
GOLDCRUISE VAKIONOPEUDENSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE
 
Vakionopeudensäädin on ajoneuvon varuste, joka automaattisesti ylläpitää kuljettajan säätämää ajonopeutta. 
Vakionopeudensäädintä ohjataan käyttökytkimellä.

ON/ OFF - JÄRJESTELMÄN PÄÄLLE- JA POISKYTKENTÄ
Työnnä käyttökytkimen vipu itsestä poispäin jolloin kytkimellä oleva merkkivalo syttyy vihreänä: laite on kytketty 
valmiustilaan. Työntämällä vipu uudestaan poispäin merkkivalo sammuu: laite on poiskytketty.
 
SET - NOPEUDEN ASETUS
Nopeuden asettamiseksi aja haluamaasi nopeutta, jonka tulee kuitenkin turvallisuussyistä ylittää n. 40 km/h. Työnnä 
käyttökytkintä ylöspäin ja vapauta painike. Nosta tämän jälkeen jalkasi kaasupolkimelta, jolloin haluttu
nopeus on muistissa. Kun nopeus on asetettu palaa käyttö kytkimen merkkivalo oranssina. Nopeus säilyy vakiona 
vaihdellen ± 2 km/h riippuen moottorin ominaisuuksista.
Nopeusmuisti: Paina kaasupoljinta halutessasi nostaa nopeutta hetkellisesti (esimerkiksi ohitustilanteissa). 
Vapauttaessasi kaasupolkimen asetettu nopeus palautuu.
 
RES - NOPEUDEN PALAUTTAMINEN ASETETTUUN
Ajettaessa vakionopeudensäätimellä asetettua nopeutta ja painetaan jarrua, kytkeytyy säädin välittömästi pois päältä. 
Painamalla käyttökytkin hetkeksi alaspäin kiihdyttää vakionopeudensäädin muistissa olevaan nopeuteen. Tämä 
nopeusmuisti nollautuu kun laite kytketään pois päältä.
 
“+” ASETETUN NOPEUDEN NOSTO
Työnnä nopeuden ollessaan asetettu käyttökytkintä ylöspäin jolloin nopeus kasvaa, kunnes vapautat kytkimen. Uusi 
nopeus asettuu automaattisesti muistiin. Yhdellä lyhyellä “+” -asennon käytöllä nopeus nousee n. 1 km/h.
 
“-” ASETETUN NOPEUDEN LASKU
Työnnä nopeuden ollessaan asetettu käyttökytkintä alaspäin jolloin nopeus laskee, kunnes vapautat kytkimen. Uusi 
nopeus asettuu automaattisesti muistiin. Yhdellä lyhyellä “-” -asennon käytöllä nopeus laskee n. 1 km/h.
 
CANCEL - NOPEUDEN SÄÄDÖN KESKEYTTÄMINEN
Vetämällä käyttökytkimen vipua itseäsi päin keskeytetään nopeuden säätö. Lisäksi säätö keskeytyy kun:
- jarrupoljinta painetaan,
- kytkinpoljinta painetaan,
- vaihtamalla vaihde vapaalle,
- kytkemällä laite pois päältä.
 
Vakionopeussäädin tarkkailee toimintaansa sekä moottorin toimintaa. Mikäli poikkeavuuksia esiintyy, kytkeytyy 
vakionopeussäädin pois päältä ja kertoo virheen syyn piippauksilla.
  
MUISTI I JA MUISTI II: KAKSI ASETETTAVAA MUISTIA
Käyttökytkimen vivun päädyssä on muistipainikeet, joilla voidaan hallita kahta esiasetettua nopeusmuistia, jotka eivät 
nollaudu, kun laite kytketään pois päältä.
Asettaaksesi nopeus toimi näin:
- aja haluttua nopeutta,
- paina toista muistipainikettä kunnes kuuluu piipaus.
Halutessasi ajaa esiasetetulla nopeudella paina toista muistipainiketta.


