”, ja sammuu, kun
moottori käynnistetään. Suosittelemme,
että pyydät tarvittavat tiedot asiantunti-
jalta.

TÄRKEÄÄ
l Älä tupakoi tai pidä avotulta auton lähellä,

kun ilmaat polttoainejärjestelmää.

TÄRKEÄÄ
l Pyyhi huolellisesti pois poistettu vesi, koska

veteen sekoittunut polttoaine voi syttyä ja ai-
heuttaa tulipalon.

Työkalut, tunkki ja tunkin
kahva

Säilytys
Työkalujen, tunkin ja tunkin kahvan säilytys-
paikka on hyvä muistaa hätätilanteen tullen.

Single cab
Tyyppi 1

A- Työkalu (rengasmutteriavain)
B- Tunkin kahva

C- Tunkki

Tyyppi 2

A- Työkalut
B- Tunkin kahva
C- Tunkki

Club cab

A- Työkalut
B- Tunkki
C- Tunkin kahva

Työkalut, tunkki ja tunkin kahva
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Double cab
Tyyppi 1

A- Työkalu (rengasmutteriavain)
B- Tunkin kahva
C- Tunkki

Tyyppi 2

A- Työkalut
B- Tunkin kahva
C- Tunkki

Työkalut

Tyyppi 1
Club cabSingle cab/Double cab

Single cab/Double cab
1- Rengasmutteriavain

Club cab
1- Työkalupussi
2- Rengasmutteriavain

Tyyppi 2

1- Työkalupussi
2- Rengasmutteriavain
3- Tongit
4- Ajaja
5- Ruuviavain

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-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tä-
män käyttäjän käsikirjan lopussa olevassa
osiossa “Vaatimustenmukaisuusvakuutus”.

Työkalut, tunkki ja tunkin kahva
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HUOM
• Yrityksen nimi, valmistajan ja sen val-

tuuttaman edustajan koko osoite sekä tun-
kin määritykset ovat EY-vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksessa.

Työkalujen, tunkin ja tunkin
kahvan irrottaminen ja säilytys

Single cab
Työkalut, tunkki ja tunkin kahva sijaitsevat
istuimen takana.

1. Kallista selkänojaa eteenpäin.
(Katso kohta “Etuistuimet” sivulla 4-02).

2. <Malli 1>
Irrota rengasmutteriavain (A) pitimestä
(B), ja ota avain pois.
<Malli 2>
Irrota kiinnityshihna (C) ja ota työkalut
(D) pois.

3. Irrota lukituspultti (E) ja ota tunkki (F)
sitten pois.

4. Irrota tunkin kahva (G) pitimestä (H), ja
ota kahva pois.

5. Toimi vastakkaisessa järjestyksessä, kun
panet työkalut, tunkin ja tunkin kahvan
säilöön.

HUOM
l Kun säilytät tunkin kahvaa, aseta tunkin

kahvan mustalla merkitty osa (I) pitimen (H)
kohdalle.

Club cab
Työkalut säilytetään tavaratilan vasemmalla
puolella lattian alla.
Tunkki ja tunkin kahva säilytetään tavaratilan
vasemmalla puolella lattian alla.

1. Nosta istuimen istuintyyny. Katso kohta
“Istuintyynyn kääntäminen (Club cab)*”
sivulla 4-04.
Avaa takaovi. Katso kohta “Takaoven
avaaminen tai sulkeminen (Club cab)”
sivulla 3-16.

Työkalut, tunkki ja tunkin kahva
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2. Avaa kansi.

3. Irrota kiinnityshihna (A) ja ota työkalut
(B) pois vasemmalta puolelta.

4. Irrota kiinnityshihna (C) ja ota tunkki
(B) pois oikealta puolelta.

5. Irrota tunkin kahva (E) pitimestä (F), ja
ota tunkin kahva pois oikealta puolelta.

6. Toimi vastakkaisessa järjestyksessä, kun
panet työkalut, tunkin ja tunkin kahvan
säilöön.

HUOM
l Kun säilytät tunkin kahvaa, aseta tunkin

kahvan värillä merkitty osa pitimen merkin
kohdalle, ja aseta tunkki pitimeen.

Double cab
Työkalut, tunkki ja tunkin kahva säilytetään
takaistuimen takana.

1. Kallista sitten takaistuimen selkänoja
eteenpäin.
(Katso kohta “Istuimen selkänojan kään-
täminen eteen (Double cab)” sivulla
4-04).

2. <Malli 1>
Irrota rengasmutteriavain (A) pitimestä
(B), ja ota avain pois.
<Malli 2>
Irrota kiinnityshihna (C) ja ota työkalut
(D) pois.

Työkalut, tunkki ja tunkin kahva
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3. Irrota lukituspultti (E) ja ota tunkki (F)
sitten pois.

4. Irrota tunkin kahva (G) pitimestä (H), ja
ota kahva pois.

5. Toimi vastakkaisessa järjestyksessä, kun
panet työkalut, tunkin ja tunkin kahvan
säilöön.

HUOM
l Kun säilytät tunkin kahvaa, aseta tunkin

kahvan mustalla merkitty osa (I) pitimen (H)
kohdalle.

Tunkin kahvan käyttö (Club
cab)

1. Samalla kun painat kahvan lukkosokkaa
(A) mustan merkin kohdalla, vedä pois
ja irrota sisäkahva (B).

Työkalut, tunkki ja tunkin kahva
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2. Vedä sisäkahva (B) sitten takaisin samal-
la kun painat lukkosokkaa (C) ja työnnä
se ulkokahvaan (D), kunnes lukkosokka
lukitsee sen paikalleen kuvassa esitetyllä
tavalla.

3. Samalla kun painat kootun kahvan (E)
lukkosokkaa (F), työnnä valkoisella mer-
kittyä kahvaa (G), kunnes lukkosokka
lukitsee sen paikalleen kuvassa esitetyllä
tavalla.

Renkaan vaihto
Pysäytä auto turvalliseen tasaiseen paikkaan
ennen kuin vaihdat renkaan.

1. Pysäköi auto tasaiselle ja vakaalle alus-
talle, jolla ei ole esimerkiksi irtokiviä.

2. Aseta käsijarru tukevasti.
3. Käännä käsivaihteisissa autoissa virta-

avain LOCK-asentoon tai aseta toiminta-
tilaksi OFF ja siirrä vaihdevipu R-asen-
toon (peruutus).
Siirrä automaattivaihteisissa autoissa va-
litsinvipu “P”-asentoon (PYSÄKÖINTI)
ja käännä virta-avain “LOCK”-asentoon
tai aseta toimintatilaksi OFF.

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.

Renkaan vaihto
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HUOM
l Ellei sopivia esteitä ole saatavissa, käytä ki-

viä tai muita riittävän suuria kappaleita, jot-
ka pitävät pyörän paikoillaan.

6. Ota esille tunkki, tunkin kahva ja mutte-
riavain.
Katso kohta “Työkalut, tunkki ja tunkin
kahva” sivulla 8-11.

Vararengastiedot
Vararengas säilytetään tavaratilan lattian 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 10-11).

Vararenkaan irrottaminen
1. Aseta tunkin kahva. (Club cab)

(Katso kohta “Tunkin kahvan käyttö
(Club cab)” sivulla 8-15.)

2. Työnnä tunkin kahva (A) takaluukun alla
olevaan reikään (B).

3. Työnnä tunkin kahvan tappi (C) tukevas-
ti varapyörän kannattimen pidikkeeseen
(D).

4. Työnnä rengasmutteriavain (E) tunkin
kahvan reiän (F) päähän ja käännä sitä
sitten vastapäivään ja laske varapyörä
täysin maahan ja löysää ketju.

Renkaan vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Kun irrotat vararenkaan, huomioi seuraavat

seikat.
Jos et noudata niitä, seurauksena vararen-
kaan kannatin voi rikkoutua.
• Älä käytä moottorikäyttöistä työkalua.

Käytä pyöränmutterin avainta, joka on au-
tossa.

• Älä käytä yli 400 N:n vääntömomenttia
pyöränmutterin kiristyksessä.

5. Poista ripustuslevy (G) varapyörästä.

HUOM
l Aseta vararengas auton rungon alle puhjen-

neen renkaan viereen: Se pienentää vahin-
koa, jos tunkki sattuisi luiskahtamaan pai-
koiltaan.

Renkaan vaihtaminen
1. Löysää pyörän mutterit rengasmutteria-

vaimella. Älä vielä irrota muttereita ko-
konaan.

2. Pane tunkki yhden tunkin nostopaikan
kohdalle kuvan osoittamaan paikkaan.
Käytä nostokohtaa, joka on lähinnä vaih-
dettavaa rengasta.

Renkaan vaihto
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A- Etunostokohta

B- Takanostokohta

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 aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä
tunkkia aina tasaisella, kovalla alustalla.
Ennen kuin asetat tunkin, tarkasta että
maassa tunkin alla ei ole hiekkaa tai pik-
kukiviä.

HUOM
l Nostettaessa auton takaosaa käännä tunkin

kärkeä niin että uraosa (C) osuu oikein sille
varattuun kohtaan.

3. Käännä tunkin kahvalla päästöventtiiliä
(D) myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

4. Aseta tunkin kahva tunkin kannattimeen
ja aseta kahvan päässä oleva lovi (H)
kannattimen koukkuun (E).

5. Liikuta tunkin kahvaa ylös ja alas, kun-
nes tunkin junttapää nousee juuri auton
nostokohdan alapuolelle. Varmista, että
tunkki osuu oikein auton nostokohtaan.
Nosta auto liikuttamalla tunkin kahvaa
ylös ja alas.

HUOM
l Tämä tunkki on kaksivaiheinen laajeneva

tyyppinen.

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.

Renkaan vaihto
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VAROITUS
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.

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.

6. Irrota pyörän mutterit mutteriavaimella
ja ota sitten rengas pois.

TÄRKEÄÄ
l Käsittele vannetta varovasti rengasta vaih-

dettaessa niin että vanteen pinta ei naar-
muunnu.

7. Puhdista lika yms. navan pinnalta (G),
navan pulteista (H) tai renkaan kiinnitys-
rei’istä (I) ja aseta vararengas paikoil-
leen.

VAROITUS
l Asenna vararengas siten, että venttiilin

kanta (J) on ulospäin. Jos venttiilin kanta
(J) ei ole näkyvissä, olet asentanut ren-
kaan väärin päin.
Jos autoa käytetään vararenkaan ollessa
asennettu väärinpäin, auto voi vioittua ja
seurauksena voi olla onnettomuus.

8. 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

Renkaan vaihto
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Tyyppi 2

HUOM
l Laippamuttereita voidaan tilapäisesti käyttää

myös teräsvaravanteissa kuvassa esitetyllä
tavalla, mutta ne on palautettava mahdolli-
simman pian alkuperäiseen vanteeseen ja
renkaaseen.

TÄRKEÄÄ
l Älä öljyä pyörän pultteja tai muttereita, kos-

ka tällöin mutterit kiristyvät liikaa.

HUOM
l Jos kaikki 4 alumiinivanteista pyörää vaih-

detaan teräsvanteisiksi, esim. talvirenkaita
vaihdettaessa, käytä suippoja muttereita.

9. Aseta tunkin kahvan päässä oleva kolo
(K) tunkin venttiiliin (L).
Käännä päästöventtiiliä hitaasti vastapäi-
vään tunkin kahvalla ja laske autoa, kun-
nes rengas koskettaa maahan.

VAROITUS
l Muista avata päästöventtiili hitaasti. Jos

se avataan nopeasti, auto putoaa äkillises-
ti ja tunkki voi siirtyä pois auton alta, jol-
loin voi tapahtua vakava onnettomuus.

10. Kiristä mutterit ristisuunnassa 2 tai 3
vaiheessa, kunnes joka mutteri on kiris-
tetty tiukasti.

 
Kiristysmomentti

Teräsvanne: 137–157 Nm
Alumiinivanne: 118–137 Nm

(Saadaan kohdistamalla voima ajoneu-
von mukana tulevan rengasmutteria-
vaimen päähän.
Teräsvanne: 510–580 N
Alumiinivanne: 440–500 N)

TÄRKEÄÄ
l Älä koskaan kiristä muttereita painamalla

avainta jalalla tai käyttämällä putkea avai-
men jatkeena lisävoiman saamiseksi. Silloin
mutterit saattavat kiristyä liikaa.

11. Laske tunkki kokonaan ja ota se pois.

Renkaan vaihto
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TÄRKEÄÄ
l Jos päästöventtiiliä löysätään liikaa (vähin-

tään 2 kierrosta) vastapäivään, tunkin öljyä
vuotaa ulos, eikä tunkkia voi käyttää.

l Sulje päästöventtiili hitaasti, kun lasket au-
toa, koska venttiili voi vioittua.

HUOM
l Joskus autoa nostettaessa kyseisen kohdan

uraosa ei irtaannu. Jos näin tapahtuu, keinuta
autoa jotta painin laskee.

l Jos tunkki on vaikea irrottaa käsin, aseta tun-
kin kahva (M) kannattimeen (N). Irrota
tunkki sitten kahvan avulla.

AHZ101131

12. Paina mäntä kokonaan alas ja käännä
päästöventtiiliä myötäpäivään niin pit-
källe kuin se menee.

13. Tarkista renkaan ilmanpaine. Ilmanpai-
nearvot näkyvät oveen kiinnitetyssä tar-
rassa. Katso kuva.

TÄRKEÄÄ
l Rengaspaine tulee tarkastaa säännöllisesti ja

pitää oikeana rengasta säilytettäessä.
l Kun rengas on vaihdettu ja autoa on ajettu

noin 1.000 km, kiristä pyörän mutterit uudel-
leen, jos ne ovat löystyneet.

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. Asenna ripustuslevy (A) pyörän levyn

reikään.

2. Käännä rengasmutteriavainta (B) myötä-
päivään ja kiristä ketju.

Renkaan vaihto
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HUOM
l Varmista että ripustuslevy on asennettu tuke-

vasti pyörän levyn reikään, kun pyörä on
nostettu juuri nostettu maasta.

3. Kun vararengas on kiinnitetty, varmista,
ettei se ole löysällä (kiristysmomentin on
oltava noin 40 Nm (saadaan aikaan käyt-
tämällä 200 N:n voimaa pyöränmutterin
kiristyksen lopussa.)). Vedä sitten tunkin
kahvaa ja varo, ettei se käänny vastak-
kaiseen suuntaan.

TÄRKEÄÄ
l Varapyörän tulee olla aina tukevasti paikoil-

laan.
Jos puhjennut rengas on vaihdettu, pane
puhjennut rengas vararenkaan säilytyspaik-
kaan renkaan ulkopinta ylöspäin ja kiinnitä
se huolellisesti rengasmutteriavaimella.

l Kun asennat vararenkaan, huomioi seuraavat
seikat. Jos et noudata niitä, seurauksena va-
rarenkaan kannatin voi rikkoutua.
• Älä käytä moottorikäyttöistä työkalua.

Käytä pyöränmutterin avainta, joka on au-
tossa.

• Älä käytä yli 400 N:n vääntömomenttia
pyöränmutterin kiristyksessä.

4. Korjauta rengas mahdollisimman pian.

Työkalujen, tunkin ja tunkin
kahvan säilytys
Laita tunkki, tunkin kahva ja rengasmutteria-
vain säilytykseen päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin ne otetaan esille.
Katso kohta “Työkalut, tunkki ja tunkin kah-
va” sivulla 8-11.

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.

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.

Hinaus
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Hinaus hinausautolla

TÄRKEÄÄ
l Tätä autoa ei voi hinata kuvassa näkyvällä

nostinmallisella hinausautolla (Malli A).
Nostolaitteen käyttö voi vaurioittaa puskuria
ja auton etuosaa.

l Muista asettaa 4WD-autoissa vetotavan va-
lintavipu 2H-asentoon ja kuljeta auto kuvan
osoittamalla tavalla vetopyörien ollessa vau-
nun päällä (Tyyppi D tai E). Älä yritä kos-
kaan hinata vetotavan valintavivun ollessa
“4H”- tai “4L”-asennossa (Easy Select
4WD), “4H”-, “4HLc”- tai “4LLc”-asennos-
sa (Super Select 4WD II) ja vain etu- tai ta-
kapyörät maassa (Tyyppi B, tai C) kuvassa
esitetyllä tavalla. Siitä on seurauksena veto-
järjestelmän vaurioituminen tai että auto voi
liikkua äkkiarvaamatta hinausautoa vasten.
Ellet voi siirtää vetotavan valintavipua 2H-
asentoon tai vaihteisto ei toimi tai se on
vioittunut, kuljeta auto kuvan osoittamalla
tavalla kaikkien pyörien ollessa vetovaunun
päällä (Tyyppi D tai E).

l Jos ajovakaus- ja pidonhallintajärjestelmällä
(ASTC) varustettua autoa hinataan virta-
avaimen ollessa “ON”-asennossa tai toimin-
tatilan ollessa ON, ja vain etupyörät tai vain
takapyörät on nostettu maasta, pidonhallinta-
järjestelmä saattaa toimia ja aiheuttaa onnet-
tomuuden.

l Jos 2WD auton vaihteisto on vioittunut, kul-
jeta auto niin että vetopyörät ovat irti maasta
(Malli C, D tai E).

TÄRKEÄÄ
l Jos autossa on automaattivaihteisto ja sitä hi-

nataan vetopyörien ollessa maassa (Tyyppi
B) kuvan osoittamalla tavalla, varmista, ettei
alla esitetty hinausnopeus ja -matka ylity,
koska voimansiirtojärjestelmä voi vaurioi-
tua.
 
Hinausnopeus: 30 km/h
Hinausmatka: 80 km
 
Noudata hinausnopeutta ja -matkaa koskevia
paikallisia lakeja ja määräyksiä.

l Älä hinaa käsivaihteisia autoja takapyörät
maassa (tyyppi B) kuvassa esitetyllä tavalla.

Hinaus etupyörien ollessa irti
maasta (Malli B)
Automaattivaihteisissa autoissa siirrä valit-
sinvipu N-asentoon (VAPAA).
Vapauta käsijarru.

TÄRKEÄÄ
l Älä hinaa koskaan automaattivaihteista au-

toa etupyörien ollessa irti maasta (ja taka-
pyörien ollessa maassa) (Malli B), jos auto-
maattivaihteiston öljymäärä on alhainen. Se
voi aiheuttaa vakavan ja kalliiksi tulevan
vian vaihteistoon.

Hinaus takapyörien ollessa irti
maasta (Malli C)
Siirrä vaihdevipu “N”-asentoon (Vapaa) (kä-
sivaihteisto) tai valitsinvipu “N”-asentoon
(VAPAA) (automaattivaihteisto). Käännä vir-
ta-avain “ACC”-asentoon tai aseta toimintati-
laksi ACC ja kiinnitä ohjauspyörä eteenpäin
ajosuuntaan köydellä tai vöillä. Älä koskaan
käännä virta-avainta “LOCK”-asentoon tai
aseta toimintatilaksi OFF hinauksen aikana.

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.

Hinaus
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HUOM
l Muiden kuin varsinaisten hinauskoukkujen

käyttö voi vahingoittaa auton koria.
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 automaattivaihteis-
to, käännä virta-avain “ON”-asentoon.
[Autot, joissa on kauko-ohjausjärjestel-
mä]
Kun ajoneuvossa on käsivaihteisto, aseta
toimintatilaksi ACC tai ON.
Jos ajoneuvossa on automaattivaihteisto,
aseta toimintatilaksi ON.

HUOM
l Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmällä va-

rustetuissa autoissa 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 6-25.

VAROITUS
l Koska moottori ei käy, jarru- ja ohjauste-

hostin eivät toimi. Sen vuoksi ohjaamiseen
ja jarruttamiseen tarvitaan voimaa taval-
lista enemmän. Autoa on silloin hyvin vai-
kea ajaa.

TÄRKEÄÄ
l Älä jätä virta-avainta LOCK-asentoon tai

toimintatilaa valintaan OFF. Ohjauspyörä
lukkiutuu, jolloin autoa ei voi ohjata.

3. Siirrä vaihdevipu N-asentoon (Neutral)
(käsivaihteisto) tai valitsinvipu N-asen-
toon (NEUTRAL) (automaattivaihteis-
to).

4. 4WD-ajoneuvoissa aseta vetotavan va-
lintavipu asentoon 2H.

5. Kytke varoitusvilkkuvalot, jos laki niin
määrää. (Noudata paikallisia tieliikenne-
sääntöjä.)

6. 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.

Hinaus
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TÄRKEÄÄ
l Jos automaattivaihteista autoa hinataan toi-

sella autolla kaikkien pyörien ollessa maas-
sa, varmista, etteivät seuraava hinausnopeus
ja -matka ylity, sillä muuten vaihteisto voi
vaurioitua.
 
Hinausnopeus: 30 km/h
Hinausmatka: 80 km
 
Noudata hinausnopeutta ja -matkaa koskevia
paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Jos autolla hinataan toista au-
toa (vain autot, joissa on takahi-
nauskoukku)
Takahinauskoukku sijaitsee kuvan osoitta-
massa paikassa. Kiinnitä hinausköysi takahi-
nauskoukkuun.
Noudata muilta osin kohdan “Jos autoasi hi-
nataan toisella autolla” ohjeita.

HUOM
l Muiden kuin varsinaisen hinauskoukun käyt-

tö voi vahingoittaa auton koria.

TÄRKEÄÄ
l Kun aiot hinata toista autoa Super Select

4WD II -vaihteisella autolla, siirrä vetotavan
valintavipu “4H”-asentoon.
“2H”-ajon valinta voi nostaa tasauspyöräs-
tön öljyn lämpötilaa, mikä voi vaurioittaa
vetojärjestelmää.
Vetokoneistoon voi myös kohdistua liialli-
nen kuormitus, mistä voi olla ehkä seurauk-
sena öljyvuoto, komponentin kiinnileikkau-
tuminen tai muu vakava vika.

HUOM
l Älä hinaa raskaampaa autoa kuin oma auto-

si.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa
ajaminen

Tulvivilla teillä

l Vältä tulvivia teitä. Jos tielle on tulvinut
vettä, ajaminen niillä voi johtaa ajoneu-
von vakavaan vaurioitumiseen.
• Moottorin sammuminen
• Oikosulku sähköosissa
• Veden sisään tunkeutumisesta aiheutu-

va moottorivaurio.
Kun olet ajanut tiellä, johon on tulvinut
vettä, teetä tarkastus valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huoltoliik-
keessä ja suorita tarvittavat korjaukset.

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen
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Märällä tiellä

l Ajettaessa sateella tai tiellä, jolla on pal-
jon lätäköitä, renkaiden ja tien pinnan
väliin voi muodostua vesikerros.
Se vähentää renkaiden kitkavastusta tiel-
lä, joten ohjattavuus ja jarrutus heikke-
nevät.
 
Tämän estämiseksi, ota huomioon seu-
raavat tekijät:
 
(a) Aja hitaasti.
(b) Älä aja kuluneilla renkailla.
(c) Pidä aina oikea renkaiden ilmanpai-
ne.

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). Jos autossa on ABS-jarrut,
pysäytä painamalla jarrupoljinta kovasti
ja jatka painamista. Ellei autossa ole
ABS-järjestelmää, pumppaa jarrupoljinta
lyhyillä nopeilla painalluksilla, painaen
aina jarrupoljin aivan pohjaan ja vapaut-
taen täysin parhaan jarrutustehon saami-
seksi.

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.

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.

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 koske-
vien ympäristösuojelulakien vaatimukset. Va-
litse pesumateriaalit yms. huolellisesti voi-
daksesi olla varma, että ne eivät sisällä syö-
vyttäviä aineita. Epäilyttävissä tapauksissa
suosittelemme, että otat yhteyden asiantunti-
jaan näitä materiaaleja 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 lasinlämmit-
timen 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, kangas- ja nukka-
pintaiset 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.
Jos tällaisia tuotteita käytetään kojelautaan
tai muihin osiin, ne voivat aiheuttaa heijas-
tuksia tuulilasiin ja heikentää näkyvyyttä.
Jos tuotteita joutuu sähkölaitteiden katkaisi-
miin, ne voivat johtaa laitteen vikaantumi-
seen.

Verhoilu
1. Jotta uuden auton arvo säilyisi, käsittele

verhoilua varovasti ja pidä sisätilat puh-
taana.
Puhdista istuimet pölynimurilla tai har-
jalla. Puhdista tahriintuneet tekonahkais-
tuimet sopivalla puhdistusaineella. Mo-
lemmat kankaat voidaan puhdistaa 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.

Aito nahka*
1. Kun haluat puhdistaa, pyyhi nahkapinnat

pehmeällä pyyhkeellä, joka on kastettu
mietoon saippuan ja veden seokseen.

Auton huoltaminen
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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 kui-
vaa se pehmeällä liinalla. Puhdista pesun jäl-
keen varovasti ovien, konepellin jne. liitokset
ja reunat, joihin lika helposti pesiytyy.

TÄRKEÄÄ
l Kun peset auton tai pyörien alta, varo vahin-

goittamasta käsiäsi.

TÄRKEÄÄ
l Jos autossa on sadeanturipyyhkimet, poista

sadeanturi käytöstä ennen auton pesua aset-
tamalla pyyhkimien vipu “OFF”-asentoon.
Muuten pyyhkimet toimivat, kun tuulilasiin
suihkuaa vettä, ja voivat vaurioitua.

l Pyri välttämään pesuautomaattien liiallista
käyttöä, sillä niiden harjat voivat naarmuttaa
maalipintaa, jolloin maali menettää hohton-
sa.
Naarmut näkyvät erityisesti tummasävyisis-
sä 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 rungosta.
• Kun peset ovilasin ympärystä, pidä suutin

yli 70 cm etäisyydellä ja suorassa kulmas-
sa lasin pintaan nähden.

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.

Auton ulkopuolen puhdistaminen
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TÄRKEÄÄ
l Kiinnitä automaattisessa autopesussa huo-

miota seuraaviin seikkoihin. Katso lisätietoja
käyttäjän käsikirjasta tai ota yhteyttä autope-
sun omistajaan. Ellei seuraavia ohjeita nou-
dateta, siitä voi olla seurauksena auton vau-
rioituminen.
• Ulkopuolella olevat peilit vedetään sisään.
• Jos autossa on pilariantenni, se voidaan

vetää sisään.
• Jos autossa on kattoantenni, se voidaan ir-

rottaa.
• Kiinnitä lasinpyyhkimien varret paikoil-

leen teipillä.
• Jos autossa on sadeanturipyyhkimet, pois-

ta sadeanturi käytöstä asettamalla pyyhki-
mien vipu “OFF”-asentoon.

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.
Kuivaa pesun jälkeen kumiosat ja ovien tii-
visteet huolellisesti, jotta ovet 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.

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.
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 näin kuitenkin tapahtuu, pyyhi aineet
pois pehmeällä liinalla tai säämiskällä ja
käytä neutraalia pesuliuosta, ja huuhdo heti
tahraantuneet kohdat vedellä.

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 ja vesisuihkulla.
2. Käytä neutraalia pesuainetta likaan, jota

ei voida poistaa vedellä.
Huuhtele pesuaine pois pyörän pesun
jälkeen.

3. Kuivaa pyörä huolellisesti säämiskällä
tai pehmeällä liinalla.

Auton ulkopuolen puhdistaminen
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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.
Lasinpuhdistusaine on tarpeen öljyn, rasvan,
hyönteisten ym. poistamiseksi. Kun olet pes-
syt lasin, kuivaa se puhtaalla, kuivalla, peh-
meällä liinalla. Älä koskaan käytä ikkunoiden
puhdistamiseen kangasta, jolla on puhdistettu
maalipintaa. Maalipinnasta irtoava vaha saat-
taa 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, hyönteisten yms. poistamiseen pyyh-
kimen sulista. Vaihda pyyhkimen sulat, jos ne
eivät enää pyyhi hyvin. (Katso sivu 10-14.)

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 toimenpidettä koskevia ohjeita ja va-
roituksia.

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 toimintatilak-
si OFF, jotta voit työskennellä moottoriti-
lassa turvallisesti.

VAROITUS
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.

Huollon varotoimet
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1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Jarrunestesäiliö
3. Jarrunestesäiliö*
4. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
5. Moottoriöljyn määrän mittari
6. Ohjaustehostimen öljysäiliö
7. Pesunestesäiliö
8. 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.

HUOM
l Käytä polttoainetyyppiä, jota on suositeltu

kohdassa “Polttoaineen valinta” sivulla 2-02.

Konepelti

Avaaminen
1. Avaa konepellin lukko vetämällä vapau-

tusvivusta.

Katalysaattori
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2. Nosta konepelti samalla, kun painat tur-
vahakasta.

HUOM
l Avaa konepelti vain, kun tuulilasinpyyhki-

met ovat säilytysasennossa. Muuten kone-
pelti, 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.

HUOM
l Jos konepelti ei sulkeudu näin, pudota se

hieman korkeammalta.
l Älä paina konepeltiä kovaa alas, se voi vau-

rioitua.

Konepelti
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Moottoriöljy

Tarkasta ja täytä moottoriöljyä
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 vaakasuoraan.
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. Irrota mittatikku ja katso öljymäärä, jon-
ka tulee olla aina merkkien välissä.

7. Jos öljymäärä on määritellyn rajan ala-
puolella, avaa venttiilikoneiston päällä
oleva korkki ja lisää moottoriin niin pal-
jon öljyä että pinta on merkkien välissä.
Älä täytä liikaa voidaksesi välttää moot-
torin vioittumisen. Muista käyttää sa-
mantyyppistä moottoriöljyä äläkä sekoi-
ta erityyppisiä öljyjä keskenään.

8. Sulje korkki huolellisesti öljyn lisäyksen
jälkeen.

9. Varmista öljyn taso toistamalla vaiheet 4
- 6.

HUOM
l Tarkista öljy tai lisää öljyä seuraavasti.

• Kun öljy tarkistetaan yllä olevan vaiheen
6 mukaisesti, tarkista määrä öljytikun ma-
talalta puolelta, koska öljyn määrä näkyy
eri tavoin öljytikun eri puolillak.

• Autoissa, joissa ei ole dieselhiukkassuo-
datinta (DPF), öljyn määrän pitäisi olla
öljytikussa välillä (A) - (B).

HUOM
• Autoissa, joissa on dieselhiukkassuodatin

(DPF), öljyn määrän pitäisi olla öljytikus-
sa välillä (A) - (C) (öljynvaihdon merkki).
Jos öljyn määrä on öljynvaihdon merkin
(C) yläpuolella, vaihda öljy mahdollisim-
man pian.
Öljyä on lisättävä enimmäistason merk-
kiin (B) saakka.

• Jos autossa on dieselhiukkassuodatin
(DPF), moottoriöljyn määrä kasvaa hie-
man, sillä siihen sekoittuu hieman poltto-
ainetta, kun DPF polttaa pakokaasupääsy-
jen hiukkasia (PM). Se ei kuitenkaan tar-
koita vikaa.

• Moottoriöljyn määrä kasvaa hieman, kos-
ka moottoriöljyyn sekoittuu hieman polt-
toainetta, kun DPF polttaa pakokaasupää-
syjen hiukkasia (PM). Se ei tarkoita vikaa.
Seuraavissa olosuhteissa moottoriöljyn
määrä voi helposti kasvaa. Suosittelem-
me, 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. Kat-
so huoltotaulukko.

l Jäteöljyn käsittelyohjeet ovat sivulla 2-06.

Moottoriöljy
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Moottoriöljyn valinta

l Valitse öljyn SAE-viskositeetti vallitse-
van lämpötilan mukaan.

l Käytä seuraavan luokituksen mukaista
moottoriöljyä:
• ACEA-luokitus:

“For service C1, C2, C3 tai C4”
• JASO-luokka:

“For service DL-1”

Jos näitä luokkia ei ole saatavana, ota yhteys
valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huol-
topisteeseen.

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).
Nestepinnan tulisi olla säiliön L- (ALHAI-
NEN) ja F-merkkien (TÄYNNÄ) välissä,
kun moottori on kylmä.

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 “L” (AL-
HAINEN)-tason alle, avaa kansi ja lisää jääh-
dytysnestettä.
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.

Jäähdytysneste
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*: 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.
Tämän korroosionesto-ominaisuuden takia ei
jäähdytysnestettä saa korvata pelkällä vedellä
edes kesän aikana. Pakkasnesteen suhde mää-
räytyy ulkolämpötilan mukaan.
Yli -35 °C: pakkasnestepitoisuus 50 %
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.

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

HUOM
l Pesunestesäiliö on tuulilasia ja ajovalojen

pesimiä varten (jos varustettu).

Kylmän sään vallitessa
Jotta tuulilasin, takalasin ja ajovalojen pesi-
met toimisivat moitteettomasti myös kylmäl-
lä säällä, pesunesteeseen on sekoitettava pak-
kasnestettä.

Jarruneste

Nesteen määrän tarkastus
Tarkista säiliössä olevan jarrunesteen määrä.
Jarrunesteen pinnan tulee olla säiliön MAX-
ja MIN-viivojen välissä.

Pesuneste
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Jarrunesteen taso määritellään uimurin avul-
la. Kun jarrunesteen pinta laskee MIN-mer-
kin alle, jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy
kojetaululla.
Jarrunesteen pinta alenee sitä mukaa kun jar-
rupalat kuluvat ja se on aivan normaalia.
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. Jarruneste on hygroskooppista. Jos jarru-
nesteessä on liian paljon kosteutta, jarrutuste-
ho heikkenee.
Jarrunestesäiliössä on erityinen kansi, jonka
tarkoitus on estää ulkoilman pääsy jarrujär-
jestelmään ja sitä kantta ei saa poistaa.

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.

Kytkinneste*

Nesteen määrän tarkastus
Kytkinneste pääsylinterissä on tarkastettava
muun konepellin alla suoritettavan huollon
yhteydessä. Järjestelmän vuodot tulisi tarkas-
taa samanaikaisesti.

Tarkista, että kytkinnesteen pinta on aina nes-
tesäiliön MAX- ja MIN-viivojen välissä, ja
lisää nestettä tarvittaessa.

Nestehäviö osoittaa, että kytkinjärjestelmässä
on vuoto, joka on annettava valtuutetun
MITSUBISHI MOTORS huoltopisteen tai
muun ammattihenkilön tarkastettavaksi ja
korjattavaksi.

Nestetyyppi
Järjestelmässä tulisi käyttää DOT 3 tai DOT
4 tyyppistä jarrunestettä.
Säiliön korkki pitää kiertää tiukasti kiinni,
jotta asiaankuulumattomat aineet tai kosteus
ei pääse saastuttamaan nestettä.

Kytkinneste*
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ÄLÄ PÄÄSTÄ BENSIINIÄ SISÄLTÄVÄÄ
NESTETTÄ KOSKETUKSIIN JARRUNES-
TEEN KANSSA, SEKOITTUMAAN SII-
HEN TAI MUUTEN SAASTUTTAMAAN
SITÄ. SILLÄ SILLOIN TIIVISTEET VAU-
RIOITUVAT.

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.

Ohjaustehostimen öljy

Nesteen määrän tarkastus
Tarkista säiliön öljymäärä moottorin käydes-
sä joutokäyntiä.

Tarkista, että ohjaustehostimen nesteen määrä
on aina nestesäiliön MAX- ja MIN-merkintö-
jen välissä ja lisää nestettä tarvittaessa.

Nestetyyppi
Käytä “MITSUBISHI MOTORS GENUINE
PSF” -ohjaustehostimen öljyä.

Akku
Moottorin hyvän käynnistyvyyden ja auton
sähköjärjestelmän luotettavan toiminnan kan-
nalta on erittäin tärkeää, että akku on hyvässä
kunnossa. Akun säännöllinen tarkastus ja
huolto on varsinkin kylmällä säällä erittäin
tärkeää.

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.

Ohjaustehostimen öljy
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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.

HUOM
l Löysää mutteri (B) ja irrota sitten akkukaa-

peli positiivisesta (+) liittimestä.

Tyyppi 1

Tyyppi 2

VAROITUS
l Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, savuk-

keita tai avotulta, koska akku voi räjäh-
tää.

VAROITUS
l Akkuneste on erittäin syövyttävää. Varo

silmiä, ihoa, vaatteita ja auton maalipin-
taa. Läikkynyt akkuneste on huuhdeltava
välittömästi 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 irrota akkua, kun virtalukko on
“ON”-asennossa tai toimintatilan ollessa
“ON”. Irrottaminen saattaa vaurioittaa auton
sähkökomponentteja.

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.

l Käytä aina suojalaseja, kun työskentelet
akun lähellä.

Akku
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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.

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

Rengaskoko
3 MATKUSTAJAA MAKS. KUORMA TAI PERÄVAUNUN VETÄMI-

NEN
Edessä Takana Edessä Takana

205R16C 110/108R 8PR
2,4 bar

(240 kPa)
{35 psi}

2,4 bar
(240 kPa)
{35 psi}

2,4 bar
(240 kPa)
{35 psi}

4,5 bar
(450 kPa)
{65 psi}

245/70R16 111S RF
2,0 bar

(200 kPa)
{29 psi}

2,0 bar
(200 kPa)
{29 psi}

2,0 bar
(200 kPa)
{29 psi}

2,9 bar
(290 kPa)
{42 psi}

245/65R17 111S RF
2,2 bar

(220 kPa)
{32 psi}

2,2 bar
(220 kPa)
{32 psi}

2,2 bar
(220 kPa)
{32 psi}

2,9 bar
(290 kPa)
{42 psi}

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. Urien syvyyden tulee olla yli 1,6 mm,
jotta rengas täyttää minimivaatimukset.
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.
Nelivetoautojen kaikki renkaat on vaihdetta-
va, 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 eri tyyppisten ren-
kaiden käyttämistä, koska se voi vaikuttaa
ajoturvallisuuteen.
Katso “Renkaat ja vanteet” sivulla 11-15.

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.

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.

Renkaat
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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.

Käytettävä vararengas

Edessä

Ei käytettävä vararengas

Edessä

Renkaat joissa on nuolet, jotka osoittavat pyörimisen 

suunnan

Edessä

TÄRKEÄÄ
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

TÄRKEÄÄ
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.
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.

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 taka-
pyörille, lumiketjut asennetaan taakse.

Renkaat
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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
Maks. ket-

jun korkeus
[mm]

205R16C 16x6 J,
16x6 JJ

22245/70R16 16x7 J,
16x7 JJ

245/65R17 17x7 1/2 J

Kun ajat lumiketjujen kanssa, suurin sallittu
nopeus on 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.

l Älä asenna lumiketjuja ennen kuin tarvitset
niitä. Ne kuluttavat renkaita ja tienpintaa.

l Pysäytä auto ajettuasi 100–300 metriä ja ki-
ristä lumiketjut uudelleen.

TÄRKEÄÄ
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 Lumiketju voi vaurioittaa alumiinivannetta
ajon aikana. Kun asennat lumiketjua alumii-
nivanteeseen, varmista että mikään osa lumi-
ketjusta ja kiinnikkeestä ei kosketa vannetta.

l Kun asennat tai irrotat lumiketjua, varo ettei-
vät kätesi tai muut ruumiin osat loukkaannu
auton korin terävistä reunoista.

l Asenna lumiketjut vain takarenkaisiin ja ki-
ristä ne mahdollisimman kireälle ja kiinnitä
niiden päät huolellisesti.

HUOM
l Lumiketjuja koskevat lait ja säädökset vaih-

televat. Noudata aina paikallisia lakeja ja
määräyksiä.
Useimmissa maissa lumiketjujen käyttö lu-
mettomilla teillä on kielletty.

Pyyhkimen sulkakumin
vaihto

1. Nosta pyyhkimen varsi tuulilasilta.
2. Vedä pyyhkimen sulkaa, kunnes suljin

(A) vapautuu koukusta (B). Vedä sitten
pyyhkimen sulka pois.

HUOM
l Älä anna pyyhkimen varren pudota tuulila-

sille, koska se voi vaurioittaa lasia.

3. Kiinnitä pidikkeet (C) uuteen pyyhki-
men sulkaan.

Pyyhkimen sulkakumin vaihto
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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 pidikkeitä toimiteta uuden sulan muka-

na, käytä vanhan sulan pidikkeitä.

5. Työnnä pyyhkimen sulkaa, kunnes kouk-
ku (B) kiinnittyy tukevasti sulkimeen
(A).

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 yhdistelmävalokatkaisinta ja tarkista
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 10-16 ja “Polttimoiden
vaihto” sivulla 10-20.
Jos sulakkeet ja polttimot ovat kunnossa, suo-
sittelemme että tarkastutat ja korjautat auton.

Mittariston ja merkki/varoitus-
valon toiminta
Käynnistä moottori tarkistaaksesi kaikkien
laitteiden, mittarien sekä osoitin- ja varoitus-
valojen 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.

Yleishuolto
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Jos sulake palaa, tarkastuta auto.
Lisätietoja sulakkeista on kohdissa “Mootto-
ritilan sulaketaulukko” sivulla 10-17 ja
“Moottoritilan sulaketaulukko” sivulla
10-18.

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 (vasemmalta oh-
jattavat autot)
Matkustamon sulakekotelot ovat kuljettajan
istuimen edessä suojakannen alla kuvan
osoittamassa kohdassa.

Vedä sulakekotelon kantta irrottaaksesi sen.

Matkustamo (oikealta ohjatta-
vat autot)
Matkustamon sulakekotelo sijaitsee hansikas-
lokeron takana kuvassa osoitetussa kohdassa.

1- Avaa hansikaslokero.

2- Siirrä hansikaslokeron oikean reunan
sauva (A) lokeron oikeaan reunaan (jos
kuuluu varusteisiin).

3- Paina hansikaslokeron reunaa ja irrota
vasemman- ja oikeanpuoleiset koukut
(B). Laske hansikaslokero alas.

Sulakkeet
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4- Irrota hansikaslokeron kiinnitin (C) ja
ota hansikaslokero irti.

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).

HUOM
l Varasulakkeita on moottoritilan sulakekote-

lossa. Kun vaihdat sulaketta, käytä aina am-
peerimäärältään samankokoista sulaketta.

Moottoritilan sulaketaulukko

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Am-
peeri-
luku

1 Takavalot (va-
sen)

7,5 A

2

Savukkeensyty-
tin

15 ASavukkeensyty-
tin/virran ulosot-
to

3 Sytytyspuola 10 A

4 Käynnistys-
moottori

7,5 A

5 Kattoluukku 20 A

6 Virran ulosotto 15 A

7 Takavalot (oi-
kea)

7,5 A

8 Taustapeilit 7,5 A

9 Moottorin oh-
jausyksikkö 7,5 A

10 Ohjausyksikkö 7,5 A

11 Takasumuvalo 10 A

12 Keskuslukitus 15 A

*: Sulake

Sulakkeet
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No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Am-
peeri-
luku

13 Sisävalot 15 A

14 Takaikkunan
pyyhin

15 A

15 Mittari 10 A

16 Rele 7,5 A

17 Lämmitetty is-
tuin

20 A

18 Lisävaruste 10 A

19 Taustapeilin
lämmitin

7,5 A

20 Tuulilasin pyy-
hin

20 A

21 Peruutusvalot 7,5 A

22 Huurteenpoistin 30 A

23 Lämmitin 30 A

24 Sähköisesti sää-
dettävä istuin

40 A*

25 Radio 10 A

26 Sähkötoiminen
laite

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.

Moottoritilan sulaketaulukko

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Tila-
vuudet

SBF1 Sulake (+B) 30 A*

SBF2 Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä 30 A*

*: Sulake

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Tila-
vuudet

SBF3 Virta-avain 40 A*

SBF4 Sähkötoimiset
ikkunannostimet 30 A*

BF1 — — —

BF2 DC-DC (AU-
DIO) 30 A

F1 Lähivalot (va-
sen) 15 A

F2 Lähivalot (oi-
kea) 15 A

F3 Kaukovalot (va-
sen) 10 A

F4 Kaukovalot (oi-
kea) 10 A

F5 Äänimerkki 10 A

F6 Etusumuvalot 15 A

F7 Ajovaloautoma-
tiikka 10 A

F8 Jäähdyttimen
puhallin 20 A

F9 T/F 20 A

*: Sulake

Sulakkeet
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No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Tila-
vuudet

F10 — — —

F11 Ajovalojen pesin 20 A

F12 Jarruvalot 15 A

F13 Sytytyspuola 10 A

F14 Moottori 7,5 A

F15 Laturi 7,5 A

F16 Hätävilkut 15 A

F17 Automaattivaih-
teisto 20 A

F18 Ilmastointi 20 A

F19
ETV 15 A

Polttoaineen
lämmitin 20 A

F20 Käynnistys-
moottori 7,5 A

F21 — — —

F22 Polttoainepump-
pu 15 A

F23 Moottori 20 A

F24 — — —
*: Sulake

No. Sym-
boli

Sähköjärjestel-
mä

Tila-
vuudet

#1 — Varasulake 20 A

#2 — Varasulake 30 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.

Sulakekotelossa ei ole varasulakkeita arvoille
7,5 A, 10 A tai 15 A. Jos jokin näistä sulak-
keista palaa, vaihda sen tilalle seuraava sula-
ke:
7,5 A: Taustapeilit
10 A: Lisävaruste
15 A: Savukkeensytytin
Kun käytät korvaavaa sulaketta, vaihda sen
tilalle mahdollisimman pian sulake, jonka ni-
mellisarvo on oikea.

Sulakkeen tunnistaminen
Am-

peeri-
luku

Väri

7,5 A Ruskea

10 A Punainen

Am-
peeri-
luku

Väri

15 A Sininen

20 A Keltainen

30 A Vihreä (sulaketyyppi) / Vaaleanpu-
nainen (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.

2. Irrota sulakkeenvedin (A) moottoritilan
sulakekotelon sisältä.

3. Katso viallisen sulakkeen ampeeriluku
taulukosta.

Sulakkeet
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B- Sulake on kunnossa
C- Palanut sulake

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 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. Halogeenilampun sisällä oleva kaasu
on korkean paineen alainen, joten pudotessa,
lyötäessä tai naarmuuntuessa halogeeni-
lamppu voi hajota pirstaleiksi.

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, puhdista se alko-
holilla, tinnerillä yms. ja asenna takaisin sen
jälkeen kun se on aivan kuiva.

l Älä asenna kaupoissa myytäviä LED-poltti-
moita.
Kaupoissa myytävät LED-polttimot voivat
haitata auton toimintaa, esim. estää valojen
ja muiden auton laitteiden oikean toiminnan.

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 kyt-
ketty päälle, lämpö poistaa höyryn. Jos lam-
pun sisälle kerääntyy kuitenkin vettä, suosit-
telemme että tarkastutat 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

Lukuun ottamatta autoja, joissa on voi-
makkaat purkauslamput

1. Seisontavalot: 5 W (W5W)
2. Etuvilkut: 21 W (PY21W/P21W)
3. Ajovalot, lähi/kauko: 60/55 W (H4)
4. Tyyppi 1

Etusumuvalot: 35 W (H8)
Ajovaloautomatiikka: 13 W (P13W)
Tyyppi 2
Ajovaloautomatiikka: 13 W (P13W)

5. Sivusuuntavalot (puskurissa)*1, *2: 5 W
6. Sivusuuntavalot (sivutaustapeilin pääl-

lä)*´1

Autot, joissa on voimakkaat purkauslam-
put

1. Etusuuntavalot: 21 W (PY21W)
2. Seisontavalot/päiväajovalot

Polttimoiden vaihto
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3. Ajovalot, kauko-/lähivalot: 25 W (D5S)
4. Etusumuvalot: 35 W (H8)
5. Sivusuuntavalot (puskurissa)*1, *2: 5 W
6. Sivusuuntavalot (sivutaustapeilin pääl-

lä)*´1

*1: jos kuuluu varusteisiin

*2: Vaihdata polttimot valtuutetussa
MITSUBISHI MOTORS -huol-
toliikkeessä.

Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimo-
tyypit.

VAROITUS
l Tarkista valtuutetusta MITSUBISHI

MOTORS -huoltoliikkeestä, milloin ajo-
valojen voimakas purkauslamppu on tar-
peen korjata tai polttimo vaihtaa.
Voimakkailla purkauslampuilla varuste-
tuissa polttimoissa ja elektrodeissa muo-
dostuu korkea jännite, joka voi aiheuttaa
vakavan sähköiskun, kun polttimo ja liitin
irrotetaan.

HUOM
l Sivuvilkusta (lokasuojassa) ei voi korjata tai

vaihtaa pelkästään polttimoa.
Tarkista valtuutetusta MITSUBISHI
MOTORS -huoltoliikkeestä, milloin valo on
tarpeen korjata tai vaihtaa.

Takana

1- Lisäjarruvalo
2- Taka- ja jarruvalot: 21/5 W (P21/5W)
3- Takasuuntavalot: 21 W (PY21W)
4- Takasumuvalo (kuljettajan puoli): 21 W

(P21W)
Peruutusvalot: 21 W (P21W)

5- Rekisterikilven valot: 5 W (W5W)

Suluissa olevat koodit ilmoittavat polttimo-
tyypit.

HUOM
l Seuraavissa lampuissa on LED-valot eikä

polttimot. Jos se on tarpeen korjata tai vaih-
taa, ota yhteys valtuutettuun MITSUBISHI
MOTORS -huoltopisteeseen.
• Sivuvilkut (taustapeilissä)
• Seisontavalot (voimakkailla purkauslam-

puilla varustetut autot)
• Päiväajovalot (voimakkailla purkauslam-

puilla varustetut autot)
• Lisäjarruvalo

Sisäpuolella

Tyyppi 1 Tyyppi 2

1- Tyyppi 1
Takasisävalo: 8 W
Tyyppi 2
Sisävalo: 8 W

2- Etusisä- ja kartanlukuvalot*: 7,5 W
3- Hansikaslokeron valo: 1,4 W

Polttimoiden vaihto
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Ajovalot (halogeenipolttimo)
1. Kun vaihdat auton oikean puolen poltti-

moa, irrota kiinnikkeet (A), jotka pitävät
kiinni ilmanpuhdistimen suodatinta, ja
siirrä ylempää suojusta (B) auton takao-
saan päin.

*: Ajoneuvon etuosa

HUOM
l Kun siirrät ylempää suojusta kohti auton ta-

kaosaa, poista johdinsarja ilmanpuhdistimen
koukuista (C).

*: Ajoneuvon etuosa
l Kun olet vaihtanut polttimon, varmista, että

auton etuosassa olevat saranat ovat tukevasti
paikoillaan.

2. Irrota liitin (A).

3. Irrota suojus (B).

Polttimoiden vaihto
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4. Avaa polttimon pidikejousi (C) ja irrota
sitten ajovalojen polttimo.

5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Seisontavalot
1. Kun vaihdat auton vasemman puolen

polttimoa, irrota pultti (A), joka pitää
kiinni pesunestesäiliön täyttösuppiloa.
Siirrä täyttösuppiloa auton takaosaan
päin.

2. Käännä polttimon kantaa vastapäivään ja
ota se pois. Irrota polttimo kannasta ve-
tämällä se pois.

3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Etusuuntavalot

Lukuun ottamatta autoja, joissa
on voimakkaat purkauslamput

1. Kun vaihdat auton vasemman puolen
polttimoa, irrota pultti (A), joka pitää
kiinni pesunestesäiliön täyttösuppiloa.

Polttimoiden vaihto
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Siirrä täyttösuppiloa auton takaosaan
päin.

2. Käännä polttimon kantaa vastapäivään ja
ota se pois. Ja irrota polttimo kannasta
kääntämällä sitä vastapäivään samalla
kun painat sitä sisään.

3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Autot, joissa on voimakkaat
purkauslamput

1. Kun vaihdat auton vasemman puolen
polttimoa, irrota pultti (A), joka pitää
kiinni pesunestesäiliön täyttösuppiloa.
Siirrä täyttösuppiloa auton takaosaan
päin.

2. Käännä polttimon kantaa vastapäivään ja
ota se pois. Ja irrota polttimo kannasta
kääntämällä sitä vastapäivään samalla
kun painat sitä sisään.

3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Polttimoiden vaihto
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Etusumuvalot* / Ajovaloauto-
matiikka*

1. Laita suorateräisen ruuvitaltan kankaalla
peitetty kärki kannen (A) reunan reunan
alle ja taivuta kevyesti niin, että kansi ir-
toaa.

2. Irrota 3 ruuvia (B) ja lamppuyksikkö.

HUOM
l Kun avaat sumuvalon ruuveja, varo, ettet va-

hingossa liikuta valojen aseman säätöruuvia
(C).

3. Käännä kantaa vastapäivään ja irrota se.

Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3

D- Etusumuvalo
E- Ajovaloautomatiikka

4. Pidä alhaalla kielekettä (F) ja vedä ulos
polttimo (G).

Etusumuvalo Ajovaloautomatiikka

5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Takavaloyhdistelmät
1. Avaa takaluukku.

(Katso kohta “Takaluukku” sivulla
3-20).

Polttimoiden vaihto
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2. Irrota valaisimen ruuvit (A).

3. Siirrä valaisinta auton takaosaan päin ja
poista pidikkeet (B).

4. Irrota lampun kanta ja polttimo-osa
kääntämällä vastapäivään.

C- Taka- ja jarruvalot
Irrota polttimo kannasta kääntä-
mällä sitä vastapäivään samalla
kun painat sitä sisään.

D- Takasuuntavalo
Irrota polttimo vetämällä se
ulos.

E- Takasumuvalo (kuljettajan puo-
li)*/peruutusvalo
Irrota polttimo vetämällä se
ulos.

5. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Laita valaisinta asennettaessa valaisimen ta-

pit (F) ja pidike (G) rungossa oleviin reikiin
(H).

Rekisterikilven valot
1. Aseta ruuviväännin lamppuosaan ja

väännä varovasti niin että se irtoaa.

Polttimoiden vaihto
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HUOM
l Kiedo ruuvivääntimen ympärille pala kan-

gasta, jotta et naarmuta lasia eikä koria.

2. Irrota kanta ja polttimo kääntämällä sa-
malla vastapäivään ja vedä sitten poltti-
mo pois.

3. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Kun asennat valaisinta, pane valaisimen oi-

kealla puolella oleva koukku (A) ensin run-
ko-osaan.

Etutilan valo & kartanlukuva-
lo*

1. Laita ruuvivääntimen kärki lasin loveen
ja taivuta varovasti niin että se irtoaa.
Irrota polttimo lampun pitimestä.

HUOM
l Kiedo ruuvivääntimen kärjen ympärille pala

kangasta, jotta et naarmuta lasia.

2. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Kun asennat lasia, aseta 2 kielekettä lasin

päälle niin, että reiät ovat auton sivullepäin.

Polttimoiden vaihto
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Takasisävalo

Tyyppi 1
1. Laita ruuvivääntimen kärki lasin loveen

ja taivuta varovasti niin että se irtoaa. Ir-
rota polttimo lampun pitimestä.

HUOM
l Kiedo ruuvivääntimen kärjen ympärille pala

kangasta, jotta et naarmuta lasia.

2. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM
l Kun asennat lasia, aseta 2 kielekettä lasin

päälle niin, että reiät ovat auton sivullepäin.

HUOM
l Lasia asennettaessa, aseta kaksi kielekettä

lasin toiselle puolelle auton sivulla oleviin
reikiin ennen kuin kiinnität kaksi kielekettä
lasin vastakkaisella puolella auton sivulla
oleviin reikiin.

Tyyppi 2
1. Laita ruuvivääntimen kärki lasin loveen

ja taivuta varovasti niin että se irtoaa. Ir-
rota polttimo lampun pitimestä.

HUOM
l Kiedo ruuvivääntimen kärjen ympärille pala

kangasta, jotta et naarmuta lasia.

2. Asenna polttimo tekemällä poistovaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.

Polttimoiden vaihto

10-29OKTL19E2 Huolto

10



HUOM
l Lasia asennettaessa, aseta kaksi kielekettä

lasin toiselle puolelle auton sivulla oleviin
reikiin ennen kuin kiinnität kaksi kielekettä
lasin vastakkaisella puolella auton sivulla
oleviin reikiin.

Hansikaslokeron valo
Vaihdata hansikaslokeron valon poltin val-
tuutetussa MITSUBISHI MOTORS -huolto-
liikkeessä.

Ajovalojen teippaus
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.

Voimakas purkausajovalo
Säätöjä ei tarvitse tehdä.

Halogeeniajovalot
Ajovalot teipataan seuraavalla tavalla.

1. Sammuta ajovalot ja odota, että ajovalot
ovat jäähtyneet.

2. Varaa käyttöön teippiä (A) kuvan osoit-
tamalla tavalla teipataksesi ajovalon pin-
nan oikealla ja vasemmalla puolella.

HUOM
l Käytä teippiä, joka estää valon riittävän te-

hokkaasti.
Jos käytetään teippiä, joka ei estä valoa riit-
tävästi, haluttua vaikutusta ei saada aikaan.

3. Katsoen ajovalojen edestä, keskimerkin
(B) teippi kohdistetaan (C) ajovaloon ja
kiinnitetään pystysuoraa pisteviivaa pit-
kin.

HUOM
l Kohdista pystysuora pisteviiva ajovalon hei-

jastimen viivaan.

LHD

Vasen linssi

Oikea linssi

115 mm

105 mm

37 mm

50 mm

Ajovalojen teippaus
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RHD

Vasen linssi

Oikea linssi

105mm

37mm

50mm

115mm

Ajovalojen teippaus
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Ajoneuvon kyltit

Auton valmistenumero: (VIN)
Auton valmistenumero on stanssattu kuvan
osoittamaan kohtaan.

Tunnistuslevy (vain RHD au-
tot)
Auton sarjanumero on stanssattu kilpeen, jo-
ka on niitattu auton rungon vasempaan etu-
kulmaan. Se näkyy auton ulkopuolelta tuuli-
lasin läpi.

Auton valmistekilpi
Auton valmistekilpi sijaitsee kuvan osoitta-
massa paikassa.

Kilvessä on auton mallikoodi, moottorimalli,
vaihteistomalli ja korin värikoodi jne.
Käytä näitä numeroita, kun tilaat varaosia.

1- Mallikoodi
2- Moottorin mallikoodi

Ajoneuvon kyltit
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3- Vaihteiston mallikoodi
4- Alennusvaihde
5- Korin värikoodi
6- Sisävarustekoodi
7- Lisävarustekoodi

Moottorimalli/-numero
Moottorin malli ja numero on painettu sylin-
terilohkoon kuvien osoittamaan paikkaan.

Ajoneuvon kyltit
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Auton mitat

Single cab

Auton mitat
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Single cab

1 Raideleveys edessä 1.520 mm

2 Kokonaisleveys 1.785 mm

3 Etuylitys 865 mm

4 Akseliväli 3.000 mm

5 Takaylitys
Ilman takapuskuria 1.215 mm

Takapuskurilla 1.295 mm
6

Kokonaispituus
Ilman takapuskuria 5.080 mm

Takapuskurilla 5.160 mm

7 Maavara (kuormittamaton) 200 mm

8 Kokonaiskorkeus (kuormittamaton) 1.780 mm

9 Raideleveys takana 1.515 mm

10 Lavapituus 2.265 mm

11 Lavaleveys 1.470 mm

12 Lavakorkeus 845 mm

Pienin kääntösäde

Kori 6,3 m

Vanne 5,9 m

Auton mitat
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Club cab

Auton mitat
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Club cab

1 Raideleveys edessä 1.520 mm

2 Kokonaisleveys 1.785 mm, 1.815 mm*

3 Etuylitys 865 mm

4 Akseliväli 3.000 mm

5 Takaylitys
Ilman takapuskuria 1.330 mm

Takapuskurilla 1.410 mm
6

Kokonaispituus
Ilman takapuskuria 5.195 mm

Takapuskurilla 5.275 mm

7 Maavara (kuormittamaton) 200 mm, 205 mm*

8 Kokonaiskorkeus (kuormittamaton) 1.775 mm, 1.780 mm*

9 Raideleveys takana 1.515 mm

10 Lavapituus 1.850 mm

11 Lavaleveys 1.470 mm

12 Lavakorkeus 845 mm, 850 mm*

*: Autot, joissa on leveä lokasuoja

HUOM
l Autojen kokonaispituus ja -korkeus voivat vaihdella asennetuista laitteista riippuen.

Pienin kääntösäde

Kori 6,3 m

Auton mitat
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Vanne 5,9 m

Double cab

Auton mitat
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Double cab

1 Raideleveys edessä 1.520 mm

2 Kokonaisleveys 1.785 mm, 1.815 mm*

3 Etuylitys 865 mm

4 Akseliväli 3.000 mm

5 Takaylitys
Ilman takapuskuria 1.340 mm

Takapuskurilla 1.420 mm
6

Kokonaispituus
Ilman takapuskuria 5.205 mm

Takapuskurilla 5.285 mm

7 Maavara (kuormittamaton) 200 mm, 205 mm*

8 Kokonaiskorkeus (kuormittamaton) 1.775 mm, 1.780 mm*

9 Raideleveys takana 1.515 mm

10 Lavapituus 1.520 mm

11 Lavaleveys 1.470 mm

12 Lavakorkeus 845 mm, 850 mm*

*: Autot, joissa on leveä lokasuoja

Pienin kääntösäde

Kori 6,3 m

Vanne 5,9 m

 

Auton mitat
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Teho

Single cab

Huippunopeus 169 km/h

Club cab

Kohta Autot, joissa ei ole leveää lokasuojaa Autot, joissa on leveä lokasuoja
Huippunopeus 169 km/h 179 km/h

Double cab

Kohta Autot, joissa ei ole le-
veää lokasuojaa

Autot, joissa on leveä lokasuoja
M/T A/T

Huippunopeus 169 km/h 174 km/h, 179 km/h* 173 km/h, 177 km/h*

*: Autot, joissa on suuritehoinen moottori

 

Auton paino

Single cab
Oma massa Ilman lisävarusteita 1.790 kg

Kaikilla lisävarusteilla 1.835 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.850 kg
Suurin sallittu akselimassa Edessä 1.260 kg

Takana 1.840 kg

Teho
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Suurin sallittu perävaunun
massa

Jarrullinen 3.000 kg

Ilman jarruja 750 kg

Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun kohdistuva
kuormitus 120 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 5.820 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 34 kg

Istuinpaikkojen määrä 2 henkeä

HUOM
l Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

Club cab

Kohta
Autot, joissa ei ole leveää lokasuojaa Autot, joissa on leveä loka-

suojaLHD RHD
Oma massa Ilman lisävarusteita 1.820 kg 1.805 kg 1.840 kg

Kaikilla lisävarusteilla 1.910 kg 1.895 kg 1.930 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.850 kg
Suurin sallittu akselimassa Edessä 1.260 kg

Takana 1.840 kg
Suurin sallittu perävaunun
massa

Jarrullinen 3.000 kg

Ilman jarruja 750 kg
*: Autot, joissa ei ole takapenkkiä

Auton paino

11-11OKTL19E2 Tekniset tiedot

11



Kohta
Autot, joissa ei ole leveää lokasuojaa Autot, joissa on leveä loka-

suojaLHD RHD
Suurin sallittu perävaunun vetokoukkuun kohdistuva
kuormitus 120 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 5.820 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 34 kg

Istuinpaikkojen määrä 4 henkilöä, 2 henkilöä*

*: Autot, joissa ei ole takapenkkiä

HUOM
l Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

Double cab

Kohta 2WD Hi-Ri-
der

4WD
KÄSIVAIHTEISTO Automaattivaihteisto

LHD

RHD

LHD

RHDAutot, joissa
ei ole leveää
lokasuojaa

Autot, joissa
on leveä lo-

kasuoja

Autot, joissa
ei ole leveää
lokasuojaa

Autot, joissa
on leveä lo-

kasuoja
Oma massa

Ilman lisävarusteita 1.765 kg 1.870 kg,
1.840 kg**1

1.875 kg,
1.855 kg*1

1.860 kg,
1.855 kg*2 1.870 kg 1.875 kg,

1.855 kg*1 1.860 kg

*1: Venäjällä ja Ukrainassa myytävät autot.
*2: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä
*3: Venäjälle ja Ukrainaan toimitettavia autoja lukuun ottamatta

Auton paino
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Kohta 2WD Hi-Ri-
der

4WD
KÄSIVAIHTEISTO Automaattivaihteisto

LHD

RHD

LHD

RHDAutot, joissa
ei ole leveää
lokasuojaa

Autot, joissa
on leveä lo-

kasuoja

Autot, joissa
ei ole leveää
lokasuojaa

Autot, joissa
on leveä lo-

kasuoja

Kaikilla lisävarusteilla 1.850 kg 1.960 kg,
1.915 kg*1

1.955 kg,
1.950 kg*1*2

1.950 kg,
1.960 kg*2 1.960 kg 1.955 kg 1.950 kg

Suurin sallittu kokonaismassa 2.800 kg 2.900 kg,
2.850 kg*1

2.905 kg,
2.850 kg*1

2.905 kg,
2.900 kg*2 2.900 kg 2.910 kg,

2.850 kg*1 2.910 kg

Suurin sallittu akselimas-
sa

Edessä 1.260 kg

Takana 1.840 kg
Suurin sallittu perävaunun
massa

Jarrullinen 2.700 kg 3.100 kg

Ilman jarru-
ja

750 kg

Suurin sallittu perävaunun vetokouk-
kuun kohdistuva kuormitus

110 kg 125 kg

Suurin sallittu yhdistelmäpaino 5.450 kg
5.950 kg, 5.900 kg*1 5.950 kg 5.950 kg,

5.900 kg*1 5.950 kg

Kytkentälaitteen suurin sallittu paino 34 kg

Suurin sallittu kattotelineen kuormitus 80 kg*3

Istuinpaikkojen määrä 5 henkeä
*1: Venäjällä ja Ukrainassa myytävät autot.
*2: Autot, joissa on Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä
*3: Venäjälle ja Ukrainaan toimitettavia autoja lukuun ottamatta

Auton paino
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HUOM
l Perävaunutiedot ovat valmistajan suositus.

 

Moottorin tekniset tiedot

Item Specification
Moottorimallit
Sylinterien lukumäärä

Sylinteritilavuus
Sylinterin halkaisija
Isku

Nokka-akseli
Seoksen valmistus

4N15
4 rivi

2.442 cc
86,0 mm
105,1 mm

 
DOHC moottori

Elektroninen suorasuihkutus

Suurin teho (EEC netto) 113 kW/3.500 r/min, 133 kW/3.500 r/min*

Suurin vääntö (EEC netto) 380 Nm/1.500~2.500 r/min, 430 Nm/2.500 r/min*

*: Autot, joissa on suuritehoinen moottori

 

Moottorin tekniset tiedot
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Sähköjärjestelmä

Kohta Autot, joissa ei ole Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmää Autot, joissa on Auto Stop &
Go (AS&G) -järjestelmäVenäjälle ja Ukrainaan toimitettavia au-

toja lukuun ottamatta
Venäjällä ja Ukrainassa

myytävät autot.
Jännite 12 V
Akku Malli (JIS) 95D31L, 115D31L* 115D31L T-105

Kapasiteetti
(5HR)

64 Ah, 72 Ah* 72 Ah 73 Ah

Laturin teho 95 A, 130 A* 130 A 95 A, 130 A*

*: Lisävaruste

HUOM
l Auto Stop & Go (AS&G)-järjestelmällä varustetissa 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 205R16C 8PR 110/108R 245/70R16 111S RF 245/65R17 111S
Vanne Koko 16x6J, 16x6JJ 16x7J, 16x7JJ 17x7 1/2 J

Offset 38 mm

Sähköjärjestelmä
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HUOM
l Saat lisätietoja autossasi käytettävästä yhdistelmästä ottamalla yhteyttä valtuutettuun MITSUBISHI MOTORS -huoltopisteeseesi.

 

Polttoaineen kulutus

Kohta

Yhdistetty Kaupunkiajo Muu kuin kau-
punkiajo

CO2 (g/km) Polttoaineenku-
lutus (L/100 km)

Polttoaineen-
kulutus

(L/100 km)

Polttoaineen-
kulutus

(L/100 km)
2WD Hi-Rider AS&G:n kanssa 6 M/T 177 6,7 8,0 6,0

Ilman AS&G:tä 5A/T 192 7,3 8,9 6,4
4WD AS&G:n kanssa 6-vaihteinen kä-

sivaihteisto
180 6,9 8,2 6,1

Ilman AS&G:tä 6 M/T 186, 188*1, 191*2 7,1, 7,1*1, 7,2*2 8,8, 8,7*1, 8,8*2 6,1, 6,2*1, 6,3*2

5A/T 196, 197*1, 201*2 7,5, 7,5*1, 7,6*2 9,1, 8,9*1, 9,0*2 6,6, 6,7*1, 6,8*2

*1: VENÄJÄLLE toimitettavat autot
*2: UKRAINAAN toimitettavat autot

AS&G: Auto Stop & Go (AS&G) -järjestelmä

Polttoaineen kulutus
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HUOM
l Annetut arvot eivät anna takuita tai viittaa tietyn ajoneuvotyypin polttoaineen kulutukseen.

Itse autoa ei ole testattu ja samanmallistenkin autojen välillä on eroja. Tähän autoon voi olla tehty tiettyjä muutoksia. Kuljettajan ajotyyli ja tie- ja liikenneo-
losuhteet sekä ajettujen ajokilometrien määrä ja huollon taso vaikuttavat polttoaineen kulutukseen.

 

Ampeeriluku

No. Kohta Määrä Voiteluaineet

1 Jäähdytysneste
[Muk. lukien 0,65 litraa paisuntasäiliössä] 7,7 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE

COOLANT PREMIUM tai vastaavaa*1

*1: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista or-
gaanista hybridihappotekniikkaa

Ampeeriluku
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No. Kohta Määrä Voiteluaineet
2 Jarruneste Tarpeen mukaan Jarruneste DOT3 tai DOT4

3 Kytkinneste Tarpeen mukaan Jarruneste DOT3 tai DOT4

4 Moottoriöljy

Öljypohja 8,0 litraa

Katso sivu 10-05.Öljysuodatin 0,3 litraa

Öljynjäähdytin 0,1 litraa

5 Ohjaustehostimen öljy Tarpeen mukaan MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF (ohjaustehosti-
men öljy)

6 Pesuneste 4,2 litraa —

7 Automaattivaihteiston öljy 10,9 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF II
*1: Vastaava laadukas etyleeniglykolipohjainen, silikaatiton, ei-amiininen, typetön ja booriton jäähdytysneste, jossa käytetään pitkäaikaista or-
gaanista hybridihappotekniikkaa

TÄRKEÄÄ
l Käytä automaattivaihteiston öljynä vain MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF -vaihteistoöljyä. Muun öljyn käyttäminen voi vahingoittaa vaihteistoa.

Ampeeriluku
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No. Kohta Määrä Voiteluaineet

8 Käsivaihteiston öljy 2,2 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80

9 Jakovaihteiston öljy
Super select 4WD II 1,34 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR

OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80Easy select 4WD 1,15 litraa

10 Tasauspyörästön öljy

2WD 2,3 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

4WD
Edessä 1,2 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear

Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

Takana 2,3 litraa MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

11 Jäähdytysaine (ilmastoin-
ti)

Määrä 0,52 kg

HFC-134a*1*2CO2-ekvivalentti 0,743 t

GWP 1.430
*1: Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
*2: Muut kuin autot, joissa on ilmastointilaitteen kylmäaine (HFO-1234yf) -tarra konepellin takaosassa
*3: Autot, joissa on ilmastointilaitteen kylmäaine (HFO-1234yf) -tarra konepellin takaosassa.

Ampeeriluku
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No. Kohta Määrä Voiteluaineet

Määrä 0,550 kg HFO-1234yf*3

*1: Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
*2: Muut kuin autot, joissa on ilmastointilaitteen kylmäaine (HFO-1234yf) -tarra konepellin takaosassa
*3: Autot, joissa on ilmastointilaitteen kylmäaine (HFO-1234yf) -tarra konepellin takaosassa.

 

Ampeeriluku
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Jakovaihteiston öljy.........................................11-17
Jarru

Jarrujärjestelmä............................................. 6-51
Jarrujärjestelmän varoitusvalo...................... 5-13

Jarrut
ABS-varoitusvalo..........................................6-54

Jarrutus
Jarruassistenttijärjestelmä............................. 6-52
Jarrutus..........................................................6-50
Käsijarru........................................................6-05
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä....................6-53
Neste................................................. 10-07,11-17

Jarruvalot
Polttimon teho.............................................10-20
Vaihto.......................................................... 10-26

Jos toimintatilaa ei voi vaihtaa ase-
tukseen OFF.....................................................8-07

Juomateline......................................................7-108
Jäljellä olevan polttoaineen määrän
varoitusnäyttö...................................................5-06

Jäähdytysneste (moottori)..................... 10-06,11-17

K
Kaistavahtijärjestelmä (LDW).......................... 6-71
Kartanlukuvalot...............................................7-106

Polttimon teho.............................................10-22
Vaihto.......................................................... 10-28

Katalysaattori.................................................. 10-03
Kauko-ohjauksella toimiva keskuslukitus.........3-04
Kauko-ohjausjärjestelmä...................................3-07
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Hätäpainike................................................... 3-11
Varoituksen aktivoitumineni................. 3-12,5-11

Kello................................................................ 7-103
Keskikonsolilokero..........................................7-107
Keskikonsolin alataso......................................7-106
Keskuslukitus.................................................... 3-17
Konepelti......................................................... 10-03
Kortinpidike.................................................... 7-101
Koukut

Sidontakoukku.............................................7-110
Takkikoukku................................................7-110

Kyltit................................................................11-02
Kytkin

Neste................................................. 10-08,11-17
Kyynärnoja (Double cab).................................. 4-04
Käsisäätöiset lasinnostimet............................... 3-21
Käsivaihteisto.................................................... 6-26

Öljy..............................................................11-17
Käynnistys.........................................................6-17
Käynnistys hätätilanteessa.................................8-07
Käynnistys käynnistyskaapeleilla
(käynnistys hätätilanteessa)............................. 8-07

Käytettyjen akkujen hävittäminen.....................2-07
Käytetyn moottoriöljyn turvallisuutta
ja hävittämistä koskevaa tietoa........................ 2-06

L
Lapsilukot takaovet........................................... 3-19
Lasten turvaistuin

Lasten turvaistuimen kiinnitysjär-
jestelmän asentaminen alempaan
kiinnityskohtaan (ISOFIX lasten

turvaistuimen kiinnittimet) ja kiin-
nitysankkuri................................................. 4-20

Lastenistuin....................................................... 4-11
Latauksen varoitusvalo......................................5-14
Link System.......................................................7-75
Lisäjarruvalo

Polttimon teho.............................................10-21
Lisävaruste (Asennus)....................................... 2-05
Lisävarusteiden asennus....................................2-05
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)........................ 6-53

Varoitusvalo.................................................. 6-54
LW/MW/FM radio............................................ 7-38
Lämmitetty istuin.............................................. 4-03
Lämmitin...................................................7-04,7-09

M
Manuaalinen ilmastointi....................................7-04

Jäähdytysaine (ilmastointi)..........................11-17
Merkki- ja varoitusvalot.................................... 5-11
Merkkivalot...............................................5-11,5-12
Mitat................................................................ 11-04
Mittaristo........................................................... 5-02
Mittarivalaistuksen säädin.................................5-04
Moottori

Dieselauton hehkutuksen merkkivalo........... 5-12
Jäähdytysneste.................................. 10-06,11-17
Käytetyn moottoriöljyn turvalli-
suutta ja hävittämistä koskevaa tietoa......... 2-06

Malli............................................................ 11-03
Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-
tilan näyttö................................................... 5-06

Moottorin varoitusvalo..................................5-14
Tekniset tiedot............................................. 11-14

Ylikuumeneminen.........................................8-09
Öljy................................................... 10-05,11-17

Moottorin katkaisin........................................... 6-13
Moottorin tekniset tiedot................................. 11-14
Moottorin varoitusvalo......................................5-14
Moottorin

numero.........................................................11-03
Mäkilähtöapu.....................................................6-51
Mäkilähtöavustimen

varoituksen merkkivalo.................................6-52

N
Nelivedon käyttö............................................... 6-46
Neste

Automaattivaihteiston öljy.......................... 11-17
Jarruneste.......................................... 10-07,11-17
Jäähdytysneste.................................. 10-06,11-17
Kytkinneste....................................... 10-08,11-17
Ohjaustehostimen öljy...................... 10-09,11-17
Pesuneste...........................................10-07,11-17

Nopeudenrajoitin...............................................6-65
Nopeudenrajoittimen tiedot monitoi-
minäytön tietonäytössä.................................... 6-66

Nopeudenrajoittimen
katkaisin........................................................ 6-65

Näyttöilmaisin................................................... 7-35

O
Odottavat äidit................................................... 4-10
Ohjaus

Ohjauspyörän korkeuden ja etäi-
syyden säätäminen.......................................6-07

Ohjauspyörän lukinta.................................... 6-15
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Ohjaustehostimen öljy...................... 10-09,11-17
Ohjaustehostin...............................................6-55

Ohjauspyörän audiojärjestelmän kau-
ko-ohjaimen kytkimet...................................... 7-27

Ohjauspyörän radiosäätimet..............................7-50
Ohjaustehostin

Neste................................................. 10-09,11-17
System (Järjestelmä)..................................... 6-55

Ovet
Keskuslukitus................................................3-17
Lapsilukot takaovet.......................................3-19
Ovi auki -varoitusvalo...................................5-15
Sulkeminen ja avaaminen............................. 3-15
Takalukitusjärjestelmä.................................. 3-18
Takaoven avaaminen tai sulkemi-
nen (Club cab)............................................. 3-16

Ovien lukitseminen ja avaaminen..................... 3-15
Ovitaustapeili

Sisäpuolella................................................... 6-08
Ulkopuolella..................................................6-09

P
Paino................................................................11-10
Peilin lämmitin.................................................. 6-11
Peilin lämmittimen

katkaisin........................................................ 5-25
Peili

Ehostuspeili.................................................7-101
Kytkin........................................................... 6-09
Sisäpuolinen taustapeili................................ 6-08
Taustapeilit.................................................... 6-09

Peruutusvalot
polttimon teho............................................. 10-21
Vaihto.......................................................... 10-26

Peräkärryn vakautusapu (TSA)......................... 6-59

Perävaunun vetäminen...................................... 6-79
Pesin

Katkaisin...............................................5-20,5-24
Neste................................................. 10-07,11-17

Pesu................................................................... 9-03
Pesunesteen tason varoitusvalo......................... 5-15
Polttimen sijainti ja kapasiteetti...................... 10-21
Polttimoiden vaihto......................................... 10-20
Polttoaineen kulutus........................................ 11-16
Polttoaine

Jäljellä olevan polttoaineen määrän
varoitusnäyttö.............................................. 5-06

Polttoainejärjestelmän ilmaaminen................... 8-10
Polttoneste

Jäljellä olevan polttoaineen näyttö................5-06
Polttoaineen suodattimen merkkivalo...........5-13
Polttoaineen valinta.......................................2-02
Polttoainejärjestelmän ilmaaminen...............8-10
Polttoainesäiliön täyttäminen........................2-03
Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset 2-06
Säiliön tilavuus..............................................2-03
Veden poisto polttoaineen suodattimesta...... 8-10

Puhdistus
Aito nahka.....................................................9-02
Ajoneuvon sisusta......................................... 9-02
Ajoneuvon ulkopuoli.................................... 9-03
Kiillotus.........................................................9-04
Kromiosat......................................................9-04
Muoviosat..................................................... 9-04
Muoviset, kangas- ja nukkapintaiset osat..... 9-02
Pesu............................................................... 9-03
Vahaus........................................................... 9-04

Pysäköinti.......................................................... 6-06
Käsijarru........................................................6-05

Pyyhin

Katkaisin....................................................... 5-20
Pyyhkimen sulkakumin vaihto....................10-14
Sadeanturi..................................................... 5-21

Pääntuet............................................................. 4-05

R
Rekisterikilven valo

polttimon teho............................................. 10-21
Rekisterikilven valot

Vaihto.......................................................... 10-27
Rengasrikko (Renkaan vaihto).......................... 8-16
Renkaat............................................................10-11

Koko (renkaat ja vanteet)............................ 11-15
Lumiketjut...................................................10-13
Rengaspaineet............................................. 10-11
Renkaan vaihto..............................................8-16
Renkaiden kiertovaihto............................... 10-12
Renkaiden kunto......................................... 10-12
Talvirenkaat.................................................10-13

Renkaiden kunto..............................................10-12

S
Saranoiden ja lukkojen voitelu........................10-15
Savukkeensytytin............................................ 7-102
Seisontavalojen

merkkivalo.................................................... 5-12
Seisontavalot

Katkaisin....................................................... 5-15
polttimon teho............................................. 10-21
Vaihto.......................................................... 10-24

Sidontakoukku.................................................7-109
Sisäpuolinen taustapeili.....................................6-08
Sisävalot................................................7-103,7-104

Kartanlukuvalot...........................................7-106
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Sisävalot......................................................7-104
Sivusuuntavalojen

katkaisin........................................................ 5-19
merkkivalo.................................................... 5-12

Sivusuuntavalot
polttimon teho............................................. 10-21

SRS-järjestelmä.................................................4-23
Etumatkustajan turvatyynyn katkaisin..........4-26
Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo...... 4-26
Huoltaminen..................................................4-34
Kuljettajan ja etumatkustajan tur-
vatyynyjärjestelmä.......................................4-27

Kuljettajan polviturvatyynyjärjestelmä.........4-27
Sivuturvatyyny..............................................4-30
SRS-järjestelmän toimintaperiaate................4-24
Turvaverhojärjestelmä...................................4-31
Varoitusvalo.................................................. 4-33

Sulakkeet...............................................10-15,10-16
Super select 4WD II.......................................... 6-38

2WD/4WD-toiminnon merkkivalo.......6-38,6-40
Alhaisen nopeuden merkkivalo............ 6-36,6-40

Suuntavalojen merkkivalot................................5-12
Suuntavalon vipu...............................................5-18
Sähkö- tai polttoainejärjestelmän muutokset.... 2-06
Sähköjärjestelmä............................................. 11-15
Sähkötoimiset ikkunannostimet........................ 3-21

Ajastintoiminto............................................. 3-22
Katkaisin....................................................... 3-21
Turvajärjestelmä............................................3-23

Säiliön tilavuus..................................................2-03
Säilytystilat......................................................7-106

Aurinkolasien tasku.................................... 7-108
Hansikaslokero............................................7-106
Keskikonsolilokero..................................... 7-107
Keskikonsolin alataso................................. 7-106

T
Takaikkunan lämmittimen katkaisin................. 5-25
Takaistuin.......................................................... 4-04
Takaluukku........................................................ 3-20
Takasisävalo..........................................7-103,7-104

Polttimon teho.............................................10-22
Vaihto.......................................................... 10-29

Takasumuvalo
Katkaisin....................................................... 5-20
Merkkivalo....................................................5-12
polttimon teho............................................. 10-21
Vaihto.......................................................... 10-26

Takasuuntavalojen
katkaisin........................................................ 5-18
merkkivalo.................................................... 5-12

Takasuuntavalot
Polttimon teho.............................................10-21
Vaihto.......................................................... 10-26

Takatasauspyörästön lukko............................... 6-42
Takatasauspyörästön lukon

katkaisin........................................................ 6-42
merkkivalo.................................................... 6-43

Takavalot
Polttimon teho.............................................10-21
Vaihto.......................................................... 10-26

Takavaloyhdistelmät
Vaihto.......................................................... 10-26

Takkikoukku....................................................7-110
Taloudellinen ajo............................................... 6-02
Talvirenkaat.....................................................10-13
Tarkastus ja huolto huonokuntoisella
tiellä ajon jälkeen............................................. 6-49

Tasauspyörästön öljy....................................... 11-17
Taustakamera.....................................................6-75
Taustapeilit........................................................ 6-09

Kytkin........................................................... 6-09
Tavaroiden lastaaminen.....................................6-79
Teho................................................................. 11-10
Tekniset tiedot................................................. 11-02
Tietonäyttö.........................................................5-02
Tilavuudet........................................................11-17
Totutusajosuositukset........................................ 6-04
Tuhkakuppi......................................................7-101
Tunkin kahva.............................................8-13,8-15

Säilytys..........................................................8-11
Tunkki............................................................... 8-12

Säilytys..........................................................8-11
Turboahtimen käyttö......................................... 6-21
Turvaistuin

i-koon turvaistuinjärjestelmä........................ 4-15
Jos autossa on turvatyyny matkus-
tajan puolella, lasten turvaistuinta
asennettaessa on oltava varovainen.....4-11,4-25

Sopivuus eri istumisasennoissa.....................4-16
Sopivuus erilaisiin ISOFIX-asentoihin......... 4-14
Turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä
ISOFIX-kiinnikkeillä...................................4-20

Turvallisia autoilutapoja....................................6-03
Turvatyyny........................................................ 4-23

Kuljettajan ja etumatkustajan tur-
vatyynyjärjestelmä.......................................4-27

Kuljettajan polviturvatyynyjärjestelmä.........4-27
Sivuturvatyyny..............................................4-30
SRS-järjestelmän huolto............................... 4-34
SRS-järjestelmän toimintaperiaate................4-24
SRS-varoitusvalo.......................................... 4-33
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Turvatyynyt
Etumatkustajan turvatyynyn katkaisin..........4-26
Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo...... 4-26
Turvaverhojärjestelmä...................................4-31

Turvavyön 
automaattinen kiristysjärjestelmä..................4-10

Turvavyön muistutus.........................................4-08
Turvavyöt.......................................................... 4-06

Lastenistuin................................................... 4-11
Odottavat äidit...............................................4-10
Säädettävä turvavyön kiinnityspiste............. 4-09
Tarkastus....................................................... 4-22
Voiman rajoitusjärjestelmä............................4-11

Tuuletussuuttimet.............................................. 7-02
Työkalut.............................................................8-12

Säilytys..........................................................8-11

U
Ulko ja sisävalon toiminta...............................10-15
USB-tuloliitin.................................................... 7-97

V
Vahaus............................................................... 9-04
Vaihteisto

Automaattivaihteisto..................................... 6-27
Käsivaihteisto................................................6-26
Neste............................................................11-17

Vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen................. 8-26
Vakionopeussäädin............................................ 6-59

Katkaisin....................................................... 6-59
Vakionopeussäätimen

merkkivalo.................................................... 6-60

Valojen (ajovalot, sumuvalot yms.)
automaattinen katkaisutoiminto.......................5-16

Valonvaihdin (kauko/lähivalot)......................... 5-17
Vanne

Tekniset tiedot............................................. 11-15
Vararengas......................................................... 8-17
Varjostimet...................................................... 7-101
Varoituksen aktivoituminen...................... 3-12,5-11
Varoitus tienpinnan jäätymisestä.......................5-05
Varoitusvalot............................................. 5-11,5-13
Varoitusvilkkujen merkkivalo........................... 5-12
Varoitusvilkun katkaisin....................................5-19
Varotoimenpiteet nelivetoista autoa
käsiteltäessä..................................................... 6-49

Varotoimenpiteet pyyhkimiä ja pesi-
miä käytettäessä............................................... 5-24

Veden poisto polttoaineen suodattimesta.......... 8-10
Virran ulosotto.................................................7-102
Virta-avain.........................................................6-12
Voiteluaineet.................................................... 11-17
Vuoto (Polttoaine, jäähdytysneste, öl-
jy ja pakokaasu)............................................. 10-15

Y
Yhdistelmävalojen ja valonvaihtimen
katkaisin........................................................... 5-15

Yleishuolto...................................................... 10-15
Ylikuumeneminen............................................. 8-09

Ä
Äänimerkin katkaisin........................................ 5-26

Ö
Öljy

Jakovaihteiston öljy.....................................11-17
Käsivaihteiston öljy.....................................11-17
Moottoriöljy...................................... 10-05,11-17
Tasauspyörästön öljy...................................11-17
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