
Käyttöopas
smart fortwo coupé ja smart fortwo cabrio





>>Hauskuus voi alkaa.
Olet tehnyt valintasi – onnea uuden smart fortwo coupén tai smart fortwo cabrion johdosta. Olemme iloisia päätöksestäsi. Olet var�
maankin malttamattomana odottanut tätä hetkeä ja haluaisit vihdoin päästä ajamaan uudella autollasi.
Tässä käyttöoppaassa kerromme, kuinka se käy, ja annamme lisäksi tärkeitä ohjeita ja vinkkejä.
Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen, jotta ajoilo jatkuisi mahdollisimman pitkään ja jotta osaisit tunnistaa ja välttää itseäsi 
ja sivullisia uhkaavat vaarat.
Käyttöopas, pikaopas, huoltokirja ja smart center �luettelo ovat tärkeä osa autoa. Niitä on säilytettävä aina autossa ja ne on luovutet�
tava auton mukana sen uudelle omistajalle.
smart on ensimmäisiä autonvalmistajia, joiden henkilöautoihin on saatavissa nokisuodatin. Huoltovapaa järjestelmä vähentää smart 
cdi �moottorin terveydelle haitallisia nokipäästöjä huomattavasti ja suojelee siten ympäristöä ja muita ihmisiä.
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Johdanto

Johdanto

Tämän käyttöoppaan sisältö
Auton ajaminen on ilo jo sinänsä, mutta 
auton yksityiskohtiin perehtyminen avaa 
sinulle toisaalta aivan uuden maailman.
Kerromme sinulle jokaisen luvun alussa, 
mitä voit odottaa ja ehkä enemmänkin 
kuin odotat. 
Jotta käyttöopasta olisi vieläkin hel�
pompi käyttää, kullakin luvulla on oma 
tunnusvärinsä.
Seuraavassa on esitetty lyhyesti käyttö�
oppaan sisältö:

>>Sokkotreffit.
> Uuden autosi ensivaikutelma.

>>Valaistusolosuhteet.
> Kaikki auton valoista.

>>Viestintä.
> Radiot, puhelimet ja muut viihdyk�

keet.

 >>Sääennuste.
> Auton mukauttaminen sääolosuhtei�

siin.

 >>Muuttuva ajonautinto.
> Kattotoiminnot ja paljon muuta.

 >>Lapsille sopiva.
> Lasten turvallinen ja oikea kuljet�

taminen. 

>>Liiketutkimus.
> Ajaminen ja kaikki siihen liittyvä.

 >>Tilantarve.
> Kuormaus� ja säilytysmahdollisuu�

det.

 >>Osa�aikatyöt.
> Tankkaaminen, tarkistaminen ja 

nesteiden lisääminen.

>>Suhdekriisi.
> Nopeat ja tehokkaat pikkukorjauk�

set.

 >>Tiukkaa tietoa autostasi.
> Tekniset tiedot.



 Ilostuttava 5

Johdanto

Käyttöoppaan käyttö
Lyhyestä ohje kaunis. Jotta ohjetekstien 
lukeminen olisi hauskaa ja vaivatonta ja 
voisit keskittyä vain olennaiseen, olem�
me jäsentäneet tekstiä seuraavin kei�
noin:

Luettelot
Luettelot on merkitty aina ajatusvii�
voilla, jotta
� teksti on havainnollista
� löydät tarvitsemasi tiedon nopeasti ja 

helposti.

Toimintaohjeet
Toimintaohjeissa kuvataan ensin välttä�
mättömät toimenpiteet ja annetaan mah�
dollisesti lisätietoja.
Esimerkki:
� Lue ehdottomasti tämä käyttöopas.

> Näin osaat käyttää autoasi mahdolli�
simman hyvin ja monipuolisesti sekä 
osaat tunnistaa ja välttää itseäsi ja 
sivullisia uhkaavat vaarat.

Huomautukset

>Huomautus!
Huomautukset antavat lisätietoja kusta�
kin aiheesta.

>Tärkeää!
”Tärkeää” on kaikki, mikä voi aiheuttaa 
laitevaurioita ja omaisuusvahinkoja.

Turvaohjeet
Turvaohjeissa varoitetaan tilanteista, 
jotka voivat vaarantaa terveytesi tai ai�
heuttavat hengenvaaran.

Tapaturmavaara!
Haluamme suojella sinua, muita 

matkustajia ja tienkäyttäjiä mahdolli�
simman hyvin.
Lue siksi ehdottomasti tällä sanalla 
merkityt kohdat ja noudata kaikkia oh�
jeita.
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Johdanto

Ympäristönsuojelu
smart gmbh:n ympäristöpolitiikka nou�
dattaa DaimlerChryslerin ympäristöpe�
riaatteita ja toteuttaa niitä tuotteiden 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ympäris�
tön suojeleminen, energian säästäminen 
ja luonnonvarojen turvaaminen ovat eh�
dottoman olennaisia tekijöitä päätöksiä 
tehdessämme. Otamme ne huomioon kai�
kissa tuotantovaiheissa: autojen suun�
nittelussa, valmistuksessa ja osien 
kierrätyksessä.

Käytöstä poistettavan auton 
palauttaminen
Huolehdimme smart fortwo coupén tai 
smart fortwo cabrion kierrätyksestä ym�
päristöystävällisesti autojen kierrätys�
tä koskevan EU�direktiivin1 mukaisesti. 
Mutta siihen on vielä pitkä aika.

Tästä käyttöoppaasta
Koska auton varustus määräytyy tilauksen 
mukaan, autosi varustus voi poiketa joil�
takin osin oppaan selostuksista ja kuvis�
ta. Jotta automme pysyisivät jatkuvasti 
edistyvän teknisen kehityksen tasolla, 
pidätämme oikeuden muuttaa niiden ra�
kennetta, varustusta ja teknisiä ominai�
suuksia. 
Tästä syystä tämän käyttöoppaan tiedot, 
kuvat ja selostukset eivät voi olla perus�
teina vaateille.

1 Voimassa kansallisten autoja koskevien määräysten mukaan. smart fortwo coupé ja smart fortwo cabrio ovat jo vuosien ajan täyttäneet kierrätykseen ja uusiokäyttöön
soveltuvaa rakennetta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Käytössämme on romuautojen vastaanottopisteiden ja purkaamojen verkosto, joka hävittää autosi ympäris�
töystävällisesti. Kehitämme ja parannamme jatkuvasti autojen ja osien uusiokäyttömahdollisuuksia. Näin smart fortwo coupé ja smart fortwo cabrio täyttävät kasvavat
lakisääteiset kierrätyskiintiöt määräajassa myös tulevaisuudessa. Lisätietoja on osoitteessa www.smart.com.

Ympäristö!
Haluamme suojella ympäristöä.

Lue siksi ehdottomasti tällä sanalla 
merkityt kohdat.
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Johdanto

Lisä� ja erikoisvarusteet
Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ku�
vaavat joko tehtaassa asennettavia eri�
koisvarusteita tai smart�
alkuperäislisävarusteita, jotka voidaan 
asentaa autoosi ammattitaitoisessa 
huoltokorjaamossa, kuten smart cente�
rissä. Huomioi myös maa� ja ajoneuvo�
kohtaiset smart�alkuperäisosia koskevat 
määräykset.

Turvallisuus
Lue erityisesti seuraavat kappaleet:
� luvun >>”Liiketutkimus” kappale ”Tur�

vatyynyt”
� luvun >>”Sokkotreffit” kappaleet ”Tur�

vavyöt” ja ”Turvavyönkiristimet ja 
turvavyövoimanrajoittimet”.

Tarkoituksenmukainen käyttö
Ota huomioon seuraavat asiat autoa käyt�
täessäsi:
� tämän käyttöoppaan varoitukset
� tämän käyttöoppaan luku >>Tiukkaa tie�

toa autostasi. (tekniset tiedot)
� tieliikennelait
� ajoneuvon tieliikennekelpoisuutta 

koskevat määräykset.

Lapset
Lue ehdottomasti luku >>Lapsille sopiva.

Jälleenmyynti
Kun päätät luopua autostasi, anna tämä 
käyttöopas uudelle omistajalle auton mu�
kana.

smart – DaimlerChryslerin automerkki
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>>Sokkotreffit.
Aluksi opit tuntemaan autosi, haet siihen ensituntumaa ja kokeilet sen eri toimintoja.
Avaa ovi, istu sisään, säädä istuimet ja peilit ja tee olosi mukavaksi. 
Yllätyt varmasti auton suurista sisätiloista ja sen monista mukavuuksista.
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Avaaminen ja lukitseminen

Avaaminen ja lukitseminen

Auton avaimet
Autossa on radio� tai infrapunakauko�
ohjauksella* toimiva avain. 
� Avain (A), jossa on painike radiokau�

ko�ohjausta (C) varten.

>Huomautus!
Jos kauko�ohjain ei toimi jollakin 
alueella, ota yhteys ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart centeri�
in.

� Avain (B), jossa on painike infrapuna�
kauko�ohjausta* (D) varten.

>Huomautus!
Auton mukana toimitetaan lähettimen va�
raparisto ja vara�avain.

>Huomautus!
Kuljettajan ja matkustajan oven voi avata 
ja lukita vain avaimen kauko�ohjaimel�
la.

Oletko kadottanut avaimesi?
> Saat uuden avaimen 

henkilöllisyystodistusta vastaan 
ammattitaitoisesta 
huoltokorjaamosta, kuten smart 
centeristä.
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Avaaminen ja lukitseminen

Auton avaaminen ja lukitseminen 
ulkopuolelta

Ajoneuvo avataan ja lukitaan seuraavas�
ti:

Auton avaaminen kauko�ohjaimella
� Paina kerran painiketta (A).

> Suuntavilkut vilkkuvat kerran.
> Ovet voidaan nyt avata.

>Huomautus!
Kauko�ohjaimen kantama on 15 metriä. 
Heijastavat tai absorboivat pinnat ja 
muiden radiolähettimien aiheuttamat 
häiriöt voivat lyhentää kantamaa merkit�
tävästi. Kantama ei ole myöskään yhtä 
pitkä kaikista suunnista.

Tapaturmavaara!
Ovien avaaminen voi vaarantaa 

muut tienkäyttäjät ja pakottaa ajoneu�
voja tekemään ohitusliikkeitä, mikä 
voi aiheuttaa onnettomuuden.
Varmista, että ovien avaaminen ei 
vaaranna ketään.
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Avaaminen ja lukitseminen

Auton lukitseminen kauko�ohjaimella

� Sulje auton ovet.
� Paina kerran painiketta (A).

> Suuntavilkut vilkkuvat kolme kertaa.
> Ovilukituksen (B) merkkivalo vilk�

kuu punaisena.
Ulko� ja sisävalot syttyvät ja sammuvat 
sitten 12 sekunnin kuluttua.

>Tärkeää!
Varo käyttämästä kauko�ohjainta tahat�
tomasti.

Automaattiset lukitustoiminnot

auto�relock�toiminto
Auto lukkiutuu automaattisesti, ellei 
kuljettajan tai matkustajan ovea avata 
minuutin kuluessa siitä, kun lukitus on 
avattu kauko�ohjaimella.

>Huomautus!
Älä koskaan jätä avainta autoon.
Voit vahingossa lukita itsesi ulkopuo�
lelle!

Tapaturmavaara!
Älä koskaan jätä lapsia yksin au�

toon. Lapsi saattaa avata lukitun oven 
sisäpuolelta tai käynnistää auton sisä�
tilaan jätetyllä avaimella ja vaarantaa 
siten itsensä ja muut. Ota siis avain 
aina mukaasi, vaikka poistuisit autos�
ta vain hetkeksi.
Älä jätä lasta koskaan yksin autoon, ei 
edes turvaistuimeen. Lapset voivat 
loukata itsensä auton osiin tai louk�
kaantua vakavasti tai jopa hengenvaar�
allisesti joutuessaan jäämään kuumaan 
tai kylmään autoon pitkäksi aikaa.
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Avaaminen ja lukitseminen

drive lock �toiminto*
Keskuslukitusjärjestelmä lukitsee auton 
turvallisuussyistä, kun ajonopeus nousee 
yli 14 kilometriin tunnissa. drive lock 
�toiminto on poissa käytöstä auton toi�
mitushetkellä.

drive lock �toiminnon ottaminen 
käyttöön
� Katkaise sytytysvirta.
� Paina samanaikaisesti keskuslukituk�

sen lukituskatkaisinta ja kauko�oh�
jaimen lukituspainiketta.
> Kuulet merkkiäänen. drive lock 

�toiminto on käytössä.

drive lock �toiminnon poistaminen 
käytöstä
� Katkaise sytytysvirta.
� Paina samanaikaisesti keskuslukituk�

sen lukituskatkaisinta ja kauko�oh�
jaimen avauspainiketta.
> Kuulet merkkiäänen. drive lock 

�toiminto on poissa käytöstä.

Aurinkokaton avaaminen ja lukituksen 
avaaminen
(vain smart cabrio)
Voit avata aurinkokaton auton ulkopuo�
lelta painikkeella (A).
Mukavuuskäytön toiminnot:
� aurinkokaton avaaminen kokonaan
� takakuomun lukituksen avaaminen
� takakuomun lukituksen avaaminen, kun 

kuomu on taitettu kokoon ja lukittu.

>Huomautus!
Turvallisuussyistä aurinkokaton voi sul�
kea vain auton sisällä olevalla katkaisi�
mella.

>Tärkeää!
Kauko�ohjaimen kantama on 15 metriä. 
Varo avaamasta aurinkokattoa niin, ettet 
ole auton läheisyydessä.
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Avaaminen ja lukitseminen

Auton avaaminen ja lukitseminen 
sisäpuolelta

Auton lukitseminen sisäpuolelta
� Paina keskuslukituskatkaisinta (A) 

2 sekunnin ajan.
> Keskuslukitus aktivoituu kuuluvasti.
> Auto on nyt lukittu. Tämä suojaa si�

nut matkustajan puolelta tulevilta 
tunkeilijoilta esimerkiksi liiken�
nevaloissa pysähdyttäessä.

> Ovilukituksen merkkivalo (B) vilk�
kuu punaisena (kun sytytysvirta on 
katkaistu).

Jos auto ei lukkiudu kauko�ohjaimella, 
vaikka sen pariston varaus on riittävä, 
toimi seuraavasti:
� Avaa kuljettajan ovi.
� Kytke sytytysvirta.
� Paina kerran keskuslukituskatkaisinta 

(A).
> Ovilukituksen merkkivalo (B) vilk�

kuu punaisena 5 sekunnin ajan kak�
sinkertaisella taajuudella.

> Auto lukkiutuu, jos sytytysvirta kat�
kaistaan 5 sekunnin kuluessa.

� Vedä avain virtalukosta ja ota se mu�
kaan autosta poistuessasi.

� Sulje kuljettajan ovi.
> Auto on nyt lukittu.

Auton avaaminen sisäpuolelta
� Avaa oven lukitus vetämällä sisäaukai�

simesta (C).
Kun kuljettajan ovi on avattu, kuuluu va�
roitusäänimerkki,
� jos moottori on käynnissä ja vaihde on 

kytketty eikä jarru� tai kaasupoljinta 
paineta.

� jos valot ovat päällä ja sytytysvirta on 
katkaistu.

Tapaturmavaara!
Älä koskaan jätä lapsia yksin au�

toon. Lapsi saattaa saada oven sisäpuo�
lelta auki, vaikka se olisi lukittukin, 
ja vaarantaa siten itsensä ja muut tiel�
lä liikkujat.
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Avaaminen ja lukitseminen

Näin tunnistat, milloin avaimen lähetti�
men paristo on lähes tyhjä:
Suuntavilkut vilkkuvat auton lukituksen 
yhteydessä nopeasti 9 kertaa.
Syy:

> Kauko�ohjaimen lähettimen paristo 
on lähes tyhjä.

> Kauko�ohjainta voidaan käyttää 
vielä noin 100 kertaa.

Korjaus:
> Vaihda paristo1 tai
> vaihdata paristo ammattitaitoises�

sa huoltokorjaamossa, kuten smart 
centerissä.

>Huomautus!
Jos et vaihda paristoa ja käytät kauko�
ohjainta vielä noin 100 kertaa, et voi 
enää
� avata tai lukita autoa
� poistaa ajonestoa käytöstä
� käynnistää autoa.

Voit kuitenkin avata keskuslukituksen 
avaamalla takaluukun avaimella.

Jos auto ei lukkiudu kauko�ohjaimella, 
koska sen paristo on tyhjä, toimi 
seuraavasti:
Jos autoa ei voi enää lukita kauko�ohjai�
mella eikä käsillä ole varaparistoja, 
toimi seuraavasti:
� Avaa kuljettajan ovi.
� Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se 

asentoon 0.
� Paina keskuslukituskatkaisinta (A), 

kunnes ovilukituksen merkkivalo (B) 
alkaa vilkkua.

� Käännä avain asentoon 1 ja takaisin 
asentoon 0.

� Poista avain virtalukosta ja sulje ovet.
� Auto on nyt lukittu.

1 Auton mukana tulee vakiovarusteena yksi varaparisto.

Ympäristö!
Hävitä kauko�ohjaimen käytetyt 

paristot aina ympäristömääräysten mu�
kaisesti.
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Avaaminen ja lukitseminen

Avaimen pariston vaihtaminen

� Avaa avainkotelon ylempi puolisko (A) 
esimerkiksi kolikolla.

>Huomautus!
Vaihda kauko�ohjaimen paristo vähin�
tään kahden vuoden välein.
Muutoin paristoneste voi vuotaa! Paris�
toneste voi hajottaa kauko�ohjaimen.

� Irrota paristo (B) kotelosta.
� Asenna uusi paristo. Huomioi napaisu�

us. 
> Paristotyyppi: Litiumparisto CR 1225

>Huomautus!
Varmista, että asetat uuden pariston na�
vat oikeinpäin.
Muutoin avaimen sähköosat voivat vauri�
oitua.

� Paina avainkotelon puoliskot yhteen.

Myrkytysvaara!
Paristot sisältävät myrkyllisiä 

ja syövyttäviä aineita. Säilytä paristot 
siitä syystä lasten ulottumattomissa.
Jos paristo joutuu suun kautta nieluun, 
menkää heti lääkäriin.
Pariston nieleminen voi aiheuttaa va�
kavia sisäisiä vammoja.



Sokkotreffit 17

Istuinten säätäminen

Istuinten säätäminen
Säädä kuljettajan istuin ennen ajoon 
lähtöä oikeaan asentoon polkimiin ja oh�
jauspyörään nähden.

Tapaturmavaara!
Varmista istuimia säätäessäsi, 

ettei kukaan jää puristuksiin.
Noudata turvatyynyjärjestelmän oh�
jeita.

Tapaturmavaara!
Noudattamalla seuraavia ohjeita 

voit estää onnettomuuden tai äkkijar�
rutuksen aiheuttamat vakavat tai hen�
genvaaralliset vammat, jotka voi ai�
heuttaa esimerkiksi millisekuntien 
kuluessa täyttyvä turvatyyny:

� Kaikkien matkustajien tulee valita 
istuma�asento, jossa turvavyö voi 
kulkea oikein ja jossa istutaan niin 
kaukana turvatyynystä kuin mahdol�
lista.
Kuljettajan on istuttava niin, että 
hän pystyy ajamaan autoa varmasti ja 
turvallisesti. Kuljettajan käsien 
pitää ylettyä ohjauspyörään hiukan 
koukistettuina. Kuljettajan tulee 
olla sellaisella etäisyydellä polki�
mista, että hän ylettyy vaivatta pai�
namaan polkimet tarvittaessa poh�
jaan saakka. 

� Aseta matkustajan istuin mahdolli�
simman taakse ja etenkin silloin, 
kun istuimella kuljetetaan lasten 
turvavarusteeseen* kiinnitettyä 
lasta.

� Matkustajien tulee kiinnittää turva�
vyöt aina oikein ja nojata istuimen 
lähes pystysuoraan asentoon säädet�
tyyn selkänojaan. Pääntuen tulee 
koskettaa takaraivoa noin silmien 
korkeudella.

Tapaturmavaara!
Säädä kuljettajan istuin vain au�

ton ollessa pysähtyneenä. Muutoin huo�
miosi voi siirtyä pois liikenteestä ja 
voit menettää auton hallinnan istuimen 
liikkuessa. Seurauksena voi olla on�
nettomuus.

Tapaturmavaara!
Jos istuimet vaurioituvat, ota 

yhteys ammattitaitoiseen huoltokor�
jaamoon, kuten smart centeriin.
Istuin kuuluu turvajärjestelmään aivan 
kuten turvavyöt ja turvatyynyt. Se suo�
jaa sinua vain ehjänä.
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Istuinten säätäminen

Istuinten säätäminen pituussuunnassa � Vedä kahva (A) ylös.
� Siirrä istuin haluttuun asentoon.
� Vapauta kahva.

> Varmista, että säätömekanismi luk�
kiutuu kuuluvasti molemmilla puo�
lilla.

Istuinkorkeuden säätäminen
Istuimen kiskot ovat hieman kallistettu�
na vaakatasoon nähden. Pituussuuntainen 
säätö vaikuttaa siten myös korkeusasen�
toon.

Tapaturmavaara!
Varmista aina, että istuin lukki�

utuu paikalleen pituussuuntaisen 
säädön jälkeen. Istuimen yllättävä lii�
ke ajon aikana voi johtaa siihen, että 
menetät auton hallinnan ja aiheutat on�
nettomuuden.

Tapaturmavaara!
Kun säädät istuinta pituussuun�

nassa, älä koske istuimen kiskoihin. 
Voit muuten loukata itsesi.
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Istuinten säätäminen

Selkänojien kallistuksen säätäminen
� Älä nojaa selkänojaan.
� Kierrä säätöpyörää (A) eteen� tai taak�

sepäin.

>Huomautus!
Vain kuljettajan selkänojan kallistus on 
säädettävissä.
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Istuinten säätäminen

Matkustajan istuimen taittaminen 
kokoon

Kokoon taitettuna matkustajan istuin 
toimii
� säilytyslokerona pienille esineille 

(A)
� tavaratilan laajennuksena.

>Huomautus!
Huomioi tässä käyttöoppaassa annetut 
kuormausohjeet (sivu 199)!

Tapaturmavaara!
Älä aseta säilytyslokeroon ku�

umia juomia tai lasipulloja ajon aika�
na. Törmäyksessä, äkkijarrutuksessa 
tai äkillisessä suunnanmuutoksessa
� kuuma juoma voi roiskua ja aiheuttaa 

sinulle tai muille palovammoja
� lasipullot voivat sinkoutua lokeros�

ta ja aiheuttaa sinulle tai muille 
vammoja.

Tapaturmavaara!
Aseta säilytyslokeroon vain so�

pivan kokoisia ja suljettavia juoma�
astioita. Astia tai sen sisältö voi muu�
ten aiheuttaa sinulle tai muille tapa�
turmavaaran onnettomuudessa, äkki�
jarrutuksessa tai nopeassa 
väistöliikkeessä.
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Istuinten säätäminen

Istuimen taittaminen kokoon:
� Irrota turvavyö ohjaimesta (C).
� Siirrä matkustajan istuin keskiasen�

toon.

� Paina molempia vipuja (D) samanai�
kaisesti taaksepäin.
> Selkänoja kallistuu itsestään muut�

aman millimetrin eteenpäin luki�
tuksesta.

� Vapauta molemmat vivut.
� Taita selkänoja eteen.

Istuimen kääntäminen pystyasentoon:
� Vedä selkänoja ylös ja kallista sitä 

taaksepäin kunnes molemmat vivut lu�
kittuvat kuuluvasti.

� Pujota turvavyö takaisin ohjaimeen 
(C).

Tapaturmavaara!
Kun käännät matkustajan istui�

men pystyasentoon, varmista,
� että kukaan ei jää istuimen väliin
� ettei lukitusmekanismin väliin jää 

esteitä
� että molemmat vivut lukkiutuvat kuu�

luvasti. Muussa tapauksessa selkäno�
ja ei pidätä tavaratilassa olevia 
esineitä törmäyksessä, äkkijarru�
tuksessa tai nopeassa väistöliik�
keessä, ja sinkoutuvat esineet voivat 
vahingoittaa sinua ja muita.
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Peilien säätäminen

Peilien säätäminen Varmista ennen ajoon lähtöä, että sisä� 
ja ulkotaustapeilit on säädetty oikein. 
Näin varmistat hyvän näkyvyyden taakse�
päin.

Käsin säädettävä ulkotaustapeili
� Säädä ulkotaustapeili kääntämällä vi�

pua (A).

Tapaturmavaara!
Ulkotaustapeilit pienentävät 

heijastuvaa kuvaa. Kohteet ovat todel�
lisuudessa lähempänä kuin ne näyttä�
vät. Voit arvioida etäisyyden takana 
ajaviin ajoneuvoihin väärin ja ai�
heuttaa onnettomuuden esimerkiksi 
kaistaa vaihtaessasi. Varmista siksi 
olkapään yli katsomalla, kuinka kauka�
na takana ajavat ajoneuvossa todelli�
suudessa ovat.
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Peilien säätäminen

Sähkötoimisesti säädettävä 
ulkotaustapeili*
Peilin säätöpainike on kuljettajan oves�
sa.
� Ulkotaustapeiliä voidaan säätää 

portaattomasti säätöpainiketta (C) 
kallistamalla.

Säädettävän peilin valitseminen
� Valitse peili keinukytkimellä.

� kuljettajan puoli (A)
� matkustajan puoli (B).

>Huomautus!
Ulkotaustapeilien säätö toimii vain sil�
loin, kun sytytysvirta on kytketty.

Sisätaustapeilin säätäminen
� Säädä sisätaustapeili käsin 

kääntämällä.

Näin vältät häikäisyn pimeällä ajaessa�
si:
� Kallista sisätaustapeiliä vetämällä 

vivusta (A).
> Näkyvyys taakse säilyy. 
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Lasinnostimet

Lasinnostimet

Sivuikkunoiden avaaminen ja sulkeminen

Kun sytytysvirta on kytketty, sivuikkunat 
voidaan avata ja sulkea sähkötoimisilla 
lasinnostimilla.

Avaaminen
� Paina vipukatkaisinta (A) alaspäin.

Sulkeminen
� Nosta vipukatkaisinta (A) ylöspäin.

>Huomautus!
Ikkunat eivät sulkeudu automaattisesti, 
kun auto lukitaan.

Tapaturmavaara!
Varmista sivuikkunoita sulkies�

sasi, että kukaan ei jää niiden väliin. 
Avaa ikkuna vaaratilanteessa paina�
malla kytkintä.
Älä koskaan jätä lapsia yksin autoon. 
He voivat käyttää lasinnostimien kyt�
kimiä ja puristua ikkunoiden väliin!
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Turvavyöt

Turvavyöt
Autossa on tehokas törmäyksessä aktivoi�
tuva suojajärjestelmä, johon kuuluvat 
turvatyynyt sekä turvavyöt, joissa on tur�
vavyönkiristimet ja turvavyövoimanra�
joittimet.

Tapaturmavaara!
Virheellisesti kiinnitetty tai 

lukittu turvavyö ei suojaa asianmukai�
sesti. Saatat vahingoittua vakavasti 
tai jopa hengenvaarallisesti. Varmista 
siksi aina, että kaikki matkustajat –
erityisesti raskaana olevat naiset – 
käyttävät turvavyötä aina oikein. 
Varmista ehdottomasti, että vyö
� kulkee lantion alueella mahdolli�

simman alhaalta, siis lantioluiden 
yli, ei vatsan päältä

� istuu tiukasti vartaloa vasten
� ei ole kierteellä
� kulkee hartian keskikohdan yli
� ei kulje kaulan yli tai käsivarren 

alta
� on kireällä lantion alueella, vedä 

sen vuoksi vyötä rinnan kohdalta 
ylöspäin.

Älä koskaan kiinnitä samalla turvavyö�
llä matkustajaa ja esineitä.
Vältä paksujen vaatteiden, kuten talvi�
takin, käyttöä.
Älä vie turvavyötä terävien tai helpos�
ti särkyvien esineiden yli siten, että 
ne jäisivät vyön ja vartalon väliin, ku�
ten esimerkiksi taskussa olevat sil�
mälasit, kynät tai avaimet. Turvavyön 
vyöosa saattaa muutoin repeytyä onnet�
tomuudessa, ja sinä tai muut matkusta�
jat saatatte loukkaantua vakavasti tai 
jopa hengenvaarallisesti.
Turvavyöllä saa kiinnittää kulloinkin 
vain yhden henkilön.
Lasta ei missään tapauksessa saa kul�
jettaa matkustajan sylissä. Matkustaja 
ei pysty pitämään lapsesta kiinni ja 
lapsi ja muut matkustajat saattavat äk�
kinäisessä jarrutuksessa loukkaantua 
vakavasti, jopa hengenvaarallisesti.

Tapaturmavaara!
Turvatyynyt antavat lisäsuojaa 

onnettomuuksien varalta, mutta ne ei�
vät ole turvavöiden korvike. Pienen�
tääksesi vaikeiden tai hengenvaaral�
listen loukkaantumisen riskiä 
varmista, että kaikki matkustajat – 
erityisesti myös odottavat äidit – ovat 
aina kiinnittäneet turvavyön oikein, 
istuvat normaalissa istuma�asennossa 
ja istuin on säädetty lähes pystysuo�
raan asentoon.
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Turvavyöt

Tapaturmavaara!
 Alle 150 cm:n mittaisilla ja alle 

12�vuotiailla lapsilla turvavyö ei kul�
je oikein. He tarvitsevat sen tähden 
asianmukaisen turvavarusteen, joka on 
asennettu tarkoitukseen soveltuvalle 
istuinpaikalle. Noudata lasten tur�
vaistuimen* asennuksessa turvaistui�
men valmistajan asennusohjetta.

Tapaturmavaara!
 Turvavyö suojaa asianmukaisesti 

vain, kun istuimen selkänoja on lähes 
pystysuorassa asennossa ja matkustaja 
istuu siten selkä suorana. Vältä istu�
ma�asentoja, joissa turvavyö asettuu 
väärin. Nosta selkänoja mahdollisim�
man pystysuoraan asentoon. Älä koskaan 
aja selkänoja voimakkaasti taakse kal�
listettuna. Saatat muutoin onnettomuu�
dessa tai äkkinäisessä jarrutuksessa 
loukkaantua vakavasti tai jopa hengen�
vaarallisesti.

Tapaturmavaara!
 Turvajärjestelmiin (turvavöihin 

ja niiden kiinnikkeisiin, turvavyönki�
ristimiin, turvavyövoimanrajoittimi�
in ja turvatyynyihin) tai niiden 
johtimiin tehdyt muutokset tai turva�
järjestelmien virheelliset korjaustyöt 
sekä muiden elektronisten järjestel�
mien muutokset voivat aiheuttaa sen, 
että turvajärjestelmä ei toimi oikein. 
Tästä voi olla seurauksena, että esi�
merkiksi turvatyynyt ja turvavyönkiri�
stimet eivät laukea törmäyksessä 
oikealla hetkellä tai laukeavat tahat�
tomasti. Älä sen tähden tee mitään mu�
utoksia turvavarusteisiin. Älä tee 
mitään epäasianmukaisia muutoksia 
elektronisiin rakenneosiin tai niiden 
ohjelmiin.
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Turvavyöt

Tapaturmavaara!
 Turvavyö ei toimi asianmukai�

sesti, jos turvavyön vyöosa tai turvavy�
ölukko on likaantunut tai vaurioitunut. 
Pidä sen tähden vyöosa ja lukko puhtaa�
na, koska lukkokieli ei muutoin lukitu 
asianmukaisesti paikalleen.
Tarkista säännöllisesti, että turvavyöt
� eivät ole vaurioituneet
� eivät kulje terävien reunojen yli
� eivät ole puristuksissa.
Turvavyön vyöosa saattaisi muutoin re�
peytyä onnettomuudessa. Sinä tai muut 
henkilöt saatatte vahingoittua vaka�
vasti tai jopa hengenvaarallisesti.
Vaihdata vaurioituneet tai onnettomu�
udessa voimakkaaseen rasitukseen jou�
tuneet turvavyöt ja tarkastuta myös 
turvavöiden kiinnitykset.

smart gmbh suosittelee turvallisuussy�
istä, että käytät vain smart gmbh:n eri�
tyisesti tähän autoon hyväksymiä 
turvavöitä.
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Turvavyöt

Turvavyön korkeuden säätäminen
Istuimessa on kiinteä kolmiasentoinen 
turvavyön korkeussäätömekanismi.
Turvavyön hihna voi kulkea
� ohjaimen (A) läpi
� ohjaimen yli
� ohjaimen ali.
  

>Huomautus
Jos turvavyön halutaan kulkevan ohjaimen 
yli tai ali, se on ensin irrotettava ohjai�
mesta. 

Turvavöiden kiinnittäminen
� Istuudu istuimelle.
� Vedä turvavyö tasaisella vedolla ulos 

rullalta.
� Vedä turvavyö olkapään yli.

> Pidä selkä selkänojaa vasten.
� Työnnä turvavyön kieli lukkoon (A).

Turvavöiden irrottaminen
� Paina turvavyön lukon punaista paini�

ketta.
� Ohjaa turvavyö takaisin ohjaimeen.

> Turvavyö kelautuu automaattisesti.
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Turvavyönkiristimet ja turvavyövoimanrajoittimet

Turvavyönkiristimet ja 
turvavyövoimanrajoittimet
Turvavöissä on
� turvavyönkiristimet
� turvavyövoimanrajoittimet,
joiden toiminnot on kuvattu seuraavissa 
kappaleissa.

Turvavyönkiristimet
� kiristävät turvavyöt lauetessaan niin, 

että ne ovat tiiviisti vartaloa vasten
� laukeavat ainoastaan törmäyksissä, 

joissa auton hidastuvuus tai kiihty�
vyys pituussuunnassa on erittäin su�
uri, kuten nokkakolareissa.
> Palava turvatyynyjen merkkivalo 

osoittaa, että turvavyönkiristimet 
ovat lauenneet.

>Huomautus!
Älä kiinnitä matkustajan istuimen turva�
vyötä lukkoon, jos istuimella ei istu ke�
tään. Muutoin turvavyönkiristin voi 
laueta turhaan onnettomuuden sattuessa.

>Huomautus!
Turvavyönkiristimet eivät korjaa
� väärää istuma�asentoa
� väärin kiinnitettyjä turvavöitä.
Turvavyönkiristimet eivät vedä matkus�
tajia taaksepäin selkänojan suuntaan.

Turvavyövoimanrajoittimet
� pienentävät lauetessaan voimaa, jonka 

turvavyö kohdistaa matkustajaan tör�
mäyksessä.

Turvavyövoimanrajoitin toimii yhdessä 
etuturvatyynyn kanssa. Etuturvatyyny 
ottaa vastaan osan turvavyön 
hidastusvoimasta, jolloin kuormitus 
jakautuu suuremmalle alueelle.

Kun sytytysvirta on kytkettynä, turvavyö�
nkiristimet laukeavat
� turvavarusteiden ollessa toimintakun�

nossa
� kaikissa kolmipisteturvavöissä, kun 

vyöt on kiinnitetty lukkoon
� nokka� ja peräkolarissa, kun auton 

vauhti hidastuu tai kiihtyy äkkinäi�
sesti pituussuunnassa törmäyshetkel�
lä.

� tietyissä tilanteissa auton kierähtä�
essä ympäri, kun lisäsuojaa tarvitaan.
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Turvavyönkiristimet ja turvavyövoimanrajoittimet

Turvavyönkiristimistä kuuluu laukeami�
shetkellä pamahdus, joka ei vaurioita 
kuuloa. Niistä voi lisäksi tulla pölyä.

Tapaturmavaara!
Vaihdata lauenneet turvavyönki�

ristimet ammattitaitoisessa erikois�
korjaamossa, jolla on tarvittavat tie�
dot ja työkalut vaadittavien töiden 
suorittamiseen. smart gmbh suositte�
lee smart centeriä. Varsinkin turvalli�
suuden kannalta oleelliset työt ja tur�
vajärjestelmiin liittyvät työt on 
erityisen tärkeää teettää tehtävään 
koulutetulla erikoiskorjaamolla.
Turvavyönkiristimien romuttamisessa 
on noudatettava turvallisuusohjeita. 
Turvaohjeet ovat nähtävissä kaikissa 
ammattitaitoisissa huoltokorjaamois�
sa, kuten smart centerissä.
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Kojelauta, vasemmanpuoleinen ohjaus

Kojelauta, vasemmanpuoleinen ohjaus

a Ohjauspyörä ja vaihdepainikkeet*

b Hallintavivut

c Mittaristo

d Keskikonsolin yläosa

e Keskikonsolin alaosa

f Vaihteenvalitsinkonsoli

g AUX�liitäntä
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Kojelauta, oikeanpuoleinen ohjaus

Kojelauta, oikeanpuoleinen ohjaus

a Ohjauspyörä ja vaihdepainikkeet*

b Hallintavivut

c Mittaristo

d Keskikonsolin yläosa

e Keskikonsolin alaosa

f Vaihteenvalitsinkonsoli
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Hallintavivut

Hallintavivut
vasen puoli

A Valot

0 = sammutettu, 1 = seisontavalot, 2 = 
lähivalot, 
3 = takasumuvalo

B Suuntavilkut

oikean� ja vasemmanpuoleiset 
suuntavilkut

C Kaukovalot

1 = kaukovalot, 0 = sammutettu, �1 = 
kaukovalovilkku 

Hallintavivut
oikea puoli

A Tuulilasinpyyhkimet

2 = pyyhintänopeus 2, 1 = 
pyyhintänopeus 1, 0 = poissa käytöstä,
�1 = jaksoittainen pyyhintä 
(tihkuasento) 

B Takalasinpyyhin ja lasinpesulait�
teet

2 = takalasin pesu, 1 = takalasin 
jaksoittainen pyyhintä (tihkuasento), 0 
= pois käytöstä, �1 = tuulilasin pesu

C Tempomat�vakionopeussäätimen* ja 
Limiter�nopeusrajoittimen* ottami�
nen käyttöön ja poistaminen käytöstä

D Tempomat*� ja Limiter*�toiminnot
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Mittaristo, vasemmanpuoleinen ohjaus

km/

!

Mittaristo, vasemmanpuoleinen ohjaus

A Merkkivalot

B Näyttö

C Nopeusmittari

Merkkivalot
abs�merkkivalo (e)

Jarrujärjestelmän merkkivalo (b)

Kaukovalojen merkkivalo (c)

Takasumuvalon merkkivalo (d)

esp�merkkivalo (e)

Turvatyynyjen merkkivalo (f)

Suuntavilkkujen merkkivalo (g)

Akun latauksen merkkivalo (h)

Öljynpaineen merkkivalo (i)

Moottorivian merkkivalo (j)

Dieselmoottorin hehkutuksen merkki�
valo1 (k)

Lisälämmittimen merkkivalo1 (l)

1  Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.
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Mittaristo, oikeanpuoleinen ohjaus

Mittaristo, oikeanpuoleinen ohjaus

A Merkkivalot

B Näyttö

C Nopeusmittari

Merkkivalot
abs�merkkivalo (e)

Jarrujärjestelmän merkkivalo (b)

Kaukovalojen merkkivalo (c)

Takasumuvalon merkkivalo (d)

esp�merkkivalo (e)

Turvatyynyjen merkkivalo (f)

Suuntavilkkujen merkkivalo (g)

Akun latauksen merkkivalo (h)

Öljynpaineen merkkivalo (i)

Moottorivian merkkivalo (j)

Dieselmoottorin hehkutuksen merkki�
valo1 (k)

Lisälämmittimen merkkivalo1 (l)

1  Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.
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Mittaristo

Mittaristo

abs�merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään (itsedia�

gnoosi)
> Merkkivalo sammuu moottorin käyn�

nistyttyä tai 
> viimeistään 10 sekunnin kuluttua.

abs�merkkivalo abs�merkkivalo
� kun abs�järjestelmässä on vika

� Vie auto välittömästi korjattavaksi 
ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

� yhdessä jarrujärjestelmän merkkiva�
lon kanssa, kun abs�järjestelmässä on 
vika.
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen käsijarrulla, 

kun poistut sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

Tapaturmavaara!
Kun abs�järjestelmässä on häi�

riö, pyörät voivat lukkiutua jarrutet�
taessa. Auton ohjattavuus on silloin 
jarrutettaessa rajoittunut ja jarrutus�
matka saattaa pidentyä. Jos abs�jär�
jestelmä on poistettu käytöstä häiriön 
vuoksi, myös esp on poissa käytöstä. 

Autosi on vaarassa lähteä heittelehti�
mään tietyissä ajotilanteissa. Sovita 
ajotapasi aina vallitseviin tie� ja 
sääolosuhteisiin.
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Mittaristo

Jarrujärjestelmän merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään.

> Merkkivalo sammuu moottorin käyn�
nistyttyä tai

> viimeistään 10 sekunnin kuluttua.
� kun seisontajarru on kytketty

Jarrujärjestelmän merkkivalo
Palaa,
� kun jarrupiireissä on vika tai jarru�

nestemäärä on liian alhainen.
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen käsijarrulla, 

kun poistut sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

� yhdessä abs�merkkivalon kanssa, kun 
abs�järjestelmässä on vika.
� Vie auto välittömästi korjattavaksi 

ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

Kaukovalojen merkkivalo
Palaa,
� kun kaukovalot on kytketty päälle
� kun kaukovalovilkkua käytetään.
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Takasumuvalon merkkivalo
Palaa,
� kun takasumuvalo on kytketty päälle.

esp�merkkivalo
Vilkkuu,
> kun esp on säätelytilassa.

Palaa yhtäjaksoisesti,
> kun järjestelmässä on toimintahäiriö
> kun esp ei ole käytössä.
Järjestelmän toimintahäiriö saattaa 
poistua, kun pysäytät moottorin ja käyn�
nistät sen uudelleen.
� Jos merkkivalo ei sammu tämän jäl�

keen, vie auto välittömästi korjatta�
vaksi ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart cente�
riin.

>Huomautus!
esp�järjestelmän toiminnan kuvaus ja 
lisätiedot ovat sivulla 165.

esp�merkkivalo

Tapaturmavaara!
Kun esp�järjestelmä ei toimi, 

auto on suuremmassa vaarassa joutua 
luisuun tietyissä ajotilanteissa. Sovi�
ta ajotapasi aina vallitseviin tie� ja 
sääolosuhteisiin.
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Turvatyynyjen merkkivalo
Turvatyynyjen merkkivalo ilmaisee vian
� turvatyynyissä
� turvavyönkiristimissä
� lasten turvaistuinten tunnistuksessa.

>Huomautus!
Turvatyynyjen toiminnan kuvaus ja lisä�
tiedot ovat sivulla 166.

Turvatyynyjen merkkivalo Turvatyynyjen merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta on kytkettynä.
Turvajärjestelmien itsediagnoosin tu�
loksen mukaan tapahtuu seuraavaa:
1. Turvatyynyjen merkkivalo sammuu vii�

meistään 4 sekunnin kuluttua, jos
> vikaa ei ole
> turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.

2. Turvatyynyjen merkkivalo sammuu vii�
meistään 4 sekunnin kuluttua noin 
1 sekunniksi, minkä jälkeen se syttyy 
uudelleen ja palaa yhtäjaksoisesti, jos
> järjestelmässä on havaittu häiriö.
> Matkustajan istuinta ei saa käyttää 

– varsinkaan lasten kuljettamiseen 
taaksepäin osoittavissa turvaistui�
missa.

� Vie auto välittömästi korjattavaksi 
ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

Tapaturmavaara!
Turvatyynyjärjestelmässä on hä�

iriö, jos merkkivalo ei syty, kun kytket 
sytytysvirran, tai ei sammu muutaman 
sekunnin kuluessa, kun moottori on 
käynnistynyt, tai jos se syttyy uudelle�
en. 
Yksittäiset järjestelmät saattavat ak�
tivoitua tahattomasti tai ne eivät lau�
kea kolaritilanteessa 
asianmukaisesti. Tarkastuta ja korjau�
ta turvajärjestelmä tällöin ammatti�
taitoisessa erikoiskorjaamossa, jolla 
on tarvittavat tiedot ja työkalut vaa�
dittavien töiden suorittamiseen. smart 
gmbh suosittelee smart centeriä. Var�
sinkin turvallisuuden kannalta oleel�
liset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.
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Turvatyynyjen merkkivalo
3. Turvatyynyjen merkkivalo vilkkuu 

15 sekunnin ajan ja palaa sitten yhtä�
jaksoisesti, kun
> smart�vauvakaukalo (smart�alkupe�

räislisävaruste) on tunnistettu mat�
kustajan istuimella

> matkustajan turvatyyny ja mahdolli�
set sivuturvatyynyt* on poistettu 
käytöstä.

4. Turvatyynyjen merkkivalo vilkkuu jat�
kuvasti, jos
> lasten turvaistuimen tunnistuksessa 

on häiriö.
> Matkustajan istuinta ei saa käyttää 

– varsinkaan lasten kuljettamiseen 
taaksepäin osoittavissa turvaistui�
missa.

> Vie auto välittömästi korjattavaksi 
ammattitaitoiseen huoltokorjaa�
moon, kuten smart centeriin.

Turvatyynyjen merkkivalo

Tapaturmavaara!
Jos matkustajan turvatyynyä ei 

ole poistettu käytöstä, toisin sanoen 
jos turvatyynyjen merkkivalo ei pala, 
älä koskaan kiinnitä lasta matkustajan 
istuimelle selkä menosuuntaan.
Huomioi asiasta kertova varoitustarra 
kojelaudassa.
Jos olet kiinnittänyt matkustajan istu�
imeen erityisen smart�vauvakaukalon 
eikä turvatyynyjen merkkivalo syty 
(turvaistuinta ei ole tunnistettu), tar�
kastuta automaattinen turvaistuimen 
tunnistus ammattitaitoisessa erikois�
korjaamossa, jolla on tarvittavat tie�
dot ja työkalut vaadittavien töiden 
suorittamiseen smart gmbh suosittelee 
smart centeriä.
Älä kuljeta lapsia matkustajan istui�
mella, ennen kuin järjestelmä on tar�
kastettu, sillä he voivat vammautua 
vakavasti törmäyksessä.

Tapaturmavaara!
Jos turvatyynyjen merkkivalo ei 

syty, kun matkustajan istuimella on 
smart�vauvakaukalo, matkustajan tur�
vatyynyä ei ole poistettu käytöstä. 
Tällöin lapsi voi saada vakavia ja jopa 
hengenvaarallisia vammoja, jos mat�
kustajan turvatyyny laukeaa kolarissa, 
etenkin jos lapsi on laukeamishetkellä 
lähellä turvatyynyä.
Matkustajan turvatyyny poistetaan käy�
töstä vain silloin, kun matkustajan 
istuimeen kiinnitetään erityinen 
smart�vauvakaukalo.
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Suuntavilkkujen merkkivalo
Vilkkuu,
� kun sytytysvirta on kytkettynä ja kun

> suuntavilkut kytketään päälle
> varoitusvilkut kytketään päälle.

>Huomautus!
Jos jokin suuntavilkkujen polttimoista 
menee rikki, merkkivalo vilkkuu kaksin�
kertaisella nopeudella.
� Vaihda polttimo

(katso sivu 232) tai
� vie auto ammattitaitoiseen huoltokor�

jaamoon, kuten smart centeriin.

 

Akun latauksen merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään.

> Merkkivalo sammuu, kun moottori on 
käynnistynyt.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana tai se 
ei sammu moottorin käynnistyttyä, akku 
ei lataudu.

� Pysäköi auto välittömästi 
liikennettä vaarantamatta.

� Estä auton vieriminen käsijarrulla, 
kun poistut sen luota.

� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

>Tärkeää!
Käyttöhihna voi olla katkennut.
Tässä tapauksessa ajon jatkaminen voi 
aiheuttaa moottorivaurion.

Öljynpaineen merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään.

> Merkkivalo sammuu, kun moottori on 
käynnistynyt ja öljynpaine on nous�
sut riittäväksi.

Tarkkaile tätä merkkivaloa!
� Jos merkkivalo sammuu, ennen kuin 

moottori on käynnistynyt, merkkivalo 
ei toimi.
� Tarkista moottoriöljymäärä.
� Vie auto ammattitaitoiseen 

huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.
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Öljynpaineen merkkivalo
� Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, toi�

mi seuraavasti:
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen, kun poistut 

sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

>Tärkeää!
Ajon jatkaminen tai moottorin käyttämi�
nen voi aiheuttaa vakavia moottorivauri�
oita.

>Huomautus!
Öljynpaineen merkkivalo varoittaa liian 
alhaisesta öljynpaineesta. Tarkista 
moottoriöljymäärä säännöllisesti (katso 
sivu 206).

Hehkutuksen merkkivalo1 
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään.

> Kun merkkivalo sammuu, moottorin 
voi käynnistää.

>Huomautus!
Kun moottori on lämmin, sen voi käynni�
stää ilman hehkutusta.

Lisälämmittimen merkkivalo1 

>Huomautus!
Lisälämmittimen saa kytkeä päälle vain 
moottorin käydessä.

Palaa,
� kun lisälämmitin on päällä.

> Lisälämmitin kytketään päälle si�
irtämällä lämpötilasäädintä oike�
alle vasteeseen saakka.

Sammuu,
� kun lisälämmitin ei ole päällä.

> Lisälämmitin kytketään pois päältä 
siirtämällä lämpötilasäädintä va�
semmalle.

1  Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.
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Moottorivian merkkivalo
Palaa,
� kun sytytysvirta kytketään.

> Merkkivalo sammuu moottorin käyn�
nistyttyä tai 10 sekunnin kuluttua, 
jos moottorinohjausjärjestelmä toi�
mii moitteettomasti.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, toimi 
seuraavasti:
� Vie auto välittömästi korjattavaksi 

ammattitaitoiseen huoltokorjaamoon, 
kuten smart centeriin.
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Näyttö
Näytössä näkyvät seuraavat ilmaisimet:
(a) polttoainemäärän ilmaisin
(b) vaihdeasennon tai automaattikäytön/

ajonestolaitteen ilmaisin
(c) jäähdytysnesteen lämpötilan ilmai�
sin
(d) monitoimi�ilmaisin, jossa on polt�

toainesäiliön jäännöstilavuusilmai�
sin

(e) jäävaroitus*
(f) huoltoväli�ilmaisin.

Näytön valaistus 
Näytön valaistus syttyy,
� kun ajovalot on kytketty päälle
� kun sytytysvirta on kytketty.

Näytön valaistus sammuu, kun katkaiset 
sytytysvirran ja sammutat ajovalot.

>Huomautus!
Näytön valaistus himmenee, kun ajovalot 
kytketään päälle sytytysvirran ollessa 
kytkettynä.
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Polttoainemäärän ilmaisin
Säiliössä olevan polttoaineen määrä 
osoitetaan viidellä soikiolla.
Tummat palkit osoittavat säiliössä ole�
van polttoaineen määrän.
Kun näytössä näkyy viisi soikiota, polt�
toainesäiliö on täynnä.

Varasäiliö
Varasäiliö tarkoittaa, että säiliössä on 
jäljellä enää noin 5 litraa polttoainetta.
Jos näin käy,
� bensiiniautomaattisymboli ja jäänn�

östilavuusnuoli alkavat vilkkua
� monitoimi�ilmaisimeen tulee polt�

toainemäärä 0,5 litran tarkkuudella 
(jäännöstilavuusilmaisin)

� auto tulisi ajaa lähimmälle huoltoase�
malle.

>Huomautukset 
jäännöstilavuusilmaisimesta!
Jäännöstilavuusilmaisin on käytössä 
vain säiliön vara�alueella.
Monitoimi�ilmaisimen toimintoja voi�
daan vaihtaa (katso sivu 48).

Kun kaikki viisi soikiota vilkkuvat, 
polttoainemäärän tiedonsiirrossa on 
virhe.
� Aja lähimmälle huoltoasemalle, täytä 

säiliö täyteen ja käytä matkamittaria 
polttoainemäärän arviointiin.

� Vie auto ammattitaitoiseen huoltokor�
jaamoon, kuten smart centeriin.
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Digitaalinen vaihdeasennon ilmaisin
Vaihdeasennon ilmaisin näyttää sek�
ventaalivaihteistosta seuraavat tiedot:

valittu vaihde

ajonestolaite aktivoitu (katso sivu 140)

 vaihto suurempaan vaihteeseen

 vaihto pienempään vaihteeseen

vapaa�asento, vaihdetta ei ole valittu

peruutusvaihde on valittu

vaihdetta ei ole valittu

vika vaihtamisjärjestelmässä

automaattinen vaihto

CAN�väylän vika (symboli vilkkuu)

takakuomu1 ei ole kunnolla lukkiutunut.

1 Vain smart fortwo cabriossa.
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Jäähdytysnesteen lämpötilan ilmaisin
Jäähdytysnesteen lämpötila osoitetaan 
viidellä soikiolla.
Tummien soikioiden lukumäärä osoittaa 
jäähdytysnesteen lämpötilan.

� Normaalissa käyntilämpötilassa kolme 
soikiota on tummennettu.
> Jäähdytysnesteen lämpötila on sil�

loin vähintään 80 °C.

� Kun viisi soikiota on tummennettu, °C�
symboli alkaa vilkkua.
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen, kun poistut 

sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

� Jos lämpötila vielä nousee, kaikki vi�
isi soikiota alkavat vilkkua 
15 sekunnin kuluttua.
� Vältä moottorin suuria moottorin 

käyntinopeuksia ja ajonopeuksia.
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen, kun poistut 

sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.

>Tärkeää!
Ajon jatkaminen tai moottorin käyttämi�
nen voi aiheuttaa vakavia moottorivauri�
oita.
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Monitoimi�ilmaisin
� Painamalla painiketta (A) voit vaihtaa 

näytön toimintoja seuraavassa järjes�
tyksessä:
� matkamittari
� osamatkamittari (nollataan pitkällä 

painalluksella)
� ulkolämpötila*
� jäännöstilavuusilmaisin (kun säili�

össä on alle 5 litraa polttoainetta).

>Huomautus ulkolämpötilan 
ilmaisimesta*!
Jos lämpötila nousee tai laskee nopeasti, 
lukema päivittyy viiveellä.
Tällä estetään esimerkiksi moottorin 
lämpötilan aiheuttama liian suuren läm�
pötilan näyttö auton seisoessa ja hitaas�
sa ajossa.
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Jäävaroitus*

Kun ulkolämpötila laskee alle 3 °C:seen, 
näyttö varoittaa mahdollisesti jäätynee�
stä tienpinnasta.
> Ulkolämpötila tulee näyttöön.
> Jääkide vilkkuu näytössä 60 sekunnin 

ajan.

Tapaturmavaara!
Kun ulkolämpötila on hiukan 

0 °C:n yläpuolella, tie voi olla jäinen, 
erityisesti metsäteillä tai silloilla. 
Jos et ota tätä ajotavassasi huomioon, 
autosi saattaa lähteä heittelehtimään. 
Sovita siis ajotapasi ja nopeutesi aina 
vallitsevaan säätilaan.
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Huoltoväli�ilmaisin
Huoltoväli�ilmaisin ilmoittaa seuraavan 
huollon ajankohdan ja laajuuden.
Lähestyvä huoltoajankohta näkyy näytössä 
kuukausi etukäteen. Kun moottori on 
käynnistetty, näytössä näkyvät noin 
10 sekunnin ajan seuraavaan huoltoon 
jäljellä olevat kilometrit (km) tai päivät 
sen mukaan, kuinka paljon autolla 
ajetaan.
Näytössä näkyy yksi tai kaksi ruuvitalt�
tasymbolia sen mukaan, onko seuraavaksi 
vuorossa suppea huolto (A�huolto)  vai 
laaja huolto (B�huolto) .

Huoltoväli�ilmaisimen ottaminen 
käyttöön
� Paina monitoimi�ilmaisimen paini�

ketta (A) kaksi kertaa lyhyesti peräk�
käin.
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Keskikonsolin yläosa

Keskikonsolin yläosa

a Käyntinopeusmittari*

b Kojelaudan kello*

c Keskuslukituskatkaisin

d Varoitusvilkut

e Takalasinlämmitin1

f Kuljettajan istuinlämmitin*

g Matkustajan istuinlämmitin*

h Ilmastointilaite Plus*

1 Vain smart fortwo coupéssa.
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Keskikonsolin yläosa

Kojelaudan kello*

Kellonajan asettaminen
Kellonajan asettamiseen tarvittavat 
painikkeet ovat kellon takasivulla.

Kellonajan siirtäminen eteenpäin
� Paina kerran painiketta (A).

> Aika vähenee yhdellä minuutilla.
� Paina painiketta (A) yli 2 sekunnin 

ajan.
> Aikalukema vaihtuu nopeasti.

Kellonajan siirtäminen taaksepäin
� Paina kerran painiketta (B).

> Aika vähenee yhdellä minuutilla.
� Paina painiketta (B) yli 2 sekunnin 

ajan.
> Aikalukema vaihtuu nopeasti.

Kojelaudan kellon asennon säätäminen
Kojelaudan kello
� kääntyy noin 90°

> Näin se näkyy hyvin sekä kuljettajal�
le että matkustajalle istuma�asen�
nosta riippumatta.

� on valaistu, kun auton valot on kytketty 
päälle.
> Näin kellonaika erottuu selkeästi 

myös pimeässä.

>Huomautus!
Älä ripusta esineitä kelloon.
Se voi irrota kiinnityksestään ja 
vaurioitua.



Sokkotreffit 53

Keskikonsolin yläosa

Käyntinopeusmittari*
Ajo optimaalisella käyntinopeusalueella
� säästää polttoainetta
� säästää moottoria.

>Tärkeää!
Huomioi myös mittariston näytössä 
näkyvät vaihtamissuositukset

>Tärkeää!
Turvallisuussyistä 
käyntinopeusmittariin ei saa tehdä 
mitään muutoksia. >Huomautus!

Älä ripusta esineitä käyntinopeusmitta�
riin.
Se voi irrota kiinnityksestään ja vaurio�
itua.

Käyntinopeusmittarin asennon voi säätää
Käyntinopeusmittari
� kääntyy noin 90°

> Näin se näkyy hyvin kaikissa istuma�
asennoissa.

� on valaistu, kun auton valot on kytketty 
päälle.
> Näin käyntinopeus erottuu selkeästi 

myös pimeässä.
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Keskikonsolin yläosa

Toiminnot
Käyntinopeusmittari näyttää moottorin 
käyntinopeuden tuhansina kierroksina 
minuutissa (r/min).

 

Optimaaliset käyntinopeusalueet (r/min): Bensiinimoottorit Dieselmoottorit

Liikkeellelähtö 1 000–2 000 1 000–2 000

Normaaliajo tasaisella nopeudella 2 000–3 000 1 800–3 000

Lyhytaikainen kiihdytys esimerkiksi ohitustilan�
teessa

3 000–6 300 3 000–4 400
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Keskikonsolin alaosa

Keskikonsolin alaosa 

A Lämmitys/ilmanvaihto

B Ääni� ja telematiikkalaitteet

C Laatikko

a Raitisilman/kiertoilman säädin
b Lämpötilan/lämmityksen/lisälämmit�

timen säädin1

c Ilmanjaon säädin

d Puhaltimen nopeussäädin

e Sumuvalot*

f Sisävalo

g 12 V:n liitäntä

1 Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.
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Vaihteenvalitsinkonsoli

Vaihteenvalitsinkonsoli 

a Puhelinteline*

b Vaihteenvalitsin

c Sähkötoimisen lasikattoluukun* kat�

kaisin1 tai takakuomun katkaisin2 

d Virtalukko

1 fortwo coupé
2 fortwo cabrio
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Valot

Valot

Ajovalojen kytkeminen päälle
Ajovalojen hallintavipu on ohjauspyörän 
vasemmalla puolella.
Voit kääntää valokatkaisimen perusasen�
nosta 0

asentoon 1 � seisontavalot ovat päällä
asentoon 2 � lähivalot ovat päällä
asentoon 3 � takasumuvalo ja lähivalot 
ovat päällä.

>Huomautus!
Lähivalot sammuvat, kun katkaiset syty�
tysvirran. Ne kytkeytyvät automaattises�
ti päälle, kun auto on käynnistynyt.

>Huomautus!
Kun ajat maissa, joissa ajetaan eri puo�
lella tietä kuin siinä maassa, missä auto 
on rekisteröity, epäsymmetriset lähiva�
lot voivat häikäistä vastaan tulevaa lii�
kennettä. Pyydä muuttamaan lähivalot 
symmetrisiksi näitä maita varten. Tämä 
muutos voidaan tehdä ammattitaitoisessa 
huoltokorjaamossa, kuten smart cente�
rissä.

Tapaturmavaara!
Kytke ajovalot ajoissa päälle

� voimakkaassa sateessa
� illan hämärtyessä.
Auto on helpompi havaita liikenteessä, 
kun ajovalot on kytketty päälle. (Tiedot 
koskevat Saksaa.)
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Valot

Kaukovalot
Kaukovalot voidaan kytkeä päälle vain 
silloin, kun
� sytytysvirta on kytketty
� valokatkaisin on vähintään asennossa 2 

(lähivalot päällä).

Kaukovalojen kytkeminen päälle
� Työnnä vipua eteenpäin (1).

> Vipu lukkiutuu paikalleen.

Kaukovalojen sammuttaminen
� Vedä vipua taaksepäin (2).

> Vipu palautuu lähtöasentoon.

Lähestymisvalot*
Lähestymisvalotoiminnon avulla voit 
kytkeä auton valot päälle, kun poistut au�
tosta tai lähestyt sitä pimeässä. 12Auto 
valaisee näin tietä 12 sekunnin ajan.

Autosta poistuminen
� Ota virta�avain virtalukosta.
� Paina kauko�ohjaimen lukituspaini�

ketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.
> Auto lukkiutuu.
> Ajovalot syttyvät automaattisesti ja 

sammuvat 12 sekunnin kuluttua.

Auton lähestyminen
� Paina kauko�ohjaimen avauspainiketta 

kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.
> Auton lukitus avautuu.
> Auton ulko� ja sisävalot syttyvät ja 

sammuvat 12 sekunnin kuluttua.
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Valot

Päivävalot*

Jos autossa on päivävalotoiminto1, 
lähivalot ja seisontavalot kytkeytyvät 
automaattisesti päälle, kun lähdet 
liikkeelle.

>Huomautus!
Kun päivävalot ovat käytössä, voit kytkeä 
kaukovalot päälle vain silloin, kun valo�
katkaisin on asennossa 2 (lähivalot pääl�
lä). 

Päivävalojen poistaminen käytöstä
� Katkaise sytytysvirta.
� Kytke kaukovalovilkku päälle.
� Paina samanaikaisesti avaimen avaus�

painiketta.
> Päivävalojen poistaminen käytöstä 

vahvistetaan äänimerkillä.

Päivävalojen ottaminen käyttöön
� Katkaise sytytysvirta.
� Kytke kaukovalovilkku päälle.
� Paina samanaikaisesti avaimen luki�

tuspainiketta.
> Päivävalojen käyttöönotto vahviste�

taan äänimerkillä.

1 Vakiovaruste maissa, joissa lähivaloja on käytettävä lain mukaan päiväsaikaan.
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Ajovalojen korkeuden säätäminen

Ajovalojen korkeuden säätäminen
Ajovalojen korkeussäädöllä voit muuttaa 
valonheittimien suuntausta auton kuor�
mituksen mukaan.

Korkeussäätöasennot
Ajovalojen perusasennossa

� autossa ei ole kuormaa
� autossa istuu vain kuljettaja ja
� korkeussäädin on asennossa 0.

Tämä asento takaa, että
� kuljettajalla on paras mahdollinen 

näkyvyys (A)
� ajovalot eivät sokaise vastaan tule�

vaa liikennettä.

Jos valokeilan suunta muuttuu kuorman 
(B) vuoksi, toimi seuraavasti:
� Säädä ajovalojen korkeus sopivaksi 

kääntämällä korkeussäädintä (C) pe�
rusasennosta sopivaan asentoon.

>Huomautus!
Muista palauttaa korkeussäädin asentoon 
0, kun olet poistanut kuorman autosta.

Säätimen 
asento

Kuormitus

0 Kuljettaja.

Kuljettaja ja matkustaja.

1 Kuljettaja ja suurin sallittu 
kuorma tavaratilassa (50 
kg).

2 Kuljettaja, matkustaja ja 
suurin sallittu kuorma 
tavaratilassa (50 kg).
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Sisävalot

Sisävalot
Sisävalot sijaitsevat
� keskikonsolissa (A).
� auton takaosassa (B)

Molemmat sisävalot syttyvät hetkeksi, 
kun ovet avataan.
Ne sammuvat
� heti sytytysvirran kytkemisen jälkeen, 

kun kaikki ovet ovat kiinni
� 15 sekunnin kuluttua, kun kaikki ovet 

ovat kiinni
� 10 minuutin kuluttua, jos yksikin ovi 

on auki.

Sisävalot syttyvät hetkeksi myös silloin, 
kun auto avataan tai lukitaan kauko�oh�
jaimella.
Ne sammuvat
� heti sytytysvirran kytkemisen jälkeen
� 30 sekunnin kuluttua.

Molemmat sisävalot palavat yhtäjaksoi�
sesti, kun painat katkaisimena toimivan 
sisävalon (A) alareunaa.
Sisävalot sammuvat, kun painat sisävalon 
yläreunaa.

>Tärkeää!
Varmista autosta poistuessasi, että 
� sisävaloja ei ole kytketty päälle. 
� ovi ei jää auki pitkäksi ajaksi.
Auton akku voi muuten purkautua.
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Sumuvalot

Sumuvalot

Sumuvalot*
Sumuvaloja (A) saa käyttää vain
� sumussa ajettaessa
� kun näkyvyys on huono sateen vuoksi
� kun näkyvyys on huono lumisateen vuok�

si.

Sumuvalojen kytkeminen päälle
Sumuvalojen käyttö edellyttää, että vä�
hintään seisontavalot palavat.
� Paina kerran katkaisinta (A).

> Tällöin syttyvät
� sumuvalot
� katkaisimen merkkivalo.

>Huomautus
Noudata kaikkia maakohtaisia sumuvalo�
jen käyttöä koskevia määräyksiä.

Sumuvalojen sammuttaminen
� Paina vielä kerran katkaisinta (A).

>Huomautus!
Sumuvalot sammuvat, kun ajovalot sammu�
tetaan. Sumuvalot eivät syty automaatti�
sesti, kun ajovalot kytketään uudelleen 
päälle.

Tapaturmavaara!
Sovita ajonopeus ja ajotapa sen�

hetkiseen näkyvyyteen. Ajoneuvot voi�
vat ajaa niin lähellä edelläsi, että et 
näe niitä ja ehdi jarruttaa ajoissa.
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Sumuvalot

Takasumuvalo
Takasumuvalon (A) hallintavipu on ohja�
uspyörän vasemmalla puolella.

Takasumuvalon kytkeminen päälle
� Käännä katkaisin takasumuvalon ku�

vakkeen kohdalle (asento 3).
> Kun sytytysvirta on kytkettynä,

� takasumuvalo
� näytön merkkivalo.

Takasumuvalon sammuttaminen
� Käännä katkaisin asentoon 0.

>Tärkeää!
Käännä katkaisinta vain yksi askel taak�
sepäin, jos haluat jatkaa ajoa lähiva�
loilla.

Tapaturmavaara!
Käytä takasumuvaloa vain, kun 

näkyvyys on alle 50 metriä. Muutoin se 
saattaa häikäistä takana ajavia.
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Suuntavilkut

Suuntavilkut
Suuntavilkkujen hallintavipu on ohjaus�
pyörän vasemmalla puolella.

Suuntavilkku oikealle
� Nosta vipua ylöspäin ja anna sen luk�

kiutua tähän asentoon.

Suuntavilkku vasemmalle
� Paina vipua alaspäin ja anna sen luk�

kiutua tähän asentoon.

>Huomautus!
Lukkiutunut vipu palautuu
� käännöksen jälkeen
� automaattisen suuntavilkkupalautuk�

sen ansiosta
takaisin lähtöasentoon.
Vipu voidaan palauttaa myös käsin lähtö�
asentoon.

Suuntavilkkujen kaistanvaihtotoiminto
Kun painat hallintavivun hetkeksi ylös� 
tai alaspäin, kyseisen puolen suuntavil�
kut vilkkuvat kolme kertaa.
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Äänimerkit ja valomerkit

Äänimerkit ja valomerkit

Äänitorvi
� Paina kuvakkeella merkittyä kohtaa 

ohjauspyörässä.
> Äänitorvi soi.

Kaukovalovilkku
Kaukovalovilkun hallintavipu on ohjaus�
pyörän vasemmalla puolella.
> Kaukovalot palavat niin kauan kuin 

vipua vedetään taaksepäin.

Varoitusvilkut
� Varoitusvilkut kytketään päälle pai�

namalla punaista katkaisinta (A).
> Sen jälkeen vilkkuvat

� kaikki kuusi suuntavilkkua
� suuntavilkkujen merkkivalot, jos 

sytytysvirta on kytketty
� varoitusvilkkujen katkaisimen 

merkkivalo.
� Sammuta varoitusvilkut painamalla 

uudelleen punaista katkaisinta.



>>Viestintä.
Oikeastaan autosi pitäisi jo itsessään tarjota riittävästi viihdykettä. Jos kuitenkin kaipaat joskus vaihtelua, kuuntele radiota, 
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Näin autosi muuttuu viihdyttäjäksi.
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Ääni� ja telematiikkalaitteet*

Ääni� ja telematiikkalaitteet*

Seuraavilla sivuilla on kuvattu lyhyesti 
ääni�, navigointi� ja televiestintälait�
teet, joita on saatavissa smart fortwo 
coupéhen ja smart fortwo cabrioon.

Laitteet on kuvattu mahdollisessa koko�
naiskokoonpanossaan, johon sisältyvät 
radio, kasettisoitin ja CD�vaihdin. Au�
tosi varustelutaso määrää, mitkä laite�
kuvaukset koskevat sinua.
Toiminnot on kuvattu tarkasti laitekoh�
taisissa käyttöohjeissa.

Tapaturmavaara!
Jos haluat asentaa autoon jonkin 

muun kuin smart�alkuperäisradion, 
anna radio ehdottomasti ammattitai�
toisen huoltokorjaamon, kuten smart 
centerin, asennettavaksi.
Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun 
autossa on ollut aiemmin smart radio 
five �järjestelmä tai jos siihen on 
asennettu valmiiksi muut radiovarus�
teet.
Jos radion johtimet kytketään väärin, 
auton tärkeät toiminnot eivät ehkä toi�
mi.

Tapaturmavaara!
Tutustu ääni�, navigointi� ja te�

leviestintäjärjestelmien toimintoihin 
ennen liikkeellelähtöä, jotta et joudu 
kääntämään huomiota pois liikenteestä 
käyttäessäsi toimintoja ajon aikana. 
Käytä toimintoja turvallisuussyistä 
vain auton ollessa pysähtyneenä, kun 
liikennetilanne sen sallii.

Tapaturmavaara!
Säädä äänenvoimakkuus niin, 

että ympäristön äänet (esimerkiksi ää�
nitorvet tai pelastus� tai poliisiajo�
neuvojen sireenit) kuuluvat selvästi. 
Muutoin seurauksena voi olla onnetto�
muus.
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smart radio one*

smart radio one* 

Perusasetukset Radiokäyttö CD�käyttö1

� Virran kytkentä/katkaisu, äänenvoi�
makkuuden säätö (a)

� TP käyttöön / pois käytöstä (b)
� Kello (e)
� Ääniasetukset (f), muutettavissa sääti�

mellä (h)
� EXPERT�asetukset (g)

� Radioasemien valinta ja tallennus (i)
� Radioasemien haku (c)
� Radioasemien muistipaikkatasot (FM1/

FM2) (c) kullakin tasolla kuusi muisti�
paikkaa, jotka voi valita painikkeilla 
(i)

� CD�käytön vaihtopainike (d)
� Nimikkeen alun toisto (h)
� CD�levyn valinta (i) 
� Nimikkeen valinta (h)
� Nimikkeiden satunnaistoisto (h)

1 Vain smart�CD�vaihdinta* käytettäessä.
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smart radio three*

smart radio three*

Perusasetukset Radiokäyttö Kasettisoitinkäyttö CD�käyttö1

� Virran kytkentä/katkaisu, 
äänenvoimakkuuden säätö (a)

� TP käyttöön / pois käytöstä 
(b)

� Kello (f)
� Äänisäädöt (g), muutettavis�

sa säätimellä (i)
� EXPERT�asetukset (h)

� Radioaseman valinta ja tal�
lennus (j)

� Radioasemien haku (c)
� Radioasemien muistipaik�

katasot (FM1/FM2) (c) kulla�
kin tasolla kuusi muisti�
paikkaa, jotka voi valita 
painikkeilla (j)

� Kasetti� ja CD�käytön vaih�
topainike / kasetin poisto 
(d)

� Kasettipesä (e)
� Nimikkeen alun toisto (i)
� Kasettipuolen vaihto (i), 

käännä säädintä lyhyesti
� Kelaus eteen ja taakse (i), 

käännä säädintä

� Kasetti� ja CD�käytön vaih�
topainike / kasetin poisto 
(d)

� Nimikkeen alun toisto (i)
� CD�levyn valinta (j) 
� Nimikkeen valinta (i)
� Nimikkeiden 

satunnaistoisto (i)

1 Vain smart�CD�vaihdinta* käytettäessä.
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smart radio five*

smart radio five*

Perusasetukset Radiokäyttö CD�käyttö

� Virran kytkentä/katkaisu, äänenvoi�
makkuuden säätö (a)

� TP käyttöön / pois käytöstä (b)
� EXPERT�asetukset (pitkä painallus) (j)
� Äänisäädöt (k), muutettavissa painik�

keella (g)

� Radioaseman valinta ja tallennus (d, e, 
h, i)

� Radioasemien haku (g)
� Radioasemien muistipaikkatasot

(AM/FM1/FM2/FM3) (c) 
kullakin tasolla neljä muistipaikkaa, 
jotka voi valita painikkeilla (d, e, h, i)

� Nimikkeen alun toisto (d)
� CD�levyn valinta1 (e, h) 
� CD�levyn poisto (f)
� Nimikkeen valinta (g)
� Nimikkeiden satunnaistoisto (i)

1 Vain smart�CD�vaihdinta* käytettäessä.
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smart radio navigator*

smart radio navigator* smart�navigointijärjestelmässä on
� radiotoiminnot (FM� ja AM�taajuus�

alueet)
� CD�soitin audio�CD�levyjen toistoon 

sekä
� integroitu navigointijärjestelmä, 

joka opastaa samanaikaisesti sekä ää�
ni� että symboliopasteilla.

CD�soitin
Audio�CD�levyt ja navigointijärjestel�
män CD�levyt toistetaan sisäänrakenne�
tulla CD�soittimella.

Monitoiminäyttö
Monitoiminäyttö opastaa nuolien, teks�
tin, etäisyystietojen ja risteyskaavioi�
den avulla. Ääniopasteet tukevat näytön 
visuaalisia opasteita ja auttavat sinua 
pääsemään päämäärääsi nopeasti ja on�
gelmitta.

>Huomautus!
Tarkat käyttöohjeet ovat smart�navi�
gointijärjestelmän käyttöohjeissa.

Tapaturmavaara!
Tutustu smart�navigointijärjes�

telmän toimintoihin ennen liikkeelle�
lähtöä, jotta et joudu kääntämään huo�
miota pois liikenteestä käyttäessäsi 
toimintoja ajon aikana. 
Käytä toimintoja turvallisuussyistä 
vain auton ollessa pysähtyneenä, kun 
liikennetilanne sen sallii.

Tapaturmavaara!
Säädä äänenvoimakkuus niin, 

että ympäristön äänet (esimerkiksi ää�
nitorvet tai pelastus� tai poliisiajo�
neuvojen sireenit) kuuluvat selvästi. 
Muutoin seurauksena voi olla onnetto�
muus.
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smart radio navigator*

Radion säätimet ja painikkeet

a Virran kytkentä ja katkaisu
b Automaattinen asemahaku eteenpäin

c Mykistys

d Radio� tai CD�käytön valinta

e Radioaseman manuaalinen valinta sekä 
basson, diskantin, etu� ja takakaiutti�
mien äänen tasapainon ja kanavatasa�
painon säätö

f Valikon vaihto

g Asemamuistipaikka ja autostore�toi�
minnon (automaattisen tallennuksen) 
valinta

h Asemamuistipaikka

i Asemamuistipaikka, haku PTY+ ja 
manuaalinen asemahaku

j Asemamuistipaikka ja haku PTY�

k Asemamuistipaikka ja alueohjelma�
käyttö

l Asemamuistipaikka ja RDS�käytön/taa�
juuskäytön valinta

m Automaattinen asemahaku taaksepäin

n Selaushaku
Toistaa hetken vastaanotettavia radio�
asemia

o Valinta: basso, diskantti, etu� ja taka�
kaiuttimien äänen tasapaino ja kana�
vatasapaino

p Äänenvoimakkuuden säätö
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smart radio navigator*

CD�säätimet ja �painikkeet

a Virran kytkentä ja katkaisu
b Nimikkeen ohitus eteenpäin

c Mykistys

d CD�levykelkka

e CD�levyn poistopainike

f Radio� tai CD�käytön valinta

g Asetukset
Basso, diskantti, etu/takatoistosuhde, 
kanavatasapaino

h Kontrastin säätö

i Levyn toistoajan, nimikkeen toistoajan 
ja kokonaistoistoajan valinta

j Levyhaku eteenpäin

k Levyhaku taaksepäin

l CD�levyn parhaillaan toistettavan 
nimikkeen uudelleentoisto

m Nimikkeiden satunnaistoisto

n Nimikkeen ohitus taaksepäin

o Selaushaku:
Nimikkeiden alun toisto

p Valinta:
Basso, diskantti, etu/takatoistosuhde, 
kanavatasapaino

q Äänenvoimakkuuden säätö
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smart radio navigator*

Navigointijärjestelmän säätimet ja painikkeet

a Virran kytkentä ja katkaisu

b Navigointiviestien keskeytys tai pois�
taminen käytöstä

c CD�levykelkka

d CD�levyn poistopainike

e Info�painike

f Valikon valinta ja valinnan vahvistus

g Paluu edelliseen valikkoon

h Navigointitilan valinta

i Syötettyjen tietojen tai valitun mää�
ränpään poisto (Delete)

j VIA�toiminto

k TMC�toiminto

l Ruuhka

m Tauko

n Valinta: basso, diskantti, etu� ja taka�
kaiuttimien äänen tasapaino ja kana�
vatasapaino

o Äänenvoimakkuuden säätö ja senhetki�
sen navigointiviestin toisto
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smart�CD�vaihdin*

smart�CD�vaihdin*
smart�CD�vaihdin sijaitsee matkustajan 
istuimen alla.

>Huomautus!
Tarkat käyttöohjeet ovat smart�CD�vaih�
timen käyttöohjeissa.
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CD�kotelo*

CD�kotelo*
CD�kotelo on pystykannattimessa kuljet�
tajan ja matkustajan jalkatilojen välis�
sä.

Asentaminen ja irrottaminen

Vasen ohjaus
� Työnnä CD�koteloa pystykannattimen 

kartion päälle, kunnes CD�kotelon ta�
kasivu on kiinni pystykannattimessa.

� Kiinnitä CD�kotelon ruuvi esimerkik�
si kolikolla sormitiukkuuteen.

� Varmista, että kotelo on kunnolla kiin�
ni, ja asenna peitekansi.

>Huomautus!
Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.
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CD�kotelo*

Oikea ohjaus
� Sovita CD�kotelo pystykannattimen 

kiinnitysreikien kohdalle.
� CD�kotelon on oltava pystykannatinta 

vasten.
� Kiinnitä kasettikotelo vasemmasta 

kiinnitysreiästä esimerkiksi kolikol�
la sormitiukkuuteen.

� Käännä CD�lokerot ulos ja kiinnitä CD�
kotelo toisella ruuvilla takaseinän 
reiän kautta.

� Varmista, että kotelo on kunnolla kiin�
ni, ja asenna peitekansi vasemmanpuo�
leisen ruuvin päälle.

>Huomautus!
Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.

Asentaminen tuhkakupin, juomatelineen* 
tai kasettikotelon* kanssa
Huomaa, että tuhkakuppi on aina asennet�
tava ylimpään paikkaan ja juomateline 
alimpaan paikkaan. Asenna pystykannat�
timen lisävarusteet järjestyksessä yl�
häältä alaspäin.

Ohjaimet yhdistävät yksittäiset kompo�
nentit.
� Työnnä asennettavan komponentin ylä�

sivua asennetun komponentin alasivun 
ohjainta pitkin vasteeseen saakka.

� Tarkista ennen komponenttien kiinni�
tystä, että ne on lukittu toisiinsa ja 
että ne ovat tiiviisti päällekkäin.



Viestintä 79

CD�kotelo*

CD�lokeroiden kahvojen kääntäminen
Jotta löytäisit nopeammin haluamasi CD�
lokeron, voit kääntää CD�lokeroiden kah�
vat neljään eri asentoon. 
� Käännä kehys CD�lokeroineen lukitus�

aseman ohi ulos kotelosta.
� Nosta CD�lokero (A) ylöspäin irti ke�

hyksestä.

� Kohdista CD�lokeron nuoli (B) ja 
kehyksen syvennys (C).
> CD�lokeron ja sen kahvan voi kääntää 

neljään eri asentoon (1–4).

� Paina CD�lokero kiinni kehykseen 
niin, että kaikki neljä pidikettä (D) 
lukkiutuvat.
> Nyt voit kääntää kehyksen ja CD�lo�

kerot takaisin kotelon sisään.
� Käännä muiden CD�lokeroiden kahvat 

haluamaasi asentoon toistamalla edel�
liset vaiheet.



80 Viestintä   

Kasettikotelo*

Kasettikotelo*
Kasettikotelo on pystykannattimessa kul�
jettajan ja matkustajan jalkatilojen vä�
lissä.

Asentaminen ja irrottaminen

Vasen ohjaus
� Työnnä kasettikoteloa pystykannatti�

men kartion päälle, kunnes kotelon ta�
kasivu on kiinni pystykannattimessa.

� Kiinnitä kasettikotelon ruuvi esimer�
kiksi kolikolla sormitiukkuuteen.

� Varmista, että kotelo on kunnolla kiin�
ni, ja asenna peitekansi.

>Huomautus!
Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.
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Kasettikotelo*

Oikea ohjaus
� Sovita kasettikotelo pystykannattimen 

kiinnitysreikien kohdalle.
� Kasettikotelon on oltava pystykanna�

tinta vasten.

� Kiinnitä kasettikotelo vasemmasta 
kiinnitysreiästä esimerkiksi 
kolikolla sormitiukkuuteen.

� Käännä kasettilokerot ulos ja kiinnitä 
kasettikotelo toisella ruuvilla taka�
seinän reiän kautta.

� Varmista, että kotelo on kunnolla kiin�
ni, ja asenna peitekansi vasemmanpuo�
leisen ruuvin päälle.

>Huomautus!

Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.

Asentaminen juomatelineen tai CD�
kotelon kanssa
Huomaa, että tuhkakuppi on aina asennet�
tava ylimpään paikkaan ja juomateline 
alimpaan paikkaan.
Asenna pystykannattimen lisävarusteet 
järjestyksessä ylhäältä alaspäin.

Ohjaimet yhdistävät yksittäiset kompo�
nentit.
� Työnnä asennettavan komponentin ylä�

sivua asennetun komponentin alasivun 
ohjainta pitkin vasteeseen saakka.

� Tarkista ennen komponenttien kiinni�
tystä, että ne on lukittu toisiinsa ja 
että ne ovat tiiviisti päällekkäin.
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Kasettikotelo*

Kasettilokeroiden kahvojen kääntäminen
Jotta löytäisit nopeammin haluamasi ka�
settilokeron, voit kääntää kasettilokeroi�
den kahvat neljään eri asentoon. 
� Käännä kehys kasettilokeroineen luki�

tusasennon ohi ulos kotelosta vastee�
seen asti.

� Nosta kasettilokero (A) ylöspäin irti ke�
hyksestä.

� Kohdista kasettilokeron nuoli (B) ja 
kehyksen syvennys (C).
> Kasettilokeron ja sen kahvan voi 

kääntää neljään eri asentoon (1 � 4).

� Paina kasettilokero kiinni kehykseen 
niin, että kaikki neljä pidikettä (D) 
lukkiutuvat.
> Nyt voit kääntää kehyksen ja kasetti�

lokerot takaisin kotelon sisään.
� Käännä muiden kasettilokeroiden kah�

vat haluamaasi asentoon toistamalla 
edelliset vaiheet.
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Puhelinteline*

Puhelinteline*

Puhelintelineen avulla voit kiinnittää mat�
kapuhelimen autoon turvallisesti ja käy�
tännöllisesti. Eri matkapuhelinmalleille on 
saatavissa sopivia pidikkeitä. Kun 
handsfree�laitteen* kanssa halutaan 
käyttää toista matkapuhelinta, vain pidike 
on vaihdettava.
Puhelinteline (A) on vaihteenvalitsimen 
edessä. 

Asentaminen ja irrottaminen
Jos autossa on juomateline, irrota se en�
sin (katso juomatelineen käyttöohje).
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Tapaturmavaara!
Noudata paikallisia lakimäärä�

yksiä, kun käytät autossa kannettavia 
viestintälaitteita.
Jos viestintälaitteiden käyttö on sal�
littua ajon aikana, käytä niitä vain 
silloin, kun liikennetilanne sen sal�
lii. Muutoin huomiosi voi kääntyä pois 
liikenteestä ja voit aiheuttaa onnetto�
muuden ja vahingoittaa itseäsi ja mui�
ta.

Tapaturmavaara!
Puhelimet ja radiolaitteet, jois�

sa ei ole heijastuksia vähentävää ulko�
antennia, voivat aiheuttaa auton elekt�
roniikassa häiriöitä ja siten 
heikentää auton käyttöturvallisuutta ja 
vaarantaa siten myös oman turvallisuu�
tesi.
Käytä näitä laitteita tästä syystä vain 
silloin, kun ne on kytketty määräysten 
mukaisesti erilliseen heijastuksia vä�
hentävään ulkoantenniin.
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Puhelinteline*

� Irrota keskitunnelin peitekansi.
� Irrota kannen alla oleva torx�ruuvi so�

pivalla ruuvitaltalla.
� Irrota vaihteenvalitsimen nuppi ylös�

päin vetämällä. (Jos autossa on sof�
touch�toiminto*, softouch�painiketta 
ei saa painaa irrotuksen aikana!)
> Nyt voit irrottaa keskikonsolin.

Keskikonsolin etureuna on kiinnitetty 
kahdella koukulla. 
� Taivuta keskikonsolia ulospäin pyö�

reiden osien kohdalta.
� Kohota keskikonsolia ja irrota se.

� Aseta keskikonsoli tasaiselle 
alustalle. 

� Työnnä puhelinteline keskikonsolin 
alle, kunnes alasivut ovat yhdensuun�
taiset ja puhelintelineen takareunan 
pyöristys on yhdensuuntainen keski�
konsolin pyöristyksen kanssa.

� Kiristä puhelintelineen mukana toi�
mitetut ruuvit reikien läpi kiinni 
keskikonsolin muoviin.
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Puhelinteline*

Jos haluat vetää pidikkeen johdot maton 
alta, voit vetää ne puhelintelineen ja 
keskikonsolin välistä. Vedä ne puhelin�
telineen syvennystä pitkin.

Kun keskikonsoli ei ole paikallaan, voit 
nostaa mattoa handsfree�laitteen johto�
jen vetoa varten. Johtojen paikka mää�
räytyy handsfree�laitteen asennuspaikan 
mukaan ja voi vaihdella.

Kun olet asentanut johdot paikoilleen, 
toimi seuraavasti:
� Taivuta keskikonsolin etuosaa jälleen 

ulospäin ja paina konsoli paikalleen. 
� Aseta konsoli ja siihen kiinnitetty pu�

helinteline takaisin vaihteenvalit�
sinkonsolin päälle.

� Varmista, että pidikkeet lukkiutuvat.

� Kiristä ruuvi takaisin paikalleen.
� Aseta peitekansi paikalleen.
� Kiinnitä nuppi takaisin vaihteenva�

litsimeen.
� Kiinnitä pidike puhelintelineen pääl�

le.

>Huomautus!
Pidikkeiden tarkat käyttö� ja asennusoh�
jeet ovat niiden käyttöohjeissa.
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Yleiskäyttöinen handsfree�laite*

Yleiskäyttöinen handsfree�laite*
Yleiskäyttöinen handsfree�laite kytke�
tään radio� ja kaiutinjärjestelmään. 
Näin ääni kuuluu auton kaiuttimista ja 
voit säätää puhelimen äänenvoimakkuut�
ta radion äänenvoimakkuussäätimellä.

Puhelun aikana
� laite aktivoituu automaattisesti
� radion näyttöön tulee teksti �����
� ääniohjelmat mykistyvät automaatti�

sesti.

>Huomautus!
Tarkat käyttöohjeet ovat yleiskäyttöisen 
handsfree�laitteen käyttöohjeissa.



Viestintä 87

ipod*

ipod*

Tapaturmavaara!
Pidä huomiosi liikenteessä. Älä 

käytä Apple iPod �toimintoja ajon ai�
kana. Muutoin huomiosi voi kääntyä 
pois liikenteestä ja voit aiheuttaa on�
nettomuuden. 
Käytä toimintoja turvallisuussyistä 
vain auton ollessa pysähtyneenä, kun 
liikennetilanne sen sallii. 
Ajajana sinä olet täysin vastuussa lii�
kenneturvallisuudesta.
Muista, että jo nopeudella 50 km/h auto 
liikkuu 14 metriä sekunnissa.

Ohjauslaitteet

A Kauko�ohjaimen liitin

B Kuulokkeiden liitin

C Pitokytkin

D Näyttö

E Taaksepäin�painike

F Valikkopainike

G Toisto�/pysäytyspainike

H Eteenpäin�painike

I Valintapainike

J Vierityspyörä

K Kuulokkeet

L Dock connector �telakkaliitin
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smart�äänentoistopaketti*

smart�äänentoistopaketti*
Jotta saat ääni� ja telematiikkalaitteis�
tasi kaiken mahdollisen ilon ja hyödyn, 
voit valita autoosi smart�äänentoistopa�
ketin, jonka kaiuttimissa on hifitasoi�
nen äänentoisto.

AUX�liitäntään1 (A) voidaan kytkeä 3,5 
mm:n standardiliittimellä kannettavia 
äänilaitteita, kuten MP3�soitin. 
AUX�liitäntä on säilytyslokerossa ohja�
uspylvään ja keskikonsolin2 yläosan välis�
sä.

1 Ei CD�vaihtimessa*
2 Vain autoissa, joissa on vasemmanpuolinen ohjaus
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Häikäisysuojat

Häikäisysuojat

Suojautuminen edestä tulevalta valolta
� Käännä häikäisysuoja alas.
� Käännä häikäisysuoja takaisin ylös, 

kun et enää tarvitse sitä.

>Huomautus!
Häikäisysuojia ei voi kääntää sivuikku�
noiden eteen.
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Häikäisysuojat

Kuljettajan häikäisysuojan peili*

Peilin asentaminen
Kuljettajan häikäisysuojuksen peili 
kiinnitetään teipillä.
� Puhdista häikäisysuojan peilin kiin�

nityspinnat (A) astian� tai lasinpuh�
distusaineella.

>Huomautus!
Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai 
asetonia. Ne voivat vaurioittaa häikäi�
sysuojan pintaa.
Älä koske liimapintaan sormin. Liima ei 
tartu silloin kunnolla.

� Puhdista pinnat puhtaalla 
paperiliinalla.

� Irrota peilin takasivulla olevien 
teippien suojakalvot .

� Paina peili kiinni häikäisysuojaan 
niin, että lukitustappi osuu häikäisy�
suojan aukkoon (B).

� Avaa peilin kansi.
� Paina noin 20 sekunnin ajan teippien 

kohdalta (A).

>Huomautus!
Liimasidos saavuttaa täyden lujuutensa 
vasta noin 3 tunnin kuluttua.

Tapaturmavaara!
Pidä ajon aikana häikäisysuoji�

en peilien kannet kiinni. Valon hei�
jastuma saattaa muutoin vaarantaa si�
nun ja muiden turvallisuuden.
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Aurinkosuoja*

Aurinkosuoja*
Aurinkosuoja suojaa lasinkaton läpi tu�
levalta auringonpaisteelta ja estää mat�
kustamon lämpötilan kohoamisen.
Aurinkosuoja on helppo siirtää eteen� ja 
taaksepäin yhdellä kädellä.

Sähkötoimisen lasikattoluukun tuuli� ja 
aurinkosuoja*
Tuuli� ja aurinkosuoja on saatavissa 
vain sähkötoimiseen lasikattoluukkuun.
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Sähkötoiminen lasikattoluukku*

Sähkötoiminen lasikattoluukku*

Sähkötoimisen lasikattoluukun 
katkaisin
Lasikattoluukku avataan ja suljetaan vi�
pukatkaisimella. Katkaisin on vaihteen�
valitsimen oikealla puolella. 
Katkaisimen avulla lasikattoluukku voi�
daan siirtää haluttuun asentoon.

Lasikattoluukun nostaminen
� Paina vipukatkaisinta lyhyesti asen�

toon A, kun lasikattoluukku on suljettu.

Tapaturmavaara!
Lasikattoluukussa on turvatoi�

minto, joka estää puristumisen katon 
väliin. Varmista tästä huolimatta, että 
kukaan ei jää sulkeutuvan katon väliin.
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Sähkötoiminen lasikattoluukku*

Lasikattoluukun avaaminen
� Paina vipukatkaisin asentoon A ja pidä 

se painettuna.

Lasikattoluukun sulkeminen
� Paina vipukatkaisin asentoon B ja pidä 

se painettuna, kunnes katto on täysin 
sulkeutunut.
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Vaatekoukku

Vaatekoukku
Ripusta takkisi vaatekoukkuihin, jotka 
ovat
� takana kattopalkissa (A) tai
� istuimen takasivulla (B).
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Lämmitys/ilmanvaihto

Lämmitys/ilmanvaihto

Lämmityksen ja ilmanvaihdon säätimet
� raitisilman/kiertoilman säädin (A)
� puhaltimen nopeussäädin (B)
� ilmanjaon säädin (C)
� lämpötilan/lämmityksen/lisälämmit�

timen säädin (D).

Puhaltimen nopeuden valitseminen
Puhaltimella on neljä nopeusasetusta.
� täysi nopeus / huurteenpoisto (A) (te�

hokas ikkunoiden sulatus sekä nopea 
huurtuneiden ikkunoiden kuivaus)

� keskinopea (B)
� hidas (C)
� poissa käytöstä (D).

Ilmasuuttimien säätäminen

Pallosuuttimet
� Pallosuuttimet (A) voi suunnata por�

taattomasti käsin.

Keskisuutin
� Keskikonsolin keskisuutin (B) suunna�

taan portaattomasti säätönupilla.
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Lämmitys/ilmanvaihto

Matkustamon ilmanjaon säätäminen
Ilma virtaa suuttimista säätimen eri 
asennoissa seuraavasti:
� keskisuuttimesta ja pallosuuttimista 

(A)
� jalkatilaan (B)
� tuulilasiin ja sivuikkunoihin (C).

1
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Lämmitys/ilmanvaihto

Lämmityksen ja ilmanvaihdon 
asetukset

Lämpötilan säätäminen
Matkustamoon tulevan ilman lämpötilaa 
nostetaan siirtämällä säädintä (A) oike�
alle.

Seisontalämmitin*
Seisontalämmitin lämmittää tai tuulet�
taa matkustamon lämpötilaan, jonka olet 
säätänyt aiemmin lämpötilasäätimellä.
Seisontalämmittimen tarkat käyttöohjeet 
ovat sen erillisissä käyttöohjeissa.

Sähkötoiminen lisälämmitin1

Kun haluat mahdollisimman suuren läm�
mitystehon:
� Siirrä säädin (A) oikealle vasteeseen 

saakka.
> Sähkötoiminen lisälämmitin on käy�

tössä.
> Mittariston lisälämmittimen merk�

kivalo syttyy.

>Huomautus!
Kun sähkötoiminen lisälämmitin on käy�
tössä, auto kuluttaa enemmän polttoai�
netta.

Kun haluat poistaa sähkötoimisen lisä�
lämmittimen käytöstä:
� Siirrä säädin (A) vasemmalle.
> Lisälämmittimen merkkivalo sammuu.

1  Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.

Tapaturmavaara!
Noudata seuraavilla sivuilla 

esiteltyjä lämmityksen ja ilmanvaih�
don suositussäätöjä. Muutoin lasit 
saattavat alkaa huurtua. Tällöin huo�
miosi kiinnittyy pois ajamisesta ja 
saatat aiheuttaa onnettomuuden.
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Lämmitys/ilmanvaihto

Kiertoilman tai raitisilman 
valitseminen
� Yläasennossa käytössä on 

kiertoilma (A).
> Ilma kiertää matkustamossa esimer�

kiksi tunnelissa ajon ajan.

� Ala�asennossa käytössä on 
raitisilma (B).
> Ilma otetaan auton ulkopuolelta.

Tapaturmavaara!
Jos ulkolämpötila on alhainen, 

käytä kiertoilmaa vain hetken. Muutoin 
lasit saattavat huurtua, ja heikentynyt 
näkyvyys saattaa vaarantaa sinun ja 
muiden turvallisuuden. Tällöin huomi�
osi kiinnittyy pois ajamisesta ja saa�
tat aiheuttaa onnettomuuden.
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Lämmitys/ilmanvaihto

Nopea jäähdytys
� Säädä

� puhallin (A) suurimmalle nopeudelle
� ilmanjako (B) keskisuuttimesta ja 

pallosuuttimista jalkatilaan
� lämmitys (C) pois päältä
� ilmasuuttimien ja pallosuuttimien 

asento sopivaksi
� ilmanvaihto kiertoilmatilaan.

Nopea lämmitys
� Säädä

� puhallin (A) suurimmalle nopeudelle
� ilmanjako (B) keskisuuttimesta ja 

pallosuuttimista jalkatilaan
� lämmitys (C) suurimmalle teholle

> Sähkötoiminen lisälämmitin1 on 
käytössä.

> Lisälämmittimen merkkivalo1  syt�
tyy.

� ilmasuuttimet edessä istuviin päin.

1  Vain autoissa, joissa on dieselmoottori.
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Lämmitys/ilmanvaihto

Ikkunoiden sulattaminen

Ikkunat sulavat tehokkaimmin, kun 
� poistat jään ikkunoista jääkaapimella 

ennen moottorin käynnistämistä
� puhaltimen (A) nopeussäädin on huur�

teenpoistoasennossa
� ilmanjaon säädin on asennossa (B), 

tuuli� ja sivulasit
� lämmitys (C) on suurimmalla teholla.

>Tärkeää!
Takasivuikkunoita ei saa puhdistaa jää�
kaapimella. Ikkunan pinta voi vaurioi�
tua.Tapaturmavaara!

Älä koskaan aja ikkunat jäässä 
tai huurteessa, sillä se heikentää nä�
kyvyyttä huomattavasti. Huonontunut 
näkyvyys saattaa vaarantaa sinun ja 
muiden turvallisuuden. Tällöin huomi�
osi kiinnittyy pois ajamisesta ja saa�
tat aiheuttaa onnettomuuden.

Ympäristö!
Puhdista jäiset ja lumiset ikku�

nat ennen käynnistystä ja kuivaa huur�
tuneet ikkunat.
Moottorin käyttö lämpimäksi 
paikallaan vahingoittaa ympäristöä ja 
moottoria.
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Ilmastointilaite Plus*

Ilmastointilaite Plus*

Ilmastointilaite Plus parantaa ajomuka�
vuutta korkeissa lämpötiloissa
� jäähdyttämällä ilmaa
� kuivattamalla ilmaa.

Lämmitys� ja ilmanvaihtolaite tukee il�
mastointilaitteen Plus toimintaa. Käyttö 
on selostettu sivulla 96.
Ilmastointilaitteessa on lisäksi sisään�
rakennettu yhdistelmäsuodatin* (pöly�, 
siitepöly� ja hiukkassuodatin), joka 
puhdistaa raitisilman. Se toimii myös 
silloin, kun ilmastointilaite Plus ei ole 
käytössä ja puhallin on toiminnassa.

>Huomautus!
Kun ilmastointilaite Plus on käytössä, 
polttoaineen kulutus kasvaa.

>Huomautus!
Ilmastointilaitteen Plus ilmaa kuivaava 
vaikutus vähentää ikkunoiden huurtumis�
ta, kun ulkoilman kosteuspitoisuus on 
suuri.
Sitä voidaan käyttää myös ikkunoiden su�
latukseen, kun lämmitys kytketään suu�
rimmalle teholle ilmastointilaitteen 
Plus toimiessa.

Milloin ilmastointilaite Plus toimii?
Ilmastointilaite toimii
� vain moottorin käydessä
� vain puhaltimen ollessa päällä
� tehokkaimmin, kun ikkunat ovat kiin�

ni.

Tapaturmavaara!
Noudata seuraavien sivujen suo�

siteltuja ilmastointilaitteen Plus* 
säätöjä. Muutoin lasit saattavat alkaa 
huurtua. Tällöin huomiosi kiinnittyy 
pois ajamisesta ja saatat aiheuttaa on�
nettomuuden.
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Ilmastointilaite Plus*

Ulkolämpötilan ilmaisin*

� Paina vaihtopainiketta (A), kunnes 
näytössä näkyy ulkolämpötilan ilmai�
sin.

Huomioi seuraavat asiat, ennen kuin 
kytket ilmastointilaitteen Plus päälle:
Matkustamo jäähtyy nopeammin, kun 
� lämmin ilma puhalletaan ulos. Toimi 

näin:
� Avaa ikkunat hetkeksi.
� Säädä puhallin suurimmalle 

nopeudelle.
� Sulje ikkunat, kun lämmin ilma on 

puhallettu ulos autosta.
� kytket ilmastointilaitteen Plus päälle 

kiertoilman ollessa valittuna
� vaihdat kiertoilman hetken kuluttua 

raitisilmaan.

Tapaturmavaara!
Kun ulkolämpötila on hiukan 

0 °C:n yläpuolella, tie voi olla jäinen, 
erityisesti metsäteillä tai silloilla. 
Jos et ota tätä ajotavassasi huomioon, 
autosi saattaa lähteä heittelehtimään. 
Sovita siis ajotapasi ja nopeutesi aina 
vallitsevaan säätilaan.

Ympäristö!
Pidä ikkunat kiinni, kun ilmas�

tointilaite Plus on käytössä. Se säästää 
polttoainetta.

Tapaturmavaara!
Jos ulkolämpötila on alhainen, 

käytä kiertoilmaa vain hetken. Muutoin 
lasit saattavat huurtua, ja heikentynyt 
näkyvyys saattaa vaarantaa sinun ja 
muiden turvallisuuden. Tällöin huomi�
osi kiinnittyy pois ajamisesta ja saa�
tat aiheuttaa onnettomuuden.
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Ilmastointilaite Plus*

Ilmastointilaitteen Plus kytkeminen 
päälle ja pois päältä
Ilmastointilaitteessa Plus on kolme te�
hoasentoa.
� Tehoasentoa vaihdetaan painamalla 

toistuvasti katkaisinta (A).

1. Poissa käytöstä
> Katkaisimen merkkivalo ei pala.

2. Puoliteho
> Katkaisimen toinen merkkivalo pa�

laa.
3. Täysteho

> Katkaisimen molemmat merkkivalot 
palavat.

>Huomautus!
Tallennettu asetus (asento 1–3) palaute�
taan, kun sytytysvirta tai puhallin kytke�
tään päälle.

Ilmastointilaite Plus kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä,
� kun moottorin käyntinopeus on liian 

alhainen
� kun lähdet liikkeelle
� kun puhallin kytketään pois päältä
� kun jäähdytysnesteen lämpötila on yli 

115 °C
� kun ulkolämpötila on alle 5 °C.
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Lasinpyyhkimet

Lasinpyyhkimet
Lasinpyyhkimien hallintavipu on ohja�
uspyörän oikealla puolella.
Valittavissa ovat seuraavat pyyhintä� ja 
pesutoiminnot:

1  � Tuulilasinpyyhkimien jaksoittainen
pyyhintä (tihkuasento)
> Tauko on noin 7 sekuntia ajon aika�

na.
> Auton seisoessa tauko on noin 

11 sekuntia.
2  � Tuulilasinpyyhkimien hidas pyyhintä
3  � Tuulilasinpyyhkimien nopea 

pyyhintä

Takalasinpyyhin1 ja takalasinpesulaite
1  � Takalasinpyyhkimen jaksoittainen 

pyyhintä (tihkuasento)
> Tauko on noin 10 sekuntia.

2  � Takalasinpesulaite 
 käytössä
> Pesulaite on käytössä niin kauan 

kuin vipua pidetään painettuna.
Takalasinpyyhin pyyhkii tämän jälkeen 
3 kertaa.

Tuulilasinpyyhkimet ja lasinpesulaite
1  � Tuulilasinpesulaite 

 käytössä
> Pesulaite on käytössä niin kauan 

kuin vipua pidetään vedettynä.
> Tuulilasinpyyhkimet pyyhkivät tä�

män jälkeen 3 kertaa.

>Huomautus!
Kun vipua painetaan nopeasti, pyyhkimet 
pyyhkivät kerran (kertapyyhintä).

1  Vain smart fortwo coupéssa.
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Lasinpyyhkimet

Automaattinen lasinpyyhkimien ohjaus*
Tuulilasinpyyhkimien pyyhintätauko 
määräytyy ajonopeuden mukaan.

Eri ajonopeuksilla on käytössä seuraavat 
taukoajat:

Takalasinpyyhin1 käynnistyy automaatti�
sesti, kun tuulilasinpyyhkimet ovat käy�
tössä ja kytket peruutusvaihteen.

Ajonopeuden mukaan määräytyvä 
taukoaika

11 sekuntia 7 sekuntia 5 sekuntia 3 sekuntia

Ajonopeuden kiihtyessä 0–20 km/h 20–75 km/h 75–120 km/h yli 120 km/h

Ajonopeuden mukaan määräytyvä 
taukoaika

3 sekuntia 5 sekuntia 7 sekuntia 11 sekuntia

Ajonopeuden hidastuessa yli 110 km/h 110–65 km/h 65–10 km/h 100 km/h

1  Vain smart fortwo coupéssa.

Takalasinpyyhkimen taukoajat 12 sekuntia 12 sekuntia 6 sekuntia

Tuulilasinpyyhkimien asento Tihkuasento Asento 1 Asento 2
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Takalasinlämmitin

Takalasinlämmitin1

Takalasinlämmitin
� sulattaa takalasin jään nopeasti
� poistaa huurteen takalasista.

Takalasinlämmittimen kytkeminen 
päälle ja pois päältä
� Kytke sytytysvirta. 

> Kulutat vähemmän akkua, kun kytket 
takalasinlämmittimen päälle vasta 
moottorin käydessä.

� Paina kerran takalasinlämmittimen 
katkaisinta (A).
> Takalasinlämmitin on nyt päällä.
> Säätimen merkkivalo syttyy.

� Paina uudelleen katkaisinta (A).
> Takalasinlämmitin on poissa käy�

töstä.
> Katkaisimen merkkivalo sammuu.

>Huomautus!
Takalasinlämmitin kytkeytyy automaat�
tisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.

1  Vain smart fortwo coupéssa.

Tapaturmavaara!
Puhdista kaikki lasit lumesta ja 

jäästä ennen liikkeellelähtöä. Huonon�
tunut näkyvyys saattaa muutoin vaaran�
taa Sinun ja muiden turvallisuuden.
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Ulkotaustapeilien lämmittimet*

Ulkotaustapeilien lämmittimet*
Jos autossa on sähkötoimiset ulkotausta�
peilit, niissä on myös lämmittimet.

Ulkotaustapeilien lämmittimet
� sulattavat jään automaattisesti ulko�

taustapeileistä
� poistavat huurteen ulkotaustapeileis�

tä.

Ulkotaustapeilien lämmittimien 
kytkeminen päälle
� Kytke sytytysvirta.
� Kytke takalasinlämmitin päälle.

> Ulkotaustapeilien lämmittimet kyt�
keytyvät samanaikaisesti automaat�
tisesti päälle.

Ulkotaustapeilien lämmittimien 
kytkeminen pois päältä
� Kytke takalasinlämmitin pois päältä.

> Ulkotaustapeilien lämmittimet kyt�
keytyvät samanaikaisesti automaat�
tisesti pois päältä.

>Huomautus!
smart fortwo cabriossa ulkotaustapeili�
en lämmittimet kytkeytyvät päälle ja 
pois päältä sytytysvirran mukana.
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Istuinlämmittimet*

Istuinlämmittimet*
Sähkötoimisilla istuinlämmittimillä 
voidaan lämmittää kuljettajan istuin (A) 
ja matkustajan istuin (B), kun sytytysvir�
ta on kytketty.

Istuinlämmittimien kytkeminen päälle 
ja pois päältä
Istuinlämmittimillä on kolme tehoasen�
toa.

1. Poissa käytöstä
> Katkaisimen merkkivalo ei pala.

2.  Jatkuva käyttö
> Katkaisimen toinen merkkivalo pa�

laa.

3. Istuimen nopea lämmitys kylmällä 
ilmalla
> Molemmat katkaisimen merkkivalot 

palavat.

>Huomautus!
Istuinlämmittimet kytkeytyvät pois 
päältä, kun sytytysvirta katkaistaan.

Toimintahäiriö
Jos istuinlämmittimeen tulee toiminta�
häiriö, katkaisimen merkkivalo syttyy 
hetkellisesti ja sammuu, kun katkaisin 
vapautetaan.
� Vie auto ammattitaitoiseen huoltokor�

jaamoon, kuten smart centeriin.
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Suojapeite*

Suojapeite*
Älä käytä suojapeitettä likaisen auton 
päällä, sillä likahiukkaset vaurioittavat 
maalipintaa hiomapaperin tavoin.

>Tärkeää!
Jos auto peitetään yli kuukaudeksi, on 
huolehdittava katon, konepellin ja tava�
ratilan alueen tuuletuksesta. Automaali 
voi imeä kosteutta, jonka pitää päästä 
haihtumaan. Ellei kosteus pääse haihtu�
maan, maalipintaan voi tulla laikkuja. 
Laikkujen estämiseksi suojapeitteen ja 
auton väliin on asetettava esimerkiksi 
styroksipaloja riittävän tuuletuksen 
varmistaviksi välikkeiksi.

Suojapeitteen levittäminen
Suojapeite on taitettu tehtaalla kokoon 
niin, että pehmustettu puoli tulee aina 
autoa vasten, kun peite rullataan auki. 
� Rullaa suojapeite auki takaa eteenpäin 

auton katon yli.
� Käännä suojapeite alas molemmilla 

puolilla. 
� Kiristä kiristysnaru tiukalle, jotta 

suojapeite pysyy hyvin paikallaan.

Suojapeitteen poistaminen
� Löysää kiristysnaru.
� Käännä sivut ylös auton katon päälle. 
� Rullaa suojapeite kokoon edestä taak�

sepäin auton katon yli.
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

Kuomujärjestelmä (vain smart 
cabrio)
smart cabrion kuomujärjestelmässä on
� aurinkokatto
� takakuomu
� kattopalkit.
Kun avaat aurinkokaton ja lasket taka�
kuomun, voit irrottaa ovien yläpuolella 
olevat kattopalkit.

Aurinkokaton avaaminen

Auton sisäpuolelta
� Kytke sytytysvirta.
� Paina vipukatkaisinta alas asentoon 

(A) niin kauan, että aurinkokatto on 
avautunut kokonaan.

tai
� Paina vipukatkaisin hetkeksi alas 

asentoon (A).
> Aurinkokatto avautuu kokonaan.

>Huomautus!
Jos painat vipukatkaisinta katon avau�
tuessa asentoon (A) tai (B), aurinkokatto 
pysähtyy senhetkiseen asentoon.

Auton ulkopuolelta
Kauko�ohjaimella voit avata aurinkoka�
ton kokonaan ja avata takakuomun luki�
tuksen.
� Paina noin kahden sekunnin ajan kau�

ko�ohjaimen painiketta (A).
> Aurinkokatto avautuu kokonaan.

Tapaturmavaara!
Varmista, ettei kukaan jää puris�

tuksiin tai loukkaannu aurinkokaton 
tai takakuomun avaamisen ja sulkemi�
sen aikana.
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

Aurinkokaton sulkeminen
Turvallisuussyistä aurinkokaton voi sul�
kea vain auton sisällä olevalla katkaisi�
mella.

� Kytke sytytysvirta.
� Paina vipukatkaisinta ylös asentoon 

(B) niin kauan, että aurinkokatto on 
sulkeutunut kokonaan.

>Huomautus!
Auton akku tyhjenee, kun aurinkokatto 
avataan ja suljetaan. Pidä moottori käyn�
nissä, kun avaat ja suljet aurinkokaton. 

Takakuomun avaaminen

>Huomautus!
Takakuomun saa avata vain auton ollessa 
paikallaan!

� Pysäköi auto.
� Kytke seisontajarru.
� Anna moottorin käydä tai kytke sytytys�

virta.

� Avaa aurinkokatto kokonaan auki.
� Paina vipukatkaisinta noin 2 sekunnin 

ajan asentoon (A) tai paina kauko�oh�
jaimen avauspainiketta.
> Takakuomun lukitus avautuu, ja kuo�

mu laskeutuu alas.
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

� Paina takakuomua kädellä keskeltä (A) 
kevyesti alas.

� Varmista, että takakuomu lukkiutuu 
molemmilla puolilla (B).

>Tärkeää!
Kun takakuomu on taitettu kokoon, katto�
palkit voidaan varastaa. Irrota siksi 
kattopalkit ja aseta ne tavaratilaan.

Näytön varoitus
Jos auto ei käynnisty ja näytössä näkyy C, 
takakuomu ei ole lukkiutunut kunnolla. 
Tarkista, että olet toiminut ohjeiden mu�
kaisesti. Tarkista erityisesti takakuo�
mun oikea lukkiutuminen.

A

B
B
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

Kattopalkkien irrottaminen
� Avaa kuljettajan ovi (A) ja matkustajan 

ovi (B). Tarkkaile samalla liikennettä.
� Avaa takaluukku (C).

� Paina molempia takaluukun sisäpuo�
lella olevia lukituksen avauspainik�
keita (A).

� Käännä säilytystilan kansi (B) ylös.

� Työnnä kattopalkin vapautusvipu (A) 
taakse.
> Kattopalkin takaosaa voi nostaa (B), 

mutta se pysyy vielä kiinni.
� Työnnä kattopalkin vapautusvipu (A) 

uudelleen taakse.
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80
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C

A

A
B

A

B

Onnettomuus� ja tapaturmavaara!
Avaa kuomun lukitus turvalli�

suussyistä vain auton ollessa pysähty�
neenä. Muutoin voit menettää auton 
hallinnan ja aiheuttaa itsellesi ja 
muille vammoja.
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

� Nosta ensin kattopalkin takaosa (A) 
ylös ja vedä kattopalkki sitten irti 
nuolen osoittamaan suuntaan (B).
Tarkkaile samalla liikennettä.

� Avaa säilytystilan tarranauhat.
� Aseta kattopalkit takaluukun säilytys�

tilaan (A) kuvan numeroinnin mukai�
sesti ohjausnokka vasemmalle ja 
maalipinta alaspäin.

� Kiinnitä kattopalkit tarranauhoilla.
� Sulje säilytystilan kansi.

B A

A
B

A

2
1

3
4

Tapaturmavaara!
Kiinnitä säilytystilaan asetet�

tujen kattopalkkien tarranauhat aina 
hyvin. Jos kattopalkkeja ei kiinnitetä 
kuljetuksen ajaksi, ne voivat sinkoutua 
törmäyksessä, jarrutuksessa tai äkil�
lisessä suunnanvaihdossa ja aiheuttaa 
matkustajille vammoja.

1

23

4
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

� Sulje kuljettajan ovi (A) ja matkustajan 
ovi (B).

� Sulje takaluukku (C).
� Avaa sivuikkunat tarvittaessa.

>Huomautus!
Varmista, että säilytystilan kansi on 
kiinni, ennen kuin suljet takaluukun. 
Muutoin takaluukku ei sulkeudu suoraan.

Takakuomun sulkeminen

Kattopalkkien asentaminen
� Avaa kuljettajan ovi ja matkustajan 

ovi.
� Avaa takaluukku.
� Paina molempia takaluukun sisäpuo�

lella olevia lukituksen avauspainik�
keita (A).

� Käännä säilytystilan kansi (B) ylös.

� Avaa säilytystilan tarranauhat.
� Ota kattopalkit takaluukun säilytysti�

lasta.

A
C

B

A

A
B

1

23

4
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

>Tärkeää!
Asenna kattopalkit kuvan numeroinnin 
mukaisesti. 

� Ota toinen kattopalkki ja asenna se 
paikoilleen etuosa (A) edellä.

� Varmista, että kattopalkin tiiviste 
osoittaa ylöspäin kohdassa (B) eikä jää 
puristuksiin.

� Paina kattopalkin takaosaa (C) alas�
päin, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti 
paikalleen.

� Asenna toinen kattopalkki samalla ta�
voin toiselle puolelle.

>Tärkeää!
Varmista, että kattopalkit on asennettu 
oikein paikalleen, sillä muutoin ne voi�
vat vaurioitua tai niissä voi esiintyä 
toimintahäiriöitä.

Takakuomun sulkeminen
� Sulje takaluukku.
� Paina vipukatkaisinta noin 2 sekuntia 

asentoon (A).
> Alas lasketun takakuomun (B) lukitus 

avautuu.

2
1

3
4

A

B

Tapaturmavaara!
Varmista, että kattopalkit on 

asennettu oikein paikalleen. Muutoin 
ne voivat irrota ajon aikana ja aiheut�
taa vammoja sinulle ja muille.
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Kuomujärjestelmä (vain smart cabrio)

� Nosta takakuomua yläreunasta, kunnes 
se pysähtyy väliasentoon.

� Ohjaa takakuomu lisäjarruvalon koh�
dalta molemmin käsin ylös.

� Paina takakuomua kevyesti niin, että 
se lukkiutuu.

>Tärkeää!
Varmista, että takakuomu on lukkiutunut 
molemmilla puolilla. Jos takakuomu luk�
kiutuu vain toisella puolella, siihen voi 
tulla toimintahäiriöitä tai vaurioita. >Huomautus!

Takakuomusta kuuluu naksahdus, kun se 
lukkiutuu oikein paikalleen. Kun kytket 
sytytysvirran, takakuomun lukitus akti�
voituu automaattisesti.

� Paina vipukatkaisinta ylös 
asentoon (A) niin kauan, että aurinko�
katto on sulkeutunut.

Tapaturmavaara!
Varmista, ettei kukaan jää puris�

tuksiin tai loukkaannu aurinkokaton 
avaamisen ja sulkemisen aikana.



120 Muuttuva ajonautinto

Tuulenohjain*

Tuulenohjain*

Huomaa seuraavat asiat
� Ruuveja, kaksoislevyjä ja avainta tar�

vitaan vain ensiasennukseen.
� Aseta tuulenohjain aina käytön jälkeen 

alkuperäiseen pussiinsa ja säilytä se 
siinä. 

Tuulenohjaimen asentaminen
� Ruuvaa mukana toimitetut kaksoislevyt 

kaariin (A) mukana tulevalla avaimel�
la. Tämä asennus pitää suorittaa vain 
ensimmäisellä kerralla.

� Kiristä ruuvi kevyesti (kiristysmo�
mentti enintään 0,7 Nm). Kuomun kaa�
rissa on reiät ruuveja varten.

� Ota tuulenohjain esiin ja asetu auton 
taakse, kun kuomu on taitettuna kokoon.
> Turvakaaren muovikuoressa on pie�

net nelikulmaiset aukot (B).
> Tuulenohjaimessa on aukkoihin so�

pivat ripustuskielet (C).
� Ripusta tuulenohjain molemmilla puo�

lilla turvakaaren muovikuoreen kuvan 
(C) mukaisesti. Muovikielten pitää 
olla sisäänpäin.
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Tuulenohjain*

� Työnnä käsi tuulenohjaimen ja kuomun 
välistä ja pujota molemmat pyöreät ku�
minarut kaksoislevyihin.

Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.
Kaksoislevyjä ei irroteta.

>Huomautus!
Kuomu voidaan avata ja sulkea, kun tuu�
lenohjain on asennettuna. 
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Huomautuksia kuomujärjestelmästä

Huomautuksia kuomujärjestelmästä
Noudata huolellisesti seuraavia ohjeita, 
jotta aurinkokatto, takakuomu ja kuomu�
järjestelmä eivät vaurioidu:

Aurinkokaton suojaaminen
� Jos kuljetat matkustamossa pitkiä esi�

neitä aurinkokaton ollessa suljettuna, 
varmista, etteivät esineet painu au�
rinkokattoa vasten.

� Älä roiskuta aurinkokaton ulkopintaan 
emäksiä tai happoja.

Takakuomun suojaaminen
� Älä istu kokoon taitetun takakuomun 

päällä.
� Älä aseta kokoon taitetun takakuomun 

päälle tasaisesti jakautunutta kuor�
maa, jonka paino on yli 75 kg.

� Älä taita takakuomua kokoon alle –
10 °C:n lämpötilassa.

� Varmista kuormatessa, etteivät terävät 
esineet osu kuomuun tai takalasiin.

� Älä aseta teräviä, yli 80 °C:n lämpöi�
siä, hehkuvia tai palavia esineitä 
kuomun päälle.

� Älä roiskuta kuomun ulkopintaan emäk�
siä tai happoja.

� Älä vahaa kuomua. Valitse autonpesu�
laitteessa aina vahaton pesuohjelma.

� Älä puhdista takalasia jääkaapimella.

Kuomujärjestelmän suojaaminen
� Älä peitä kuomujärjestelmän luki�

tusaukkoja.
� Säilytä kattopalkit aina niille tarkoi�

tetussa paikassa takaluukun säilytys�
tilassa.

� Älä nosta kiristyskaarta alle –10 °C:n 
lämpötilassa.

� Kun kuljetat auton taakse ulottuvia 
pitkiä esineitä, varmista, etteivät ne 
ole kiristyskaarien varassa.

Huomautuksia
� Varo peittämästä lisäjarruvaloa.
� Kiristyskaaren on oltava alhaalla ajon 

aikana, sillä muuten pakokaasut voivat 
päästä matkustamoon.
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Kuomujärjestelmän viat

Kuomujärjestelmän viat

Takakuomu lukkiutuu vain toiselta 
puolelta
Kun kuomu painetaan B�pylvästä vasten, 
takakuomu voi joskus lukkiutua vain toi�
selta puolelta. Syy tähän on se, että var�
mistuskoukku on sulkeutunut liian 
aikaisin. Toimi tällöin seuraavasti:

Varmistuskoukun avaaminen
� Irrota varmistuskoukku (A) hätäkäyt�

töavaimella lukkiintuneen puolen B�
pylvään lukon pultista (B).
> Varmistuskoukussa on kolmio, joka 

osoittaa avaussuunnan.
� Lukitse takakuomu uudelleen ala�asen�

toon.
> Varmistuskoukut palautuvat auto�

maattisesti lähtöasentoon.
� Sulje takakuomu kappaleessa ”Taka�

kuomun sulkeminen” kuvatulla tavalla 
(katso sivu 117).
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Kuomujärjestelmän viat

Aurinkokattoa tai takakuomua ei voi 
ohjata sähköisesti
Toimi tällöin seuraavasti:

Takakuomun vapauttaminen kokoon 
taitetusta asemasta
� Ota hätäkäyttöavain (A) asiakirjatas�

kusta ja työnnä se sähkömoottorin suo�
juksen aukkoon (B).

� Kääntele avainta varovasti, kunnes se 
tarttuu sähkömoottorin kuusiokoloauk�
koon. 

� Käännä hätäkäyttöavainta myötäpäi�
vään vasteeseen asti.
> Naksahduksen kuuluessa varmistus�

koukku on avautunut.
� Poista hätäkäyttöavain aukosta.
� Nosta takakuomua ja lukitse se molem�

milla puolilla B�pylvääseen.

>Huomautus!
Jos takakuomu ei lukkiudu, sähkömootto�
ria ei ole pyöritetty vasteeseen saakka.

Aurinkokaton sulkeminen
� Työnnä hätäkäyttöavain uudelleen säh�

kömoottorin kuusiokoloaukkoon.
� Käännä hätäkäyttöavainta vastapäi�

vään, kunnes aurinkokatto on sulkeutu�
nut kokonaan.
> Varmista, että aurinkokatto liikkuu 

suoraan.

>Tärkeää!
Varmista hätäkäyttöavainta kääntäessä�
si, ettei takalasi naarmuunnu.
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Hoito ja huolto

Hoito ja huolto
Säännöllinen hoito suojaa aurinkokattoa 
ja takakuomua ympäristön vaikutuksilta 
ja säilyttää näin auton arvon. Käytä tah�
rojen poistoon smartcare�kuomunpuh�
distusainetta.

>Tärkeää!
� Noudata ehdottomasti puhdistusaine�

pakkausten käyttöohjeita.
� Pese auto mieluiten käsin.

smart gmbh suosittelee smartcare�tuot�
teiden käyttöä, sillä
� ne puhdistavat tehokkaasti ja suojaa�

vat autoasi parhaiten
� tuotteet on suunniteltu erityisesti 

smart�materiaalien hoitoon
� smartcare�tuotteissa ei ole väriai�

neita eikä hajusteita.

>Huomautus!
Saat kaikkia smartcare�tuotteita smart 
centeristä.

Poista heti seuraavat tahrat:
� lintujen ulosteet
� pihka
� hyönteistahrat.

>Huomautus!
Ellei näitä tahroja poisteta mahdolli�
simman nopeasti, kuomu saattaa vaurioi�
tua. Nämä ovat ympäristövaikutuksia, 
joita ei mikään takuu korvaa.
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Hoito ja huolto

Aurinkokaton ja takakuomun 
puhdistaminen

>Tärkeää!
� Älä pese kuomua yli 10 baarin paineel�

la ja pidä suutin vähintään 30 cm:n 
päässä kuomusta, tiivisteistä, pin�
noista ja liitoksista.

� Aurinkokattoa ja takakuomua ei saa 
pestä korkeapainepesurilla (paine ei 
saa olla yli 10 baaria).

� Älä suuntaa vesisuihkua suoraan spoi�
lerin aukkoihin.

� Noudata ehdottomasti hoito�ohjeita 
(katso sivu 219).

Kuomun puhdistaminen

>Tärkeää!
Suorita puhdistus aurinkokatto ja taka�
kuomu suljettuna.

Kuivapuhdistus
� Harjaa kuomu pehmeällä harjalla. Har�

jaa aina samaan suuntaan edestä taak�
se.

Märkäpuhdistus
Käytä märkäpuhdistukseen smartcare�
tuotteita
� autoshampoo tai 
� kuomunpuhdistusaine.

� Suorita ensin kuivapuhdistus.
� Pese kuomu runsaalla haalealla vedel�

lä.
> Käytä pehmeää harjaa tai sientä.

� Huuhtele kuomu huolellisesti runsaal�
la vedellä.
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Hoito ja huolto

Takalasin puhdistaminen ja 
kiillottaminen
Pese takalasi haalealla vedellä ja smart�
care�autoshampoolla tai lasinpuhdis�
tusaineella.

>Huomautus!
Käytä vain puhtaita ja pehmeitä sieniä 
tai liinoja, jotta takalasi ei naarmuun�
nu.

>Huomautus!
Jos takalasi on pahoin naarmuuntunut, se 
voidaan kiillottaa erityisellä smartca�
re�keinolasikiillokkeella. Noudata eh�
dottomasti kiillotusainepakkausten 
käyttöohjeita.
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>>Lapsille sopiva.
Lasten turvallisuus on meille erityisen tärkeää.
Siksi olemme kehittäneet heille turvavarusteita, jotka täyttävät suurimmatkin turvallisuusvaatimukset. Ja jotta jälkikasvusi tuntisi 
olonsa mukavaksi, olemme hyödyntäneet niiden suunnittelussa uusimpia tietoja ergonomiasta. 

Sisällys
>Lasten turvavarusteet*. . . . . . . . 130

>Lasten turvavarusteiden* käyttämi�
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
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Lasten turvavarusteet*

Lasten turvavarusteet*
Ilman sopivia lasten turvavarusteita
� turvavyö ei asetu oikein lapsen päälle
� vammautumisriski on suurempi, koska 

lapsen lihaksisto ja luusto eivät ole 
vielä täysin kehittyneet.

Vammautumisriskin vähentämiseksi lap�
silla on käytettävä turvavarusteita, jos

� he ovat alle 150 cm:n pituisia tai
� alle 12�vuotiaita.

  

smart gmbh suosittelee, että käytät lap�
silla tässä käyttöoppaassa lueteltuja 
turvavarusteita. Katso sivu 134. Näiden 
turvavarusteiden tarkat tiedot ovat niiden 
mukana toimitetuissa erillisissä käyttöoh�
jeissa. Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi.

>Huomautus!
Huomioi turvavarusteita koskevat maa�
kohtaiset määräykset.
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Lasten turvavarusteet*

Tärkeää lapsia kuljetettaessa! Tapaturmavaara!
Jos lapsi on alle 150 cm tai alle 

12�vuotias, turvavyötä ei voi kiinnit�
tää oikein ilman sopivaa lisätukea. 
Lapsi on siksi suojattava onnettomuuk�
sien varalta erityisillä turvavarus�
teilla.
Älä missään tapauksessa kuljeta lasta 
sylissä. Matkustaja ei voi onnettomuu�
dessa, jarrutustilanteessa tai äkilli�
sessä suunnanmuutoksessa 
muodostuvien voimien takia pitää lap�
sesta kiinni. Hän saattaa loukata it�
sensä auton sisätilan osiin vakavasti, 
jopa hengenvaarallisesti. Noudata las�
tenturvavarusteen asennusohjeita.

� Jos lapsella käytetään turvavarus�
tetta, jossa ei ole omaa turvavyötä, 
auton kolmipisteturvavyön olkahih�
nan on kuljettava olkapään yli 
keskeltä – ei missään tapauksessa 
kaulan yli – ja oltava tiiviisti ylä�
vartaloa vasten. Lantiovyön on oltava 
kireällä ja mahdollisimman alhaalla 
lantiota vasten – ei siis vatsan 
päällä – ja tiiviisti lantiota vasten. 
Kiristä vyötä tarvittaessa.

� Kiinnitä lasten turvavarusteeseen 
aina vain yksi lapsi.

� Varmista, ettei turvavyö ole puristu�
nut tai kiertynyt ja ettei se hankaa 
teräviä reunoja.

Noudata lisäksi lasten turvavarusteen 
käyttöohjeita.

Onnettomuus� ja tapaturmavaara!
Älä koskaan jätä lapsia yksin au�

toon. Lapset saattavat avata ovet, va�
pauttaa pysäköintijarrun tai loukata 
itsensä liikkuviin osiin.
Noudata myös muita tämän käyttöoppaan 
sisältämiä lasten kuljettamista koske�
via varoituksia.

Tapaturmavaara!
Jotta pienennät lapseen kohdis�

tuvien vakavien, jopa kuolemaan johta�
vien loukkaantumisten riskiä onnetto�
muudessa, jarrutustilanteissa tai 
äkillisissä suunnanmuutoksissa:
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Lasten turvavarusteet*

Tapaturmavaara!
Jos lasten turvavaruste tai sen 

kiinnikkeet ovat vaurioituneet tai 
kuormittuneet törmäyksessä, varustee�
seen kiinnitetty lapsi voi loukkaantua 
vakavasti tai hengenvaarallisesti tör�
mäyksessä, äkkijarrutuksessa tai äkil�
lisessä suunnanvaihdoksessa.

Vaurioituneet tai törmäyksessä kuor�
mittuneet turvavarusteet ja niiden 
kiinnikkeet on siksi heti tarkistutet�
tava ja tarvittaessa vaihdatettava am�
mattitaitoisessa huoltokorjaamossa, 
kuten smart centerissä.

Tapaturmavaara!
Jos turvatyynyjen merkkivalo ei 

syty, kun matkustajan istuimella on 
vauvakaukalo, matkustajan turvatyynyä 
ei ole poistettu käytöstä. Jos matkusta�
jan turvatyynyä ei ole poistettu käytös�
tä, turvatyyny voi lauetessaan aiheut�
taa lapselle vakavia vammoja tai 
hengenvaaran. Erityisen vaarallinen 
tilanne on silloin, jos lapsi on lähellä 
laukeavaa turvatyynyä.
Matkustajan turvatyyny poistetaan käy�
töstä vain silloin, kun matkustajan is�
tuimeen kiinnitetään erityinen smart�
vauvakaukalo.

Tapaturmavaara!
Älä koskaan kiinnitä lasta mat�

kustajan istuimelle selkä menosuun�
taan, jos matkustajan turvatyynyä ei ole 
poistettu käytöstä, toisin sanoen jos 
turvatyynyjen merkkivalo ei pala.
Huomioi asiasta kertova varoitustarra 
kojelaudassa.
Jos matkustajan istuimeen on kiinni�
tetty smart�vauvakaukalo, mutta turva�
tyynyjen merkkivalo ei syty 
(kiinnitysjärjestelmää ei ole tunnis�
tettu), tarkistuta automaattinen kiin�
nitysjärjestelmän 
tunnistusjärjestelmä välittömästi am�
mattitaitoisessa huoltokorjaamossa, 
kuten smart centerissä.
Älä kuljeta lapsia matkustajan istui�
mella, ennen kuin järjestelmä on tar�
kastettu, sillä he voivat vammautua 
vakavasti törmäyksessä.
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Lasten turvavarusteiden* käyttäminen

Lasten turvavarusteiden* 
käyttäminen
Seuraavassa taulukossa on esitetty lasten 
turvavarusteiden asennusmahdollisuu�
det. 

Istuimet Paino� ja ikäluokat

enintään 10 kg
(noin 0–9 kuukautta)

enintään 13 kg
(0–2 vuotta)

9–18 kg
(noin 9 kuukautta–

4 vuotta)

15–36 kg
(noin 4–12 vuotta)

Matkustajan istuin � E Y Y

Y:Soveltuu tälle ikäluokalle hyväksyttyjen ajosuuntaan osoittavien yleiskäyttöisten turvavarusteiden kiinnitykseen.
E:Soveltuu seuraavassa luettelossa kuvatuille erityisille lasten turvavarusteille. Erityiset turvavarusteet voivat olla ”ajoneuvokohtaisia”, ”käytöltään rajoitettuja” 

tai ”osittain yleiskäyttöisiä” lasten turvavarusteita.
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Lasten turvavarusteiden* käyttäminen

Suositellut lasten turvavarusteet
Painoluokka Valmistaja Tyyppi Hyväksyntänro smart�osanumero Huomautus

Enintään 10 kg (0–
9 kuukautta)

� � � �

Enintään 13 kg (0–2 vuotta) Storchenmühle Vauvakaukalo* E4 03 442811 LU 0010322 1), 2)

Storchenmühle Pikakiinnitys*
ja Basisfix*

Vasen ohjaus

Osa
vauvakaukalon
hyväksyntää

LU 10327 V002 1), 2)

Storchenmühle Pikakiinnitys*
ja Basisfix*

Oikea ohjaus

Osa
vauvakaukalon
hyväksyntää

LU 10328 V002 1), 2)

9–36 kg
(9 kuukautta–4 vuotta)

Storchenmühle Lasten turvaistuin Air�
Seat*

Oikea/vasen ohjaus

E1 03 301085 LU 15081 1)

15–36 kg
(4–12 vuotta)

Klippan Istuinkoroke*
lapsille

E11 03 44066 LU 0002617 1)

Klippan Istuinkorokkeen* sel�
känoja*

E11 03 44112 LU 0004663 1)

1) Näitä lasten turvavarusteita käytettäessä matkustajan istuin on siirrettävä takimmaiseen asentoon.
2) Matkustajan istuimen turvatyyny on ehdottomasti poistettava käytöstä vauvan turvakaukaloa käytettäessä.



>>Liiketutkimus.
Tutkimuksesta tulee ajonautinto sen johdosta, että autosi antaa täysin uuden ajotuntuman.
Vaihtamisjärjestelmän, jollaisia tapaa lähinnä F1�autoissa ja urheiluautoissa. 6�vaihteisen softip�sekventaalivaihteiston ansiosta 
vaihtaminen ei vaadi kytkinpoljinta, ja softouch*�automaattitilassa auto vaihtaa vaihteita sinun puolestasi. esp�järjestelmä auttaa 
sinua selviämään talvesta ja pysymään tiellä luisumisvaarasta huolimatta!

Sisällys
>Ennen ajoon lähtöä . . . . . . . . . . . 136

>Ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

>Pysäköiminen. . . . . . . . . . . . . . . . 147

>Ajaminen talvella. . . . . . . . . . . . . 149

>Ajaminen katalysaattoriautolla . . 151

>Ajo�ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

>Tempomat�vakionopeussäädin* . 154

>Limiter�nopeusrajoitin* . . . . . . . 157

>Jarruttaminen . . . . . . . . . . . . . . . 160

>Elektroninen ajovakaudenhallinta�
järjestelmä (esp). . . . . . . . . . . . . 165

>Turvatyynyt . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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Ennen ajoon lähtöä

Ennen ajoon lähtöä
� Tutustu ennen ensimmäistä ajokertaa 

auton hallintalaitteisiin. 

� Huomaa erityisesti tekniset erikois�
ominaisuudet:
� (A) näyttö, jossa on vaihdeasennon 

ilmaisin
� (B) ajonestolaite
� (C) vaihteenvalitsin
� (D) softip�/softouch*�vaihtopainike
� (E) virtalukon sijainti
� ei kytkinpoljinta.

� Lue tämä luku erittäin huolellisesti.
Näin opit tuntemaan autosi ja käsittele�
mään sitä oikein.
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Ennen ajoon lähtöä

Tapaturmavaara!
Jos käytät jalkatilan mattoja*, 

varmista vapaan tilan riittävyys ja ki�
innityksen pitävyys. Älä pidä kuljetta�
jan jalkatilassa mitään esineitä tai 
tavaraa.
Ennen kuin lähdet ajamaan, tarkista ki�
innitys ja korjaa se tarvittaessa. Jos 
mattoa ei ole kiinnitetty hyvin, se voi 
liukua paikaltaan ja estää polkimien 
käytön.
Älä käytä useita jalkatilan mattoja
päällekkäin.

Tapaturmavaara!
Puhelimet ja radiolaitteet, jois�

sa ei ole heijastuksia vähentävää ulko�
antennia, voivat aiheuttaa auton elek�
troniikassa häiriöitä ja siten 
heikentää auton käyttöturvallisuutta ja 
vaarantaa siten myös oman turvallisuu�
tesi.
Käytä näitä laitteita tästä syystä vain 
silloin, kun ne on kytketty määräysten 
mukaisesti erilliseen heijastuksia vä�
hentävään ulkoantenniin.
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Ennen ajoon lähtöä

Vaihteiden vaihtaminen
Vaihteet voidaan vaihtaa eri tavoilla au�
ton varustuksen mukaan:

Vaihtaminen käsin (softip)
Vaihdetta vaihdetaan suurempaan tai 
pienempään (+ tai �) näpäyttämällä sof�
tip�vaihteenvalitsinta vaihtamistasossa 
eteen tai taakse.

Automaattinen vaihtaminen (softouch*)
Vaihde vaihtuu automaattisesti, kun 
vaihteenvalitsin on vaihtamistasossa ja 
painiketta (A) painetaan.

>Huomautus!
Kun käynnistät auton, valittuna on 
vaihtaminen käsin (softip). Poikkeus: 
Brabus�autot.

Ohjauspyörän vaihdepainikkeet*
Kolmipuolaisessa nahkaisessa urheilu�
ohjauspyörässä* on vaihdepainikkeet, 
joiden avulla voit vaihtaa vaihteita ir�
rottamatta käsiä ohjauspyörästä.

Vaihteita voi vaihtaa ohjauspyörän pai�
nikkeilla, kun vaihteenvalitsin on 
vaihtamistasossa.

+ =Vaihto suurempaan vaihteeseen

� =Vaihto pienempään vaihteeseen

1
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Ajaminen

Ajaminen

Totutusajo
Ensimmäisillä 1 500 kilometrillä on mer�
kittävä vaikutus moottorin käyttöikään 
ja suorituskykyyn.

Toimi seuraavasti totutusajon aikana:
� Älä paina kaasupoljinta pohjaan.
� Vaihda vaihdetta heti, vaihtamissuo�

situs tulee näyttöön. 
� Vältä korkeita kierroslukuja.

Toimi seuraavasti totutusajon jälkeen:
Voit vähitellen alkaa ajaa suuremmalla 
nopeudella ja käyntinopeudella. 

>Huomautus!
Noudata käyttöohjeessa annettuja ajo�
ohjeita.
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Ajaminen

Ajonestolaite
Ajonestolaite aktivoituu automaattises�
ti, kun auto on lukitsemattomana yli vii�
den minuutin ajan.
Kun ajonestolaite on aktivoitu,
� näytössä näkyy , kun virta�avain 

käännetään asentoon 1
� kuuluu kolme kertaa äänimerkki.

Ajonestolaitteen poistaminen käytöstä:
� Käännä avain takaisin asentoon 0.
� Paina avaimen �painiketta. Jos si�

nulla on infrapunakauko�ohjain, suun�
taa se sisätaustapeiliin.
> Yksi merkkiääni osoittaa, että ajo�

nestolaite on poistettu käytöstä.
� Käännä avain takaisin asentoon 1.

> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 
1, N tai R.
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Ajaminen

Moottorin käynnistäminen

Moottorin käynnistäminen 
(bensiinimoottori)
� Kiinnitä turvavyö.
� Paina jarrupoljinta.
� Työnnä virta�avain virtalukkoon.
� Käännä virta�avain asentoon 1.
� Siirrä vaihteenvalitsin asentoon N.

> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 
N.

� Käännä virta�avainta lyhyesti myö�
täpäivään.
> Moottori käynnistyy itsekseen.

Moottorin käynnistäminen 
(dieselmoottori)
� Kiinnitä turvavyö.
� Paina jarrupoljinta.
� Työnnä virta�avain virtalukkoon.
� Käännä virta�avain asentoon 1.
� Siirrä vaihteenvalitsin asentoon N.

> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 
N.

> Mittaristossa oleva hehkutuksen 
merkkivalo syttyy.

� Kun hehkutuksen merkkivalo sammuu, 
voit käynnistää moottorin.

� Käännä virta�avainta lyhyesti myö�
täpäivään.
> Moottori käynnistyy itsekseen.

Myrkytysvaara!
Älä anna koskaan moottorin käydä 

suljetussa tilassa. Pakokaasut sisältä�
vät myrkyllistä hiilimonoksidia. Pako�
kaasujen hengittäminen on terveydelle 
haitallista ja voi johtaa tajuttomuu�
teen tai kuolemaan.

Tapaturmavaara!
Kun moottori on pysäytetty, jar�

rutehostin ja ohjaustehostin eivät ole 
toiminnassa.
Jarruttamiseen ja ohjaamiseen tarvit�
tava voima on silloin merkittävästi su�
urempi.
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Ajaminen

>Tärkeää!
Moottori käynnistyy vain, kun vaihteen�
valitsin on asennossa N.

>Huomautus!
Jos vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

, ajonestolaite on ensin poistettava 
käytöstä  (katso sivu 140).
Jos vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

, smart fortwo cabrion kuomu on lu�
kittava kunnolla.

>Huomautus!
Jos ajonestolaite on aktivoitu tai peruu�
tusvaihde on valittu käynnistettäessä, 
näytön ilmaisin alkaa vilkkua.

Moottori ei käynnisty
Tarkista vielä kerran, että 
� vaihteenvalitsin on asennossa N
� jarrupoljin on painettuna
� vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy N
� ajonestolaite on poissa käytöstä.

1. Moottori ei käynnisty 4 sekunnin 
kuluessa:

� Odota hetki.
� Yritä käynnistystä uudelleen.

2. Moottori ei käynnisty:
� Estä auton vieriminen, kun poistut 

sen luota.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.
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Ajaminen

Liikkeellelähtö
� Paina jarrupoljinta.
� Käännä vaihteenvalitsin asennosta N 

vasemmalle vaihtamistasossa.
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 1 

tai A*.
� Vapauta jarrupoljin.
� Paina tasaisesti kaasupoljinta.

> Auto lähtee liikkeelle.

>Huomautus!
0 vaihdeasennon ilmaisimessa osoittaa, 
että mitään vaihdetta ei ole valittu. Et 
ole painanut jarrupoljinta vaihtamisen 
yhteydessä.

Mäkilähtö
Autossa on mäkilähtöavustin (AAS).
Se jarruttaa autoa mäkilähdössä vielä 
noin sekunnin sen jälkeen kun olet va�
pauttanut jarrupolkimen. 
Tämän ansiosta
� sinulla on aikaa siirtää jalka jarru�

polkimelta kaasupolkimelle liikkeel�
lelähtöä varten

� auton vieriminen taaksepäin estyy ja 
kytkin säästyy.

� Vapauta jarrupoljin.
� Paina kaasupoljinta riittävästi.

> Auto lähtee liikkeelle.

>Huomautus!
Mäkilähtöavustin ei ole käytössä, jos 
käytät mäkilähdössä apuna seisontajar�
rua.

>Tärkeää!
Mäkilähtöavustin ei jarruta autoa noin 
sekunnin kuluttua, jolloin auto voi läh�
teä vierimään taaksepäin. Jos avaat kul�
jettajan oven tämän ajan kuluessa, 
mäkilähtöavustin poistuu käytöstä ja au�
tosta kuuluu varoitusääni.
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Ajaminen

Peruuttaminen
� Paina jarrupoljinta.
� Siirrä vaihteenvalitsin asennosta N 

taaksepäin asentoon R.
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

R.
� Vapauta jarrupoljin.
� Paina tasaisesti kaasupoljinta.

> Auto lähtee liikkeelle.

>Huomautus!
Kytke peruutusvaihde vain silloin, kun 
auto on pysähtyneenä.
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Ajaminen

Vaihtaminen käsin (softip)
� Kiihdytä autoa lisää painamalla kaa�

supoljinta. 
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

valittu vaihde.
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyvä 

nuoli on suositus vaihtaa suurem�
paan vaihteeseen (�) tai pienem�
pään vaihteeseen (�).

� Pidä jalka kaasupolkimella.

� Vaihda suuremmalle vaihteelle 
näpäyttämällä vaihteenvalitsinta het�
keksi suuntaan + tai vaihda pienem�
mälle vaihteelle näpäyttämällä 
vaihteenvalitsinta hetkeksi suuntaan �.
> Vaihteisto vaihtaa seuraavalle su�

uremmalle/pienemmälle vaihteelle.
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

seuraava suurempi/pienempi vaih�
de.

>Huomautuksia koskien vaihtamista!
� Pysähdyttäessä esimerkiksi liikenne�

valoihin vaihteisto vaihtaa automaat�
tisesti ensimmäiselle vaihteelle.

� Vaihteisto vaihtaa automaattisesti su�
uremmalle vaihteelle, kun käyntino�
peusraja saavutetaan.

Ympäristö!
 Vaihda suuremmalle vaihteelle 

heti, kun vaihdeasennon ilmaisimessa 
näkyy vaihtamista suosittava nuoli. 
Näin säästät energiaa ja suojelet ym�
päristöä.
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Ajaminen

Automaattinen vaihtaminen 
(softouch*)
� Paina softouch�painiketta kääntämät�

tä vaihteenvalitsinta.
> Vaihteisto vaihtaa automaattisesti.
> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 

A.

Paluu softip�käyttöön:
� Käännä vaihteenvalitsinta suuntaan + 

tai � tai paina softouch�painiketta.

>Huomautus!
Kun käynnistät auton, valittuna on 
vaihtaminen käsin (softip). 
Poikkeus: Brabus�autot.

Kickdown*
Autot, joissa on softouch* tai Tempomat*:
Käytä kickdown�toimintoa, kun haluat 
auton kiihtyvän mahdollisimman nopeas�
ti.
� Paina kaasupoljin pohjaan painekoh�

dan ohi.
> Vaihteisto vaihtaa pienemmälle 

vaihteelle.
� Hellitä kaasupoljinta, kun olet saavut�

tanut haluamasi nopeuden.
Jos haluat lähteä liikkeelle vauhdikkaan 
urheilullisesti ja painat kaasupolkimen 
pohjaan kickdown�kohdan ohi, kytkin 
kytkeytyy vasta suuremmalla käyntino�
peudella.
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Pysäköiminen

Pysäköiminen

� Pysäköi auto.
� Paina jarrupoljinta.
� Kytke seisontajarru.

Moottorin pysäyttäminen
� Käännä vaihteenvalitsin asentoon R.
� Odota, kunnes näytössä näkyy R.
� Vapauta jarrupoljin hitaasti.
� Käännä avain virtalukossa asentoon 0.
� Ota virta�avain virtalukosta.
� Paina turvavyön avauspainiketta ja oh�

jaa turvavyö käsin takaisin.

Tapaturmavaara!
Älä koskaan jätä lapsia yksin au�

toon. Lapset voivat esimerkiksi va�
pauttaa seisontajarrun ja Vieriminen 
voi aiheuttaa vakavan tai hengenvaar�
allisen onnettomuuden.

Tapaturmavaara!
Ylämäkeen pysähdyttäessä ja py�

säköitäessä auton vieriminen on lisäk�
si estettävä seisontajarrulla.
Muutoin auto voi lähteä vierimään, 
vaikka vaihteenvalitsin olisi 
asennossa R. Vieriminen voi aiheuttaa 
vakavan tai hengenvaarallisen onnet�
tomuuden.

Tapaturmavaara!
Älä pysäköi autoa moottorin ol�

lessa käynnissä ja vaihteen ollessa 
kytkettynä. Tällöin auto voi lähteä vie�
rimään ja aiheuttaa onnettomuuden.



148 Liiketutkimus  

Pysäköiminen

>Tärkeää!
Jotta turboahdin jäähtyisi nopeasti täy�
dellä kuormituksella ajetun matkan jäl�
keen, aja viimeiset kilometrit hitaasti 
tai käytä moottoria hetki tyhjäkäynnillä 
ennen sen pysäyttämistä.

>Huomautus!
Peruutusvaihteen R kytkeminen ei estä 
auton vierimistä, kun auto on pysäköity�
nä, koska auto voi lähteä liikkeelle jyr�
kässä mäessä.
Vain seisontajarru pitää auton varmasti 
paikallaan.
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Ajaminen talvella
Vie auto ennen talvea talvitarkastukseen 
ammattitaitoiseen huoltokorjaamoon, 
kuten smart centeriin.

Tapaturmavaara!
Jos et noudata talviajossa 

vaihteiden vaihtamista ja ajamista 
koskevia ohjeita, auto voi menettää 
ajovakautensa ja takapyörät voivat me�
nettää pitonsa. Seurauksena voi olla 
onnettomuus.

Tapaturmavaara!
Elektroniset järjestelmätkään 

eivät pysty takaamaan auton ajovakaut�
ta kaarteissa. Sovita ajotapasi aina 
sää�, tie� ja liikenneolosuhteisiin.
Hidasta vauhtia ennen mutkia. Muutoin 
voit aiheuttaa onnettomuuden.

Tapaturmavaara!
Onnettomuusriski kasvaa etenkin 

liian suurilla ajonopeuksilla, etenkin 
mutkissa, märällä ja liukkaalla tiellä 
sekä ajettaessa liian lähellä edellä 
ajavaa ajoneuvoa.
Elektroniset säätelyjärjestelmät, ku�
ten esp, eivät pienennä tätä riskiä ei�
vätkä kumoa fysiikan lakeja. Sovita 
ajotapasi sen tähden aina vallitseviin 
tie� ja sääolosuhteisiin ja pidä riitt�
ävä turvaväli muihin tienkäyttäjiin 
sekä tiellä oleviin esteisiin.
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Ajaminen talvella

Ammattitaitoinen huoltokorjaamo, kuten 
smart center, tarkistaa
� talvirenkaiden kunnon
� moottoriöljyn laadun
� jäähdytysnesteen korroosionestoaine�

/pakkasnestepitoisuuden
� lasinpesunesteen pakkasenkestävyyden
� akun varaustilan.
Elektroniset järjestelmätkään (kuten 
esp) eivät pysty kumoamaan fysiikan la�
keja.

Sovita ajotyylisi ja nopeutesi vallitse�
viin keliolosuhteisiin ja kiihdytä ja 
jarruta maltillisesti.

Huomaa erityisesti seuraavat talviajoa 
koskevat ohjeet:
� Käytä vain smart gmbh:n suosittelemia 

pyöriä ja renkaita.
� Vaihda talvirenkaat ajoissa.
� Aja pienellä käyntinopeudella.
� Vältä suuria kuormitusmuutoksia.
� Vaihda mahdollisimman aikaisin su�

uremmalle vaihteelle (aja pienellä 
käyntinopeudella) ja vapauta kaasu�
poljin ennen vaihtamista.

� Vältä voimakkaita ja nykiviä ohjausli�
ikkeitä.

� Jarruta ajoissa ennen kaarteeseen 
ajoa.
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Ajaminen katalysaattoriautolla

Huomioi seuraavat asiat:

� Katalysaattori vähentää pakokaasujen 
epäpuhtauksia.

� Katalysaattori on auton takaosassa.
� Käytä vain lyijytöntä polttoainetta. 

Pienikin määrä lyijyä polttoaineessa 
vaurioittaa katalysaattorin.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita, 
jotta katalysaattori ei ylikuumene ja 
vaurioidu.
� Noudata määrättyjä huoltovälejä.
� Älä anna polttoainesäiliön tyhjentyä 

täysin.
� Jos moottoriin tulee vika, pysäytä se 

heti muuta liikennettä vaarantamatta.
� Yritä moottorin käynnistystä enintään 

kolme kertaa.
� Älä käynnistä yli 4 sekunnin ajan.

Tapaturma� ja palovaara!
Katalysaattori kuumenee erittäin 

voimakkaasti. Katalysaattorin kos�
kettaminen voi aiheuttaa palovammoja. 
Noudata seuraavia ohjeita:
� Älä irrota kuumuudelta suojaavia le�

vyä.
� Älä käytä katalysaattorissa alus�

tansuoja�ainetta.
� Varo pysäköitäessä, ettei kataly�

saattori osu syttyvään materiaaliin 
(esimerkiksi kuivaan heinään tai 
ruohoon). Kuiva materiaali voi syttyä 
ja aiheuttaa palovahinkoja ja vam�
moja.
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Ajo�ohjeita
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit vä�
hentää merkittävästi autosi polttoaineen 
kulutusta.
Näin suojelet osaltasi ympäristöä ja vä�
hennät omia kulujasi.

1. Moottorin pysäyttäminen
Liikennevaloissa, tasoristeyksissä ja 
ruuhkassa: Pysäytä moottori aina, sillä 
säästöä kertyy jo 10 sekunnin pysäytyk�
sellä.

>Tärkeää!
Varmista käynnistäessäsi, että
� vaihteenvalitsin on asennossa N
� jarrupoljin on painettuna
� vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy N.

2. Täyttä vauhtia eteenpäin
Liikkeellelähtö kuluttaa huomattavasti 
enemmän energiaa kuin jatkuva ajo. 
Vaihda liikkeelle lähdettyäsi viimei�
stään kahden autonmitan (noin 5 metrin) 
päästä toiselle vaihteelle ja kiihdytä 
reippaasti vähintään ¾�kaasulla.

3. Vaihda ajoissa
Vaihda vaihdetta heti, kun vaihtamissuo�
situs tulee näyttöön.

4. Ennakointi kannattaa
Jatkuvat jarrutukset ja kiihdytykset ku�
luttavat polttoainetta. Säilytä siksi ri�
ittävä etäisyys edellä ajavaan ja hellitä 
aina tarvittaessa kaasua.

5. Jalka pois kaasulta
On parempi vapauttaa kaasupoljin mah�
dollisimman usein kokonaan ja antaa au�
ton rullata kytketyllä vaihteella kuin 
antaa auton rullata vapaalla. Polttoai�
neenkulutus on tällöin moottorijarrutuk�
sen ansiosta nolla. 

6. Huolehdi paineista
Oikeat rengaspaineet säästävät polt�
toainetta, pidentävät renkaiden elinikää 
ja parantavat jarrutustehoa. Polttoaine�
säiliön luukun sisäpuolella on tarra, 
josta ilmenevät oikeat rengaspaineet 
erilaisissa kuormitus� ja ympäristöo�
losuhteissa.

7. Poista turhat vastukset
Taakkatelineet, pyörätelineet ja suksi�
pidikkeet lisäävät ilmanvastusta ja au�
ton polttoaineen kulutusta. Siksi ne 
kannattaa irrottaa aina, kun ne eivät ole 
käytössä.
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8. Aja kevyesti
Myös turha kuorma tavaratilassa lisää 
polttoaineen kulutusta. Poista tavarati�
lasta säännöllisesti turha kuorma.

9. Säätökysymys
Tarkistuta auto säännöllisesti ammatti�
taitoisessa huoltokorjaamossa, kuten 
smart centerissä. Älä ylitä huoltovälisu�
osituksia.

Ympäristö!
Älä käytä moottoria lämpimäksi 

auton seisoessa ja pysäytä moottori, 
jos joudut odottelemaan pitkään lii�
kenneruuhkissa. Näin säästät energiaa 
ja suojelet ympäristöä.
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Tempomat�vakionopeussäädin*

Tempomat�vakionopeussäädin*
Tempomat�vakionopeussäätimellä voit 
määrittää haluamasi vakionopeuden al�
kaen nopeudesta 30 km/h. Tämä on käy�
tännöllinen toiminto esimerkiksi 
silloin, kun haluat pitää nopeuden tasai�
sena nopeusrajoitusten vuoksi. Tempo�
mat�vakionopeussäädin pitää 
ajonopeuden automaattisesti vakiona.
Tempomat�vakionopeussäädintä käytet�
ään oikeanpuoleisella hallintavivulla.

>Tärkeää!
Kun painat hallintavivun painiketta ker�
ran tai painat jarrupoljinta, Tempomat�
vakionopeussäädin poistuu heti käytöstä 
ja Limiter�nopeusrajoitin tulee käyt�
töön.

Hallintavivun merkinnät
� SET: aseta
� CONT: jatka
� CANCEL MODE: peruuta käyttötila

Tapaturmavaara!
Käytä tallennettua nopeutta vain, 

jos se sopii kyseiseen liikennetilan�
teeseen. Muutoin auton äkillinen no�
peuden nousu tai lasku voi aiheuttaa 
vaaratilanteen itsellesi ja muille.

Tapaturmavaara!
Tempomat�vakionopeussäädin on 

vain apuväline, jonka tarkoitus on hel�
pottaa ajoa. Vastuu auton nopeudesta ja 
oikea�aikaisesta jarruttamisesta on 
aina kuljettajalla.
Tempomat�vakionopeussäädin ei ota 
huomioon tie� ja liikenneolosuhteita. 
Älä käytä vakionopeussäädintä
� liikennetilanteissa, joissa ei voi 

ajaa tasaisella nopeudella (esimer�
kiksi ruuhkassa tai mutkaisilla 
teillä). Muutoin seurauksena voi olla 
onnettomuus.

� liukkaalla tiellä. Vetävät pyörät 
saattavat jarrutettaessa tai kiihdy�
tettäessä menettää pitonsa ja auto 
voi alkaa heittelehtiä.

� näkyvyyden ollessa huono, esimer�
kiksi sumussa tai kovassa vesi� tai 
lumisateessa.
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Tempomat�vakionopeussäätimen 
ottaminen käyttöön
� Nosta ajonopeus haluttuun nopeuteen.
� Käännä valitsinta suuntaan .

> Vakionopeussäädin tallentaa nopeu�
den ja pitää sen automaattisesti.

Tempomat�vakionopeussäätimellä 
tallennetun ajonopeuden muuttaminen
Voit muuttaa valittua ajonopeutta valit�
simella. Ajonopeutta voi hidastaa valit�
simella enintään nopeuteen 30 km/h. 
� Käännä valitsinta suuntaan .

> Ajonopeus kasvaa.
� Käännä valitsinta suuntaan .

> Ajonopeus hidastuu.

>Huomautus!
Valitsimella säädetty ajonopeus voidaan 
tallentaa kääntämällä valitsinta suun�
taan .
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Tempomat�vakionopeussäädin*

Tempomat�vakionopeussäätimen 
poistaminen käytöstä
Vakionopeussäädin poistuu käytöstä
� jarrutettaessa
� esp:n aktivoituessa
� painettaessa hallintavipua kerran.
Viimeksi säädetty ajonopeus pysyy tal�
lennettuna.

>Huomautus!
Tallennettu ajonopeus poistuu muistista, 
kun pysäytät moottorin. Tallennetun ajonopeuden palauttaminen

Toimi seuraavasti, kun haluat ajaa jälle�
en tallennetulla ajonopeudella:
� Käännä hallintavivun päässä oleva va�

litsin suuntaan .
> Ajonopeus kiihtyy tai hidastuu auto�

maattisesti tallennettuun ajonopeu�
teen.
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Limiter�nopeusrajoitin*
Nopeusrajoittimella voit määrittää au�
ton suurimman sallitun ajonopeuden al�
kaen nopeudesta 30 km/h. Voit säätää 
ajonopeutta itse tähän rajaan saakka 
kaasuttamalla ja jarruttamalla.
Limiter�toiminnon voi ottaa käyttöön 
vain moottorin käydessä.
Limiter�nopeusrajoitinta käytetään oi�
keanpuoleisella hallintavivulla. 

>Tärkeää!
Kun painat hallintavivun painiketta ker�
ran, Limiter�nopeusrajoitin poistuu 
heti käytöstä ja Tempomat�vakionopeus�
säädin tulee käyttöön.

Limiter�nopeusrajoittimen ottaminen 
käyttöön
� Paina hallintavipua noin 2 sekunnin 

ajan.
> Nopeusrajoitin on nyt käytössä.
> Näytössä näkyy "LIM" ja määritetty 

nopeusraja.

Ensimmäinen käyttökerta
Näytössä näkyy
� ensimmäisellä käyttökerralla ja
� kun toiminto otetaan käyttöön akun ir�

rottamisen jälkeen
kolme vilkkuvaa vaakaviivaa ja vilkkuva 
teksti "LIM".
� Käännä valitsinta suuntaan .

> Limiter�toiminto on käytössä.
> Näytössä näkyy nopeusraja, jota voi�

daan muuttaa hallintavivun valitsi�
mella.
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Limiter�nopeusrajoitin*

Huippunopeuden määrittäminen
� Määritä huippunopeus kääntämällä va�

litsinta suuntaan  tai .
> Nopeusasetus muuttuu portaittain. 

Askelväli on 5 km/h.

Ajaminen Limiter�nopeusrajoittimen 
kanssa
Voit kiihdyttää autoa määritettyyn huip�
punopeuteen.
Kun nopeusraja saavutetaan, moottorin 
tehoa rajoitetaan.

Huippunopeuden ylittäminen
Asetettu huippunopeus voi ylittyä, kun 
� ajat autolla alamäkeen
� pienennät huippunopeutta valitsimel�

la ja senhetkinen nopeus on asetusta 
suurempi.

Kun asetettu huippunopeus ylittyy vähin�
tään 10 km/h,
� kuuluu varoitusäänimerkki
� LIM�ilmaisin alkaa vilkkua.
Nämä varoitukset poistuvat, kun ajono�
peus hidastuu määritettyyn huippuno�
peuteen.

Limiter�nopeusrajoittimen poistaminen 
käytöstä väliaikaisesti
Joissakin liikennetilanteissa nopeusra�
joitin on poistettava käytöstä väliaikai�
sesti.
� Paina hallintavipua kerran.

> Limiter�toiminto on poissa käytös�
tä. 

> Näytössä näkyy vain "LIM".
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Limiter�nopeusrajoitin*

Huippunopeuden palauttaminen
Voit palauttaa huippunopeusrajan käyt�
töön millä tahansa ajonopeudella.
� Käännä valitsinta suuntaan .

> Viimeksi tallennettu huippunopeus 
näkyy näytössä.

>Huomautus!
Moottorin pysäytyksen yhteydessä muis�
tiin tallentuu viimeksi valittu Limiter�
huippunopeus. Se voidaan ottaa käyttöön 
heti moottorin käynnistyksen jälkeen.

>Huomautus!
Limiter�toiminto kytkeytyy turvallisu�
ussyistä pois päältä, kun kickdown�toi�
minto aktivoidaan kaasupolkimella. 
Tällä tavoin voidaan tilanteen vaatiessa 
ylittää asetettu huippunopeus. Limiter�nopeusrajoittimen poistaminen 

käytöstä
� Paina hallintavipua 2 sekunnin ajan.

> Nopeusrajoitin on nyt poissa käytös�
sä.

> Tempomat�vakionopeussäädin on ak�
tivoitu.
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Jarruttaminen

Seisontajarru

Seisontajarru estää pysähtyneen ja pysä�
köidyn auton vierimisen.

Seisontajarrun kytkeminen
� Vedä kahva ylös.

> Kahva lukkiutuu automaattisesti ve�
dettäessä.

Seisontajarrun vapauttaminen
� Vedä hieman kahvasta.
� Paina lukituspainiketta (A).
� Paina kahva alas.

Tapaturmavaara!
Estä auton vieriminen kytkemällä 

seisontajarru.
Muutoin auto voi lähteä vierimään – 
myös silloin, kun vaihteenvalitsin on 
asennossa R – ja aiheuttaa onnettomuu�
den.

  
Tapaturmavaara!
Älä koskaan jätä lapsia yksin au�

toon. Lapset voivat vapauttaa seisonta�
jarrun. Vieriminen voi aiheuttaa vaka�
van tai hengenvaarallisen 
onnettomuuden.
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Jalkajarru

Jarrujärjestelmässä on kaksi erillistä 
jarrupiiriä. Kun moottori käy, jarrutet�
taessa poljinvoimaa tehostaa jarrute�
hostin. 

Tapaturmavaara!
Jarrutusvoiman on oltava huo�

mattavasti suurempi, kun
� jarrutehostimeen tulee vika
� jarrupiiriin tulee vika
� moottori pysäytetään, kuten hinatta�

essa.
Myös jarrutusmatka pitenee.
Varmista siksi, että moottori käy auton 
vieriessä. Jos jarrujärjestelmässä on 
vika, korjauta se ammattitaitoisessa 
huoltokorjaamossa, kuten smart center�
issä.

Tapaturmavaara!
Varmista, ettei mikään haittaa 

polkimien liikkumista. Älä pidä kul�
jettajan jalkatilassa mitään esineitä 
tai tavaraa.
Varmista, että jalkatilassa olevat ma�
tot on kiinnitetty asianmukaisesti ja 
että polkimet pääsevät liikkumaan es�
teettä.
Kytke seisontajarru aina, kun pysäköit 
auton.
Älä koskaan jätä lapsia yksin autoon. 
Lapset saattaisivat liikuttaa vaih�
teenvalitsinta, jolloin auto saattaisi 
lähteä vierimään ylä� ja alamäessä.
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Jos toinen jarrupiiri vioittuu (katso kohta 
”Jarrujärjestelmän viat” sivulla 164),
� paina jarrupoljinta normaalia syvem�

mälle saman jarrutustehon saavuttami�
seksi

� jarrutusmatka on pitempi.

� Pysäköi auto välittömästi liikennettä 
vaarantamatta.

� Estä auton vieriminen, kun poistut sen 
luota.

� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, tai 
ammattitaitoiseen huoltokorjaamoon, 
kuten smart centeriin.

>Huomautus!
Jarrutehostin toimii vain moottorin käy�
dessä.

Mekaanis�akustinen jarrupäällysteen 
kulumisvaroitin
Autossa on mekaanis�akustinen jar�
rupäällysteen kulumisvaroitin. Jos auton 
etupäästä kuuluu jatkuvaa melua jarru�
tettaessa, vie auto ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart centeri�
in.

Hydraulinen jarrutehostin
Hydraulinen jarrutehostin toimii hätä�
jarrutustilanteissa.
Kun painat jarrupoljinta nopeasti mutta 
et tarpeeksi voimakkaasti, hydraulinen 
jarrutehostin suurentaa jarrutusvoimaa 
automaattisesti ja lyhentää siten jarru�
tusmatkaa.
� Paina jarrupoljinta hätäjarrutusti�

lanteessa, kunnes tilanne on ohi.
> abs�järjestelmä estää pyörien luk�

kiutumisen.
> Kun vapautat jarrupolkimen, jarru 

toimii jälleen normaaliin tapaan. 
> Hydraulinen jarrutehostin poistuu 

tällöin käytöstä.

Tapaturmavaara!
Autoa hinattaessa jarruttamiseen 

vaadittava voima on merkittävästi su�
urempi, jos moottori ei ole käynnissä.
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Lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(abs)

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (abs) 
estää jarruttavien pyörien lukkiutumi�
sen.
Auton ohjautuvuus säilyy, ja pystyt väi�
stämään esteet hallitusti.

>Tärkeää!
� abs�järjestelmän toiminta tuntuu jar�

rupolkimen sykkimisenä.
� abs�järjestelmä toimii vain täysjar�

rutuksissa, kun vähintään yksi pyörä on 
vaarassa lukkiutua.

Jarruttaminen abs�järjestelmän avulla
Toimi hätätilanteessa seuraavasti:
� Paina jarrupoljin nopeasti ja täydellä 

voimalla pohjaan.
� Ohjaa esteen ympäri.

> Auton ohjautuvuus säilyy.

>Huomautus!
Älä hellitä jarrupoljinta, kun tunnet 
abs�järjestelmän sykinnän. Näin jarru�
tus on mahdollisimman tehokasta.

Tapaturmavaara!
Onnettomuusriski kasvaa etenkin 

liian suurilla ajonopeuksilla, etenkin 
mutkissa, märällä ja liukkaalla tiellä 
sekä ajettaessa liian lähellä edellä 
ajavaa ajoneuvoa.
abs ja esp eivät pienennä tätä riskiä 
eivätkä kumoa fysiikan lakeja.
Sovita ajotapasi sen tähden aina val�
litseviin tie� ja sääolosuhteisiin ja 
pidä riittävä turvaväli muihin tien�
käyttäjiin sekä tiellä oleviin esteisi�
in.
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Jarruttaminen

Jarrujärjestelmän viat
Jarrujärjestelmässä on jokin vika, jos 
jarrujärjestelmän merkkivalo
� ei sammu seisontajarrun vapauttami�

sen jälkeen
� syttyy ajon aikana
� syttyy yhdessä abs�merkkivalon kans�

sa.

Toimi kaikissa kolmessa tapauksessa 
seuraavasti:
� Pysäköi auto välittömästi liikennettä 

vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen, kun poistut sen 

luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, tai 
ammattitaitoiseen huoltokorjaamoon, 
kuten smart centeriin.

abs�järjestelmän viat
abs�järjestelmässä on jokin vika, jos 
abs�järjestelmän merkkivalo
� ei sammu moottorin käynnistyttyä tai 

viimeistään 10 sekunnin kuluttua 
(tapaus 1)

� syttyy ajon aikana (abs�vikatila) 
(tapaus 2)

� syttyy yhdessä jarrujärjestelmän 
merkkivalon kanssa (abs�vika) 
(tapaus 3).

Tapaukset 1 ja 2:
� Vie auto välittömästi korjattavaksi 

ammattitaitoiseen huoltokorjaamoon, 
kuten smart centeriin.

Tapaus 3:
� Pysäköi auto välittömästi 

liikennettä vaarantamatta.
� Estä auton vieriminen, kun poistut 

sen luota.
� Älä aja pitemmälle.
� Soita korjauspäivystykseen, kuten 

smartmove Assistance �palveluun, 
tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart 
centeriin.
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Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä (esp)

Elektroninen 
ajovakaudenhallintajärjestelmä 
(esp)

esp�järjestelmän toiminta

Autossa on vakiovarusteena elektroninen 
ajovakaudenhallintajärjestelmä (esp). 
esp valvoo ajovakautta ja vetovoimaa, 
siis renkaiden ja tienpinnan välistä 
voimansiirtoa ja pitoa.

esp aktivoituu esimerkiksi seuraavissa 
ajotilanteissa:
� äkillisissä väistöliikkeissä 
� liian nopeassa kaarreajossa
� vetävien pyörien luistaessa liikkeel�

lelähdössä.

>Huomautus!
Mittaristossa oleva esp�merkkivalo 
vilkkuu, kun esp on aktiivinen.
esp tunnistaa, kun pyörä sutii tai jos 
auto lähtee luisuun.
Ajotilanteen mukaan esp
� vähentää kaasua
� jarruttaa valikoidusti yksittäisiä py�

öriä
� tasaa vetävien pyörien pyörimisno�

peuden
� vakauttaa auton jarrutettaessa
� helpottaa ohittamista märällä tai li�

ukkaalla tiellä.

>Tärkeitä huomautuksia koskien esp�
järjestelmällä varustettuja autoja!
� Moottori ei saa käydä, kun

� seisontajarrun toiminta tarkas�
tetaan jarrupenkissä

� autoa hinataan etuakseli nostettuna.
esp�järjestelmä jarruttaa silloin 
takapyöriä, ja takapyöräjarrut vau�
rioituvat.

� esp�järjestelmän toimintaedellytyk�
senä on, että autossa käytetään suosi�
teltuja rengaskokoja.

Tapaturmavaara!
Kriittisissä ajotilanteissa esp 

vakauttaa auton käyttäytymistä fysii�
kan lakien rajoissa.
Se ei missään tapauksessa pysty 
estämään onnettomuuksia, joiden syynä 
on liian suuri tilannenopeus tai kul�
jettajan varomattomuus.
Sovita ajotapasi siksi aina vallitsevi�
in tie� ja sääolosuhteisiin.

Tapaturmavaara!
Toimi seuraavasti, jos mittaris�

ton esp�merkkivalo vilkkuu:
� Paina liikkeelle lähdettäessä kaasu�

poljinta vain sen verran kuin on tar�
peen.

� Paina ajon aikana vähemmän kaasua 
tai ota jalka kokonaan pois kaasu�
polkimelta.

� Sovita ajotapasi sää�, tie� ja lii�
kenneolosuhteisiin.

Muutoin autosi voi lähteä luisuun.
esp ei vähennä onnettomuusriskiä, jos 
ajat liian nopeasti.
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Turvatyynyt

Turvatyynyt
Turvatyynyt lieventävät vammoja vaka�
vissa törmäyksissä, kuten nokka� tai kyl�
kikolareissa.

Turvatyynyjärjestelmässä on seuraavat 
osat:
� kuljettajan turvatyyny (A)
� matkustajan turvatyyny (B)
� sivuturvatyynyt* (C)
� turvatyynyjen merkkivalo (D).
.

Tapaturmavaara!
Yhdessä oikein kiinnitetyn tur�

vavyön kanssa turvatyynyt antavat lisä�
turvaa onnettomuustilanteissa. Turva�
tyynyt eivät kuitenkaan ole turvavöiden 
korvike.
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit 
estää onnettomuuden tai äkkijarrutuk�
sen aiheuttamat vakavat tai hengen�
vaaralliset vammat, jotka voi aiheuttaa 
esimerkiksi millisekuntien kuluessa 
täyttyvä turvatyyny:
� Kaikkien matkustajien tulee valita 

istuma�asento, jossa turvavyö voi 
kulkea oikein ja jossa istutaan niin 
kaukana turvatyynystä kuin mahdol�
lista. Kuljettajan istuma�asennon 
tulee olla sellainen, että hän pystyy 
ajamaan autoa turvallisesti. Kul�
jettajan käsien pitää ylettyä ohjaus�
pyörään hiukan koukistettuina. Kul�
jettajan tulee olla sellaisella 
etäisyydellä polkimista, että hän 
ylettyy vaivatta painamaan polkimet 
tarvittaessa pohjaan saakka.

� Valitse istuma�asento, jossa olet 
mahdollisimman kaukana etuturva�
tyynystä mutta jossa pystyt ohjaa�
maan autoa varmasti.

� Matkustajien tulee kiinnittää turva�
vyöt aina oikein ja nojata istuimen 
lähes pystysuoraan asentoon säädet�
tyyn selkänojaan. Pääntuen tulee 
koskettaa takaraivoa noin silmien 
korkeudella.

� Aseta matkustajan istuin mahdolli�
simman taakse ja etenkin silloin, 
kun istuimella kuljetetaan lasten 
turvavarusteeseen* kiinnitettyä las�
ta.

� Matkustajan istuimeen ei saa kiin�
nittää minkäänlaisia taaksepäin 
osoittavia lasten turvaistuimia 
smart�vauvakaukaloa lukuun ottamat�
ta. Muutoin matkustajan etuturvatyy�
nyä ei voi poistaa käytöstä. Matkus�
tajan istuimella saa käyttää 
eteenpäin osoittavaa lasten turvava�
rustetta vain silloin, kun istuin on 
säädetty takimmaiseen asentoon.

� Älä kumarru ajon aikana eteenpäin, 
esimerkiksi ohjauspyörän verhous�
levyn ylle.

� Älä pidä jalkoja kojelaudan päällä.
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Turvatyynyt

Turvatyynyjen toiminta
Turvatyyny täyttyy millisekunneissa. 
Turvatyynyjen merkkivalo syttyy. 

>Huomautus!
Turvatyynyistä kuuluu lauetessa pamah�
dus. Lisäksi niistä voi tulla pölyä. Pa�
mahdus ei vaurioita kuuloa eikä pöly ole 
terveydelle vaarallista.

Täyttynyt turvatyyny jarruttaa ja vähen�
tää matkustajien liikettä. Kun matkusta�
ja osuu täyttyneeseen etu� tai 
sivuturvatyynyyn, niistä virtaa ulos ku�
umaa kaasua. Tämä vähentää matkustajan 
päähän ja ylävartaloon kohdistuvaa kuor�
mitusta. Tästä syystä turvatyynyt ovat on�
nettomuuden jälkeen paineettomia.

� Pidä ohjauspyörästä aina kiinni vain 
ulkokehältä. Siten turvatyyny pääsee 
laukeamaan esteettä. Jos pidät käsi�
äsi ohjauspyörän sisäkehällä, saatat 
vahingoittaa itsesi turvatyynyn lau�
etessa.

� Älä nojaa ajon aikana oviin.
� Älä aseta mitään esineitä turvatyy�

nyjen päälle tai niiden ja matkusta�
jien väliin.

� Älä ripusta kahvoihin tai vaatekouk�
kuihin kovia esineitä, kuten vaate�
ripustimia.

Koska turvatyynyjen pitää täyttyä erit�
täin nopeasti, täyttymisen aiheutta�
milta lieviltä loukkaantumisilta ei 
voida täysin välttyä.
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Tapaturmavaara!
Kun turvatyynyt ovat lauenneet, 

� niiden osat ovat kuumia. Älä koske 
niihin, muutoin seurauksena voi olla 
palovammoja.

� vaihdata ne uusiin ammatti�
taitoisessa huoltokorjaamossa, jolla 
on työn edellyttämät työkalut ja am�
mattitaito. smart gmbh suosittelee 
smart centeriä. Varsinkin turvalli�
suuden kannalta oleelliset työt ja 
turvajärjestelmiin liittyvät työt on 
erityisen tärkeää teettää tehtävään 
koulutetulla erikoiskorjaamolla.

Tapaturmavaara!
Turvatyynyn lauetessa ilmaan 

purkautuu hetken aikaa vähäinen määrä 
jauhepölyä. Tämä jauhepöly ei ole ter�
veydelle haitallista eikä se merkitse 
palon alkua autossa. Jauhepöly saattaa 
aiheuttaa astmaa sairastavalle tai 
hengitysvaikeuksista kärsivälle hen�
kilölle hetkellisiä hengitysvaikeuk�
sia. Hengitysvaikeuksien välttämisek�
si kyseisten henkilöiden tulisi heti 
poistua autosta, jos se on vaaratonta, 
tai avata ikkuna, jotta sisään pääsee 
raitista ilmaa.

Tapaturmavaara!
smart gmbh suosittaa turvallisu�

ussyistä istuinpäällisiä, jotka on hy�
väksytty smart�autoihin ja joissa on 
valmis repeytymissauma sivuturvatyy�
nyjen laukeamista varten. Muutoin si�
vuturvatyyny ei välttämättä täyty oi�
kein eikä suojaa matkustajaa 
onnettomuuden sattuessa. Istuinpääl�
lisiä on saatavissa muun muassa smart 
centereistä.
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Turvatyynyt

Kuljettajan turvatyyny ja matkustajan 
turvatyyny
Etuturvatyynyt suojaavat kuljettajaa ja 
matkustajaa pään ja rintakehän vammoil�
ta. Kuljettajan ja matkustajan turvatyy�
nyt laukeavat seuraavissa tapauksissa:
� kun auton vauhti hidastuu tai kiihtyy 

voimakkaasti pituussuunnassa törmäy�
shetkellä

� kun turvavyön lisäksi tarvitaan lisä�
suojaa

� riippuen turvavyön käytöstä
� riippumatta autossa olevista muista 

turvatyynyistä
� auton vierähtäessä ympäri vain siinä 

tapauksessa, että sen vauhti hidastuu 
voimakkaasti pituussuunnassa, muuto�
in ei.

Matkustajan etuturvatyyny laukeaa vain 
silloin, kun
� matkustajan istuimella on matkustaja 

tai jokin esine
� matkustajan etuturvatyynyä ei ole 

poistettu käytöstä.

Sivuturvatyynyt*

Tapaturmavaara!
Vähennä sivuturvatyynyn laukea�

misen aiheuttamaa loukkaantumisris�
kiä varmistamalla, että
� muita henkilöitä, eläimiä tai esine�

itä ei ole auton matkustajan ja sivu�
turvatyynyn avautumisalueen välissä

� auton vaatekoukuissa roikkuu vain 
kevyitä vaatteita

� vaatteiden taskuissa ei ole painavia 
tai teräväreunaisia esineitä.

Tapaturmavaara!
Jos turvatyynyjen merkkivalo ei 

syty, kun matkustajan istuimella on 
vauvakaukalo, matkustajan turvatyynyä 
ei ole poistettu käytöstä. Jos matkusta�
jan turvatyynyä ei ole poistettu käytös�
tä, turvatyyny voi lauetessaan ai�
heuttaa lapselle vakavia vammoja tai 
hengenvaaran. Erityisen vaarallinen 
tilanne on silloin, jos lapsi on lähellä 
laukeavaa turvatyynyä.
Matkustajan turvatyyny poistetaan käy�
töstä vain silloin, kun matkustajan 
istuimeen kiinnitetään erityinen 
smart�vauvakaukalo.
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Turvatyynyt

Sivuturvatyynyt on asennettu kuljettajan 
ja matkustajan istuinten selkänojiin. 
Lauetessaan ne suojaavat törmäyspuolel�
la istuvien rintakehää (eivät kuitenkaan 
päätä, kaulaa ja käsivarsia).

Sivuturvatyynyt laukeavat seuraavissa 
tilanteissa:
� törmäyspuolella
� kun auton vauhti hidastuu tai kiihtyy 

voimakkaasti sivusuunnassa, kuten 
kylkikolarissa

� kun turvavyön lisäksi tarvitaan lisä�
suojaa

� riippuen turvavyön käytöstä
� riippumatta etuturvatyynyistä
� riippumatta turvavyönkiristimistä
� auton vierähtäessä ympäri vain siinä 

tapauksessa, että sen vauhti hidastuu 
voimakkaasti pituussuunnassa ja sivu�
turvatyyny voisi antaa lisäsuojaa, mu�
utoin ei.

>Huomautus!
Kylkikolarissa sivuturvatyynyt laukeavat 
vain silloin, kun turvatyynyjen merkki�
valo ei vilku tai pala.

Tapaturmavaara!
Voit vähentää sivuturvatyynyjen 

aiheuttamien vakavien ja hengenvaar�
allisten vammojen riskiä seuraavasti:
� Matkustajat ja erityisesti lapset ei�

vät saa viedä päätä ikkunan alueelle, 
johon sivuturvatyyny voi laueta.

� Matkustajien tulee kiinnittää turva�
vyöt aina oikein ja nojata istuimen 
lähes pystysuoraan asentoon säädet�
tyyn selkänojaan.

� Käytä alle 150 cm pitkillä ja alle 12�
vuotiailla lapsilla aina sopivia las�
ten turvavarusteita.

Tapaturmavaara!
Jos turvatyynyjen merkkivalo ei 

syty, kun matkustajan istuimella on 
vauvakaukalo, sivuturvatyynyä ei ole 
poistettu käytöstä. Jos sivuturvatyynyä 
ei ole poistettu käytöstä, se voi laue�
tessaan aiheuttaa lapselle vakavia 
vammoja tai hengenvaaran. Erityisen 
vaarallinen tilanne on silloin, jos lap�
si on lähellä laukeavaa sivuturvatyy�
nyä.
Sivuturvatyyny poistetaan käytöstä 
vain silloin, kun matkustajan istui�
meen kiinnitetään erityinen smart�
vauvakaukalo.
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Turvatyynyjen merkkivalo
Turvatyynyjen merkkivalo ilmoittaa vi�
oista 
� turvatyynyissä
� turvavyönkiristimissä
� lasten turvaistuinten tunnistuksessa.
Turvatyynyjen merkkivalo syttyy, kun sy�
tytysvirta kytketään.
Turvajärjestelmien itsediagnoosin tu�
loksen mukaan tapahtuu seuraavaa:
1. Turvatyynyjen merkkivalo sammuu 

viimeistään 4 sekunnin kuluttua, jos
> vikaa ei ole
> turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.

2. Turvatyynyjen merkkivalo vilkkuu 
15 sekunnin ajan ja palaa sitten 
yhtäjaksoisesti, kun
> smart�vauvakaukalo (smart�alku�

peräislisävaruste) on tunnistettu 
matkustajan istuimella

> matkustajan turvatyyny, turvavyön�
kiristin ja sivuturvatyyny on pois�
tettu käytöstä.

3. Turvatyynyjen merkkivalo sammuu en�
intään 4 sekunnin kuluttua noin 
1 sekunniksi, minkä jälkeen se syttyy 
uudelleen ja palaa jatkuvasti, kun
> järjestelmässä on havaittu vika 

(turvatyynyvaroitus).
tai

Turvatyynyjen merkkivalo vilkkuu 
jatkuvasti, kun
> lasten turvaistuimen tunnistukses�

sa on esiintynyt virhe (turvatyyny�
varoitus).

� Matkustajan istuinta ei saa tällöin 
käyttää, ei missään tapauksessa aina�
kaan lasten kuljettamiseen.

� Vie auto ammattitaitoiseen huoltokor�
jaamoon, kuten smart centeriin.

Tapaturmavaara!
Jos turvatyynyjen merkkivalo ei 

syty, kun matkustajan istuimella on 
vauvakaukalo, matkustajan turvatyynyä 
ei ole poistettu käytöstä. Jos matkusta�
jan turvatyynyä ei ole poistettu käytös�
tä, turvatyyny voi lauetessaan ai�
heuttaa lapselle vakavia vammoja tai 
hengenvaaran. Erityisen vaarallinen 
tilanne on silloin, jos lapsi on lähellä 
laukeavaa turvatyynyä.
Matkustajan turvatyyny poistetaan käy�
töstä vain silloin, kun Matkustajan 
istuimeen kiinnitetään erityinen 
smart�vauvakaukalo.
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Turvatyynyt

>Tärkeää!
Jos turvatyynyjen merkkivalo syttyy ajon 
aikana, vie auto välittömästi korjatta�
vaksi ammattitaitoiseen huoltokorjaa�
moon, kuten smart centeriin.
Tällöin on olemassa vaara, että turvatyy�
nyt ja turvavyönkiristimet laukeavat ta�
hattomasti tai eivät laukea 
törmäyksessä.

Tapaturmavaara!
Älä koskaan kiinnitä lasta mat�

kustajan istuimelle selkä menosuun�
taan, jos matkustajan turvatyynyä ei ole 
poistettu käytöstä, toisin sanoen jos 
turvatyynyjen merkkivalo ei pala.
Huomioi asiasta kertova varoitustarra 
kojelaudassa.
Jos matkustajan istuimeen on kiinni�
tetty smart�vauvakaukalo, mutta turva�
tyynyjen merkkivalo ei syty 
(kiinnitysjärjestelmää ei ole tunnis�
tettu), tarkistuta automaattinen kiin�
nitysjärjestelmän 
tunnistusjärjestelmä välittömästi am�
mattitaitoisessa huoltokorjaamossa, 
kuten smart centerissä.
Älä kuljeta lapsia matkustajan istui�
mella, ennen kuin järjestelmä on tar�
kastettu, sillä he voivat vammautua 
vakavasti törmäyksessä.

Tapaturmavaara!
Turvatyynyjärjestelmässä on hä�

iriö, jos merkkivalo ei syty, kun kytket 
sytytysvirran, tai ei sammu muutaman 
sekunnin kuluessa, kun moottori on 
käynnistynyt, tai jos se syttyy uudelle�
en. 
Yksittäiset järjestelmät saattavat ak�
tivoitua tahattomasti tai ne eivät lau�
kea kolaritilanteessa 
asianmukaisesti. Tarkastuta ja korjau�
ta turvajärjestelmä tällöin ammatti�
taitoisessa erikoiskorjaamossa, jolla 
on tarvittavat tiedot ja työkalut vaa�
dittavien töiden suorittamiseen. smart 
gmbh suosittelee smart centeriä. Var�
sinkin turvallisuuden kannalta oleel�
liset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.
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Säilytyslokerot ja �alustat

Säilytyslokerot ja �alustat

Kolikkolokero
Voit säilyttää autossa kolikoita
� ostoskärryjä
� pysäköintimittaria 
� puhelinta
varten käden ulottuvilla kolikkolokeros�
sa (A).
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Säilytyslokerot ja �alustat

Kuljettajan istuimen alla oleva 
suljettava laatikko*

Laatikon avaaminen
� Käännä nuppia vastapäivään ja avaa 

laatikko vetämällä.

Laatikon sulkeminen
� Työnnä laatikko kiinni.

> Laatikko lukkiutuu kuuluvasti nak�
sahtaen.

>Tärkeää!
Turvallisuussyistä laatikkoon ei saa 
tehdä muutoksia.
Laatikon tahaton avautuminen voi yllät�
tää kuljettajan ja johtaa siten äkkireak�
tioon ja onnettomuuteen.

Onnettomuus� ja tapaturmavaara!
Laatikon suurin sallittu kuorma 

on 2 kg. Törmäyksessä ja äkkijarrutuk�
sessa laatikko voi muutoin vaurioitua 
ja sen sisältö voi sinkoutua jalkatilaan 
ja vahingoittaa kuljettajaa. Lisäksi 
sinkoutuvat tavarat voivat kääntää kul�
jettajan huomion pois liikenteestä ja 
aiheuttaa siten onnettomuuden.

Tapaturmavaara!
Avaa ja sulje laatikko vain auton 

ollessa paikallaan. Muutoin huomiosi 
voi kääntyä pois liikenteestä ja voit 
aiheuttaa onnettomuuden.

Tapaturmavaara!
Sulje laatikko aina oikein. Tör�

mäyksessä ja äkkijarrutuksessa laati�
kon sisältö voi sinkoutua jalkatilaan 
ja vahingoittaa kuljettajaa.

Tapaturmavaara!
Älä aseta mitään kuljettajan is�

tuimen alla olevan laatikon tielle. 
Laatikko ei muuten sulkeudu oikein. Se 
voi silloin avautua ajon aikana ja ai�
heuttaa onnettomuuden.
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Laatikon irrottaminen
� Avaa laatikko täysin auki.
� Tartu etusormella silmukkaan (A) ja 

vedä se sisään.
� Vedä samalla laatikkoa hieman eteen�

päin kiinnityksestään.
� Toista toimenpide silmukan (B) kanssa.

Laatikon asentaminen
� Varmista ensin, ettei kuljettajan is�

tuimen alla ole mitään.
� Aseta laatikon kiskot kehyksen ohjai�

miin (C).
� Sulje laatikko.
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Tuhkakuppi

Tyhjentäminen ja puhdistaminen
Puhdista tuhkakuppi kostealla liinalla.
� Käännä kehys mahdollisimman pitkälle 

ulos.
� Nosta lokero (A) ylöspäin irti kehyk�

sestä.
� Paina lokero puhdistuksen jälkeen ta�

kaisin kiinni kehykseen niin, että 
kaikki neljä pidikettä (B) lukkiutuvat.
> Nyt voit kääntää kehyksen takaisin 

sisään.

Palovaara!
Älä missään tapauksessa käytä 

tuhkakuppia paperin ja muiden palavi�
en materiaalien säilytykseen.
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Säilytyslokerot ja �alustat

Juomateline*

Ajon aikana
� voit käyttää juomatelinettä juomatölk�

kien ja �pullojen sekä vastaavien säi�
lytykseen

� pullopidikkeen on oltava suljettuna.

>Huomautus!
Juomatelinettä ei saa käyttää tuhkakup�
pina, koska se voisi vaurioitua.

>Tärkeää!
Turvallisuussyistä juomatelineisiin ei 
saa tehdä muutoksia.

Tapaturmavaara!
Varmista, että juomatelineessä 

olevat esineet ovat aina kunnolla kiin�
ni ajon aikana. Muutoin ympäri sinkou�
tuvat esineet voivat vahingoittaa mat�
kustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
Käytä telineessä vain sopivan kokoi�
sia, kannellisia mukeja. Juoma voi 
muutoin läikkyä yli. 
Vältä kuumia juomia. Seurauksena voi 
muutoin olla palovammoja.
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Auton ollessa paikallaan (esimerkiksi 
retkellä)
� pullopidike voidaan kääntää oikealle 

ja pullo voidaan asettaa siihen lattian 
varaan

� voit käyttää juomatelineen vapautuvaa 
tilaa laskutasona.

Puhdistaminen
Puhdista juomateline kostealla liinalla. 
Lokero voidaan irrottaa puhdistusta var�
ten.
� Käännä pullopidike oikealle uloim�

paan lukitusasentoon.
� Nosta lokero ylös.
� Asenna lokero puhdistuksen jälkeen 

takaisin koteloon.
> Nyt voit kääntää pullopidikkeen ta�

kaisin sisään.
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Säilytyslokerot ja �alustat

Asennuspaikka
� kuljettajan ja matkustajan jalkatilan 

välissä
� aina alimpana pystykannattimessa.

>Huomautus!
Jos olet hankkinut myös kasettikotelon* 
tai CD�kotelon*, asenna juomateline 
aina viimeisenä.

Asentaminen ja irrottaminen
� Pujota juomateline vinosti ylhäältä 

pystykannattimen alimpaan kiinnitys�
kohtaan.

� Laske juomateline keskikonsolin va�
raan. Tällöin
� juomatelineen kotelon on oltava pys�

tykannatinta (A) vasten
� juomatelineen sivuohjaimien (B) on 

oltava keskikonsolia vasten.
� Paina juomateline tiukasti mattoa vas�

ten.
� Kiristä juomatelineen kiinnitysruuvi 

esimerkiksi kolikolla.
� Varmista, että kotelo on kunnolla kiin�

ni, ja asenna peitekansi (C).

>Huomautus!
Irrota päinvastaisessa järjestyksessä. 

Tapaturmavaara!
Tarkista noin 10 km:n ajon jäl�

keen, että juomateline on tiukasti 
kiinni ja kiristä kiinnitysruuvit tar�
vittaessa. Juomateline voi muuten ir�
rota ja pudota kuljettajan jalkatilaan.
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Säilytyslokerot ja �alustat

Oviverkkotaskut*
Oviverkkotaskut
� ovat kuljettajan ja matkustajan oven 

oviverhoilussa
� ovat joustavia ja venyviä, ja niissä voi 

säilyttää pieniä esineitä, joiden on 
oltava nopeasti käden ulottuvilla.

Asentaminen ja irrottaminen
� Irrota oviverkkotaskujen neljä kiinni�

tysruuvia ja irrota taskut.

� Kiinnitä uudet oviverkkotaskut van�
hoilla kiinnitysruuveilla.

>Huomautus!
Kiinnitysruuvit saa kiristää vain sormi�
tiukkuuteen (2 Nm).
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Säilytyslokerot ja �alustat

Matkustajan jalkatilan 
tavaralaukku*
Tavaralaukku on tarkoitettu vain kevyi�
den pikkutavaroiden säilytykseen.
Laukussa ei saa kuljettaa raskaita, terä�
väreunaisia tai särkyviä esineitä.
Matkustajan jalkatilan tavaralaukku ei 
pidä tavaroita paikallaan törmäyksessä.

Tavaralaukun kiinnittäminen

� Aseta tavaralaukku matolle matkusta�
jan istuimen eteen tarrapuoli alas�
päin.

� Paina tavaralaukku kädellä kiinni 
mattoon.

Tapaturmavaara!
Älä kuljeta painavia ja kovia 

esineitä matkustamossa tai tavarati�
lassa irrallaan. Muutoin ympäri sin�
koutuvat esineet voivat vahingoittaa 
matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
Vaikka kuormausohjeita noudatetaan 
täysin, auton kuormaaminen lisää aina 
loukkaantumisriskiä onnettomuusti�
lanteessa.

Tapaturmavaara!
Tavaralaukun saa kiinnittää vain 

matkustajan jalkatilaan.
Muutoin se voi irrota ja pudota kuljet�
tajan jalkatilaan polkimien väliin. 
Tällöin kuljettaja ei voi jarruttaa tai 
painaa kytkin� tai kaasupoljinta nor�
maalisti. Seurauksena voi olla onnet�
tomuus tai vammoja.
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Tavaratila

Tavaratila

Ylemmän takaluukun avaaminen (smart 
fortwo coupé)

� Paina kauko�ohjaimen painiketta (A) 
noin 2 sekunnin ajan

tai
� Avaa lukitus avaimella.
tai
� Paina lukituksen avauspainiketta (B) 

matkustamossa.

Avaaminen lukituksen avauspainikkeella
� Paina lukituksen avauspainiketta.

> Takaluukun lukitus aukeaa.
� Nosta ylempi takaluukku ylös.

>Huomautus!
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan 
silloin, kun keskuslukitus ei ole käytös�
sä ja auto on paikallaan.

Myrkytysvaara!
Takaluukun on aina oltava kiinni 

ajon aikana. Pakokaasut saattavat muu�
toin päästä sisätilaan ja aiheuttaa 
myrkytyksen.

Tapaturmavaara!
Älä kuljeta painavia ja kovia 

esineitä matkustamossa tai tavarati�
lassa irrallaan. Muutoin ympäri sin�
koutuvat esineet voivat vahingoittaa 
matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
Vaikka kuormausohjeita noudatetaan 
täysin, auton kuormaaminen lisää aina 
loukkaantumisriskiä onnettomuusti�
lanteessa.
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Tavaratila

Alemman takaluukun avaaminen 
(smart fortwo coupé)
� Vedä molempia vapautusvipuja (A) 

taaksepäin samanaikaisesti tai peräk�
käin.
> Alemman takaluukun lukitus on avat�

tu. Takaluukku voidaan kääntää alas. 
Se pysyy vaaka�asennossa vaijerei�
den varassa.

>Huomautus!
Alemman takaluukun suurin sallittu kuor�
mitus on alas laskettuna 100 kg.
Tavaratilan suurin sallittu kuormitus on 
50 kg.

Takaluukkujen sulkeminen

� Käännä alempi takaluukku ylös ja var�
mista, että molemmat lukitukset luk�
kiutuvat kuuluvasti.

� Paina ylempi takaluukku alas ja paina 
se kiinni.

Tapaturmavaara!
Varmista takaluukkua sulkiessa�

si, että kukaan ei jää sen väliin.
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Tavaratila

Takaluukun avaaminen (smart fortwo 
cabrio)
� Avaa auto kauko�ohjaimella. 

> Avaa takaluukku upotetusta kahvasta 
(A) vetämällä.

tai
� Avaa takaluukku avaimella auton ulko�

puolelta.

>Huomautus!
Lukkosylinteri on peitetty tehtaalla ku�
milevyllä.
Hälytin on poistettava käytöstä avaimen 
painikkeella, ennen kuin takaluukun voi 
avata avaimella.

Takakuomun kääntäminen ylös
Takakuomun voi kääntää ylös kuormaa�
mista tai kuorman tyhjentämistä varten.
� Paina kiristyskaaren vasemmalla ja 

oikealla puolella olevat lukitusvivut 
(B) ylös.

� Käännä takakuomu ylös.

>Huomautus!
Kiristyskaari lukkiutuu yläasentoon ja 
pysyy siellä tukematta.

>Tärkeää!
Takakuomu pitää lukita ennen takaluukun 
sulkemista, jotta vapautusvivut eivät 
murru.

BB
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Tavaratila

Tavaraverkkolokero
Tavaratilan oikealla sivulla on tavara�
verkolla varustettu lokero, jossa voidaan 
säilyttää pieniä esineitä.
Lokerossa on riittävästi tilaa varoitus�
liiville* ja ensiapulaukulle*. Varoitus�
kolmio voidaan kiinnittää 
tarrakiinnityksellä haluttuun paikkaan 
tavaratilassa.

>Huomautus!
Tavaraverkkolokero on tarkoitettu vain 
pikkutavaroiden säilytykseen. 
Tavaraverkkolokerossa ei saa kuljettaa 
raskaita, teräväreunaisia eikä särkyviä 
esineitä.
Tavaraverkko ei pidä niitä paikallaan 
törmäyksessä.

Tavaratilan suojakaukalo*
Voit suojata tavaratilan lialta ja vauri�
oilta kiinnittämällä sen pohjaan suoja�
kaukalon tarranauhoilla.
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Tavaratila

Tavarapidike*
Tavarapidikkeen avulla voit kuljettaa 
pienehköjä esineitä tavaratilassa niin, 
että ne eivät liu'u paikaltaan.

Tavarapidikkeen kiinnittäminen
� Kiinnitä tavarapidike tavaratilan 

pohjaan tarranauhoilla.

Tapaturmavaara!
Älä kuljeta painavia ja kovia 

esineitä matkustamossa tai tavarati�
lassa irrallaan. Muutoin ympäri sin�
koutuvat esineet voivat vahingoittaa 
matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
Vaikka kuormausohjeita noudatetaan 
täysin, auton kuormaaminen lisää aina 
loukkaantumisriskiä onnettomuusti�
lanteessa.
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Tavaratilan suojalevy*

Tavaratilan suojalevy* Tavaratilan suojalevy
� estää näkyvyyden auton tavaratilaan
� estää pienten esineiden liukumisen 

matkustamoon. Se ei kuitenkaan ole 
törmäyksenkestävä kuormansidontava�
ruste.

>Huomautus!
Tavaratilan suojalevy saattaa vaurioi�
tua, jos sen päälle asetetaan esineitä.

Tapaturmavaara!
Tavaratilan suojalevy ei estä 

raskaiden esineiden sinkoutumista on�
nettomuustilanteessa. Kiinnitä raskaat 
esineet siksi hihnoilla.

Tapaturmavaara!
Älä kuljeta esineitä asennetun 

tavaratilan suojalevyn päällä. Muutoin 
ympäri sinkoutuvat esineet voivat va�
hingoittaa matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
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Tavaratilan suojalevy*

Tavaratilan suojalevyn asentaminen

>Huomautus!
Tavaratilan suojalevy on asennettava 
niin, että 
� syvennys (A) on kuvan mukaisessa pai�

kassa
� kuvioitu puoli on ylöspäin.

� Asenna keskimmäinen tanko sivuver�
hoilun kiinnikkeisiin (B) oikealla ja 
vasemmalla puolella. 

� Paina etummainen tanko vasemman si�
vuverhoilun kiinnikkeeseen (C).

� Paina etummaisen tangon toinen pää 
oikean sivuverhoilun kiinnikkeeseen 
(C).

� Kiristä tavaratilan suojalevy asenta�
malla takimmainen tanko sivuverhoi�
lun kiinnikkeisiin (D) oikealla ja 
vasemmalla puolella.

� Irrota päinvastaisessa järjestyksessä.
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Verkkotasku*

Verkkotasku*

Verkkotasku
� soveltuu pienten ja kevyiden esinei�

den säilytykseen
� estää pikkuesineiden liukumisen mat�

kustamossa ja tavaratilassa
� voidaan irrottaa, jolloin sitä voi 

käyttää verkkolaukkuna.

Verkkotaskun asentaminen
Verkkotasku voidaan asentaa kahteen 
asentoon:
� auki eteenpäin: verkkotaskuun pääsee 

käsiksi matkustamosta
� auki taaksepäin: verkkotaskuun pääsee 

käsiksi tavaratilasta.

Asentaminen ilman tavaratilan 
suojalevyä
Jos autossa ei ole tavaratilan suojalevyä, 
tarvitset ylimääräisen tangon, joita on 
saatavissa ammattitaitoisista huolto�
korjaamoista, kuten smart centeristä. 
� Kiinnitä mukana toimitetut koukut 

tankoon.
� Jatka tavaratilan suojalevyn asennus�

ohjeiden vaiheesta 3.
� Kiinnitä verkko tankoon tarranauhan 

yläpäällä.
> Verkkotasku pysyy paikallaan.

Tapaturmavaara!
Aseta verkkotaskuun vain kevyitä 

tavaroita. Älä kuljeta verkossa paina�
via, teräväreunaisia tai särkyviä esi�
neitä. Verkko ei pysty riittävän var�
masti pitämään tavaroita paikallaan 
kolarissa. 
Noudata kuormausohjeita (sivu 199) ja 
katso kappale ”Matkustamon ja tavarati�
lan väliseinä” sivulla 193.
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Verkkotasku*

Asentaminen tavaratilan suojalevyn 
kanssa
Verkkotasku kiinnitetään tavaratilan 
suojalevyn etummaiseen tankoon. 
� Ota tavaratilan suojalevy ulos autosta.
� Irrota keskimmäisen tangon päätykap�

paleet ja korvaa ne verkkotaskun muka�
na toimitetuilla koukuilla.

� Asenna tanko koukkuineen eli koko ta�
varatilan suojalevy takaisin paikal�
leen.

>Huomautus!
Jos haluat asentaa verkkotaskun niin, 
että sitä voi käyttää edestä, kaksois�
koukkujen pitää osoittaa eteenpäin.

>Huomautus!
Jos haluat asentaa verkkotaskun tavara�
tilan suojalevyn alle niin, että sitä voi 
käyttää tavaratilasta, koukkujen on osoi�
tettava taaksepäin.
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Verkkotasku*

� Ripusta verkkotasku silmukoilla kak�
soiskoukkuihin. Kahvan on osoitettava 
eteen tai taakse sen mukaan, kummalta 
puolelta verkkotaskua käytetään.

� Vedä verkkotaskua hieman alaspäin ja 
kiinnitä se tavaratilan lattiaan tarra�
nauhalla.
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Matkustamon ja tavaratilan väliseinä* (coupé)

Matkustamon ja tavaratilan 
väliseinä* (coupé)
Matkustamon ja tavaratilan väliseinä 
kestää tavaratilan kuorman törmäykses�
sä.
Väliseinä kiinnitetään neljällä kiin�
nikkeellä. Kiinnikkeet asennetaan am�
mattitaitoisessa huoltokorjaamossa, 
kuten smart centerissä.

Tapaturmavaara!
Älä käytä matkustamon ja tavara�

tilan väliseinää, jos se on vaurioitu�
nut. Vaurioitunut väliseinä ei pidä ta�
varoita paikallaan varmasti. Muutoin 
ympäri sinkoutuvat esineet voivat va�
hingoittaa matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa.
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Matkustamon ja tavaratilan väliseinä* (coupé)

Matkustamon ja tavaratilan väliseinän 
asentaminen

� Ripusta koukut (B) yläkiinnikkeisiin 
(A).

� Kiristä kiristyshihnat (C).
� Kiinnitä koukut (D) lattiaan ruuvattui�

hin silmukoihin (E).
> Väliseinän alaosa asettuu kiristys�

hihnoja vasten.

>Huomautus!
Älä käytä vaurioitunutta väliseinää!

� Varo, etteivät terävät esineet ja reunat 
vaurioita matkustamon ja tavaratilan 
väliseinää.

� Tarkasta väliseinän kunto aina ennen 
tavaran kuljetusta.

� Tavaratila tulisi kuormata seuraavas�
ti:
� raskaat esineet alimmaksi
� kevyet esineet ylimmäksi.

� Noudata kuormausohjeita (sivu 199).

Tapaturmavaara!
Varmista, että koukut ovat kun�

nolla kiinni ja että kiristyshihnat ovat 
tiukalla. Muutoin ympäri sinkoutuvat 
esineet voivat vahingoittaa matkusta�
jia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa.
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Matkustamon ja tavaratilan väliseinä* (cabrio)

Matkustamon ja tavaratilan 
väliseinä* (cabrio)
Matkustamon ja tavaratilan väliseinä 
kestää tavaratilan kuorman törmäykses�
sä.

Väliseinä kiinnitetään yläreunasta tur�
vakaareen ja alareunasta kahteen kuor�
mankiinnityssilmukkaan. Silmukat 
asennetaan ammattitaitoisessa huolto�
korjaamossa, kuten smart centerissä.

Matkustamon ja tavaratilan väliseinän 
asentaminen

Tapaturmavaara!
Varmista, että koukut ovat kun�

nolla kiinni ja että kiristyshihnat ovat 
tiukalla. Muutoin ympäri sinkoutuvat 
esineet voivat vahingoittaa matkusta�
jia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa.
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Matkustamon ja tavaratilan väliseinä* (cabrio)

� Aseta hihnojen kiristyslukot takapuo�
lelta turvakaaren verhoilun päälle.

� Käännä lukko (A) vaaka�asentoon.
� Pujota alemmat hihnat lukkojen läpi.
� Kiinnitä koukut lattiaan ruuvattuihin 

kiinnityssilmukoihin.
� Kiristä väliseinä hihnoista tasaisesti 

vetämällä.

Väliseinän irrottaminen
� Käännä lukot vaaka�asentoon ja löysää 

hihnat. 
� Vedä hihnat irti lukoista.

> Voit nyt irrottaa väliseinän ja pois�
taa sen autosta.

>Huomautus!
Älä käytä vaurioitunutta väliseinää.

� Varo etteivät terävät esineet ja terä�
vät reunat pääse vaurioittamaan väli�
seinää.

� Tarkasta väliseinän kunto aina ennen 
tavaran kuljetusta.

� Tavaratila tulisi kuormata seuraavas�
ti:
� raskaat esineet alimmaksi
� kevyet esineet ylimmäksi.

� Säilytä irrotettu väliseinä kokoon 
käärittynä kuivassa paikassa. Älä ase�
ta väliseinän päälle esineitä.

� Noudata kuormausohjeita (sivu 199).
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Monitoimilaatikko*

Monitoimilaatikko*
Monitoimilaatikossa voit kuljettaa pie�
niä esineitä hyvin lämmöltä tai kylmältä 
eristettyinä. Voit irrottaa monitoimi�
laatikon autosta ja kuljettaa sitä helpos�
ti mukanasi. Näin se sopii hyvin ostosten 
säilytykseen. Kansi voidaan irrottaa ko�
konaan.

Tapaturmavaara!
Varmista, että monitoimilaatik�

ko on aina kunnolla kiinni tavaratilas�
sa. Muutoin se voi sinkoutua matkusta�
moon voimakkaan jarrutuksen, nopean 
suunnanvaihdon tai törmäyksen seu�
rauksena ja aiheuttaa matkustajille 
vakavia tai hengenvaarallisia vammo�
ja.
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Takateline*

Takateline*
Takatelineessä on perusteline*, jota voi 
laajentaa asentamalla siihen kaksi eri�
koistelinettä polkupyörien tai suksien 
kiinnittämistä varten. 
Kaikki telineet ovat ruostumattomia ja 
helposti asennettavissa, ja ne on suojat�
tu varkaudelta monihampaisilla ruuveil�
la.

>Huomautus!
Perustelineen*, polkupyörätelineen* ja 
suksipidikkeen* tarkat käyttö� ja asen�
nusohjeet ovat niiden käyttöohjeissa.

Perusteline*
Perustelinettä käytetään erikoisteli�
neiden alustana. Perusteline kestää 
enintään 30 kg:n painon.

Polkupyöräteline*
Perustelineeseen asennettuun polkupyö�
rätelineeseen voidaan kiinnittää kaksi 
polkupyörää, jotka painavat yhteensä 
enintään 30 kg.

Suksipidike*
Suksipidikkeeseen voidaan kiinnittää 
kahdet sukset tai carving�sukset, jos 
käytössä on Carving Kit*. 
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Kuormausohjeita

Kuormausohjeita

>Huomautus!
Lisätietoja mitoista ja painoista on tek�
nisissä tiedoissa alkaen sivulta 274.

kaikki fortwo coupé �autot mukaan lukien
fortwo coupé BRABUS

kaikki fortwo cabrio �autot mukaan lukien
fortwo cabrio BRABUS

Omapaino1 (kg) 805 815

Kantavuus (kg) 260 250

josta tavaratilan kantavuus enintään (kg) 50 50

Sallittu kokonaispaino (kg) 990 990

Tavaratilan tilavuus (l) 150–3632 150

Tavaratilan tilavuus katon korkeudelle (l) 260 �

1 Omapaino (92/21/ETY), johon sisältyy kuljettajan paino (75 kg) ja kaikki nesteet (säiliön täyttöaste 90 %). Erikoisvarusteet suurentavat omapainoa ja pienentävät siten hyö�
tykuormaa.

2Matkustajan istuin kokoon taitettuna.
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Kuormausohjeita

Kantavuuden pienentyminen
Erikoisvarusteet ja lisävarusteet suu�
rentavat omapainoa ja pienentävät siten 
hyötykuormaa.
Valmistajan ilmoittama akselipainoja�
kautuma muuttuu, kun auton takaosaan 
asennetaan perusteline, polkupyöräteli�
ne ja suksipidike.
Lue yksittäisten lisävarusteiden käyttö�
ohjeet.

Huomaa seuraavat asiat:
� Auton käyttäytyminen määräytyy kuor�

man jakautumisen mukaan.
� Älä ylitä sallittua kokonaispainoa ja 

akselipainoa.
� Älä kuormaa tavaroita istuimien nis�

katukien yläreunaa korkeammalle.
� Kuormaa tavarat oikein ja kiinnitä ne 

tukevasti.
� Kuormaa raskaat tavarat alimmaksi ja 

kevyet ylimmäksi.
� Käytä raskaiden tai pienten esineiden 

turvalliseen kuljettamiseen smart�al�
kuperäislisävarusteena saatavaa mat�
kustamon ja tavaratilan väliseinää.

Tapaturmavaara!
Valmistaja ei ole hyväksynyt au�

toa perävaunun vetämiseen. Perävaunu 
voi heikentää ajoturvallisuutta ja ly�
hentää auton käyttöikää.

Onnettomuus� ja tapaturmavaara!
Auton katolle ei saa kiinnittää 

mitään telineitä eikä kuormia, koska
� auton mahdollinen lasikatto voi 

mennä rikki ja aiheuttaa tapaturma�
vaaran

� katolle lastattu kuorma voi heikentää 
merkittävästi ajodynamiikkaa ja ai�
heuttaa onnettomuuden.
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Kuormausohjeita

Tapaturmavaara!
Kuorma on aina sidottava kiinni 

kiinnitysvälinein. Se voi sinkoutua 
matkustamoon voimakkaan jarrutuksen, 
nopean suunnanvaihdon tai törmäyksen 
seurauksena ja aiheuttaa matkustajille 
vakavia tai hengenvaarallisia vammo�
ja.

Tapaturmavaara!
Älä kuljeta painavia ja kovia 

esineitä matkustamossa vaan tavarati�
lassa. Muutoin ympäri sinkoutuvat esi�
neet voivat vahingoittaa matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa.

Tapaturmavaara!
Älä ylitä sallittua kokonaispai�

noa ja akselipainoa. Huomioi matkus�
tamon ja takatelineen kuormat sekä 
matkustajien paino. Auton ylikuormit�
taminen ja väärä kuormaaminen hei�
kentävät ajovakautta. Muuttuneet ajo�
ominaisuudet voivat aiheuttaa rengas�
vaurioita! Tämä aiheuttaa onnetto�
muusvaaran.

Myrkytysvaara!
Takaluukun on aina oltava kiinni 

ajon aikana. Pakokaasut saattavat muu�
toin päästä sisätilaan ja aiheuttaa 
myrkytyksen.

Ympäristö!
Älä kuljeta autossa tarpeetonta 

kuormaa. Turha kuorma suurentaa auton 
painoa ja lisää polttoaineen kulutusta.
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Kuormausohjeita

Autot, joissa ei ole oikeanpuoleista 
ulkotaustapeiliä

Tapaturmavaara!
Jos autossa ei ole oikeanpuo�

leista ulkotaustapeiliä, 
� kuorma saa ulottua vain takaluukun 

yläreunaan
� matkustamon ja tavaratilan välisei�

nää ei saa asentaa paikalleen
� auton takaosaan ei saa asentaa pe�

rustelinettä, polkupyörätelinettä 
eikä suksipidikettä.

Muutoin näkyvyys taaksepäin heiken�
tyy. Huonontunut näkyvyys saattaa vaa�
rantaa sinun ja muiden turvallisuuden. 
Tällöin huomiosi kiinnittyy pois aja�
misesta ja saatat aiheuttaa onnetto�
muuden.
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Tankkaaminen

>Huomautus!
55 kW:n bensiinimoottorissa (fortwo cou�
pé BRABUS) on käytettävä lyijytöntä ben�
siiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 
98 RON / 88 MON.
Maissa, joissa ei ole saatavissa vähin�
tään 98 oktaanin lyijytöntä bensiiniä, 
voidaan käyttää 95 oktaanin lyijytöntä 
bensiiniä.
Tämä voi heikentää moottorin tehoa ja 
suurentaa polttoaineen kulutusta.

Myrkytysvaara!
Pidä polttoaine poissa lasten 

ulottuvilta. Jos lapsi nielee polttoai�
netta, vie hänet heti lääkärin hoitoon.

Tankkaaminen Dieselmoottori Bensiinimoottorit

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

Polttoainesäiliö
Tilavuus (l)
josta varasäiliö (l)

22
5

33
5

33
5

Polttoaine Dieselpolttoaine, SFS�EN 590 Lyijytön, SFS�EN 228,
vähintään 95 RON / 85 MON

Lyijytön, SFS�EN 228,
vähintään 98 RON / 88 MON

Tapaturmavaara!
Polttoaine on erittäin herkästi 

syttyvää. Avotulen teko, suojaamatto�
man valolähteen käyttö ja tupakointi 
polttoaineiden lähellä on kielletty. 
Sammuta moottori ja seisontalämmi�
tin* ennen tankkaamista.
Vältä polttoaineen joutumista koske�
tuksiin ihon tai vaatetuksen kanssa. 
Iholle joutunut polttoaine tai hengite�
tyt polttoainehöyryt ovat terveydelle 
haitallisia.
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Tankkaaminen

Oikea tankkaaminen

>Tärkeää!
� Älä koskaan tankkaa bensiinimoottori�

in lyijyllistä bensiiniä tai diesel�
polttoainetta!
Älä käynnistä moottoria.
> Muuten katalysaattori vaurioituu.

� Älä koskaan tankkaa dieselmoottoriin 
bensiiniä!
Älä käynnistä moottoria.
> Muutoin polttoainejärjestelmä vau�

rioituu.
Soita näissä tapauksissa ammattitaitoi�
seen huoltokorjaamoon, kuten smart cen�
teriin, tai korjauspäivystykseen, kuten 
smartmove Assistance �palveluun ja pyy�
dä hinausapua.

� Pysäytä moottori ja poista avain 
virtalukosta.
> Polttoainesäiliön luukku (A) on au�

ton oikealla puolella, ja se avataan 
ja lukitaan keskuslukituksella.

� Kierrä tulppa irti vastapäivään (B).
� Täytä polttoainetta, kunnes pistooli 

katkaisee virtauksen. Älä täytä enem�
pää.

� Kierrä tulppaa kiinni myötäpäivään, 
kunnes se naksahtaa.

� Sulje säiliön luukku.

>Huomautus!
Jos haluat täyttää polttoainesäiliön 
mahdollisimman täyteen, odota 
30 sekuntia, kun virtaus on katkennut en�
simmäisen kerran ja tankkaa sitten polt�
toainetta lisää, kunnes pistooli 
katkaisee virtauksen uudelleen.

Ympäristö!
Älä koskaan anna polttoaineen 

valua maahan.
Älä koskaan täytä säiliötä liian täy�
teen.
Maahan valuva polttoaine vahingoittaa 
ympäristöä.
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Öljymäärä

Öljymäärä

Moottoriöljymäärän tarkistaminen

>Huomautus!
Tarkista moottoriöljymäärä säännölli�
sesti moottorin ollessa lämmin.

� Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
� Pysäytä moottori ja poista avain virta�

lukosta.
� Kytke seisontajarru.

>Tärkeää!
� Noudata annettuja huoltovälejä.

Moottori voi muuten vaurioitua.
� Noudata huoltoväli�ilmaisimen huol�

tovälejä.
� Jos öljymäärä on MAX�merkin yläpuo�

lella, moottori tai katalysaattori voi 
vaurioitua. MAX�merkin ylittävä öljy�
määrä pitää poistaa öljyimurilla.

� Jos öljymäärä on MIN�merkin alapuo�
lella, moottori voi vaurioitua.

Myrkytysvaara!
Pidä moottoriöljy poissa lasten 

ulottuvilta. Jos lapsi nielee moottori�
öljyä, vie hänet heti lääkärin hoitoon.
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Öljymäärä

Moottoriöljymäärän tarkistaminen
� Odota muutama minuutti, jotta öljy eh�

tii laskeutua.
� Avaa takaluukku.
� Nosta matto ylös (A).
� Kierrä irti moottoritilan kannen kiin�

nitysruuvi (B).
� Irrota moottoritilan kansi.
� Vedä öljynmittatikku (C) ulos ja pyyhi 

se puhtaaksi puhtaalla liinalla.

� Työnnä öljynmittatikku takaisin pai�
kalleen.

� Odota vähintään minuutti.
� Vedä öljynmittatikku uudelleen ulos.

> Öljymäärän on oltava mittatikun mo�
lemmilla puolilla MIN� ja MAX�
merkkien välissä.

� Työnnä öljynmittatikku takaisin pai�
kalleen.
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Öljymäärä

Autossa on liian vähän moottoriöljyä Moottoriöljyä on lisättävä!
� Kierrä tulppa irti.
� Käytä suppiloa moottoriöljyn lisäämi�

seen.
� Lisää enintään 0,5 litraa.

> smart suosittelee Mobil�moottori�
öljyjä ja smartcare�moottoriöljyjä.

� Odota minuutti, jotta öljy ehtii valua 
öljypohjaan.

� Tarkista moottoriöljymäärä uudelleen.
� Kierrä tulppa kiinni myötäpäivään.

� Työnnä moottoritilan kansi eteenpäin 
kiinnityssilmukoihin ja kierrä kiin�
nitysruuvi paikalleen.

� Käännä matto paikalleen.
� Sulje takaluukku.

>Huomautus!
Tarkista moottoriöljymäärä moottorin 
ollessa lämmin. 

Palovaara!
Varo öljyä lisätessäsi, ettei öl�

jyä pääse kuumille pinnoille, kuten pa�
koputkelle tai katalysaattorille.
Jos näin käy, moottori on pestävä huo�
lellisesti ennen matkan jatkamista. 
Muutoin öljy voi syttyä palamaan.
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Öljymäärä

Oikeat öljylaadut
Käytä vain smart gmbh:n hyväksymiä 
moottoriöljyjä (MB�Blatt 229.5). MB�
Blatt�numero on merkitty öljykaniste�
reihin. Hyväksyttyjen moottoriöljyjen 
luettelo on saatavissa kaikista 
smart centereistä tai smart service 
�huolloista.

>Tärkeää!
Älä käytä moottoriöljyssä lisäaineita. 
Ne lisäävät moottorin kulumista tai ai�
heuttavat moottorivaurion. Lisätietoja 
saat ammattitaitoisesta huoltokorjaa�
mosta, kuten smart centeristä.

Moottoriöljyn viskositeetti
SAE�luokka (viskositeetti) on valittava 
vuodenajan keskilämpötilan perusteella. 
Jos SAE�luokkia noudatettaisiin tarkas�
ti, moottoriöljy pitäisi vaihtaa jatku�
vasti. SAE�luokkien lämpötilarajoja 
voidaan pitää ohjearvoina, jotka voidaan 
väliaikaisesti ylittää tai alittaa.

Ympäristö!
Varo, ettet kaada öljyä maahan. 

Öljyä ei saa päästä maaperään tai vesi�
stöön. Muutoin ympäristö vahingoittuu.
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Nestemäärien tarkistaminen

Nestemäärien tarkistaminen
Kun avaat huoltosäleiköt (A), voit tarki�
staa
� jäähdytysnestemäärän (B)
� lasinpesunestemäärän (D)
� jarrunestemäärän (C).
   
Tarkista nestemäärät säännöllisin väli�
ajoin.

Ennen nestemäärien tarkistamista
� Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
� Pysäytä moottori ja poista avain virta�

lukosta.
� Kytke seisontajarru.

>Tärkeää!
Puhdista huoltosäleiköt huolellisesti 
lumesta ja roskista esteettömän ilmano�
ton varmistamiseksi.
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Nestemäärien tarkistaminen

Huoltosäleikköjen avaaminen

� Käännä lukot avaimella auton keski�
kohdan suuntaan.
> Huoltosäleiköt ovat auki.

� Irrota huoltosäleiköt.
� Irrota kuljettajan puolelta imuilma�

suppilo.

>Tärkeää!
Älä avaa huoltosäleikköjä kovakourai�
sesti. Avain saattaa vaurioitua.

Huoltosäleikköjen asentaminen
� Paina huoltosäleiköt kiinni vasem�

massa ja oikeassa alakulmassa oleviin 
pidikkeisiin.

� Lukitse huoltosäleiköt avaimella.

Tapaturmavaara!
Katkaise aina sytytysvirta ja ir�

rota avain virtalukosta, ennen kuin 
avaat huoltosäleiköt.
Jos tuulilasinpyyhkimet kytketään 
päälle, huoltosäleikön alla oleva pyyh�
kimien vivusto muodostaa merkittävän 
vaaratekijän.
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Nestemäärien tarkistaminen

Jäähdytysnestemäärän tarkistaminen

Jäähdytysnestemäärä on tarkistettava 
säännöllisesti, jotta moottori ei pääse 
ylikuumenemaan.

>Tärkeää!
Jäähdytysjärjestelmä on normaalisti 
huoltovapaa. Jäähdytysnesteen häviämi�
nen viittaa siihen, että järjestelmässä 
on vuoto.

Jäähdytysnesteen häviäminen
� Lisää jäähdytysnestettä oikea määrä.
� Vie auto ammattitaitoiseen huoltokor�

jaamoon, kuten smart centeriin, jossa 
voidaan selvittää jäähdytysnesteen 
häviämisen syy.

Jäähdytysnestemäärän tarkistaminen
� Anna moottorin jäähtyä vähintään 

30 minuutin ajan.
� Peitä paisuntasäiliön korkki rievulla.
� Vapauta ylipaine avaamalla korkkia 

yksi kierros.

� Kierrä korkki kokonaan irti.
� Tarkista nestemäärä silmämääräisesti 

yläpuolelta.
> Säiliössä on kaksi viivaa eri 

korkeudella.
� Pitempi viiva (A) osoittaa 

maksimitason.
� Lyhyt viiva (B) osoittaa 

minimitason.

Jäähdytysnesteen lisääminen
� Lisää jäähdytysnestettä maksimita�

soon asti.
� Kierrä korkki kunnolla kiinni.

>Huomautus!
Koska jäähdytysneste laajenee lämmetes�
sään, nesteen pinta voi nousta merkin 
yläpuolelle.

Tapaturmavaara!
Jäähdytysjärjestelmässä vallit�

see paine. Kierrä korkki auki vasta 
sitten, kun moottori on jäähtynyt. Anna 
moottorin jäähtyä vähintään 
30 minuuttia. Muutoin voit saada palo�
vammoja kuumasta jäähdytysnesteestä.
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Nestemäärien tarkistaminen

Lasinpesunesteen lisääminen
Lasinpesunestesäiliön tilavuus on noin 
3 litraa.

� Vedä täyttöputki ylös kiinnikkeestä.
� Aukaise säiliön tulppa läpästä ve�

tämällä.
> Nyt voit lisätä lasinpesunestettä.

>Huomautus!
Käytä kesä� ja talvikäyttöön tarkoitettua 
smartcare�pesunestetiivistettä par�
haimman puhdistustuloksen varmistami�
seksi.

Noudata pakkauksen käyttöohjetta.

Palovaara!
Lasinpesunestetiiviste syttyy 

helposti. Avotulen teko, tupakointi ja 
suojaamattoman valolähteen käyttö pe�
sunesteen lähellä on kielletty.

Annostelu 3 litran kokonaistäyttömäärää kohden
ulkolämpötilan mukaan

yli 0 °C –10 °C –20 °C

smartcare�pesunestetiivisteen kesälaatu: vesi 1:100

smartcare�pesunestetiivisteen talvilaatu: vesi 1:2 1:1
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Nestemäärien tarkistaminen

Jarrunestemäärän tarkistaminen

Auton jarrujen moitteettoman toiminnan 
kannalta on välttämätöntä, että jarrunes�
temäärä pysyy jatkuvasti vakiona.

>Tärkeää!
Jarrunestettä saa lisätä vain ammatti�
taitoinen huoltokorjaamo, kuten smart 
center.

Jarrunestemäärän tarkistaminen
� Tarkista jarrunestemäärä silmämää�

räisesti säiliön yläpuolelta.
> Nestemäärän on oltava MIN� ja MAX�

merkintöjen välissä.

� Jos nesteen pinta on vain hiukan MIN�
merkin alapuolella, aja auto ammatti�
taitoiseen huoltokorjaamoon, kuten 
smart centeriin.

� Jos nesteen pinta on selvästi MIN�mer�
kin alapuolella, soita korjauspäivy�
stykseen, kuten smartmove Assistance 
�palveluun, tai ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart cente�
riin.

Tapaturmavaara!
Jos jarrunesteen kiehumispiste 

on liian alhainen, jarrujen suuri kuor�
mitus (kuten jyrkissä alamäissä) voi 
synnyttää jarrujärjestelmään höyryku�
plia. Tämä heikentää jarrujen tehoa. 
Vaihdata jarruneste kahden vuoden vä�
lein!
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Rengaspaineet

Rengaspaineet
Renkaat ovat erityisen tärkeitä auton 
käyttö� ja liikenneturvallisuudelle. 
Siksi rengaspaineet sekä renkaiden pro�
fiili ja kunto on tarkistettava säännölli�
sesti.
 

Tapaturmavaara!
Jos rengaspaineet ovat liian al�

haiset,
� renkaat lämpenevät voimakkaasti
� renkaat kuluvat nopeammin, jolloin 

renkaat voivat tyhjentyä ja ajovakaus 
heikentyä ja onnettomuusriski on su�
urempi

� polttoaineen kulutus kasvaa. 
Jos rengaspaineet ovat liian suuret,
� jarrutusmatka pitenee
� kaikkien renkaiden pito heikkenee
� renkaat kuluvat nopeammin ja epäta�

saisesti. 
Jos rengaspaineet ovat liian suuret, 
renkaat voivat lisäksi vaurioitua hel�
pommin. Myös tämä lisää onnettomuus�
riskiä.

Tapaturmavaara!
Varmista, että autosi rengaspai�

neet ovat aina määräysten mukaiset. 
Ajokäytössä renkaiden lämpötila ja 
paine nousevat. Älä siksi koskaan laske 
lämpimien renkaiden rengaspainetta. 
Kun rengas on jäähtynyt, sen paine oli�
si tällöin mitattua ja vaadittua pai�
netta alhaisempi. Liian alhainen ren�
gaspaine voi aiheuttaa 
rengasvaurioita, etenkin suurilla 
kuormituksilla ja ajonopeuksilla.
Rengasvauriot voivat johtaa esimer�
kiksi renkaan puhkeamiseen, jolloin 
voit menettää auton hallinnan ja vahin�
goittaa itseäsi ja muita.
Tarkista rengaspaineet siksi säännöl�
lisesti, vähintään 14 päivän välein. 

Tapaturmavaara!
Jos rengaspaine laskee toistu�

vasti,
� tarkista, ettei renkaassa ole vierai�

ta esineitä
� tarkista, vuotaako pyörä tai venttii�

li.
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Rengaspaineet

Tarkista rengaspaineet ennen ajoon 
lähtöä. Oikeat rengaspaineet ovat auton 
polttoainesäiliön luukussa.

>Huomautus!
Rengaspaine muuttuu 10 °C:n lämpötila�
muutosta kohden noin 0,1 baaria. Tarkis�
ta rengaspaineet aina lämpötilan 
muuttuessa.
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Rengaspaineet

Rengaspaineiden tarkistaminen
� Anna renkaiden jäähtyä.

� Irrota venttiilihattu (A).
� Mittaa rengaspaine (B).

> Oikeat rengaspainearvot löytyvät 
polttoainesäiliön luukun sisäpuo�
lelta ja seuraavasta taulukosta.

� Kierrä venttiilihattu paikalleen.

>Tärkeää!
Venttiilihattu suojaa venttiiliä likaan�
tumiselta ja ehkäisee näin vuodot.

Rengaspaineet (kesä ja talvi) (baaria)

135/70 R15 edessä � 175/55 R15 takana 2,0

145/65 R15 edessä � 175/55 R15 takana 2,0

175/55 R15 edessä � 195/50 R15 takana 2,0

175/50 R16 edessä � 205/45 R16 takana 1,8/2,3

175/50 R16 edessä � 225/35 R17 takana 1,8/2,3
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Lasinpyyhkimien sulat

Lasinpyyhkimien sulat
Jotta näkyvyys pysyisi hyvänä,
� lasinpyyhkimien sulkien on oltava moit�

teettomassa kunnossa
� lasinpyyhkimien sulat on puhdistettava 

säännöllisesti puhdistusaineella
� vaikeat tahrat on poistettava sienellä 

tai harjalla.

>Huomautus!
Saat alkuperäisiä smart�lasinpyyhkimien 
sulkia ammattitaitoisesta huoltokorjaa�
mosta, kuten smart centeristä.

� Ota virta�avain virtalukosta.
� Nosta lasinpyyhkimen varsi ylös ja 

käännä sulka vaaka�asentoon.
� Paina lukitusjousta (A).
� Vedä sulka irti varren päästä (B).
� Irrota vanha sulka.
� Työnnä uusi sulka kiinni varteen (C).

> Lukitusjousen on lukkiuduttava kuu�
luvasti varteen.

Pesunestesuuttimien säätäminen
Pesunestesuuttimet sijaitsevat
� keskellä huoltosäleikköjen välissä (A)
� takaluukussa lisäjarruvalon vieressä 

(B).
� Säädä suuttimien suihkutusalue neulal�

la.

>Huomautus!
Pesunestesuuttimet on säädetty oikein, 
kun vesisuihku osuu tuulilasin tai takalasin 
keskiosaan.

Lasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen

Tapaturmavaara!
Poista avain virtalukosta ennen 

kuin alat irrottaa pyyhinsulkaa. Pyyhin 
voi muutoin lähteä liikkeelle ja ai�
heuttaa loukkaantumisen.
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Hoito�ohjeita

Hoito�ohjeita
Säännöllinen hoito suojaa autosi sisätiloja 
ja ulkopintaa ulkoisilta tekijöiltä ja säilyt�
tää näin myös autosi arvon.

>Huomautus!
cabrion kuomun hoito�ohjeet ovat luvussa 
"Muuttuva ajonautinto" (sivu 125).

>Tärkeää!
Noudata puhdistusainepakkausten käyttö�
ohjeita.

smart gmbh suosittelee smartcare�
tuotteiden käyttöä, sillä
� ne puhdistavat tehokkaasti ja suojaa�

vat autoasi parhaiten
� tuotteet on suunniteltu erityisesti 

smart�materiaalien hoitoon
� smartcare�tuotteissa ei ole väriain�

eita eikä hajusteita.

>Huomautus!
Saat kaikkia smartcare�tuotteita ammat�
titaitoisesta huoltokorjaamosta, kuten 
smart centeristä.

Poista heti seuraavat tahrat:
� lintujen ulosteet
� pihka
� hyönteistahrat jne.

>Huomautus!
Ellei näitä tahroja poisteta mahdolli�
simman nopeasti, maalipinta voi vaurio�
itua. Nämä ovat ympäristövaikutuksia, 
joita ei mikään takuu korvaa.
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Hoito�ohjeita

Auton peseminen Ennen auton pesua!
� Poista vaikeat tahrat, kuten

� hyönteistahrat, lintujen ulosteet ja 
pihka

� öljyt, rasvat, polttoaineet ja terva.
� Älä ruiskuta auton tiivisteitä painepe�

surilla.

Hyönteistahrojen poistaminen
Poista hyönteistahrat juuri ennen auton 
pesua.
� Suihkuta niihin smartcare�hyönteisli�

uotinta.
� Anna hyönteisliuottimen vaikuttaa het�

ken ajan.
� Hankaa tahraa kevyesti pehmeällä lii�

nalla tai sienellä.
� Huuhtele runsaalla vedellä.
� Käsittele puhdistettu kohta kovavahalla.

Tapaturmavaara!
Pesun jälkeen jarrut voivat olla 

kosteat eivätkä toimi täydellä teholla. 
Jarruta siksi muutaman kerran liik�
keelle lähdettyäsi. Varo vaarantamasta 
muuta liikennettä.
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Hoito�ohjeita

Tervan poistaminen
Poista tervatahrat juuri ennen auton pe�
sua.
� Levitä tervanpoistoaine pehmeällä lii�

nalla.
� Anna tervanpoistoaineen vaikuttaa het�

ken ajan.
� Hankaa kevyesti.
� Huuhtele runsaalla vedellä.
� Käsittele puhdistettu kohta kovavahalla.

Auton peseminen käsin
� Pese auto autoshampoolla ja sienellä.
� Huuhtele runsaalla vedellä.
� Kuivaa auto säämiskällä.

>Tärkeää!
Älä pese autoa suorassa auringonpais�
teessa. Koripaneelien pinta ja maalipinta 
voi vaurioitua.

Auton peseminen pesulaitteessa
Irrota antenni ennen autonpesulaittee�
seen ajoa.
Pesun aikana ikkunoiden sisäpuolta pitkin 
voi valua vesipisaroita.

Ympäristö!
Pese auto autonpesupaikalla tai 

pesulinjalla. Jos auto pestään tiellä, 
viemäreihin voi joutua esimerkiksi 
voiteluaineita. Se vahingoittaa ympä�
ristöä.
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Hoito�ohjeita

Maalipinnan hoitotarve
Maalipinnan hoitotarve määräytyy muun 
muassa
� auton käyttötarkoituksen
� pysäköintitavan (autotallissa vai puiden 

alla)
� vuodenajan ja
� sää� ja ympäristövaikutusten mukaan.

Maalivaurioiden korjaaminen
Korjaa pienet kiveniskemät ja naarmut 
maalikynällä.
Saat smartcare�maalikyniä ammattitaitoi�
sista huoltokorjaamoista, kuten smart 
centeristä.

>Huomautus!
Jos autossa on suuria maalivaurioita, ota 
yhteys ammattitaitoiseen huoltokorjaa�
moon, kuten smart centeriin.

Ulkopuoli Korjausmahdollisuudet

Muoviosat (koripaneelit), joissa on kirkaslakka Kirkaslakkakynä

Koripaneelit, joissa on pohja� ja kirkaslakka smartcare�kaksikerrosmaalikynäsarja, värinä auton väri, kuten 
star blue

tridion�turvarunko smartcare�kaksikerrosmaalikynäsarja, värinä auton väri, kuten 
hopea
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Hoito�ohjeita

Saat kaikki tarvitsemasi hoitotuotteet 
smartcare�tuotteina ammattitaitoisesta 
huoltokorjaamosta, kuten smart centeris�
tä.

Sisäpuoli Erityistä Kevyt lika Voimakas lika Älä koskaan

Matkustamon 
kangasverhoilut

käytä puhdasta 
nukkaamatonta liinaa

mieto saippualiuos tahranpoistoaine
>Tärkeää!
scodic grey 
�kangasverhoilujen 
puhdistukseen saa 
käyttää vain mietoa 
saippualiuosta.

hankaa voimakkaasti, 
käytä 
puhdistusbensiiniä

Auton muoviosat käytä värjäämätöntä 
liinaa

puhdas kostea liina, 
kojelaudan hoitoaine

puhdas kostea liina, 
kojelaudan hoitoaine

hankaa, käytä 
liuottimia

Matkustamon 
nahkaverhoilut

käytä puhdasta 
värjäämätöntä liinaa

haaleaan veteen 
kostutettu puhdas liina, 
nahanhoitoaine

nahanhoitoaine käytä voimakkaita 
puhdistusaineita, 
tahranpoistoaineita, 
jne.

Auton lasipinnat puhdas kostea liina, 
mikrokuituliina, 
lasinpuhdistusaine

mikrokuituliina, 
lasinpuhdistusaine

käytä syövyttäviä ja 
voimakkaita 
puhdistusaineita
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Hoito�ohjeita

Saat kaikki tarvitsemasi hoitotuotteet 
smartcare�tuotteina ammattitaitoisesta 
huoltokorjaamosta, kuten smart centeris�
tä.

Ulkopuoli Erityistä Normaali lika
käsinpesu/
automaattipesu

Voimakas lika
käsinpesu/
automaattipesu

Älä koskaan

tridion�turvarunko, 
musta

jauhemaalaus, 
yksikerrosmaali

autoshampoo, 
hyönteisliuotin, 
kiillotusaine

autoshampoo, kovavaha, 
hyönteisliuotin, 
kiillotusaine

käytä syövyttäviä 
maalinpuhdistusaineita
, konekiillotusaineita, 
hankausaineita, 
happamia tai emäksisiä 
puhdistusaineita, 
hankaussieniä, 
korkeapaine� tai 
kuumavesipesulaitteita

tridion�turvarunko, 
hopea

jauhemaalaus, 
yksikerrosmaali ja 
kirkaslakka

Kiiltävät muoviosat 
(koripaneelit)

muoviosat, joissa on 
pohjamaali ja 
kirkaslakka tai pelkkä 
kirkaslakka

Renkaat ja koristekap�
selit

kaksikerrosmetallinhoh
tomaali (kiiltävä)

autoshampoo, 
vanteenpuhdistusaine

autoshampoo, 
vanteenpuhdistusaine

cabrion kuomu Landmark�kangas autoshampoo, 
kuomunpuhdistusaine, 
kyllästyssuihke

autoshampoo, 
kuomunpuhdistusaine, 
kyllästyssuihke

cabrion takalasi vinyylilevy autoshampoo, 
lasinpuhdistusaine, 
takalasinkiillotusaine

autoshampoo, 
lasinpuhdistusaine, 
takalasinkiillotusaine

hankaa, käytä 
liuottimia
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Sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) liitin

Sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) 
liitin
OBD�liitin on hyllyllä ohjauspyörän va�
semmalla puolella.
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Sulakkeet

Sulakkeet

Sähkölaite ei toimi
Syynä voi olla rikkinäinen sulake.
Yksittäiset virtapiirit on suojattu su�
lakkeilla.

>Tärkeää!
Vaihda palaneet sulakkeet samanarvoi�
siin sulakkeisiin (sama väri ja ampeeri�
arvo) sulakeluettelon määritysten 
mukaisesti. 
Vaihda sulakkeet vain auton ollessa py�
säköitynä. Katkaise ensin kaikista säh�
kölaitteista virta ja katkaise 
sytytysvirta.
Jos juuri vaihdettu sulake palaa heti uu�
delleen, vie auto ammattitaitoiseen 
huoltokorjaamoon, kuten smart cente�
riin, joka selvittää ja korjaa vian.

Sulakerasia on vasemmalla puolella ko�
jelaudan alla.
� Käännä sulakerasian kansi alas.

> Sulakerasiaan pääsee käsiksi ala�
puolelta.

1

Palovaara!
Käytä autossa vain smartin hy�

väksymiä sulakkeita ja asenna palaneen 
sulakkeen tilalle aina samansuuruinen 
(ampeeriluku) sulake. Muuten ylikuor�
mitus saattaisi aiheuttaa tulipalon.
Vioittuneita sulakkeita ei saa korjail�
la eikä korvata sähköä johtavilla esi�
neillä. Anna ammattitaitoisen 
huoltokorjaamon, kuten smart centerin, 
selvittää ja korjata vika.
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Sulakkeet

Sulakkeen vaihtaminen
� Ennen kuin vaihdat sulakkeen, katkaise 

kaikista sähkölaitteista virta ja kat�
kaise sytytysvirta.

� Irrota sulakerasia ja kallista se alas.
� Katso sulaketaulukosta (sivu 230), mikä 

on toimimattoman sähkölaitteen sulake.
� Irrota sulake.

� Vaihda viallinen sulake uuteen sulak�
keeseen, jolla on sama ampeeriarvo.

� Asenna sulakerasia takaisin paikal�
leen.
> Varmista, että vipu lukkiutuu.
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Sulakkeet

Sulakerasia edestä Sulakerasia takaa
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Sulakkeet

Sulakeluettelo

Nro Sähkölaite Virta Väri
1 Käynnistysmoottori 25 A kirkas

2 Tuulilasinpyyhkimet, pesimen pumppu 20 A keltainen

3 Puhallin, istuinlämmittimet 20 A keltainen

4 Lasinnostimet, vasen ja oikea 30 A vihreä

5 Valokatkaisin, seisontavalot, lähivalot, kaukovalot, kaukovalovilkku, 
takasumuvalo

7,5 A ruskea

6 Seisontavalo/takavalo, oikea, katkaisimien merkkivalot 7,5 A ruskea

7 Seisontavalo/takavalo, vasen 7,5 A ruskea

8 Moottori 20 A keltainen

9 Moottori 10 A punainen

10 Moottori (ruiskutusventtiilit) 15 A sininen

11 Mittaristo, varoitusvilkut, keskuslukitus, ilmastointilaite, 
istuinlämmittimet, takalasinlämmitin, äänitorvi (ohjauspyörän 
vaihdepainikkeet), ohjauspyörän vaihdepainikkeet, OBD�liitin (akku +)

7,5 A ruskea

12 Radio�CD, sisävalo 15 A sininen

13 Sumuvalot 15 A sininen

14 ESP 25 A kirkas

15 Ahtoilmajäähdyttimen tuuletin, ilmastointilaitteen kompressori 15 A sininen

16 Sähkötoiminen polttoainepumppu 10 A punainen

17 Takalasinpyyhin (vain fortwo coupé) 15 A sininen

18 ESP, turvatyynyt 7,5 A ruskea

19 Sähkötoimiset lasinnostimet, ulkotaustapeilien lämmittimet 7,5 A ruskea

20 Radio, CD, mittaristo, käyntinopeusmittari, peruutusvalot, 
istuinlämmittimet, ohjaustehostin, OBD�liitin (sytytys)

15 A sininen
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Sulakkeet

21 Matkustamon pistorasia, savukkeensytytin 15 A sininen

22 Lähivalo, oikea 7,5 A ruskea

23 Lähivalo, vasen 7,5 A ruskea

24 Kaukovalo, oikea 7,5 A ruskea

25 Kaukovalo, vasen / kaukovalojen merkkivalo 7,5 A ruskea

26 Jarruvalo 15 A sininen

27 Moottorinohjausjärjestelmä 7,5 A ruskea

28 Takalasinpyyhin (vain fortwo coupé) / tuulettimen moottorin jäähdytysvesi 30 A vihreä

29 Kuomu (vain fortwo cabrio), sähkötoiminen lasikattoluukku (vain fortwo coupé) 30 A vihreä

30 Vaihteenvalitsimen ohjauslaite 40 A oranssi

31 Äänitorvi, keskuslukitus, takaluukun lukituksen kaukoavaus 30 A vihreä

32 Toisioilmapumppu 30 A vihreä

33 Sytytysvirta 50 A punainen

34 ESP 50 A punainen

35 Ohjaustehostin 30 A vihreä

R1 Varaliitin (sytytys) � �

R2 Varaliitin (sytytys) � �

R3 Varaliitin (sytytys) � �

R4 Varaliitin (sytytys) � �

R5 Varaliitin (akku +) � �

R6 Varaliitin (akku +) � �

R7 Varaliitin (akku +) � �

R8 Varaliitin (akku +) � �

R9 Istuinlämmitin 25 A kirkas

Nro Sähkölaite Virta Väri
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Polttimot

Polttimot
Polttimoiden vaihdattaminen ammatti�
taitoisessa huoltokorjaamossa, kuten 
smart centerissä
Vaihdata seuraavat polttimot/lamput 
vain ammattitaitoisessa huoltokorjaa�
mossa, kuten smart centerissä:
� ajovalojen polttimot
� sumuvalojen polttimot
� keskikonsolissa olevan sisävalon 

lamppu
� sivusuuntavilkkujen polttimot.

>Huomautus!
Tarkistuta ajovalojen suuntaus säännöl�
lisesti, vähintään kerran vuodessa.

Polttimoiden vaihtaminen Ota huomioon seuraavat asiat ennen auton 
polttimoiden vaihtoa:
� Kytke valot pois päältä ja katkaise sy�

tytysvirta oikosulun välttämiseksi.
� Tartu uuteen polttimoon vain puhtaan 

ja rasvattoman kankaan avulla.
� Älä koske polttimon lasiin paljain 

sormin.
� Pese ja kuivaa kädet huolella ennen 

polttimon vaihtoa.
� Vaihda vanhan polttimon tilalle aina 

samantyyppinen polttimo, jolla on 
sama wattiteho.

Palovammojen vaara!
Polttimot ja valot saattavat olla 

erittäin kuumat. Anna niiden jäähtyä 
ennen polttimoiden vaihtoa. Saatat 
muutoin saada palovammoja kosketta�
essasi polttimoita.
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Polttimot

Takavalopolttimoiden vaihtaminen 
(smart fortwo coupé)
Takavaloissa on seuraavat polttimot:
� suuntavilkkujen polttimot 12 V 21 W
� takavalojen/jarruvalojen polttimot 

12 V 21/5 W
� takasumuvalon polttimo (vasemmalla) 

12 V 21 W
� peruutusvalon polttimo (oikealla) 12 V 

21 W.
� Avaa takaluukku.
� Irrota molemmat kiinnitysruuvit (A).
� Irrota takavalo korin aukoista (B).
� Vedä pistoke irti polttimon kannasta 

(C).

� Irrota takavalokotelo varjostimesta ja 
heijastimesta (D).

� Irrota heijastin varjostimesta (E).
� Kierrä polttimoa vastapäivään ja irro�

ta se kannasta (F).

>Huomautus!
Asenna polttimo päinvastaisessa järjes�
tyksessä.

Takavalopolttimoiden vaihtaminen 
(smart fortwo cabrio)
� Avaa takaluukku.
� Käännä takakuomu ylös.
� Irrota tiiviste korista (A).
� Irrota molemmat mutterit (B).
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Polttimot

� Paina takavalo eteenpäin ja irrota lu�
kituskielekkeet korin aukoista (C).
> Nyt voit irrottaa takavalon.

� Paina lukitus taakse (D).
> Nyt voit irrottaa polttimon pidik�

keen.
� Irrota viallinen polttimo.

>Huomautus!
Asenna polttimo päinvastaisessa järjes�
tyksessä.

Tavaratilan valon vaihtaminen
Tarvitset 12 V:n ja 7 W:n lampun.
� Kampea valaisin irti esimerkiksi ko�

likolla (A). Irrota lamppu kolikolla 
matkustajan puolelta.

� Irrota varjostin heijastimesta (B).
� Irrota lamppu kannasta.

>Huomautus!
Asenna lamppu päinvastaisessa järjes�
tyksessä. 
Varmista sisävaloa asentaessasi, että 
pidike (C) tulee vasemmalle.

Lisäjarruvalopolttimon vaihtaminen
� Irrota kiinnitysruuvit (A).
� Irrota polttimon lasi (B).
� Irrota heijastimet (C).
� Irrota viallinen polttimo (D) kannas�

taan.

>Huomautus!
Asenna polttimo päinvastaisessa järjes�
tyksessä.
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12 V:n liitäntä

12 V:n liitäntä
12 voltin liitännästä (A) saadaan virtaa 
sytytysvirran ollessa kytkettynä
� savukkeensytyttimelle (tuhkakupin yh�

teydessä)
� sähkötoimiselle ilmapumpulle (ren�

gasrikkosarjan yhteydessä)
� muille sähkölaitteille, jotka toimivat 

12 voltin jännitteellä, joiden virran�
kulutus on enintään 5 A (60 W) ja joissa 
on sopiva pistoke.

>Huomautus!
Varo vaurioittamasta 12 voltin liitäntää 
vääräntyyppisillä pistokkeilla.

>Tärkeää!
Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeiden 
turvaohjeita.

Huomaa, että
� 12 voltin liitäntä on tarkoitettu enin�

tään 5 ampeerin (60 watin) jatkuvalle 
kuormitukselle

� sähkötoimista ilmapumppua voidaan 
käyttää renkaan täytön ajan 12 voltin 
liitännällä

� liitäntä saa virran auton akusta ja voi 
tyhjentää akun.
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Rengasrikkosarja*

Rengasrikkosarja*
Rengasrikkosarjalla voit tiivistää ren�
kaan kulutuspinnan pistovauriot, joiden 
halkaisija on enintään noin 4 mm.
Rengasrikkosarja (A) on maton alla mat�
kustajan jalkatilassa.

Rengasrikkosarjan sisältö:
� renkaanpaikkausainepullo
� täyttöletku
� venttiilinirrotustyökalu
� venttiilinirrotustyökalu, jossa on va�

raneula
� sähkötoiminen ilmapumppu, jossa on 

liitäntäletku
� tarrat 80 km/h ja 50 mph
� käyttöohjeet.

>Huomautus!
� Käytä renkaanpaikkausainetta vain 

silloin, kun ulkolämpötila on –20–
+60 °C.

� Älä poista renkaaseen tarttuneita esi�
neitä, kuten nauloja tai ruuveja.

� Älä käytä renkaanpaikkausainetta, jos 
rengas on vaurioitunut tyhjänä ajami�
sesta (renkaassa on pullistumia, viil�
toja tai repeytymiä)!

� Anna ulos pursuneen renkaanpaikkaus�
aineen kuivua ja irrota se sitten kal�
vona.

� Jos renkaanpaikkausainetta pääsee 
maalipinnalle, pyyhi se heti pois kos�
tealla liinalla.

� Älä päästä renkaanpaikkausainetta 
silmiin!

� Älä niele renkaanpaikkausainetta!
� Anna vaurioituneessa renkaassa olevan 

renkaanpaikkausaineen kuivua ja hä�
vitä se renkaan mukana.

� Älä käytä renkaanpaikkausainetta pul�
lon taakse merkityn päiväyksen jäl�
keen!
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Rengasrikkosarja*

Tapaturmavaara!
Renkaanpaikkausainetta ei saa 

päästää iholle, silmiin tai vaatteille.
� Jos renkaanpaikkausainetta pääsee 

silmiin tai iholle, huuhtele silmät 
ja iho heti perusteellisesti puhtaal�
la vedellä. 

� Vaihda heti renkaanpaikkausaineen 
tahraamat vaatteet.

� Jos saat allergisia reaktioita, lähde 
heti lääkäriin.

Myrkytysvaara!
Pidä renkaanpaikkausaine pois�

sa lasten ulottuvilta.
� Jos renkaanpaikkausainetta joutuu 

nieluun, huuhtele suu heti perus�
teellisesti vedellä ja juo runsaasti 
vettä.

� Älä yritä oksentaa! Hakeudu heti lää�
kärin hoitoon!

� Älä hengitä höyryjä.

Tapaturmavaara!
Seuraavissa tapauksissa on eri�

tyisen suuri turvallisuusriski eikä 
rengasrikkoa voi korjata renkaanpaik�
kausaineella: 
� Renkaassa on viilto� tai pistovauri�

oita, joiden halkaisija on yli 4 mm.
� Vanteessa on vaurioita.
� Vanteessa on vaurioita.
� Olet ajanut erittäin alhaisilla ren�

gaspaineilla tai tyhjillä renkailla.
Älä jatka ajoa! Käänny ammattitaitoi�
sen erikoiskorjaamon puoleen, jolla on 
tarvittavat tiedot ja työkalut vaaditta�
vien töiden suorittamiseen. 
smart gmbh suosittelee smart centeriä. 
Varsinkin turvallisuuden kannalta 
oleelliset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.
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Rengasrikkosarja*

Renkaiden korjaaminen 
rengasrikkosarjalla
� Kiinnitä enimmäisnopeudesta 

muistuttava tarra "max. 80 km/h" kul�
jettajan näkyville.

� Ravista renkaanpaikkausainepulloa 
ennen käyttöä.

� Kierrä täyttöletku kiinni pulloon.
> Tämä puhkaisee alumiinikalvon.

� Irrota venttiilihattu. 
� Irrota venttiilineula rengasrikkosar�

jan venttiilinirrotustyökalulla. 

>Huomautus!
Suojaa venttiilineula huolellisesti epäpuh�
tauksilta. Jos venttiilineula on vaurioitu�
nut, pikkuosien pussissa on varaneula.
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Rengasrikkosarja*

� Irrota täyttöletkun tulppa ja työnnä 
letkun pää rengasventtiilin päälle.

� Pidä pulloa ylösalaisin niin, että let�
ku osoittaa alaspäin, ja purista pul�
loa.

� Purista pullon koko sisältö renkaa�
seen. 

� Irrota letku venttiilistä ja poista 
paikkausainejäämät venttiilistä, van�
teesta ja/tai renkaasta.

� Kierrä venttiilineula (tai varaneula) 
paikalleen venttiilinirrotustyökalul�
la.

� Kytke ilmapumpun liitäntäletku tii�
viisti venttiiliin.

� Kytke virtapistoke 12 voltin liitän�
tään. 

� Pumppaa renkaaseen ilmaa niin, että 
rengaspaine on vähintään 1,8 baaria 
(enintään 2,5 baaria). 

>Huomautus!
Älä käytä sähkötoimista ilmapumppua 
kuutta minuuttia kauempaa! Ylikuumene�
misvaara!
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Rengasrikkosarja*

>Huomautus!
Jos et saa täytettyä renkaaseen 1,8 baarin 
painetta, irrota ilmapumppu pyörästä. 
Aja autoa varovasti 10 metriä eteen� tai 
taaksepäin, jotta renkaanpaikkausaine 
leviää renkaaseen.
Täytä rengas uudelleen.

Tapaturmavaara!
Ellei 1,8 baarin painetta saavu�

teta viidessä minuutissa, rengas on 
vaurioitunut liian pahoin.
Älä jatka ajoa! Käänny ammattitaitoi�
sen erikoiskorjaamon puoleen, jolla on 
tarvittavat tiedot ja työkalut vaaditta�
vien töiden suorittamiseen. 
smart gmbh suosittelee smart centeriä. 
Varsinkin turvallisuuden kannalta 
oleelliset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.

Tapaturmavaara!
Älä ylitä suurinta sallittua no�

peutta 80 km/h. Kiinnitä enimmäisno�
peudesta muistuttava tarra "max. 
80 km/h" kuljettajan näkyville. Auton 
ajettavuus saattaa olla normaalia hei�
kompi.
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Rengasrikkosarja*

� Jatka ajoa heti ilmapumpun irrottami�
sen jälkeen, jotta renkaanpaikkausai�
ne jakautuu tasaisesti renkaaseen ja 
tiivistää vauriokohdan.

� Tarkista rengaspaine noin kymmenen 
minuutin ajon jälkeen ilmapumpun il�
manpainemittarilla.

>Huomautus!
Jos paine on laskenut alle 1,3 baariin, 
ajoa ei saa jatkaa. Jos paine on yli 
1,3 baaria, pumppaa renkaaseen ilmaa il�
mapumpulla auton käyttöoppaassa annet�
tuun painearvoon. Aja varovasti 
lähimpään ammattitaitoiseen huoltokor�
jaamoon, kuten smart centeriin.

>Huomautus!
Valmistaja ei takaa, että rengasrikko�
sarjalla voidaan korjata kaikki rengas�
vauriot. Tämä koskee erityisesti 
halkaisijaltaan yli 4 millimetrin vauri�
oita tai kulutuspinnan ulkopuolella ole�
via vauriota. Valmistaja ei vastaa 
rengasrikkosarjan virheellisen käytön 
aiheuttamista vahingoista.

Tapaturmavaara!
Jos rengaspaine on alle 1,3 baa�

ria, rengas on vaurioitunut liian pa�
hoin.
Älä jatka ajoa! Käänny ammattitaitoi�
sen erikoiskorjaamon puoleen, jolla on 
tarvittavat tiedot ja työkalut vaaditta�
vien töiden suorittamiseen. 
smart gmbh suosittelee smart centeriä. 
Varsinkin turvallisuuden kannalta 
oleelliset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.
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Koristekapselit*

Koristekapselin asentaminen
� Kohdista koristekapselin aukko ren�

kaan venttiilin kohdalle.
� Paina koristekapseli kiinni vantee�

seen molemmin käsin tasaisesti paina�
en.

� Tarkista, että koristekapseli on kun�
nolla kiinni vanteessa.

Koristekapselin irrottaminen
Irrota koristekapseli vetämällä se varo�
vasti molemmin käsin irti vanteesta.

Puhdistaminen ja hoito
Koristekapselit voidaan
� pestä autoshampoolla ja pehmeällä 

harjalla
� autonpesulaitteessa.
  

Tapaturmavaara!
Tarkista säännöllisesti, mielui�

ten jokaisen tankkauksen yhteydessä, 
että koristekapselit ovat kunnolla 
kiinni vanteissa.
Koristekapselit saattavat irrota ja ai�
heuttaa vaaran sivullisille.
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Pyörien lukkomutterit* Huomautus!
Älä käytä ruuvinväännintä. Sijoita eri�
koisavain autossa sopivaan varmaan 
paikkaan.

Huomautus!
Lukkomuttereita käytettäessä teräsvan�
teissa ei saa turvallisuussyistä käyttää 
keskiökuppeja ja koristekapseleita.

>Huomautus!
Jos kadotat erikoisavaimen, ota esiin 
avainkoodikorttisi ja ota yhteys ammat�
titaitoiseen huoltokorjaamoon, kuten 
smart centeriin. Säilytä avainkoodikort�
tisi varmassa paikassa.

Lukkomuttereiden asentaminen
� Irrota kustakin pyörästä yksi pyörä�

mutteri. 
� Kierrä lukkomutteri (1) paikalleen 

erikoisavaimella (2) ja kiristä se mo�
menttiavaimella.
> Tiukkuus: 110 Nm

Tapaturmavaara!
Lukkomutterit on jälkikiristet�

tävä 100–500 kilometrin jälkeen mo�
menttiavaimella (katso kiristysmo�
mentti). Muutoin ne voivat irrota ja 
aiheuttaa sinulle ja muille tienkäyttä�
jille onnettomuusvaaran.
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Renkaat ja pyörät

Yleisiä tietoja
smart gmbh suosittelee turvallisuussyis�
tä, että autossa käytetään vain erityises�
ti tähän autoon hyväksyttyjä renkaita. 
Nämä renkaat ovat yhteensopivia abs� ja 
esp�järjestelmän sekä muiden säätely�
järjestelmien kanssa. Jos käytät muita 
renkaita, smart gmbh ei vastaa synty�
neistä vahingoista. Lisätietoja renkais�
ta saat kaikista ammattitaitoisista 
huoltokorjaamoista, kuten smart cente�
ristä.

Muiden kuin smart gmbh:n hyväksymien ja 
suosittelemien renkaiden käyttö voi 
muuttaa epäsuotuisasti auton ominai�
suuksia, kuten ajokäyttäytymistä, ääniä 
ja polttoaineen kulutusta.
Lisäksi mittapoikkeamat ja ajokuormi�
tuksesta johtuvat renkaiden muodonmuu�
tokset voivat aiheuttaa sen, että renkaat 
osuvat auton koriin tai akselin osiin. 
Tämä voi vaurioittaa rengasta tai autoa.

smart gmbh ei hyväksy eikä suosittele 
uudelleenpinnoitettuja renkaita. Uudel�
leenpinnoituksen aikana ei aina pystytä 
havaitsemaan renkaissa jo olevia vauri�
oita. Siksi smart gmbh ei voi taata ajo�
turvallisuutta uudelleenpinnoitettuja 
renkaita käytettäessä.

Jarrujärjestelmän ja pyörien jälkisää�
döt sekä vanteen ja navan väliin asennet�
tavien välilevyjen ja jarrupölyltä 
suojaavien levyjen asentaminen on kiel�
lettyä. Muutoin auton tyyppihyväksyntä 
ei ole voimassa.

Tapaturmavaara!
Käytä vain autosi rekisteriot�

teen mukaisia rengas� ja vannekokoja. 
Jos asennat autoosi muunkokoiset pyö�
rät,
� pyöräjarrujen osat tai alustan osat 

saattavat vaurioitua
� pyörät ja renkaat eivät enää pyöri 

vapaasti.
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Ehdottomasti huomioitavat asiat:
� Käytä vain samanmallisia ja �merkki�

siä renkaita.
� Asenna pyöriin vain sopivat renkaat.
� Jos auton etu� ja takapyörät ovat sa�

mankokoiset, voit vaihtaa kerralla 
vain toisen akselin renkaat (ensin oi�
kea takarengas, sitten oikea eturen�
gas; ensin vasen takarengas, sitten va�
sen eturengas).

� Asenna uudet renkaat taakse.
� Aja uusilla renkailla ensimmäiset 

100 kilometriä kohtuunopeudella.
� Tarkista renkaat ja pyörät säännölli�

sesti vaurioiden varalta. Vaurioitu�
neet pyörät voivat laskea rengaspai�
netta ja vaurioittaa renkaita.

� Älä aja liian kuluneilla renkailla. 
Renkaiden pito heikkenee huomatta�
vasti märillä teillä, kun kulutuspinnan 
urasyvyys on alle 3 millimetriä. Vaih�
da kesärenkaat ehdottomasti uusiin, 
kun niiden kulutuspinnan urasyvyys on 
3 millimetriä, ja talvirenkaat, kun 
niiden urasyvyys on alle 4 millimetriä 
(suositus koskee Saksaa).

� Vaihda renkaat vähintään 6 vuoden vä�
lein kuluneisuudesta riippumatta. 
Tämä määräys koskee myös vararengas�
ta.

>Huomautus!
Säilytä irrotettuja renkaita viileässä ja 
kuivassa tilassa ja mielellään pimeässä. 
Suojaa renkaat öljyltä, rasvalta ja ben�
siiniltä. Älä koskaan puhdista renkaita 
korkeapainelaitteilla. Ne voivat vauri�
oittaa renkaita.

Käyttö� ja liikenneturvallisuus
Renkaat ovat erityisen tärkeitä auton 
käyttö� ja liikenneturvallisuudelle. 
Tarkista siksi säännöllisesti rengaspai�
neet, kulutuspinta ja renkaiden kunto.
Rengasliike tai ammattitaitoinen huol�
tokorjaamo, kuten smart center, antaa li�
sätietoja
� renkaiden kantokyvystä eli kuormitus�

indeksistä (LI, Load Index)
� nopeusindeksistä (suurimmasta salli�

tusta nopeudesta)
� renkaiden käyttöiästä
� renkaiden kulumisen syistä ja seura�

uksista
� toimenpiteistä rengasvaurioiden sat�

tuessa
� eri alueiden, käyttötarkoitusten ja 

�olosuhteiden rengastyypeistä
� renkaiden varustusmahdollisuuksista 

jne.
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Renkaiden kunto
Tarkista renkaista säännöllisesti muun 
muassa
� ulkoiset vauriot
� renkaiden vanheneminen
� kulutuspinnassa olevat esineet
� halkeamat, pullistumat
� yksipuolinen tai epäsäännöllinen ku�

lutuspinnan kuluminen.

Renkaan kulutuspinta
Kulutuspinnan urasyvyys ei saa olla ke�
särenkailla alle 3 millimetriä ja talvi�
renkailla alle 4 millimetriä (suositus 
koskee Saksaa).
Mitä kuluneemmat renkaat ovat, sitä huo�
nompi pito niillä on ja sitä enemmän ne 
heikentävät auton ajo�ominaisuuksia 
etenkin märillä tai lumisilla teillä. 
Vaihda renkaat, kun niiden kulutuspin�
nan urasyvyys on vaadittuja vähim�
mäisarvoja pienempi.
Mittaa urasyvyys urasyvyysmittarilla, 
jonka saat ammattitaitoisesta huoltokor�
jaamosta, kuten smart centeristä.

Vaihtotarve voidaan tarkistaa myös kulu�
tuspinnan pääuran kulumisvaroittimis�
ta. Kulumisvaroittimet näkyvät 
kulutuspinnan pohjassa kapeina poikit�
taisina kohoumina kuitenkin vasta sit�
ten, kun urasyvyys on 1,6 millimetriä. 
Tällöin renkaat on vaihdettava välittö�
mästi.

Renkaat vanhenevat, vaikka niitä käyte�
tään vain vähän tai ei lainkaan. Kaikkien 
renkaiden käyttö� ja liikenneturvalli�
suus heikkenee ajan kuluessa. Vaihda 
siksi renkaat viimeistään kuuden vuoden 
kuluttua niiden valmistuksesta.
Valmistusajankohta on ilmoitettu ren�
kaan DOT�numerossa, joka on merkitty jo�
kaisen renkaan sivupintaan. Kaksi 
ensimmäistä numeroa ilmaisevat renkaan 
valmistusviikon ja kaksi viimeistä nu�
meroa renkaan valmistusvuoden vuoden 
2000 jälkeen (esimerkiksi 1502).

Tapaturmavaara!
Halkeamat, kohoumat ja muut ul�

koiset vauriot voivat aiheuttaa ren�
kaan puhkeamisen. Voit menettää auton 
hallinnan ja aiheuttaa itsellesi ja 
muille vammoja. Vaihda vaurioituneet 
renkaat välittömästi.

Tapaturmavaara!
Varmista aina, että kulutuspin�

nan urasyvyys on riittävä. Liian pieni 
urasyvyys heikentää renkaiden pitoa 
huomattavasti ja lisää vesiliirtoris�
kiä sade� tai räntäkelillä ja suurilla 
ajonopeuksilla. Tällöin renkaan pinta�
kuvio ei pysty enää poistamaan vettä 
tien ja renkaan välistä. Voit menettää 
auton hallinnan, aiheuttaa onnettomuu�
den ja aiheuttaa itsellesi ja muille 
vammoja.
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Rengasvauriot
Rengasvaurioita aiheuttavat muun muas�
sa
� auton käyttöolosuhteet
� teiden reunakivet
� vieraat esineet
� liian alhainen rengaspaine
� sää� ja ympäristövaikutukset, öljyt, 

rasvat, polttoaineet jne.

Pyörien vaihtaminen keskenään

Puhdista jokaisen pyöränvaihdon yhtey�
dessä pyörän sekä jarrulevyn ja pyörän 
sisäpinnan kosketuspinnat perusteelli�
sesti. Tarkista rengaspaineet.

Tapaturmavaara!
Ajaminen teiden reunakivien tai 

teräväreunaisten esineiden yli voi ai�
heuttaa renkaan runkorakenteeseen 
vaurioita, jotka eivät näy ulospäin. 
Runkovauriot pystytään havaitsemaan 
vasta paljon myöhemmin, ja ne voivat 
aiheuttaa rengasrikon. Tällöin voit 
menettää auton hallinnan, aiheuttaa 
onnettomuuden ja aiheuttaa itsellesi 
ja muille vammoja.

Tapaturmavaara!
Älä koskaan puhdista renkaita 

korkeapainelaitteilla. Tämä voi aihe�
uttaa rengasvaurioita ja rengasrikon 
ja johtaa siten onnettomuuteen ja tien�
käyttäjien loukkaantumiseen.

Tapaturmavaara!
Älä vaihda etupyöriä takapyö�

riin, koska niillä on eri mitat, kuten 
koko, vanteen keskiösyvyys (ET/offset) 
jne.
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Pyörän vaihtaminen Tapaturmavaara!
Tarkastuta pyöränvaihdon jäl�

keen kiristystiukkuus ammattitaitoi�
sessa erikoiskorjaamossa, jolla on tar�
vittavat tiedot ja työkalut vaadittavien 
töiden suorittamiseen. smart gmbh 
suosittelee smart centeriä. Varsinkin 
turvallisuuden kannalta oleelliset työt 
ja turvajärjestelmiin liittyvät työt on 
erityisen tärkeää teettää tehtävään 
koulutetulla erikoiskorjaamolla. 
Pyörät voivat irrota, jos niitä ei ole 
kiristetty kiristysmomenttiin 110 Nm. 
smart gmbh suosittelee turvallisuus�
syistä, että autossa käytetään vain 
smart�autoihin hyväksyttyjä ja sopivia 
pyörämuttereita.

Tapaturmavaara!
Renkaiden määrätyn kantokyvyn 

ja suurimman sallitun nopeuden ylittä�
minen voi aiheuttaa rengasvaurioita 
tai rengasrikon. Tämän seurauksena 
voit menettää auton hallinnan ja aihe�
uttaa itsellesi ja muille vammoja. 

Käytä vain autosi rekisteriotteen mu�
kaisia rengas� ja vannekokoja. Noudata 
myös asiakaskohtaisia renkaita koske�
via käyttömääräyksiä. 

Määräykset voivat esimerkiksi edel�
lyttää, että autossa käytetään tiettyä 
rengastyyppiä, tai kieltää tiettyjen 
muissa maissa sallittujen rengastyyp�
pien käytön. 

Lisäksi tietyillä alueilla ja tiettyyn 
käyttötarkoituksiin voidaan suositella 
tiettyä rengastyyppiä. 
Lisätietoja renkaista saat ammattitai�
toisesta huoltokorjaamosta, kuten 
smart centeristä.
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Pyörän irrottaminen

� Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
� Paina jarrupoljinta.
� Kytke seisontajarru.
� Käännä softip�vaihteenvalitsin 

asentoon R.
� Vapauta jarrupoljin.
� Pysäytä moottori.
� Irrota mahdollinen koristekapseli 

vanteesta.
� Löysää pyörämuttereita rengasavai�

mella vastapäivään kiertäen, mutta älä 
irrota niitä vielä kokonaan.

� Aseta nosturi nostokohdan (A) alle. 
Nostokohdat on helppo löytää kynnys�
koteloiden merkintöjen avulla. 
> Nosturin tukipinnan on oltava suo�

rassa kulmassa nostokohtaan (A) näh�
den.

Tapaturmavaara!
Nosturi on tarkoitettu auton nos�

tamiseen vain pyöränvaihdon ajaksi. 
Auton alla työskenneltäessä auto on 
nostettava pukkien päälle.
Varmista, että nosturin alusta on ta�
sainen, kiinteäpintainen ja pitävä. 
Älä käytä nosturin alustana puupölkky�
jä tai muita sen kaltaisia. Muuten nos�
turi ei saavuta kantavuuttaan 
korkeuden rajoittumisen takia. 
Moottoria ei saa käynnistää missään 
vaiheessa pyöränvaihdon aikana. 
Älä koskaan mene nosturilla nostetun 
auton alle. Jos et nosta autoa ohjeiden 
mukaisesti, se voi pudota nosturilta 
(jos esimerkiksi käynnistät moottorin 
tai avaat tai suljet oven tai takaluu�
kun).

Tapaturmavaara!
Älä koskaan nosta autoa nosturil�

la muista kuin merkityistä nostokoh�
dista. Ellei nosturi nosta oikeasta 
kohdasta, auto saattaa
� pudota nosturilta
� aiheuttaa vahinkoa sinulle tai muil�

le
� vaurioitua.
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� Nosta autoa nosturilla, kunnes pyörä 
irtoaa maasta.

� Kierrä pyörämutterit irti ja irrota 
pyörä.

Uuden pyörän asentaminen Tapaturmavaara!
Jos pyörämutteri on vaurioitunut 

tai ruostunut, vaihda mutteri. Älä kos�
kaan öljyä tai rasvaa pyörämuttereita.
Jos pyörämutterin kierre pyörännavas�
sa on vaurioitunut, ajoa ei saa jatkaa! 
Käänny ammattitaitoisen erikoiskor�
jaamon puoleen, jolla on tarvittavat 
tiedot ja työkalut vaadittavien töiden 
suorittamiseen. 
smart gmbh suosittelee smart centeriä. 
Varsinkin turvallisuuden kannalta 
oleelliset työt ja turvajärjestelmiin 
liittyvät työt on erityisen tärkeää 
teettää tehtävään koulutetulla erikois�
korjaamolla.

Käytä vain pyörämuttereita, jotka on 
tarkoitettu tällaisen pyörän kiinnittä�
miseen tähän autoon.

smart gmbh suosittelee turvallisuus�
syistä, että autossa käytetään vain 
smart�autoihin hyväksyttyjä pyörämut�
tereita. Muut mutterit saattavat irrota.

Tapaturmavaara!
Käytä vain pyörämuttereita, jot�

ka on tarkoitettu tällaisen pyörän 
kiinnittämiseen tähän autoon. Muut 
mutterit saattavat irrota.
Älä kiristä pyörämuttereita auton ol�
lessa nostettuna ylös. Auto saattaisi 
muutoin kaatua.
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� Asenna pyörä paikalleen ja kierrä 
pyörämutterit kunnolla kiinni 
rengasavaimella.

� Laske auto alas ja poista nosturi auton 
alta.

� Kiristä pyörämutterit rengasavaimel�
la (kiristysmomentti 110 Nm).

>Huomautus!
Jos renkaat eivät ole tasapainossa, tar�
kistuta ja tasapainota ne ammattitaitoi�
sessa huoltokorjaamossa, kuten smart 
centerissä.

Tapaturmavaara!
Varmista heti pyöränvaihdon 

jälkeen oikea kiristystiukkuus. Pyörät 
voivat irrota, jos niitä ei ole kiristet�
ty kiristysmomenttiin 110 Nm.
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Akku

Akkua koskevat turvaohjeet ja 
varotoimenpiteet
Noudata aina seuraavia turvaohjeita ja 
ole varovainen akkua käsitellessäsi.
Käytä alkuperäisiä smart�akkuja, jotta 
asentaminen on turvallista ja akut toi�
mivat oikein.

>Tärkeää!
Älä käytä autoa ilman akkua, koska sil�
loin sen sähkölaitteet voivat vaurioitua.

Räjähdysvaara!

Avotulen teko, suojaamattoman 
valolähteen käyttö ja tupakoin�
ti akun lähellä on kielletty. 
Vältä kipinöiden muodostumis�

ta.

Akkuhappo on syövyttävää. Vältä 
sen joutumista iholle, silmiin 
tai vaatteille. Käytä sopivia 

suojavaatteita, etenkin käsineitä, esi�
liinaa ja kasvonsuojainta. Huuhtele 
akkuhapporoiskeet välittömästi run�
saalla vedellä. Tarvittaessa hakeudu 
lääkäriin.

Käytä suojalaseja. Huuhtele ak�
kuhapporoiskeet välittömästi 
runsaalla vedellä. Tarvittaessa 
hakeudu lääkäriin.

Pidä lapset poissa lähettyvil�
tä.

Noudata auton käyttöoppaan oh�
jeita.

Räjähdysvaara!
Älä laske metalliesineitä akun 

päälle. Metalliesineet saattavat aihe�
uttaa oikosulun ja herkästi räjähtävä 
kaasuseos saattaa syttyä palamaan.
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Auton akku

Bensiinimoottoriautot: 
� 12 volttia ja 42 ampeerituntia.
� 12 volttia ja 61 ampeerituntia (Cold 

Zone, kylmä vyöhyke).

Dieselmoottoriautot: 
� 12 volttia ja 61 ampeerituntia.

Räjähdysvaara!
Jos kytketyn akun plusnapa joutuu 

kosketuksiin auton osien kanssa, akku 
voi joutua oikosulkuun ja sytyttää siten 
akusta vapautuvan herkästi räjähtävän 
kaasuseoksen. Tämä voi aiheuttaa si�
nulle ja muille vakavia vammoja.
� Irrota aina ensin miinusnavan liitin 

ja sitten vasta plusnavan liitin.
� Kytke aina ensin plusnavan liitin ja 

sitten vasta miinusnavan liitin.
� Kun moottori on käynnissä, älä löysää 

tai irrota napaliittimiä.

Ympäristö!
Akkuja ei saa laittaa kotitalous�

jätteen sekaan! Hävitä viallinen akku 
ympäristömääräyksiä noudattaen. 
Vie vanhat akut smart centeriin tai 
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
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Akun irrottaminen ja asentaminen
Varmista seuraavat asiat:
� Älä kytke napaliittimiä vääriin na�

poihin. Tämä voi vaurioittaa akun.
� Älä missään tapauksessa kosketa napo�

ja ruuvitaltalla tai muilla metallio�
silla. Huolehdi, ettei ruuvitaltta kos�
keta samanaikaisesti molempia napoja 
tai plusnapaa ja auton koria. Tämä voi 
aiheuttaa oikosulun.

Akun irrottaminen
� Pysäytä moottori.
� Katkaise kaikista sähkölaitteista vir�

ta.
� Avaa matkustajan ovi.
� Siirrä matkustajan istuin taakse.
� Siirrä matto sivuun.
� Irrota jalkatuen kaksi kiinnityslevyä 

(A).
� Vedä jalkatuki sivuttain ulos autosta.
� Irrota napaliitin ensin miinusnavasta 

(A) ja sitten plusnavasta (B).
� Irrota akkukiinnike (C).
� Ota akku ulos autosta.

� Irrota napaliitin ensin miinusnavasta 
(A) ja sitten plusnavasta (B).

� Irrota akkukiinnike (C).
� Ota akku ulos autosta.

Akun asentaminen
� Katkaise kaikista sähkölaitteista vir�

ta.
� Aseta akku sille varattuun paikkaan.
� Kiinnitä akku autoon akkukiinnikkeel�

lä (C).
� Kytke napaliitin ensin plusnapaan (B) 

ja sitten miinusnapaan (A).
� Asenna plusnavan suojus paikalleen.
� Asenna jalkatuki paikalleen.
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Akkujen hoito�ohjeita
� Auton akku on normaalissa ajokäytössä 

huoltovapaa (DIN 43539/T2).
Tarkistuta akun lataus ja akkuhappo�
määrä kuitenkin ennen talvea ammatti�
taitoisessa huoltokorjaamossa, kuten 
smart centerissä.

� Akkuhappomäärä tarkistetaan irrotta�
malla akun päällä olevat akkutulpat. 
Happoa on oltava MAX�merkkiin asti.

� Jos autolla ajetaan vain erittäin ly�
hyitä matkoja, lataa akku noin kolmen 
kuukauden välein. Näin auto käynnistyy 
hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

� Jos autoa ei käytetä pitkään aikaan, 
irrota akkuliittimet ja lataa akku noin 
kuuden kuukauden välein.

� Jos auto on käyttämättä pitkän ajan (3–
4 viikkoa) eikä akkuliittimiä ole irro�
tettu, lataa akku.
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Käynnistäminen toisen akun avulla
Jos akku on tyhjentynyt eikä auto käyn�
nisty, se voidaan käynnistää toisen auton 
avulla.
Käynnistä auton moottori
� käynnistyskaapelien ja
� toisen auton akun avulla.
Noudata seuraavia ohjeita.

Huomioi seuraavat asiat:
� Käytä vain akkuja, joilla on sama ni�

mellisjännite (12 volttia).
� Varmista, että käynnistävän auton ak�

kukapasiteetti ei ole merkittävästi 
pienempi kuin tyhjän akun kapasiteet�
ti.

� Käytä ammattitaitoisesta huoltokor�
jaamosta, kuten smart centeristä, saa�
tavia käynnistyskaapeleita, joissa on 
riittävän suuri johtimen poikkipinta�
ala ja eristetyt pihdit.

� Varmista, että autot eivät kosketa toi�
siaan.

� Vedä käynnistyskaapelit niin, että ne 
eivät osu moottoritilan pyöriviin 
osiin.

� Älä irrota tyhjää akkua auton virtapii�
ristä.

Räjähdysvaara!
Käynnistysapua annettaessa 

akusta saattaa päästä ilmaan kaasuja. 
Vältä kipinöiden muodostumista. Älä 
käsittele avotulta akun läheisyydessä, 
älä tupakoi ja varo synnyttämästä kipi�
nöitä. 
Noudata akkua käsitellessäsi turvalli�
suusohjeita ja tee tarvittavat suoja�
toimenpiteet.

Tapaturmavaara!
Vapautuvat kaasut aiheuttavat 

syöpymisvammojen vaaran käynnistyk�
sen tai latauksen aikana. Älä siksi ku�
marru akun ylle.
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Auton käynnistäminen 
käynnistyskaapeleilla
� Pysäytä molempien autojen moottorit.
� Siirrä vaihteenvalitsin asentoon N.
� Katkaise kaikista sähkölaitteista vir�

ta.
� Irrota akun suojus.
� Yhdistä ensin plusnavat (A) punaisella 

käynnistyskaapelilla. Kytke käynnis�
tyskaapeli ensin käynnistettävän auton 
akkuun.

� Yhdistä sitten akkujen miinusnavat (B) 
mustalla käynnistyskaapelilla. Kytke 
käynnistyskaapeli ensin käynnistävän 
auton akkuun.

� Anna käynnistävän auton moottorin 
käydä tyhjäkäynnillä.

� Poista ajonestolaite käytöstä (katso 
sivu 140).

� Käynnistä käynnistettävän auton moot�
tori. 

� Jos moottori ei käynnisty heti, odota 
noin 60 sekuntia, ennen kuin yrität 
käynnistystä uudelleen.
> Jos moottori ei käynnisty, soita kor�

jauspäivystykseen, kuten smartmove 
Assistance �palveluun, tai ammatti�
taitoiseen huoltokorjaamoon, kuten 
smart centeriin.

Apuakun irrottaminen
� Kytke virta sähkölaitteisiin, kuten pu�

haltimeen tai takalasinlämmittimeen, 
vasta moottorin käynnistyttyä. 
Älä kytke valoja päälle!
> Tämä vähentää kipinöintivaaraa 

käynnistyskaapeleiden irrotuksen 
yhteydessä. 

� Käytä moottoria 2–3 minuuttia, kunnes 
se käy tasaisesti.

� Irrota käynnistyskaapelit akkujen 
miinusnavoista (B). Irrota käynnistys�
kaapeli ensin käynnistettävän auton 
akusta.

� Irrota käynnistyskaapelit akkujen 
plusnavoista (A).

� Tarkistuta akku ammattitaitoisessa 
huoltokorjaamossa, kuten smart cente�
rissä.
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Akun lataaminen � Käytä vain latauslaitteita, joissa on 
oikea/sopiva jännite.

� Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jos 
akku on jäätynyt, tarkistuta se ammat�
titaitoisessa huoltokorjaamossa, ku�
ten smart centerissä. Akun kotelo voi 
olla vaurioitunut.

>Huomautus!
Pikalatauksessa akkuliittimet on irro�
tettava, ennen kuin akun voi kytkeä lata�
uslaitteeseen.

Tapaturmavaara! 
Älä missään tapauksessa lataa 

akkua, kun se on asennettu autoon. La�
tauksen aikana ilmaan voi päästä kaa�
suja ja päästöjä, jotka saattavat vahin�
goittaa sinua tai muita henkilöitä tai 
aiheuttaa auton maalipinnan vaurioita 
tai syöpymiä.

Tapaturmavaara! 
Räjähdysvaara!

Akusta saattaa vapautua kaasuja la�
tauksen aikana. Vältä kipinöiden muo�
dostumista. Älä käsittele avotulta akun 
läheisyydessä, älä tupakoi ja varo syn�
nyttämästä kipinöitä. 
Älä koske akun napoja metalliesineil�
lä. Irrota latauslaitteen liittimet 
akusta vasta sitten, kun latauslaittees�
ta on katkaistu virta ja kun akusta ei 
enää vapaudu kaasua. 
Lataa akku vain hyvin tuuletetussa ti�
lassa.
Lataustapahtuman aikana akusta ilmaan 
pääsevät kaasut aiheuttavat syöpymis�
vaaran. Älä kumarru akun ylle latausta�
pahtuman aikana.



Suhdekriisi 259

Mäkikäynnistys

Mäkikäynnistys
Jos käynnistysmoottori on viallinen, 
auto voidaan käynnistää lähtemällä liik�
keelle alamäkeen.

Valmistelut
� Paina jarrupoljinta.
� Kytke sytytysvirta.
� Siirrä vaihteenvalitsin asentoon + ja 

pidä sitä paikallaan.

Mäkikäynnistys
� Vapauta jarrupoljin.
� Paina kaasupoljin pohjaan.

> Kun auton nopeus kasvaa, vaihteisto 
kytkeytyy itsestään ja moottori 
käynnistyy.

� Vapauta vaihteenvalitsin.
� Paina kaasupoljinta.
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Hinaaminen

Hinaaminen
Tarvitset hinaussilmukan, jos autoa tai 
autolla on hinattava.
Hinaussilmukka (A) on maton alla matkus�
tajan jalkatilassa. Säilytä hinaussil�
mukkaa autossa aina tässä paikassa, kun 
se ei ole käytössä.
� Avaa matkustajan ovi.

Hinaussilmukan kiinnityskohdat
Etukiinnityskohta on tarkoitettu auton 
hinaukseen.

Takakiinnityskohdat on tarkoitettu mui�
den autojen hinaukseen ja perusteli�
neen* kiinnitystä varten.
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Hinaussilmukan asentaminen
� Irrota hinaussilmukka matkustajan 

jalkatilan jalkatuesta.
� Irrota suojus korin aukosta.
� Kierrä hinaussilmukka kiinni vastee�

seen saakka ja kiristä se kunnolla.
� Kiinnitä hinausköysi tai hinaustanko 

hinaussilmukkaan.

Hinaaminen
� Kytke sytytysvirta.
� Paina jarrupoljinta.
� Siirrä vaihteenvalitsin asentoon N.

> Vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy 
N.

>Tärkeää!
Autoa saa hinata vain silloin, kun
� vaihteenvalitsin on asennossa N
� vaihdeasennon ilmaisimessa näkyy N
� vaihdetta ei ole varmasti valittu.
Tämä on varmistettava etenkin silloin, 
kun akku on tyhjentynyt kokonaan.
Nyt autoa voi hinata seuraavien ohjeiden 
mukaisesti.

Tapaturmavaara!
Hinaa autoa hinaustangolla, jos 

moottori ei käy.
Kun moottori ei käy, sähkötoiminen oh�
jaustehostin* ei toimi. Tällöin jarru�
tus ja ohjaus vaativat huomattavasti 
enemmän voimaa.
Jos hinaat toista autoa, sen paino ei 
saa ylittää oman autosi sallittua koko�
naispainoa.
Hinaa autoa vain lyhyitä matkoja.
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>Huomautuksia koskien hinaamista!
� Hinaaminen on annettava kokeneen 

henkilön tehtäväksi.
� Sytytysvirran pitää olla kytkettynä.
� Hinattavan auton vaihteenvalitsimen 

on oltava asennossa N.
� Suosittelemme, että annat auton hi�

nauksen ammattitaitoisen huoltokor�
jaamon, kuten smart centerin, tehtä�
väksi.

� Noudata hinausta koskevia lainsäädän�
nön määräyksiä.

� Suurin sallittu hinausnopeus on 
50 km/h.

� Suurin sallittu hinausmatka on 50 km.
� Älä hinaa autoa pitkiä matkoja. Jos au�

toa on hinattava pitkiä matkoja, käytä 
perävaunua.

� Hinaukseen kannattaa käyttää hinaus�
tankoa. Hinausköytenä tulisi käyttää 
joustavaa polyamidiköyttä tai �hih�
naa.

� Hinausköyttä ei saa koskaan kiinnittää 
perustelineeseen*.

� Molempien autojen hinaussilmukoiden 
on oltava samalla puolella.

� Autoa saa hinata vain hinaussilmuk�
kaan kiinnitetyn köyden/tangon avulla

� Hinattavan ajoneuvon on oltava kevy�
empi kuin vetävä ajoneuvo.

� Turvallisuussyistä hinausvarustetta ei 
saa käyttää tieltä suistuneen auton 
nostamiseen tielle eikä auton kiinnit�
tämiseen esimerkiksi lavalle. Hi�
naussilmukka saattaa irrota kiinni�
tyksestään ja aiheuttaa vakavia 
vammoja!

� Autolla ei saa hinata, kun auton taakse 
on kiinnitetty perusteline*.

� Autoa ei saa hinata taaksepäin perus�
telineestä*.
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Palosammutin*

Palosammutin*

Huomaa seuraavat asiat
� Lue palosammuttimen käyttöohje ennen 

käyttöä, jotta osaat käyttää sitä tur�
vallisesti ja oikein.

� Tarkistuta sammutin säännöllisesti 
2 vuoden välein.

Tapaturmavaara!
Huolehdi, että palosammutin on 

aina kunnolla kiinni. Sinkoutuva pa�
losammutin voi muutoin vahingoittaa 
matkustajia
� voimakkaasti jarrutettaessa
� nopean ohjausliikkeen seurauksena
� onnettomuuden sattuessa. 
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Ohjekilvet ja �tarrat (kuvassa vasemmanpuoleinen ohjaus)

Ohjekilvet ja �tarrat (kuvassa vasemmanpuoleinen 
ohjaus)

a Huoltokilpi

b Varoitus kuumasta jäähdytysnesteestä

c Varoitus tuulilasinpyyhkimien koneistoista

d Turvatyynytarrat (häikäisysuoja/kattopalkki)

e Tankkausohjeet/rengaspaineet

f Tyyppikilpi ja ajoneuvon tunnistenumero

g smartmove Assistance

Tapaturmavaara!
Autossasi on erilaisia varoitustarroja. Niiden teh�

tävä on kiinnittää sinun ja muiden huomio erilaisiin vaa�
ratilanteisiin. Älä irrota tarroista ainoatakaan, ellei 
tarrassa niin erikseen kehoteta tekemään. Jos irrotat va�
roitustarran, mahdollinen vaaratilanne saattaa jäädä si�
nulta tai joltakulta toiselta huomaamatta, ja tämän vuoksi 
saattaa aiheutua vammoja.
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Tyyppikilpi

Tyyppikilpi Auton tunnistenumero (VIN)
Auton tunnistenumero (B) on pohjalevyssä 
tavaratilan maton alla (A).
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot koskevat vakiovarustei�
sia malleja.
smart gmbh suosittelee smart�alkupe�
räisosien ja �lisävarusteiden käyttöä.

Moottorin tiedot Dieselmoottorit Bensiinimoottorit
fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/ 

fortwo cabrio BRABUS

Nimellisteho (kW) 30 37 45 55

käyntinopeudella (r/min) 4 200 5 250 5 250 5 250

Nimellisvääntömomentti (Nm) 100 80 95 110

käyntinopeudella (r/min) 1 800–2 800 1 800–4 000 2 000–4 000 2 500–4 500

Sylinterimäärä 3 3 3 3

Sylinterin venttiilimäärä 2 2 2 2

Sytytystulppia sylinteriä kohti � 2 2 2

Iskutilavuus (cm³) 799 698 698 698

Moottorin paino DIN 70020 A (kg) 69 60 60 59

Suurin nousukyky sallitulla kokonaispainolla 20 % 20 % 20 % 20 %
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Tekniset tiedot

Polttoaineen kulutus EU�direktiivin 
1999/100/EY mukaan
Seuraavat tiedot perustuvat EU�direk�
tiiviin 1999/100/EY. Kaikki tiedot koske�
vat autoja, joissa on vakiovarusteena 
katalysaattori.

Todellinen polttoaineen kulutus saattaa 
olla suurempi kuin EU�direktiivin (1999/
100/EY) mukaisesti mitatut ja ilmoitetut 
arvot. Tämä johtuu erilaisista käyttöolo�
suhteista, kuten yksilöllisestä ajotavas�
ta, lisävarusteista ja erilaisista tie� ja 
sääolosuhteista.

EU�direktiivin (1999/100/EY) mukaiset 
polttoaineenkulutustiedot perustuvat 
määrättyihin testivaatimuksiin ja toi�
mivat siten vertailupohjana.
Lisätietoja saat kaikista ammattitaitoi�
sista huoltokorjaamoista, kuten smart 
centeristä.
Saat ajantasaiset kulutusarvot COC�pa�
pereista (EY�vaatimustenmukaisuusva�
kuutuksesta). Saat nämä paperit auton 
toimitushetkellä.

Polttoaineen kulutus EU�
direktiivin 1999/100/EY 
mukaan

Dieselmoottori Bensiinimoottorit

fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/ 
fortwo cabrio BRABUS

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

softip softip softip softouch

Kaupunkiajo (l/100 km) 4,5 6,0 6,0 6,5

Maantieajo (l/100 km) 3,6 4,0 4,0 4,6

Yhdistetty (l/100 km) 3,8 4,7 4,7 5,3

Ajomatka (km) 579 688 688 611

Pakokaasunormi EU4 EU4 EU4 EU4

CO2�päästöt (g/km) 101 113 113 127
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Kiihtyvyys/sitkeys Huippunopeus Dieselmoottori Bensiinimoottorit
fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/ 

fortwo cabrio BRABUS

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

0–100 km/h (s) 19,8 18,3 15,5 12,3

60–100 km/h (s) 5. vaihteella 13,2 14,7 11,8 �

Huippunopeus (elektronisesti rajoitettu) 
(km/h)

135 135 135 150
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Tekniset tiedot

Pyörät ja renkaat

>Huomautuksia pyöristä ja renkaista!
� Käytä vain smart gmbh:n suosittelemia 

pyöriä ja renkaita. 
Näin varmistat autosi turvallisuuden 
ja optimaaliset ajo�ominaisuudet.

� Vaihda talvirenkaat ajoissa.
� Tyyppihyväksyntä ei ole voimassa mui�

ta pyörä�rengasyhdistelmiä käytettä�
essä.

� Vaihda kuluneet renkaat ajoissa uu�
siin.

Lisätietoja saat kaikista ammattitaitoi�
sista huoltokorjaamoista, kuten smart 
centeristä. Niistä saat myös lisätietoja 
autoosi suositelluista pyöristä ja ren�
kaista.

Bensiinimoottorit fortwo coupé / fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

Eturenkaat 145/65 R15 175/55 R15* 175/50 R16* 175/50 R16 175/50 R16

Takarenkaat 175/55 R15 195/50 R15* 205/45 R16* 205/45 R16 225/35 R17

Etupyörät 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27* 5,5Jx16 ET 30* 5,5Jx16 ET 30 5,5Jx16 ET 30

Takapyörät 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1* 6,5Jx16 ET �3* 6,5Jx16 ET �3 8Jx17 ET �15

Dieselmoottori fortwo coupé / fortwo cabrio

Eturenkaat 145/65 R15 175/55 R15*

Takarenkaat 175/55 R15 195/50 R15*

Etupyörät 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27*

Takapyörät 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1*
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>Huomautus!
Renkaiden vapaa pyöriminen voidaan 
taata vain valmistajan suosittelemia 
pyöriä ja renkaita käytettäessä. Väärän 
kokoiset pyörät ja renkaat voivat lisäksi 
vaurioittaa jarruja.

>Huomautus!
Jos dieselmoottoriautoissa käytetään 
erikoisleveitä renkaita, 3 litraa kulut�
tavan ajoneuvon edellytykset eivät enää 
täyty. Tällöin ajoneuvon verovapaus rau�
keaa.

>Huomautus!
Jotta leveät eturenkaat eivät ottaisi 
kiinni koriin, etupaneelin kiinnitystä 
on muutettava. Tämä muutostyö tehdään 
ammattitaitoisessa huoltokorjaamossa, 
kuten smart centerissä. 
Takarenkaiden lakisääteisen peittymi�
sen varmistamiseksi smart fortwo cabri�
ossa on muutettava myös takapaneelien 
kiinnitystä. smart fortwo coupéssa taka�
lokasuojiin on kiinnitettävä mustat le�
vikkeet.



Tiukkaa tietoa autostasi 273
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Lumiketjut*
Autossa saa käyttää vain smart�alkupe�
räislisävarusteena saatavia lumiketju�
ja, joiden osanumero on 000 1792 V001.

>Tärkeää!
� Lumiketjuja saa käyttää smart fortwo 

BRABUS �mallissa vain silloin, kun 
siihen on asennettu talvirenkaat 175/55 
R15.

� Asenna lumiketjut vain auton takaren�
kaisiin.

� Erikoisleveiden renkaiden yhteydessä 
ei saa käyttää lumiketjuja.

>Huomautus!
Jos autossa käytetään muita kuin 
alkuperäisiä smart�lumiketjuja,
� tyyppihyväksyntä raukeaa
� auto voi vaurioitua
� auton ajo�ominaisuudet voivat muuttua 

merkittävästi.

Tapaturmavaara!
Pysäköi auto tasaiselle alustalle 

ja pysäytä moottori lumiketjujen asen�
nusta ja irrotusta varten. Muutoin auto 
voi lähteä luisuun ja aiheuttaa sinulle 
tai muille tienkäyttäjille vammoja.

Tapaturmavaara!
Kun asennat ja irrotat lumiket�

jut, pysäköi auto turvalliselle etäisyy�
delle muusta liikenteestä. Näin et vaa�
ranna muita tienkäyttäjiä eivätkä 
takaa tulevat ajoneuvot aiheuta onnet�
tomuusvaaraa.

Tapaturmavaara!
Lumiketjuja käytettäessä auton 

ajo�ominaisuudet muuttuvat kaikilla 
tiepäällysteillä. Sovita ajotapasi sik�
si aina vallitseviin tie� ja sääolosuh�
teisiin.

Tapaturmavaara!
Muista jälkikiristää lumiketjut. 

Muutoin lumiketjut voivat irrota ren�
kailta.

Tapaturmavaara!
Käytä vain alkuperäisiä smart�

lumiketjuja. Muut ketjut aiheuttavat 
tapaturmavaaran!
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Tekniset tiedot

 

Painot kaikki fortwo coupé �mallit sekä fortwo coupé 
BRABUS

kaikki fortwo cabrio �mallit sekä fortwo cabrio 
BRABUS

Omapaino1 (kg) 805 815

Kantavuus (kg) 260 250

josta tavaratilan kantavuus enintään (kg) 50 50

Sallittu kokonaispaino (kg) 990 990

1 Omapaino (92/21/ETY), johon sisältyy kuljettajan paino (75 kg) ja kaikki nesteet (säiliön täyttöaste 90 %). Erikoisvarusteet suurentavat omapainoa ja pienentävät siten hyö�
tykuormaa.

Kuormitukset fortwo coupé / fortwo cabrio
fortwo coupé BRABUS / fortwo cabrio BRABUS

Suurin sallittu etuakselipaino (kg) 427

Suurin sallittu taka�akselipaino (kg) 610

Suurin sallittu kattokuormitus ei sallittu

Tapaturmavaara!
Älä kuormita auton kattoa äläkä 

asenna autoon kattotelineitä!
Katolle lastattu kuorma voi heikentää 
merkittävästi ajodynamiikkaa ja aihe�
uttaa onnettomuuden.
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Auton mitat

Pituus (mm) 2 500

Leveys (mm) 1 515

Korkeus (mm) 1 549

Akseliväli (mm) 1 812

Raideväli edessä/takana (mm) 1 272/1 354

Tavaratila takana (l) 150–568

Kääntöympyrän säde (m) 8,70

Tankkaaminen Dieselmoottori Bensiinimoottorit

Kaikkien autojen polttoainesäiliö fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

Tilavuus (l) 22 33 33

josta varasäiliö (l) 5 5 5

Polttoaine fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

Dieselpolttoaine, SFS�
EN 590

Lyijytön, SFS�EN 228,
 
vähintään 95 RON / 85 MON

Lyijytön, SFS�EN 228,

vähintään 981 RON / 
88 MON

1 55 kW:n bensiinimoottorissa on käytettävä lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 98 RON / 88 MON. Maissa, joissa ei ole saatavissa vähintään 98 oktaanin 
(98 RON / 88 MON) lyijytöntä bensiiniä, voidaan käyttää 95 oktaanin (95 RON / 85 MON) lyijytöntä bensiiniä. Tämä voi heikentää moottorin tehoa ja suurentaa polttoai�
neen kulutusta.
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Täyttömäärät Dieselmoottorit Bensiinimoottorit

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysnestemäärä (l) 4,5 4,2

Korroosionestoaineen/pakkasnesteen osuus (l) 2,25 2,1

Lasinpesulaite

Kokonaistilavuus (l) 3,0 3,0

Rengaspaineet (kesä ja talvi)

135/70 R15 edessä � 175/55 R15 takana (baaria) 2,0 2,0

145/65 R15 edessä � 175/55 R15 takana (baaria) 2,0 2,0

175/55 R15 edessä � 195/50 R15 takana (baaria) 2,0 2,0

175/50 R16 edessä � 205/45 R16 takana (baaria) � 1,8/2,3

175/50 R16 edessä � 225/35 R17 takana (baaria) � 1,8/2,3

Moottoriöljy Dieselmoottori Bensiinimoottorit

Vaihtomäärä (l) noin 2,7 noin 3,1
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Tekniset tiedot

Sähkö� ja elektroniikkalaitteiden 
jälkiasentaminen

Ajoneuvon hallittavuuteen vaikuttavien 
jälkiasennettavien sähkölaitteiden tai 
elektronisten laitteiden on oltava tyyp�
pihyväksyttyjä, ja niissä on oltava e�
merkintä.

smart gmbh hyväksyy matkapuhelimien ja 
radiolähettimien asentamisen autoon 
sillä edellytyksellä, että laitteiden lä�
hetysteho ei ylitä alla annettuja arvoja, 
asennus suoritetaan asianmukaisesti ja 
antennina käytetään heijastamatonta ul�
koantennia.

>Huomautus!
Jos autossa käytetään sähkölaitteita tai 
elektronisia laitteita, joita ei ole asen�
nettu edellä mainittujen asennusvaati�
musten mukaisesti, auton 
tyyppihyväksyntä saattaa raueta (EU�di�
rektiivi 95/54/EY).

Taajuusalue (kaistanleveys) Suurin lähetysteho (W)

Lyhytaalto (< 50 MHz) 100

Aallonpituus 2 m 50

Aallonpituus 0,7 m 35

Aallonpituus 0,25 m = D� ja E�Netz 10
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Luokitusnumerot

Luokitusnumerot
(radioaaltokauko�ohjausta varten)

Maa Maatunnus Luokitusnumero

Saksa D G133416J

Itävalta A CEPT LPD D

Belgia B RTT/D/X1556

Tanska DK CEPT/LPD/DK/9717

Espanja E E 02 98 00 74

Ranska F 97�0325�PPL0

Italia I DGPGF/4/2/03/338965/FO/00171/21/01/98

Luxemburg L L 2432/10325�01H

Alankomaat NL CEPT LPD D

Portugali P ICP�069TC�97

Ruotsi S Posti� ja telehallinnon (Post� och telestyrelsen) hyväksymä, Ue970133

Sveitsi CH BAKOM 97.0885.K.P
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Ministeriöiden luokitukset

Ministeriöiden luokitukset

Luokitustunnukset
Saksa

Ranska Espanja
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>>Hakemisto.



282 Hakemisto

Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

A
abs ....................................................... 163

merkkivalo .......................................... 36
vika ................................................... 164

Air�Seat*.............................................. 134
ajonestolaite........................................ 140
ajo�ohjeita........................................... 152

esp .................................................... 165
katalysaattori ................................... 151
talvi ................................................... 149

ajovalojen korkeuden säätäminen......... 61
ajovalojen polttimot............................. 232
akku...................................................... 252

asentaminen...................................... 254
irrottaminen ..................................... 254
lataaminen ........................................ 258
merkkivalo .......................................... 41

aurinkokatto ........................................ 112
huomautukset.................................... 122
puhdistaminen .................................. 126
vika ................................................... 122

aurinkosuoja* ........................................ 92
auto

avaaminen (kauko�ohjaimella)............ 11
avaaminen (sisäaukaisimella) ............. 14
hinaaminen........................................ 260
hoito.................................................. 219
kuljettaminen.................................... 262
lukitseminen keskuslukituksen 
häiriötilanteessa .......................... 14, 15

lukitseminen 
(auto�relock�toiminnolla) ...................12
lukitseminen 
(drive lock �toiminnolla*) ...................13
lukitseminen (kauko�ohjaimella).........12
lukitseminen 
(keskuslukituskatkaisimella)...............14
lukituksen avaaminen 
keskuslukituksen häiriötilanteessa ....15
totutusajo..........................................139
tunnistenumero (VIN)........................267

automaattinen vaihtaminen 
(softouch*) ...........................................138
auton elektroniikka ..............................277
auton mitat ...........................................275
auton paino...........................................274
auton peseminen ..................................221
auton tunnistenumero (VIN).................267
auto�relock�toiminto .............................12
AUX�liitäntä* ..........................................87
avain .......................................................10

paristo.................................................15

B
bensiini, katso polttoaine

C
Carving Kit* ......................................... 198
CD�kotelo* ............................................. 77
CD�vaihdin* ........................................... 76
COC�paperit ........................................ 269

D
diesel, katso polttoaine
drive lock �toiminto* ............................. 13

E
elektroninen 
ajovakaudenhallintajärjestelmä, katso esp
e�merkintä........................................... 277
ensiapulaukku* .................................... 186
esp ....................................................... 165

ajo�ohjeita........................................ 165
merkkivalo .......................................... 38

H
hallintavivut ........................................... 33
handsfree�laite*.................................... 85
hinaaminen........................................... 260
hinaussilmukka..................................... 260
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Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

hoito
aurinkokatto/takakuomu................... 125
auto................................................... 219
koneellinen pesu............................... 221
korkeapainepesuri ........................... 220

huippunopeus ...................................... 270
huoltosäleiköt ...................................... 211
huoltoväli�ilmaisin................................. 50

näyttö.................................................. 44
huurteenpoisto .................................... 101
häikäisysuojat........................................ 90

I
ikkunoiden sulattaminen...................... 101
ilmanpaine, katso rengaspaineet
ilmanvaihto

ilmanjako............................................. 97
ilmasuuttimet ...................................... 96
puhaltimen nopeussäädin ................... 96

ilmastointilaite Plus* ........................... 102
ipod* ...................................................... 86
istuin

korkeuden säätäminen........................ 18
matkustajan istuimen taittaminen 
kokoon................................................. 20
säätäminen pituussuunnassa.............. 18

istuinkoroke* ....................................... 134
istuinlämmittimet* ............................... 109

J
jaksoittainen pyyhintä (tihkuasento) ...105
jalkajarru .............................................161
jarrujärjestelmä

jalkajarru ..........................................161
merkkivalo...........................................37
seisontajarru ....................................160
vika....................................................164

jarruneste ............................................214
jarrupäällysteen kulumisvaroitin ........162
jarrutehostin........................................162
jarrut, katso jarrujärjestelmä
juomateline* .........................................178
jäähdytysneste.....................................276

lämpötilan ilmaisin ..............................47
määrän tarkistaminen .......................212
näyttö ..................................................44

jäännöstilavuusilmaisin
huomautukset ......................................45
mittaristo ............................................48

jäävaroitus* ...........................................49
näyttö ..................................................44

K
kantavuus .............................................200
kasettikotelo*.........................................80
kattopalkit

asentaminen ......................................117
irrottaminen......................................115

kauko�ohjain
infrapunakauko�ohjaus* .................... 10
paristojen vaihtaminen....................... 16
radiokauko�ohjaus ............................. 10

kaukovalot
kytkeminen päälle ja pois päältä........ 59
merkkivalo .......................................... 37

kaukovalovilkku...................................... 66
kello, katso kojelaudan kello*
keskikonsoli

alaosa.................................................. 55
yläosa.................................................. 51

keskuslukitus ......................................... 14
kesärenkaat ......................................... 245
kickdown .............................................. 146
kiertoilma............................................... 99
kiihtyvyys............................................. 270
kiristysmomentti .................................. 251
kojelaudan kello* ................................... 52
kojelauta ................................................ 31
kokonaispaino, sallittu......................... 274
Kombifilter* ......................................... 102
koneellinen pesu.................................. 221
koristekapselit*................................... 242
korkeapainepesuri ...................... 126, 220
kuljettaminen (auto) ............................ 262
kulutus ................................................. 269
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Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

kuomujärjestelmä
aurinkokatto ..................................... 112
huomautukset.................................... 122
kattopalkkien asentaminen............... 117
kattopalkkien irrottaminen .............. 115
takakuomu......................................... 113
viat .................................................... 122

kuormausohjeet ................................... 199
käynnistysapu

käynnistäminen toisen auton akulla . 256
mäkikäynnistys ................................. 259

käyntinopeusmittari*............................. 53

L
laatikko*, kuljettajan istuimen alla...... 175
lamput, katso polttimot
lapset

automaattinen turvaistuimen 
tunnistus........................................... 132
lapset autossa .................................. 131
turvavarusteet*................................ 130

lasikattoluukku*, sähkötoiminen............ 93
lasinnostimet ......................................... 24
lasinpesulaite ...................................... 105

täyttäminen....................................... 213
täyttömäärä ...................................... 276

lasinpesuneste..................................... 213

lasinpyyhkimet
lasinpyyhkimien sulkien 
vaihtaminen .......................................218
pesunestesuuttimien säätäminen .....218
pyyhintä� ja pesutoiminnot...............105

lasinpyyhkimien ohjaus*, 
automaattinen.......................................106
lasinpyyhkimien sulat...........................218
lasten turvavaruste*

Air�Seat*...........................................134
Basisfix* ............................................134
istuinkoroke* ....................................134
pikakiinnitys* ....................................134
suositus.............................................134
vauvakaukalo* ...................................134

liikkeellelähtö.......................................143
Limiter�nopeusrajoitin* ......................157
lisälämmitin ............................................98

merkkivalo...........................................42
lukitseminen keskuslukituksen 
häiriötilanteessa ....................................14
lukituksen avaaminen 
keskuslukituksen häiriötilanteessa .......15
lukituspainike.........................................15
lukkiutumaton jarrujärjestelmä, 
katso abs
lumiketjut*............................................273
luokitusnumerot ...................................278
lähestymisvalot*.....................................59

lähivalot
kytkeminen päälle ja pois päältä........ 58
ulkomaanmatkat .................................. 58

lämmitys ................................................. 96
ikkunoiden sulattaminen................... 101
ilmanjako............................................. 97
ilmasuuttimet ...................................... 96
istuinlämmittimet* ............................ 109
kiertoilma............................................ 99
lisälämmitin......................................... 98
lämpötila ............................................. 98
puhaltimen nopeussäädin ................... 96
raitisilma............................................. 99
seisontalämmitin* ............................... 98
takalasi ............................................. 107
ulkotaustapeilit* ............................... 108

lämpötila
säätäminen.......................................... 98
ulkolämpötilan ilmaisin* ..................... 48

M
matkamittari........................................... 48
matkamittarin lukema ............................ 48
matkapuhelin

handsfree�laite*................................. 85
puhelinteline* ..................................... 82

matkustajan istuin
taittaminen kokoon ............................. 20

matkustajan turvatyyny ....................... 169
matot* .................................................. 137
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Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

merkkivalo
abs .............................................. 36, 164
akku..................................................... 41
esp ...................................................... 38
hehkutus ............................................. 42
jarrujärjestelmä......................... 37, 164
kaukovalot........................................... 37
lisälämmitin......................................... 42
moottorivika........................................ 43
suuntavilkut ........................................ 41
takasumuvalo ...................................... 38
turvatyyny................................... 39, 171
yleistä ................................................. 34
öljynpaine ........................................... 41

mitat ..................................................... 275
mittaristo ............................................... 34

merkkivalo .......................................... 34
näyttö.................................................. 44

monitoimi�ilmaisin ................................. 48
monitoimilaatikko* ............................... 196
moottori

käynnistäminen................................. 141
pysäyttäminen................................... 147
tekniset tiedot .................................. 268

moottoritila .......................................... 207
moottoriöljy ......................................... 276

laadut................................................ 209
lisääminen......................................... 208
täyttömäärä ...................................... 276
öljymäärän tarkistaminen................. 206

mäkikäynnistys .................................... 259

N
navigointijärjestelmä* ...........................72
nopeusmittari.........................................34
näyttö .....................................................44

valaistus ..............................................44

O
ohjauspyörän vaihdepainikkeet* .........138
ohjaustehostin*....................................261
ohjekilvet ja �tarrat.............................266
omapaino ..............................................274
osamatkamittari .....................................48
ovien lukitseminen

merkkivalo...........................................12
oviverkkotasku* ...................................181

P
palosammutin*......................................263
paristo

avain....................................................15
peilit

kuljettajan häikäisysuojan peili* ........91
sisätaustapeili.....................................23
ulkotaustapeilit ...................................22

perusteline* .........................................198
peruuttaminen......................................144
pesunestesuuttimet .............................218
pistorasia .............................................235
polkupyöräteline* ................................198

polttimot
ajovalot ............................................. 232
takavalot ........................................... 233
vaihtaminen....................................... 232

polttoaine............................................. 204
kulutus .............................................. 269
vähimmäislaatu ................................. 275

polttoainemäärä
ilmaisin................................................ 45

polttoainesäiliön luukku ...................... 205
polttoainesäiliön tilavuus .................... 275
puhdistaminen, katso hoito
puhelinteline* ........................................ 82
pysäköiminen ....................................... 147
pyörien lukkomutterit* ........................ 243
pyörien vaihtaminen, katso rengasrikko
pyörät .................................................. 243

tekniset tiedot .................................. 271
vaihtaminen keskenään..................... 247

päivävalot*............................................. 60

R
radio

smart radio five* ................................ 71
smart radio one* ................................ 69
smart radio three* ............................. 70

raitisilma................................................ 99
rengaspaineet ..................................... 215

tarkistaminen.................................... 217
taulukko ............................................ 276
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Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

rengasrikko ......................................... 248
rengasrikkosarja* ............................... 236
renkaat................................................. 243

kesä................................................... 245
kiristysmomentti............................... 251
kulutuspinnan urasyvyys.................. 246
rengaspaine...................................... 215
talvi ................................................... 245
tekniset tiedot .................................. 271
vauriot .............................................. 247

S
savukkeensytytin ................................. 235
seisontajarru....................................... 160
seisontalämmitin* .................................. 98
seisontavalot ......................................... 58
sisäaukaisin ........................................... 14
sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) 
liitin...................................................... 226
sisätaustapeili

säätäminen.......................................... 23
sisävalot................................................. 62
sivuikkunat............................................. 24
sivuturvatyynyt* .................................. 166
smartmove Assistance ......................... 266
smart�äänentoistopaketti*.................... 87
softip.................................................... 145
softouch* ............................................. 146
suksipidike* ......................................... 198
sulakerasia .......................................... 227

sulakkeet ..............................................227
sumuvalot*..............................................63
suojakaukalo*.......................................186
suojapeite*...........................................110
suorituskyky.........................................270
suuntavilkut............................................65

merkkivalo...........................................41
sähköjärjestelmän sulakkeet ...............227
sähkö�/elektroniikkalaitteet

jälkiasentaminen ...............................277
säilytysalustat

juomateline* ......................................178
kolikkolokero.....................................174
oviverkkotasku* ................................181
tavaralaukku*, 
matkustajan jalkatilassa ...................182
tavaraverkkolokero...........................186
verkkotasku* .....................................190

T
takakuomu ............................................113

huomautukset ....................................122
näyttö ................................................114
puhdistaminen...................................126
vika....................................................122

takalasi
puhdistaminen...................................127

takalasinlämmitin .................................107
takalasinpyyhin ....................................105

takaluukku
cabrio ............................................... 185
coupé ................................................ 183

takasumuvalo ......................................... 64
merkkivalo .......................................... 38

takateline* ........................................... 198
takavalojen polttimot........................... 233
talvikäyttö ............................................ 149
talvirenkaat ......................................... 245
tankkaaminen ....................................... 204

jäännöstilavuusilmaisin ...................... 45
tavaralaukku*, matkustajan jalkatilassa ...
182
tavarapidike*....................................... 187
tavaratila ............................................. 183
tavaratilan suojakaukalo*.................... 186
tavaratilan suojalevy* ......................... 188
tavaraverkkolokero ............................. 186
tekniset tiedot

auton mitat........................................ 275
auton paino ....................................... 274
huippunopeus ................................... 270
jäähdytysneste ................................. 276
kiihtyvyys.......................................... 270
polttoaineen kulutus......................... 269

Tempomat�vakionopeussäädin* .......... 154
totutusajo ............................................ 139
tuhkakuppi ........................................... 177
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Hakemisto

Kaikki tähdellä (*) merkityt tekstit kuvaavat joko tehtaassa asennettavia erikoisvarusteita tai alkuperäisiä smart�lisävarusteita.

turvatyyny............................................ 166
matkustaja ........................................ 169
merkkivalo .......................................... 39
sivuturvatyynyt................................. 166

turvavarusteet
lasten* .............................................. 130
merkkivalo .......................................... 39
turvatyynyt ....................................... 166
turvavyö.............................................. 25
turvavyönkiristin................................ 29
turvavyövoimanrajoittimet ................. 29
vika ................................................... 171

turvavyö................................................. 25
korkeuden säätäminen........................ 28

turvavyön korkeuden säätäminen ......... 28
turvavyönkiristin ................................... 29
turvavyönohjain..................................... 21
turvavyövoimanrajoittimet .................... 29
tuulenohjain* ....................................... 120
tuuli� ja aurinkosuoja* .......................... 92
tuulilasinpyyhkimet.............................. 105
tyyppikilpi............................................ 267
täyttömäärät ........................................ 276

U
ulkolämpötilan ilmaisin* ........................ 48

säätäminen........................................ 103
ulkomaanmatkat ..................................... 58
ulkotaustapeilien lämmittimet*............ 108

ulkotaustapeilit
huomautus .........................................202
säätäminen ..........................................22

V
vaihdeasennon ilmaisin ..........................46
vaihtaminen käsin (softip)....................138
vaihteenvalitsin....................................138

konsoli .................................................56
vaihteiden vaihtaminen

automaattinen (softouch*) ................138
käsin (softip) .....................................138
vika......................................................46

valot........................................................58
ajovalojen korkeuden säätäminen ......61
kaukovalot ...........................................59
kaukovalovilkku ...................................66
lähestymisvalot*..................................59
lähivalot...............................................58
päivävalot* ..........................................60
seisontavalo ........................................58
sisävalot ..............................................62
sumuvalot*...........................................63
takasumuvalo.......................................64

varoituskolmio......................................186
varoitusliivi* ........................................186
varoitusvilkut .........................................66
vauvakaukalo* ......................................134
Vehicle Ident Number (VIN) .................267
verkkotasku* ........................................190

vika
abs�järjestelmä................................ 164
jarrujärjestelmä ............................... 164
kuomujärjestelmä ............................. 122

väliseinä*
cabrio ............................................... 195
coupé ................................................ 193

Y
yleiskäyttöinen handsfree�laite* .......... 85

Ä
äänentoistopaketti*............................... 87
äänitorvi ................................................ 66

Ö
öljy, katso moottoriöljy
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