


Szanowny Kliencie,

Gratulujemy i dziękujemy za wybór samochodu Fiat Ulysse. 
Przygotowaliśmy tę instrukcję, aby umożliwić poznanie każdego szczegółu samochodu Fiat Ulysse i używać go zgod-
nie z jego przeznaczeniem.
Zapraszamy do uważnego przeczytania przed rozpoczęciem pierwszej jazdy tym samochodem.
Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i ostrzeżenia ważne dla eksploatacji samochodu, które ułatwią pełne
wykorzystanie możliwości technicznych Fiata Ulysse; zawierają ponadto wskazania odnoszące się do bezpieczeń-
stwa, integralności samochodu i ochrony środowiska.

W załączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:
• przeglądy techniczne z terminami i warunkami ich wykonania
• zakres usług dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata.

Życzymy miłej lektury i szczęśliwej podróży!

1

W tej Instrukcji obsługi opisane są wszystkie wersje Fiata Ulysse, dlatego należy wziąć pod uwagę 
tylko informacje odnoszące się do wyposażenia, silnika i wersji przez Państwa nabytej.
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KONIECZNIE PRZECZYTAĆ!

TANKOWANIE PALIWA

Silniki JTD: tankować samochód wyłącznie olejem napędowym autoryzowanym odpowiadającym specyfika-
cji europejskiej EN590.

Używanie innych produktów lub mieszanek może poważnie uszkodzić silnik z konsekwencją utraty gwarancji
wynikłych z tych szkód.

URUCHAMIANIE SILNIKA
Silniki JTD: sprawdzić, czy dźwignia hamulca ręcznego jest zaciągnięta; przesunąć dźwignię zmiany biegów 

w pozycję luzu; nacisnąć do oporu pedał sprzęgła nie naciskając pedału przyspieszenia, obrócić kluczyk w wyłączni-
ku zapłonu w M i zaczekać na zgaśnięcie lampki sygnalizacyjnej m, obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w D
i zwolnić natychmiast po uruchomieniu silnika.

Silniki JTD z automatyczn  skrzyni  biegów: sprawdzić, czy dźwignia hamulca ręcznego jest zaciągnięta
i czy dźwignia biegów jest w P lub w N; obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w M i zaczekać na zgaśnięcie lamp-
ki sygnalizacyjnej m, obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w D, bez naciskania pedału przyspieszenia i zwol-
nić natychmiast po uruchomieniu silnika.

PARKOWANIE NA ŁATWO PALNYCH MATERIAŁACH
Podczas normalnego działania katalizator osiąga bardzo wysokie temperatury. Dlatego nie parkować samo-

chodu na suchej trawie, liściach, igłach sosen lub na innych materiałach łatwo palnych: niebezpieczeństwo po-
żaru.

K

�
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URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE AKCESORIA
Jeżeli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalować akcesoria dodatkowe, wymagające ciągłego zasilania

elektrycznego (z ryzykiem stopniowego rozładowania akumulatora), zwrócić się do ASO Fiata która określi
kompletny pobór prądu i zweryfikuje czy instalacja w samochodzie wytrzyma wymagane obciążenie elektrycz-
ne.

�
CODE CARD

Przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie. Wskazane jest, aby mieć zawsze przy sobie kod
elektroniczny podany na karcie kodowej CODE card, potrzebny będzie przy awaryjnym uruchomieniu 
silnika.

OBSŁUGA OKRESOWA
Prawidłowa obsługa umożliwia utrzymanie niezmienionych w czasie osiągów samochodu i charakterystyk bez-

pieczeństwa, gwarantując ochronę środowisku i niskie koszty eksploatacji.

W INSTRUKCJI OBSŁUGI SAMOCHODU…
…podane są informacje, zalecenia, ostrzeżenia ważne dla prawidłowej eksploatacji, bezpieczeństwa jazdy

i dla utrzymania w dobrym stanie samochodu. Szczególnie zwrócić uwagę na symbole " (bezpieczeństwo
osób) # (ochrona środowiska) â (integralność samochodu).

OCHRONA ŚRODOWISKA
Samochód wyposażony jest w system, który umożliwia ciągłą diagnostykę komponentów odpowiedzialnych za

emisję zanieczyszczeń gwarantując najlepszą ochronę środowisku.U
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WITAMY W SAMOCHODZIE Fiat Ulysse

4

Fiat Ulysse jest samochodem kompaktowym o oryginalnej linii, zapewnia wielką przyjemność jazdy w pełni
bezpiecznie i maksymalną ochronę środowisku.

Zastosowano nowe silniki, o dużej niezawodności, zwrócono uwagę na szczegóły, poszukiwano większego kom-
fortu dla kierowcy i dla pasażerów, wszystko to aby docenić zalety Fiata Ulysse.

Oprócz charakterystycznego stylu i zachowania się na drodze zastosowano nowe procesy konstrukcyjne, które
umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Na przykład pierwszy przegląd okresowy samochodu Fiat Ulysse nie jest wykonywany jak tradycyjnie po 1500
km, ale dopiero po 30.000 km przebiegu.
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ZNAKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ JAZDY

Znaki przedstawione na tej stronie są bardzo ważne. W rzeczywistości służą do oznaczania tych fragmentów
instrukcji, które należy przeczytać bardzo uważnie.

Jak widzicie, każdy znak składa się z innego symbolu graficznego pozwala, aby łatwo i szybko zwrócić szczególną
uwagę na zagadnienia mające wpływ na:

5

Bezpieczeństwo osób.
Uwaga. Nieprzestrzeganie zaleceń

podanych obok tego znaku może sta-
nowić poważne niebezpieczeństwo dla
podróżujących.

Ochrona środowiska.
Znak ten wskazuje na działania jakie

trzeba podjąć, aby używanie samocho-
du nie powodowało szkód w środowi-
sku.

Integralność samochodu.
Uwaga. Nieprzestrzeganie zaleceń

podanych obok tego znaku może być
przyczyną szeregu uszkodzeń w samo-
chodzie, a czasami również utraty gwa-
rancji.
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SYMBOLIKA
Na niektórych elementach Waszego

Ulysse lub w ich pobliżu, umieszczone
są specjalne kolorowe naklejki, na któ-
rych symbole przywołują zwrócenie
uwagi i ostrożności, którą użytkownik
powinien zachować, gdy znajduje się
w ich pobliżu.

Po ni żej zo sta ły przed sta wio no w for -
mie stresz czo nej sym bo le prze wi dzia -
ne na ety kie tach za sto so wa ne w Two -
im Ulys se z bo ku kom po nen tów 
któ rych te sym bo le do ty czą.

Ponadto symbole podzielone zostały
na grupy ze wskazaniem oznaczenia
grupy: niebezpieczeństwo, zakaz, zwró-
cenie uwagi, obowiązek, do której sym-
bol należy.

SYMBOLE OZNACZAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Reflektory przednie
Niebezpieczeństwo wyła-

dowań elektrycznych.

Paski napędowe 
i koła pasowe
Elementy w ruchu: nie

zbliżać rąk lub ubrania.

Przewody
klimatyzacji
Nie rozłączać. Gaz o wy-

sokim ciśnieniu.

Akumulator
Płyn powodujący korozję.

Akumulator
Wybuch.

Wentylator
Może uruchomić się au-

tomatycznie przy wyłączo-
nym silniku.

Zbiornik 
wyrównawczy
Nie odkręcać korka zbior-

nika, gdy płyn chłodzący silnika jest 
gorący.

Cewka zapłonowa
Wysokie napięcie.
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SYMBOLE OZNACZAJĄCE
ZAKAZ

Akumulator
Nie zbliżać się z otwar-

tym ogniem.

Akumulator
Nie zbliżać się z dziećmi.

Osłony cieplne 
– paski – koła pasowe
– wentylator

Nie opierać się rękami.

SYMBOLE 
Z OSTRZEŻENIAMI

Katalizator
Nie parkować samocho-

du na podłożu łatwo pal-
nym. Patrz rozdział: „Ochrona środo-
wiska i urządzenia redukujące emisję
zanieczyszczeń”.

Wspomaganie
kierownicy
Nie przekraczać maksy-

malnego poziomu płynu w zbiorniku.
Stosować wyłącznie płyny zalecane
w rozdziale „Pojemności”.

Układ hamulcowy
Nie przekraczać maksy-

malnego poziomu płynu
w zbiorniku. Stosować wyłącznie płyny
zalecane w rozdziale „Pojemności”.

Wycieraczki szyby
przedniej
Stosować wyłącznie płyny

zalecane w rozdziale „Pojemności”.

Silnik
Używać wyłącznie oleje

przewidziane w rozdziale
„Pojemności”.
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Samochody na olej
napędowy 
Używać wyłącznie olej na-

pędowy.

Zbiornik 
wyrównawczy
Stosować wyłącznie płyny

zalecane w rozdziale „Pojemności”.

DIESEL

SYMBOLE OZNACZAJĄCE
OBOWIĄZEK

Akumulator
Chronić oczy.

Akumulator 
Podnośnik
Patrz Instrukcja obsługi.
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PPOOZZNNAAWWAANNIIEE  SSAAMMOOCCHHOODDUU

DESKA ROZDZIELCZA rys. 1

F0B0450b
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1. Bocz ne wy lo ty po wie trza

2. Dźwi gnia le wa: ste ro wa nie świa tła mi ze wnętrz ny mi

3. Sy gnał dźwię ko wy

4. Ze staw wskaź ni ków: wy świe tlacz licz ni ka ki lo me trów
i lamp ki sy gna li za cyj ne

5. Dźwi gnia pra wa, ste ro wa nie wy cie racz ka mi szy by przed -
niej, szy by tyl nej i kom pu te rem po kła do wym

6. Dźwi gnia zmia ny bie gów

7. Środ ko we wy lo ty po wie trza

8. Ob ro to mierz

9. Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd ko ści)

10. Wskaź nik po zio mu pa li wa z lamp ką sy gna li za cyj ną re -
zer wy i wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło dzą ce go sil -
nik z lamp ką sy gna li za cyj ną nad mier nej tem pe ra tu ry

11. Wy świe tlacz ra dio od twa rza cza/sys te mu in fo te le ma -
tycz ne go Con nect (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi -
dzia no) 

12. Ra dio od twa rzacz/sys tem in fo te le ma tycz ny Con nect
(gdzie prze wi dzia no)

13. Air bag pa sa że ra

14. Scho wek

15. Ste ro wa nia kli ma ty za cją au to ma tycz ną

16. Przy cisk świa teł awa ryj nych

17. Za pal nicz ka

18. Scho wek na mo ne ty/roz miesz cze nie ste ro wań zdal nych
sys te mu in fo te le ma tycz ne go Con nect (gdzie prze wi -
dzia no)

19. Kon so la środ ko wa

20. Po piel nicz ka i scho wek na przed mio ty

21. Włącz nik za pło nu

22. Dźwi gnia ste ro wa nia ra dio od twa rza czem w kie row -
ni cy

23. Scho wek na do ku men ty

24. Air bag kie row cy

25. Dźwi gnia ste ro wa nia re gu la to rem sta łej pręd ko ści – cru -
ise con trol

26. Ko rek tor świa teł re flek to rów (z wy jąt kiem wer sji z re -
flek to ra mi Xe non)

27. Włą cze nie/wy łą cze nie sys te mu ASR.
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F0B0401b

SYSTEM FIAT CODE

Aby le piej za bez pie czyć sa mo chód
przed kra dzie żą, wy po sa żo no zo stał
w sys tem elek tro nicz ny blo ku ją cy uru -
cho mie nie sil ni ka (Fiat CO DE), któ ry
uak tyw nia się au to ma tycz nie po wy ję -
ciu klu czy ka z wy łącz ni ka za pło nu. 
Każ dy klu czyk po sia da w uchwy cie
elek tro nicz ne urzą dze nie, któ re funk -
cjo nu jąc mo du lu je sy gnał o czę sto tli -
-wo ści ra dio wej prze sła ny w fa zie 
uru cha mia nia sil ni ka przez an te nę wbu -
do wa ną w wy łącz nik za pło nu. Sy gnał
mo du lo wa ny skła da się z „ha sła”, za po -
mo cą któ re go cen tral ka roz po zna je
klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu i tyl ko
w tym przy pad ku umoż li wia uru cho -
mie nie sil ni ka.

KLUCZYKI rys. 2
Z samochodem dostarczane są:

– dwa kluczyki A gdy samochód wy-
posażony jest w centralny zamek drzwi
sterowany z dystansu i alarm elektro-
niczny;

– dwa kluczyki B gdy samochód wy-
posażony jest w centralny zamek drzwi
sterowany z dystansu i alarm elektro-
niczny i drzwi boczne przesuwne ste-
rowane elektrycznie.

Kluczyki służą do:

– wyłącznika zapłonu;

– zamków drzwi po stronie kierowcy
i pasażera;

– systemu otwierania/zamykania
drzwi z dystansu;

– systemu alarmowego (dla wersji/
rynków, gdzie przewidziano);

– dezaktywacji air bag po stronie pa-
sażera;

– zamka korka zbiornika paliwa;

– zamka schowka.
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Kluczyk rys. 3, wyposażony jest
w dwa przyciski:

A – do sterowania zamkiem central-
nym, włączenia alarmu i funkcji lokali-
zacji;

B – do aktywacji odblokowania zam-
ka centralnego i wyłączenia alarmu.

Po dłuższym naciśnięciu przycisku
A uaktywnia się funkcja nazywana „lo-
kalizacja”: zaświecą się na kilka sekund
wszystkie lampy wewnętrzne wraz
z kierunkowskazami. Ta funkcja jest roz-
poznawana przez system z dystansu
maksymalnie około 30 metrów od sa-
mochodu 

Kluczyk ponadto wyposażony jest
w wkładkę metalową D którą można
złożyć w uchwycie kluczyka po naci-
śnięciu przycisku C.

Aby rozłożyć wkładkę metalową
z uchwytu kluczyka, nacisnąć ponownie
przycisk C.

Przy na ci ska niu przy ci -
sku C, za cho wać mak sy -
mal ną ostroż ność, aby

unik nąć ob ra żeń lub uszko dzenia
przez wy su wa ją cą się z uchwy tu
wkład kę me ta lo wą. Dla te go,
przy cisk na le ży na ci skać tyl ko
wte dy, gdy klu czyk znaj du je się
w pew nej od le gło ści od cia ła,
zwłasz cza od oczu i od ele men -
tów mo gą cych ulec znisz cze niu
(np. ubra nie). Nie po zo sta wiać
klu czy ka bez nad zo ru, aby unik -
nąć przypadkowego naciśnięcia
przycisku C przez dzie ci.

rys. 3

F0B0402b
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Razem z kluczykami dostarczana jest
karta kodowa – CODE card rys. 5 na
której podany jest kod elektroniczny
używany przez ASO Fiat przy każ-
dym sprawdzeniu „zatrzymania samo-
chodu”. 

Kluczyk rys. 4 posiada 4 przyciski:

A – do aktywacji sterowania zamkiem
centralnym, włączenia alarmu i funkcji
lokalizacji;

B – do aktywacji odblokowania zam-
ka centralnego i wyłączenia alarmu;

C – do aktywacji sterowania otwar-
cia/zamknięcia drzwi bocznych prze-
suwnych prawych;

D – do aktywacji sterowania otwar-
cia/zamknięcia drzwi bocznych prze-
suwnych lewych. 

Po dłuższym naciśnięciu przycisku
A uaktywnia się funkcja nazywana „lo-
kalizacja”: zaświecą się na kilka sekund
wszystkie lampy wewnętrzne wraz
z kierunkowskazami. Ta funkcja jest
rozpoznawana przez system z dystan-
su maksymalnie około 30 metrów od
samochodu. 
Kluczyk posiada ponadto wkładkę me-

talową F którą można złożyć w uchwy-
cie kluczyka po naciśnięciu przycisku E. 

Nadajnik wbudowany w kluczyk funk-
cjonuje na częstotliwości radiowej.

OSTRZEŻENIE Aby zapewnić nie-
zawodne działanie urządzeń elektro-
nicznych znajdujących się w kluczyku,
należy chronić je przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

Przy na ci ska niu przy ci -
sku E, za cho wać mak sy -
mal ną ostroż ność, aby

unik nąć ob ra żeń lub uszko dzenia
przez wy su wa ją cą się z uchwy tu
wkład kę me ta lo wą. Dla te go,
przy cisk na le ży na ci skać tyl ko
wte dy, gdy klu czyk znaj du je się
w pew nej od le gło ści od cia ła,
zwłasz cza od oczu i od ele men -
tów mo gą cych ulec znisz cze niu
(np. ubra nie). Nie po zo sta wiać
klu czy ka bez nad zo ru, aby unik -
nąć przypadkowego naciśnięcia
przycisku E przez dzie ci.

Mocne uderzenia mogą
uszkodzić elementy elek-
troniczne znajdujące się

w kluczyku.

rys. 4

F0B0403b

Aby wysunąć wkładkę metalową
z uchwytu kluczyka, nacisnąć ponownie
przycisk E.
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WYMIANA BATERII 
W KLUCZYKU rys. 6-7
Jeżeli po naciśnięciu przycisku pilota drzwi

nie zamkną się lub nie będzie sygnalizacji wi-
zualnej (kierunkowskazy) potwierdzającej
wykonania operacji należy wymienić bate-
rię na nową tego samego typu:

– otworzyć wkładkę metalową;
– otworzyć pokrywę z tworzywa A

podważając ją w przystosowanym miej-
scu B;
– wyjąć obwód drukowany C zawiera-

jący baterię;
– wyjąć baterię D i wymienić ją na no-

wą przestrzegając wskazanej biegunowo-
ści;
– włożyć obwód drukowany C z bate-

rią zwróconą do wnętrza; 
– zamknąć pokrywę z tworzywa A.

Ponieważ alarm elektroniczny pobie-
ra energię, jeżeli przewiduje się nie uży-
wanie samochodu przez dłużej niż mie-
siąc, aby uniknąć rozładowania akumu-
latora, zaleca się nie włączać alarmu
elektronicznego zamykając samochód
jedynie kluczykiem.

W przypadku zmiany
użytkownika samochodu
niezbędne jest, aby nowy

użytkownik otrzymał wszystkie
kluczyki oraz kartę kodową CO-
DE card.

rys. 5

F0B0404b

rys. 6

F0B0440b

rys. 7

F0B0441b

Ten kod pokryty jest specjalnym lakie-
rem, który należy usunąć w przypadku
użycia karty kodowej – CODE card. Za-
leca się więc przechowywać kartę ko-
dowa CODE w miejscu bezpiecznym;
nie w samochodzie.

Rozładowane baterie są
szkodliwe dla środowiska.
Powinny być zbierane 

w odpowiednich pojemnikach
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Można również oddać je
do ASO Fiata, które zajmują się
ich złomowaniem. Nie wystawiać
baterii na działanie otwartego
ognia lub wysokich temperatur.
Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci.
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DUPLIKATY KLUCZYKÓW
Odnośnie duplikatów kluczyków

zwrócić się do ASO Fiata, przynosząc
ze sobą kartę kodową – CODE card
i wszystkie posiadane kluczyki.

Kody kluczyków pominięte podczas
nowej procedury zapamiętania zostaną
skasowane z pamięci systemu, aby za-
gwarantować, że ewentualnie zgubio-
nym kluczykiem nie będzie można uru-
chomić silnika.

W przypadku zmiany właściciela sa-
mochodu niezbędne jest, aby nowy
właściciel otrzymał wszystkie kluczyki
oraz kartę kodową CODE card.

FUNKCJONOWANIE
Za każdym razem, gdy kluczyk obró-

cony zostanie w wyłączniku zapłonu
w pozycję S system Fiat CODE dez-
aktywuje funkcje centralki elektronicz-
nej kontroli silnika.

Przy każdym uruchomienia silnika, ob-
racając kluczyk w pozycję M, central-
ka systemu Fiat CODE przesyła do cen-
tralki kontroli silnika kod rozpoznania,
aby dezaktywować zablokowane funk-
cje. Przesłanie kodu rozpoznania, za-
szyfrowanego i zmiennego nastąpi 
tylko wtedy jeżeli centralka systemu
rozpozna kod przesyłany przez kluczyk,
w którego wnętrzu znajduje się nadaj-
nik elektroniczny, poprzez antenę zin-
tegrowaną z wyłącznikiem zapłonu.

Jeżeli kod kluczyka nie zostanie roz-
poznany prawidłowo, zaleca się obró-
cić kluczyk w pozycję S i następnie 
ponownie w M; jeżeli zablokowanie
występuje nadal spróbować innym klu-
czykiem z wyposażenia samochodu.

Jeżeli i to nie przyniesie rezultatu uru-
chomienia silnika, zwrócić się do ASO
Fiata.

OSTRZEŻENIE Każdy kluczyk po-
siada swój własny kod, różny od pozo-
stałych i dlatego musi być zapamiętany
w centralce systemu. Aby zapamiętać
nowe kluczyki, zwrócić się wyłącznie do
ASO Fiata przynosząc ze sobą
wszystkie właściwe kluczyki, kartę ko-
dową – CODE card, dokument tożsa-
mości i dokumenty potwierdzające wła-
sność samochodu.

Kody kluczyków nie obec-
ne podczas procedury za-
pamiętania zostaną skaso-

wane, to gwarantuje, że kluczy-
kiem ewentualnie zgubionym lub
skradzionym nie będzie możliwe
uruchomienie sinika.
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ALARM 
ELEKTRONICZNY 
(dla wersji/ rynków
gdzie przewidziano)

Samochód wyposażony jest w alarm
elektroniczny z zabezpieczeniem ob-
wodowym (zewnętrznym) i objęto-
ściowym (wewnętrznym). Aby włączyć
nacisnąć przycisk A-rys. 8 w kluczy-
ku z wbudowanym pilotem. 

Włączenie sygnalizowane jest miga-
niem kierunkowskazów i następnie mi-
ganiem diody A-rys. 9 znajdującej się
w desce rozdzielczej.

Zamykając drzwi obracając klu-
czyk w zamku drzwi alarm nie
włączy się. 

Kiedy włącza się alarm
Syrena włączy się, kierunkowskazy

będą migać przez 30 sekund gdy:

– zostaną otwarte drzwi, pokrywa
komory silnika, pokrywa bagażnika lub
dach otwierany (dla wersji/rynków
gdzie przewidziano);

– rozpoznana zostanie zmiana obję-
tościowa wewnątrz samochodu (nie
pozostawiać szyb otwartych lub zwie-
rząt w samochodzie przy włączonym
alarmie);

– rozpoznana zostanie próba neutra-
lizacji alarmu elektronicznego bez uży-
cia pilota.

Wyłączenie alarmu
Wykonuje się naciśnięciem przycisku

B-rys. 8 w pilocie.

Kierunkowskazy będą migały szybko
przez kilka sekund.

Jeżeli w tym czasie alarm jest aktyw-
ny, dioda A-rys. 9 miga szybko. Aby
przerwać pulsowanie obrócić kluczyk
w pozycję M.

rys. 8

F0B0405b

rys. 9

F0B0003b
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Wyłączenie funkcji
objętościowej
Przed włączeniem alarmu nacisnąć

przycisk A-rys. 10 dostępny przy
otwartych drzwiach, dioda A-rys. 9,
umieszczona w desce rozdzielczej, za-
świeci się.

W tym przypadku, po włączeniu alar-
mu, aktywne jest tylko zabezpieczenie
obwodowe (zewnętrzne).

Drugie naciśnięcie przycisku A-rys. 10,
umożliwia powrót do normalnego za-
bezpieczenia zewnętrznego i wewnętrz-
nego.

Wyłączenie bez użycia pilota
Aby to wykonać, należy:

– otworzyć drzwi kluczykiem (syrena
rozpocznie funkcjonowanie);

– w ciągu 10 sekund obrócić kluczyk
w wyłączniku zapłonu w pozycję M
i następnie nacisnąć przycisk A-rys. 10,
syrena wyłączy się.

Jeżeli trzeba powtórzyć operację, za-
czekać do następnego włączenia się sy-
reny.

PROGRAMOWANIE 
SYSTEMU
Samochód dostarczany jest z alar-

mem elektronicznym już zaprogramo-
wanym przez ASO Fiata. Aby wyko-
nać kolejne programowanie, zaleca się
zwrócić do ASO Fiata.

ZAMAWIANIE PILOTÓW
DODATKOWYCH
Jeżeli w okresie eksploatacji samo-

chodu z jakiegokolwiek powodu będzie
potrzeba zamówienia nowego kluczy-
ka z pilotem, zwrócić się bezpośrednio
do ASO Fiata, przynosząc ze sobą
wszystkie posiadane kluczyki, kartę ko-
dową – CODE card, dokument tożsa-
mości i dokumenty potwierdzające
własność samochodu.

rys. 10

F0B0218b
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WŁĄCZNIK
ZAPŁONU rys. 11

Kluczyk można obrócić w 4 różne
pozycje:

S – silnik wyłączony, kluczyk można
wyjąć, blokada kierownicy włączona;

M – pozycja jazdy;

D – pozycja niestabilna przy urucha-
mianiu silnika.

Opuszczając samochód
wyjąć zawsze kluczyk z wy-
łącznika zapłonu,  uniknie

się przypadkowego uruchomienia
sterowań. Pamiętać o zaciągnięciu
hamulca ręcznego i jeżeli samochód
jest na wzniesieniu, włączyć pierw-
szy bieg. Gdy samochód stoi na
spadku drogi, włączyć bieg wstecz-
ny. Nie pozostawiać nigdy dzieci
w samo-chodzie bez nadzoru.

BLOKADA KIEROWNICY

Włączenie: gdy wyłącznik zapłonu
jest w S, wyjąć kluczyk i obrócić kie-
rownicą aby włączyła się blokada.

Wyłączenie: poruszać lekko kie-
rownicą w obie strony i obrócić klu-
czyk w M.

Nigdy nie wyjmować
kluczyka z wyłącznika za-
płonu gdy samochód je-

dzie. Kierownica zablokuje się au-
tomatycznie przy pierwszym
skręcie. Obowiązuje to również
także w przypadku holowania sa-
mochodu.

rys. 11

F0B0406b

W przypadku narusze-
nia wyłącznika zapłonu
(np. przy próbie kradzie-

ży) sprawdzić jego funkcjonowa-
nie w ASO Fiata przed dalszą
jazdą.

Bezwzględnie zabrania
się jakichkolwiek czynno-
ści po zakupieniu samo-

chodu obejmujących kierownicę
lub kolumnę kierownicy (np.
montaż urządzeń zapobiegają-
cych przed kradzieżą), które mo-
gą spowodować, oprócz utraty
osiągów systemu i gwarancji, po-
ważne problemy z bezpieczeń-
stwem, a także nie odpowiadać
homologacji samochodu.
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DRZWI krywa bagażnika zablokują się automa-
tycznie; aktywacja tej funkcji sygnalizo-
wana jest po każdym obróceniu kluczy-
ka w pozycję M sygnałem akustycznym
(„bip”). Aby wyłączyć tę funkcję nacisnąć
i przytrzymać naciśnięty dłużej niż trzy
sekundy przycisk A-rys.12.

DEZAKTYWACJA
ELEKTRYCZNA STEROWAŃ
DRUGIEGO RZĘDU SIEDZEŃ
rys. 13
W pobliżu sterowań otwarcia/ za-

mknięcia podnośników szyb po stronie
kierowcy znajduje się przycisk A któ-
ry blokuje sterowania elektryczne tyl-
nych rzędów siedzeń, uniemożliwiając
otwarcie szyb, dachu otwieranego (dla
wersji/rynków, gdzie przewidziano) 
i drzwi bocznych przesuwnych drugie-
go rzędu siedzeń.

DRZWI PRZEDNIE

Otwarcie/zamknięcie ręczne 
z zewnątrz rys. 14
Otwarcie: obrócić kluczyk w pozy-

cję 1 i pociągnąć ZA klamkę w kie-
runku pokazanym strzałką.

Zamknięcie: zamknąć drzwi i ob-
rócić kluczyk w pozycję 2.

OSTRZEŻENIE Przed obróce-
niem, kluczyk musi być włożony całko-
wicie do zamka.

rys. 12

F0B0012b

rys. 13

F0B0013b

rys. 14

F0B0407b

Używać zawsze tego
urządzenia przy przewo-
żeniu dzieci.Przed otwarciem drzwi

upewnić się, czy manewr
ten zostanie wykonany

bezpiecznie.

Po otwarciu drzwi i wyłączeniu kluczy-
kiem włącznika zapłonu , sygnalizator aku-
styczny ostrzeże, że światła zewnętrzne
pozostały włączone. Sygnał akustyczny
wyłączy się po wyłączeniu świateł, za-
mknięciu drzwi lub po uruchomieniu sil-
nika. Samochód wyposażony jest w przy-
cisk A-rys. 12, umieszczony w pobliżu
przedniej lampy sufitowej, do zabloko-
wania/odblokowania drzwi elektrycznie 
z wnętrza samochodu.

Samochód dostarczany jest z włączo-
nym systemem określanym jako 
„autoclose”; w rzeczywistości po prze-
kroczeniu prędkości 10 km/h drzwi i po-
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Otwarcie/zamknięcie ręczne
z wnętrza rys. 15
Otwarcie: pociągnąć za klamkę A.

Zamknięcie: zamknąć drzwi i naci-
snąć przycisk A-rys. 13.

DRZWI PRZESUWNE

Otwarcie ręczne z zewnątrz
rys. 16
Pociągnąć za klamkę A i przesunąć

w kierunku pokazanym strzałką. Drzwi
boczne przesuwne wyposażone są
w ogranicznik, który blokuje otwarcie
na końcu skoku.

Zamknięcie ręczne z zewnątrz
rys. 17
Przy drzwiach otwartych, nacisnąć

przycisk wewnętrzny A i zamknąć
skrzydło drzwi.

Otwarcie/zamknięcie ręczne 
z wnętrza rys. 17

Otwarcie drzwi tylnych
możliwe jest tyko jeżeli
urządzenie „zabezpiecza-

jące dzieci” jest wyłączone.

Otwarcie: upewnić się czy urządze-
nie zabezpieczające dzieci jest wyłą-
czone następnie pociągnąć za klamkę
B w kierunku wskazanym strzałką.

Zamknięcie: nacisnąć przycisk A,
także przed zamknięciem drzwi.

Urządzenie automatycznie blokuje
otwarcie drzwi przesuwnych lewych
przy otwartej pokrywie wlewu paliwa.

rys. 15

F0B0010b

rys. 16

F0B0009b

rys. 17

F0B0011b
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Otwarcie/zamknięcie pilotem 
z zewnątrz rys. 18
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
Drzwi prawe: nacisnąć przycisk

A w kluczyku z pilotem.

Drzwi lewe: nacisnąć przycisk B
w kluczyku z pilotem.

Otwarcie/zamknięcie
elektryczne z wnętrza rys. 19-20 
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
Z pierwszego rzędu:

– aby otworzyć drzwi przesuwne le-
we nacisnąć przycisk A, zamek odblo-
kuje się i drzwi przesuwne otworzą się;

– aby zamknąć drzwi przesuwne le-
we nacisnąć ponownie przycisk A,
drzwi zamkną się, ale zamek nie za-
blokuje się; aby zablokować drzwi ko-
nieczne jest naciśnięcie przycisku C;

– aby otworzyć drzwi przesuwne pra-
we nacisnąć przycisk B, zamek odblo-
kuje się i drzwi przesuwne otworzą się;

– aby zamknąć drzwi przesuwne pra-
we nacisnąć ponownie przycisk B,
drzwi zamkną się, ale zamek nie za-
blokuje się; aby zablokować drzwi ko-
nieczne jest naciśnięcie przycisku C. 

Z drugiego rzędu:

– aby otworzyć/zamknąć nacisnąć
przycisk D w drzwiach przesuwnych.

Drzwi przesuwne wyposażone są
w system zapobiegający przed zgnie-
ceniem, które interweniuje zgodnie
z dwoma logikami funkcjonowania:

– w fazie otwierania: przy wystą-
pieniu przeszkody drzwi zatrzymują się
automatycznie;

– w fazie zamykania: przy wystą-
pieniu przeszkody drzwi zatrzymują się
i zmieniają automatycznie kierunek
przesuwania na całkowite otwarcie;
w tym przypadku, aby przywrócić pra-
widłowe funkcjonowanie konieczne
jest uruchomienie sterowania elek-
trycznego za pomocą odpowiednich
przycisków znajdujących się w pilocie,
w przedniej lampie sufitowej lub na
słupku drzwi.

Obu fazom towarzyszy sygnalizacja
akustyczna

rys. 18

F0B0408b

rys. 19

F0B0409b

rys. 20

F0B0221b
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ZAMEK CENTRALNY

Z zewnątrz
Przy drzwiach zamkniętych: włożyć

i obrócić kluczyk w zamku drzwi po
stronie kierowcy.

Z wnętrza
Przy drzwiach zamkniętych: nacisnąć

przycisk C-rys. 19 znajdujący się
w pobliżu przedniej lampy sufitowej.

Naciśnięcie przycisków w drzwiach
tylnych spowoduje zablokowanie tylko
tych drzwi.

OSTRZEŻENIE Jeżeli jedne z drzwi
nie są dobrze zamknięte lub jest uszko-
dzenie w układzie, zamek centralny
wstrzyma automatycznie sterowanie
zamknięcia; po kilku próbach nastąpi
wyłączenie urządzenia na około 20 se-
kund. W czasie tych 20 sekund można
zablokować lub odblokować drzwi
ręcznie, bez interwencji systemu elek-
trycznego. Po 20 sekundach centralka
jest ponownie gotowa do przyjmowa-
nia sterowań.

Jeżeli zostanie usunięta przyczyna bra-
ku funkcjonowania, urządzenie zacznie
normalnie funkcjonować, w przeciw-
nym razie powtórzy cykl wyłączania.

Alarm „otwarte drzwi”
Jeżeli, przy uruchomionym silniku,

jedne z drzwi nie są zamknięte, zosta-
nie wyświetlony na ekranie wyświetla-
cza wielofunkcyjnego odpowiedni ko-
munikat oraz towarzyszący mu sygnał
akustyczny.

SUPERBLOKADA DRZWI 
(dla wersji/rynków gdzie
przewidziano)
Aby włączyć superblokadę drzwi za

pomocą pilota, nacisnąć jeden raz przy-
cisk A-rys. 8 i następnie, w ciągu 5 se-
kund od pierwszego naciśnięcia, naci-
snąć ponownie przycisk; po pierwszym
zatrzaśnięciu zamka będzie wyczuwal-
ny drugi, który sygnalizuje włączenie
urządzenia.

Aby włączyć superblokadę drzwi przy
użyciu kluczyka, włożyć go do zamka
i przytrzymać w pozycji zamknięcia
przez kilka sekund aż do usłyszenia
drugiego zatrzasku, który sygnalizuje
włączenie urządzenia.

Ta operacja jest konieczna, gdy nie za-
mierza się włączyć alarmu elektronicz-
nego.

Po włączeniu superblo-
kady drzwi, nie będzie
możliwe otwarcie drzwi

także z wnętrza samochodu; dla-
tego upewnić się przed zamknię-
ciem drzwi, czy w samochodzie
ktoś nie pozostał.

Wyłącza się po otwarciu drzwi klu-
czykiem lub pilotem po naciśnięciu
przycisku B-rys. 8.
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ZABEZPIECZENIE
DZIECI

Urządzenie „zabezpieczenie dzieci”
może być dwóch typów: zabezpiecze-
nie elektryczne lub zabezpieczenie me-
chaniczne.

ZABEZPIECZENIE
ELEKTRYCZNE 
rys. 21
W pobliżu przycisków sterujących

otwarciem/zamknięciem elektrycznym
szyb po stronie kierowcy jest przycisk
A który blokuje przyciski sterowania
elektrycznego tylnych rzędów siedzeń,
uniemożliwiając otwarcie szyb, dachu
otwieranego (dla wersji/rynków gdzie
przewidziano) i drzwi bocznych prze-
suwnych drugiego rzędu siedzeń.

Jakakolwiek regulacja
może być wykonywana
wyłącznie w zatrzyma-

nym samochodzie.

Używać zawsze tego
urządzenia, gdy przewo-
zi się dzieci.

2

1

rys. 22

F0B0014b

rys. 21

F0B0014b

ZABEZPIECZENIE
MECHANICZNE 
rys. 22
Drzwi tylne przesuwne wyposażone

są w urządzenie blokujące, które unie-
możliwia otwarcie z wnętrza:

pozycja 1 – urządzenie wyłączone
(drzwi można otworzyć z wnętrza);

pozycja 2 – urządzenie włączone
(drzwi zablokowane).

Urządzenie pozostaje włączone tak-
że po odblokowaniu elektrycznym
drzwi.

Po włączeniu urządzenia
zabezpieczenia w obu
drzwiach przesuwnych,

sprawdzić skuteczność włączenia
pociągając za klamki wewnętrz-
ne otwarcia drzwi.

Używać zawsze tego za-
bezpieczenia gdy prze-
woźmy dzieci.

OSTRZEŻENIE Urządzenie działa
tylko w odpowiednich drzwiach.
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Po zwolnieniu dźwigni 
regulacyjnej, sprawdzić za-
wsze czy siedzenie zablo-

kowało się w prowadnicach, pró-
bując przesunąć je do przodu i do
tyłu. Brak tego zablokowania mo-
że spowodować niespodziewanie
przesunięcie siedzenia i spowodo-
wać utratę kontroli nad samo-
chodem.

REGULACJA POCHYLENIA
OPARCIA rys. 24
Poruszając dźwignią A, uzyskuje się

wymaganą pozycję oparcia następnie
zwolnić ją.

REGULACJA WYSOKOŚCI 
(SIEDZENIE KIEROWCY) 
rys. 24
Aby podnieść siedzenie, przesunąć

dźwignię B do góry następnie poruszać
dźwignią (w górę i w dół) aż uzyska-
my wymaganą wysokość. Aby opuścić
siedzenie, przesunąć dźwignię B w dół
następnie przesuwać dźwignię (w gó-
rę i w dół) aż uzyskamy wymaganą wy-
sokość.

OSTRZEŻENIE Regulację wyso-
kości siedzenia należy wykonać siedząc
na siedzeniu kierowcy. Nie wymonto-
wywać siedzeń, ani nie wykonywać ja-
kichkolwiek modernizacji i/lub napraw:
operacje wykonane nieprawidłowo
mogą zaszkodzić w funkcjonowaniu
urządzeń bezpieczeństwa; zwrócić się
zawsze do ASO Fiata.

REGULACJA LĘDŹWIOWA 
rys. 25
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
Gwarantuje lepsze podparcie pleców.

Podnieść lub opuścić dźwignię A aż
uzyskamy wymaganą regulację.

SIEDZENIA
PRZEDNIE

REGULACJA WZDŁUŻNA 
rys. 23
Podnieść dźwignię A i przesunąć sie-

dzenie do przodu lub do tyłu.

rys. 24

F0B0015b

rys. 25

F0B0188b

rys. 23

F0B0016b
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SIEDZENIA PRZEDNIE
OGRZEWANE
REGULOWANE
ELEKTRYCZNIE 
rys. 26-27
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
Regulacje można wykonać przy klu-

czyku w wyłączniku zapłonu w pozycji
M i przez czas około 1 minuty po ob-
róceniu kluczyka w S.

A – przycisk przesuwania wzdłużne-
go (do przodu/do tył) i do regulacji wy-
sokości;

B – przycisk regulacji oparcia;

C – przycisk sterujący włączeniem/
wyłączeniem ogrzewania siedzenia przy
silniku uruchomionym, regulacja w 4
różnych poziomach: 0 (wyłączone), 1
(ogrzewanie minimalne), 2 (ogrzewa-
nie średnie), 3 (ogrzewanie maksymal-
ne);

D – Przycisk sterujący zapamiętaniem
pozycji siedzenia kierowcy. 

PROCEDURA ZAPAMIĘTANIA
POZYCJI SIEDZENIA
KIEROWCY rys. 27
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
System umożliwia zapamiętanie 2 róż-

nych pozycji siedzenia kierowcy za po-
mocą przycisków 1 i 2.
Aby zapamiętać pozycję za pomocą

przycisków 1 i 2, przy kluczyku w wy-
łączniku zapłonu w pozycji M, należy:
– wyregulować siedzenie w żądaną po-

zycję;
– nacisnąć przycisk M i następnie,

w ciągu 4 sekund, przycisk 1 aby zapa-
miętać regulację w „pamięci 1” lub przy-
cisk 2 aby zapamiętać regulację
w „pamięci 2”.
Zapamiętanie potwierdzone zostanie

sygnałem akustycznym.

Przywołanie zapamiętanej
pozycji
Przy silniku wyłączonym: nacisnąć

krótko przycisk 1 lub 2.

OSTRZEŻENIE Po 5 kolejnych
przywołaniach zapamiętanej pozycji
system spowoduje zablokowanie od-
powiedniego przycisku sterującego,
które zostanie przywrócone po uru-
chomieniu silnika.

Przy silniku uruchomionym: nacisnąć
i przytrzymać naciśnięty przycisk 1 lub
2 aż uzyskamy zapamiętaną pozycję.

rys. 26

F0B0020b

rys. 27

F0B0285b
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SIEDZENIA PRZEDNIE
OBROTOWE 
rys. 28-29-30
Siedzenia przednie (kierowcy i pasaże-

ra) można obrócić o 180° do wnętrza
samochodu, przybierając konfigurację
„salonową”.

Odnośnie tej operacji, z zewnątrz sa-
mochodu, należy wykonać:

– ustawić oparcie siedzenia w pozycji
pionowej;

– ustawić siedzenie w pozycji „całko-
wicie do przodu”;

– dla siedzenia po stronie kierowcy
(dla wersji/rynków, gdzie przewidzia-
no): ustawić siedzenie w pozycji mak-
symalnej wysokości i wyregulować kie-
rownicę w pozycję „całkowicie do
przodu”. Przy dźwigni hamulca ręcz-
nego zaciągniętej aby nie blokowała ob-
rotu, pociągnąć do przodu przycisk B
i opuścić dźwignię; w tej pozycji sa-
mochód pozostanie zahamowany;

– podnieść dźwignię odblokowania
A i równocześnie obrócić o 180° sie-
dzenie do wnętrza samochodu aż osią-
gnie konfigurację „salonową”; system
umożliwi zwolnienie dźwigni A podczas
obrotu siedzenia.

Aby ustawić siedzenie w pozycję jaz-
dy wykonać opisaną powyżej proce-
durę w odwrotnej kolejności.

Przed rozpoczęciem jaz-
dy, sprawdzić, czy wszyst-
kie siedzenia ustawione są

w kierunku jazdy samochodu
i czy są dokładnie zablokowane
w swoich urządzeniach mocują-
cych. Tylko ta pozycja umożliwia
skuteczne użycie pasów bezpie-
czeństwa.

rys. 29 – Wersje z regulacją elektryczną

F0B0223b

rys. 28 – Wersje z regulacją mechaniczną

F0B0290b

rys. 30

F0B0224b
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SIEDZENIA TYLNE Przy otwartej pokrywie bagażnika,
pociągając w ten sam sposób uchwyt
B siedzeń trzeciego rzędu, możliwe
jest zwiększenie objętości i powierz-
chni bagażnika.

REGULACJA POCHYLENIA
OPARCIA rys. 33
Aby wyregulować, siedząc na siedze-

niu, podnieść dźwignię C i ustawić
oparcie w żądanej pozycji, następnie
zwolnić dźwignię.

POZYCJA „STOLIK” 
Aby utworzyć jednolitą płaszczyznę

uzyskaną z oparcia siedzeń bocznych
(pozycja „stolik”), nacisnąć na dźwignię
odblokowania C-rys. 33 i złożyć opar-
cie na poduszkę siedzenia.

Aby utworzyć jednolitą płaszczyznę
uzyskaną z oparcia siedzenia środko-
wego nacisnąć na dźwignię odbloko-
wania A-rys. 34 i złożyć oparcie na
poduszkę siedzenia.

rys. 31

F0B0203b

rys. 32

F0B0025b

rys. 33

F0B0019b

Jakąkolwiek regulację
można wykonać wyłącz-
nie w zatrzymanym sa-

mochodzie.

REGULACJA WZDŁUŻNA 
rys. 31-32
Aby wyregulować siedzenie tylne

podnieść dźwignię A następnie prze-
sunąć siedzenie do przodu lub do tyłu
aż osiągnie żądaną pozycję.

Z trzeciego rzędu siedzeń możliwe
jest przesunięcie wzdłużne siedzenia
drugiego rzędu po pociągnięciu uchwy-
tu B i równoczesnym przesunięciu sie-
dzenia.

rys. 34

F0B0021b
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Aby ustawić oparcie w pozycję pio-
nową, wystarczy podnieść je do góry,
aż usłyszymy odpowiedni zatrzask za-
blokowania.

POZYCJA „BIURKO”

Siedzenia boczne
Pociągnąć dźwignię odblokowania C-

rys. 33 i złożyć oparcie aż uzyska po-
zycję „stolik”; obrócić złożone siedze-
nie aż uzyska konfigurację „biurko” jak
na rysunku rys. 36.

W przypadku trudności użyć dźwigni
odblokowania A-rys. 34b umieszczo-
nej w części tylnej lewej siedzeń.

Aby ustawić siedzenie w normalnej
pozycji obrócić złożone siedzenie aż
zatrzaśnie się w prowadnicach umiesz-
czonych w podłodze następnie ustawić
oparcie siedzenia w pozycji pionowej
aż usłyszymy odpowiedni zatrzask za-
blokowania.

UŻYWANIE SIEDZEŃ
TYLNYCH W TRZECIM
RZĘDZIE
Aby się do nich dostać podnieść

dźwignię C-rys. 33 działając z zew-
nątrz i obrócić do przodu siedzenie
kompletne.

Aby wyjść podnieść dźwignię D-
rys. 32 i obrócić siedzenie do przodu.

Przy siedzeniu drugiego
rzędu złożonym w pozyc-
ję „biurko”, nie jest moż-

liwe przewożenie pasażerów
w trzecim rzędzie siedzeń jak
wskazano na tabliczce rys. 36
umieszczonej na tych siedze-
niach, aby uniknąć ryzyka kon-
taktu z mechanizmami przegu-
bowymi złożonego siedzenia.

Aby ustawić siedzenie w normalną
pozycję, obrócić złożone siedzenie aż
zatrzaśnie się w prowadnicach umiesz-
czonych w podłodze, następnie usta-
wić oparcie siedzenia w pozycji piono-
wej aż do usłyszenia odpowiedniego
zatrzasku blokady.

Siedzenie środkowe
Nacisnąć na dźwignię odblokowania

A-rys. 34 i złożyć oparcie siedzenia aż
uzyska pozycję „stolik”.

Podnieść dźwignię B-rys. 35 i złożyć
siedzenie aż uzyskamy pozycję „biurko”.

rys. 35

F0B0292b

rys. 34b

F0B0410b
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WYJĘCIE SIEDZEŃ
DRUGIEGO I TRZECIEGO
RZĘDU
Aby wyjąć siedzenie, należy:

– pociągnąć dźwignię odblokowania
C-rys. 33 i złożyć oparcie aż uzyska-
my pozycję „stolik”; obrócić złożone
siedzenie aż uzyskamy konfigurację
„biurko” rys. 36.

– chwycić pasek E i pociągnąć go do
góry, następnie wyjąć siedzenie kom-
pletne z gniazd prowadnic przystoso-
wanych w podłodze.

Aby zamontować siedzenie wykonać
operacje opisane przy wymontowaniu
w kolejności odwrotnej.

Sprawdzić czy gniazda
mocowań siedzeń w pod-
łodze są czyste: obecność

ciał obcych może spowodować
nieprawidłowe zablokowanie sie-
dzeń.

SIEDZENIE ŁAWKA
TRZECIEGO RZĘDU

Regulacja wzdłużna 
rys. 37
Podnieść dźwignię A i przesunąć sie-

dzenie do przodu lub do tyłu.

Możliwe jest, działając z zewnętrznej
strony komory bagażnika powiększe-
nie jej powierzchni po pociągnięciu
uchwytu B i przesunięciu w ławki
przód.

rys. 36

F0B0411b

Przed rozpoczęciem jaz-
dy, sprawdzić, czy wszyst-
kie siedzenia ustawione są

w kierunku jazdy samochodu
i czy są dokładnie zablokowane
w swoich urządzeniach mocują-
cych. Tylko ta pozycja umożliwia
skuteczne użycie pasów bezpie-
czeństwa.

rys. 37

F0B0286b
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– pociągnąć uchwyt D aby odbloko-
wać zaczepy mocujące od odpowied-
nich gniazd przystosowanych w podło-
dze i ustawić ławkę w pozycji „biurko”.

Aby ustawić ławkę w pozycję nor-
malną, przytrzymując ławkę rozłożyć 
ją aż zaczepi się w przystosowanych
prowadnicach znajdujących się w pod-
łodze, następnie ustawić oparcie w po-
zycji pionowej aż usłyszymy odpo-
wiedni zatrzask zablokowania.

Wyjęcie ławki rys. 38
Aby wyjąć ławkę, należy:

– złożyć ławkę w pozycję biurko jak
opisano poprzednio;

– pociągnąć dźwignię E, przesuwając
ją do drążka poprzecznego F, i następ-
nie równocześnie wyjąć ławkę z gniazd

znajdujących się w przystosowanych
prowadnicach w podłodze.

rys. 38

Pozycja „stolik” rys. 38
Aby złożyć oparcie ławki w pozycję

„stolik” wykonać następującą proce-
durę:
– opuścić całkowicie zagłówek;
– pociągnąć dźwignię C i złożyć opar-

cie siedzenia na poduszkę.

Aby przywrócić oparcia w pozycję
pionową, wystarczy przesunąć je w kie-
runku do góry, aż do usłyszenia odpo-
wiedniego dźwięku zablokowania.

Pozycja „biurko” rys. 38
Aby złożyć oparcie ławki w pozycję

„biurko”, należy:
– opuścić całkowicie zagłówek;
– pociągnąć dźwignię C i złożyć opar-

cie siedzenia na poduszkę;

F0B0022b
Przed rozpoczęciem po-

dróży, sprawdzić, czy
wszystkie siedzenia usta-

wione są w kierunku jazdy samo-
chodu i czy są prawidłowo zablo-
kowane w swoich zaczepach. Tyl-
ko ta pozycja umożliwia skutecz-
ne użycie pasów bezpieczeństwa.

Aby wymontować i nas-
tępnie zamontować sie-
dzenie ławkę konieczne

jest przytrzymanie opuszczonego
oparcia na poduszkę, aby uniknąć
ryzyka kontaktu z mechanizma-
mi przegubowymi tego siedzenia.

Sprawdzić zawsze czy
gniazda mocowań siedzeń
w podłodze są czyste:

obecność ciał obcych może spo-
wodować nieprawidłowe zablo-
kowanie siedzenia.
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ROZMIESZCZENIE
WEWNĘTRZNE SIEDZEŃ
W zależności od wyposażenia, moż-

liwe jest różne rozmieszczenie we-
wnętrzne siedzeń używając przystoso-
wanych gniazd dostępnych w podłodze.

Na poniższych rysunkach przedsta-
wione jest kilka konfiguracji w zależ-
ności od typu wymaganego wyposaże-
nia:

rys. 39 – wersje 5 miejscowe 

rys. 40 – wersje 5 miejscowe plus 2 

rys. 41 – wersje 5 miejscowe plus
ławka tylna 

rys. 42 – wersje 6 miejscowe 

rys. 43 – rozmieszczenie siedzeń
w szeregu lewym

rys. 44 – rozmieszczenie w „sale
gier” ze stolikiem środkowym 

rys. 45 – rozmieszczenie w „salon
tylny” 

rys. 46 – rozmieszczenie do „prze-
wożenia przedmiotów o długich wy-
miarach”.

rys. 39

F0B0026b

rys. 40

F0B0027b

rys. 41

F0B0029b

rys. 44

F0B0031b

rys. 42

F0B0028b

rys. 43

F0B0030b
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Upewnić się, czy gniazda
mocowania w podłodze
są zawsze czyste; obec-

ność obcych ciał może spowodo-
wać nieprawidłowe zablokowanie
siedzeń.

Przed podróżą spraw-
dzić, czy wszystkie sie-
dzenia ustawione są

w kierunku jazdy samochodu
i czy są dokładnie zablokowane
w swoich zaczepach. Tylko ta po-
zycja umożliwia skuteczne użycie
pasów bezpieczeństwa.

Inne rozmieszczenie można uzyskać
po wymontowaniu siedzeń środko-
wych powiększając w ten sposób do-
stępną przestrzeń pomiędzy pierw-
szym i trzecim rzędem siedzeń.

rys. 47

F0B0025b

rys. 45

F0B0032b

rys. 46

F0B0033b

ZAGŁÓWKI

Pamiętać, że zagłówki
powinny być wyregulowa-
ne w taki sposób aby gło-

wa, a nie szyja, na nich się opie-
rała. Tylko w tym położeniu za-
pewniają działanie ochronne.

Miejsca przednie rys. 47
Są o regulowanej wysokości i kącie

pochylenia.

Aby wyregulować wysokość podnieść
lub opuścić zagłówek aż uzyskamy wy-
maganą pozycję.

Aby wyregulować kąt nacisnąć bez-
pośrednio na zagłówek jak pokazano
na rysunku.

Aby uzyskać jak najlep-
sze działanie ochronne
zagłówka, wyregulować

oparcie siedzenia tak, aby wy-
godnie oprzeć się o nie i głowa
znajdowała się możliwie jak naj-
bliżej zagłówka.
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rys. 48

F0B0227b

rys. 49

F0B0024b

rys. 50

F0B0017b

Miejsca tylne rys. 48-49
Są o regulowanej wysokości. Aby wy-

regulować wysokość podnieść lub opu-
ścić zagłówek aż uzyskamy wymaganą
pozycję.

Aby wyjąć zagłówki tylne, wysunąć je
w pozycję jak najbardziej do góry, na-
cisnąć na zaczepy A-rys. 49
i pociągnąć do góry.

PODŁOKIETNIK rys. 50
Aby wyregulować podłokietnik, nale-

ży:

– odchylić podłokietnik ustawiając
w pozycję 1;

– opuścić podłokietnik do końca sko-
ku, pozycja 2;

– przesunąć podłokietnik ustawiając
go w żądanej pozycji 3.
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REGULACJE
OSOBISTE

KIEROWNICA rys. 51

LUSTERKO WSTECZNE
WEWNĘTRZNE rys. 52
Można je regulować przesuwając

dźwignię:

A – pozycja przeciwodblaskowa;

B – pozycja normalnego użycia.

LUSTERKO WSTECZNE
WEWNĘTRZNE
ELEKTROCHROMATYCZNE
rys. 53
Samochód wyposażony jest w luster-

ko wsteczne elektrochromatyczne,
które dostosowuje się automatycznie
w zależności od oświetlenia do użycia
w dzień lub w nocy.

Aby uaktywnić tryb automatyczny,
przy kluczyku w pozycji M, nacisnąć
przycisk A, zaświecenie się diody B sy-
gnalizuje włączenie.

Aby zapewnić optymalną widoczność
przy manewrach, lusterko wewnętrz-
ne przełącza się w tryb automatyczny
za każdym razem, gdy włączony zosta-
nie bieg wsteczny.

rys. 51

F0B0037b

rys. 52

F0B0038b

rys. 53

F0B0039b

Jakąkolwiek regulację
można wykonać wyłącz-
nie w zatrzymanym sa-

mochodzie.

Można ją regulować w kierunku pio-
nowym i osiowym. Aby wyregulować,
należy:

– opuścić dźwignię w pozycję 1.

– wykonać regulację kierownicy.

– przesunąć dźwignię w pozycję 2 aby
zablokować kierownicę.

Bezwzględnie zabrania
się wykonywania jakich-
kolwiek modyfikacji po

nabyciu samochodu, obejmują-
cych kierownicę lub kolumnę kie-
rownicy (np. montaż urządzeń
zapobiegających przed kradzie-
żą), które mogą spowodować,
oprócz utraty osiągów i gwaran-
cji, poważne problemy bezpie-
czeństwa, a także nie odpowiadać
homologacji samochodu.
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LUSTERKO DO OBSERWACJI
DZIECI rys. 54
Znajduje się w pobliżu przedniej lam-

py sufitowej i umożliwia kierowcy oraz
pasażerowi pierwszego rzędu siedzeń
oglądanie panoramiczne miejsc tylnych,
aby sprawdzać pasażerów siedzących
w drugim lub trzecim rzędzie.

Aby użyć lusterko do obserwacji
przesunąć je z pozycji A w pozycję B
jak pokazano na rysunku.

LUSTERKA WSTECZNE
ZEWNĘTRZNE

Podczas jazdy lusterka
powinny znajdować się
zawsze w położeniu ot-

wartym.

Lusterka te wyposażone są w urzą-
dzenie elektryczne do odmrażania;
które włącza się automatycznie po na-
ciśnięciu przycisku ogrzewania szyby
tylnej; to funkcjonowanie jest czasowe
i wyłącza się automatycznie po kilku
minutach.

Składanie ręczne rys. 55
W razie potrzeby, na przykład, gdy

wymiary lusterka utrudniają przejazd
wąską drogą, można je złożyć po prze-
sunięciu ręcznym z pozycji 1 w pozycję
2.

rys. 54

F0B0185b

rys. 55

F0B0040b

Lusterko wsteczne ze-
wnętrzne po stronie kie-
rowcy jest zakrzywione,

zmieniając nieznacznie precyzję
odległości.

Regulacja elektryczna rys. 55
Regulacja jest możliwa tylko przy klu-

czyku w wyłączniku zapłonu w pozycji
M.

Wyregulować lusterko, naciskając na
jeden z czterech kierunków przełącz-
nika A.

Wyłącznik B służy do wybierania lu-
sterka (¯ lewego lub prawego ̇ ) któ-
re chcemy wyregulować.
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Składanie elektryczne rys. 55
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)
Złożenie jest możliwe tylko przy klu-

czyku w wyłączniku zapłonu w pozycji
M.

Aby złożyć lusterka nacisnąć przycisk
B na odpowiedniej strzałce O.

Po zablokowaniu drzwi, lusterka ze-
wnętrzne ustawiają się automatycznie
w pozycji złożonej; po odblokowaniu
drzwi lusterka zewnętrzne ustawiają się
automatycznie w pozycji rozłożonej.

Jeżeli lusterka wsteczne zewnętrzne
zostaną złożone naciśnięciem przyci-
sku B przed zablokowaniem drzwi, po
kolejnym odblokowaniu drzwi luster-
ka nie ustawią się automatycznie w po-
zycji rozłożonej, ale należy nacisnąć po-
nownie przycisk B.

PASY
BEZPIECZEŃSTWA

UŻYWANIE PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA
PRZEDNICH I TYLNYCH
DRUGIEGO RZĘDU SIEDZEŃ
Pas należy zapiąć przy wyprostowa-

nej klatce piersiowej i plecach przyle-
gających do oparcia siedzenia.

Aby zapiąć pas, trzymając za zaczep
A-rys. 56 wsunąć go do gniazda klam-
ry B, aż usłyszymy zatrzask blokady.

Jeżeli podczas wyciągania pas zablo-
kuje się, puścić taśmę aby zwinęła się
na krótkim odcinku i ponownie ją wy-
ciągnąć unikając gwałtownych ruchów.

Aby rozpiąć pas: nacisnąć przycisk C.
Przytrzymać taśmę pasa podczas zwi-
jania, aby się nieposkręcała.

Nie naciskać przycisku C
podczas jazdy.

Pas bezpieczeństwa za pomocą zwi-
jacza dopasowuje się automatycznie do
ciała pasażera, umożliwiając swobodne
ruchy.

W zaparkowanym samochodzie na
dużym pochyleniu drogi zwijacz może
się zablokować; jest to normalne.

Ponadto mechanizm zwijacza blokuje
wysuwanie taśmy pasa przy każdym
szybkim wyciągnięciu lub w przypadku
nagłego hamowania, zderzenia i jazdy na
zakręcie z dużą prędkością.

rys. 56

F0B0229b

Podczas poruszania się
lusterka nie dotykać lu-
sterka i odpowiedniego

wspornika, aby wykluczyć jakie-
gokolwiek ryzyko obrażeń.
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Pamiętać, że w razie
gwałtownego zderzenia
pasażerowie siedzeń tyl-

nych, którzy nie zapną pasów
bezpieczeństwa poza tym, że są
narażeni na obrażenia, stanowią
poważne zagrożenie dla pasaże-
ra i kierowcy na przednich sie-
dzeniach.

Regulację wysokości
mocowania pasa bezpie-
czeństwa należy wykonać

w zatrzymanym samochodzie.

REGULACJA WYSOKOŚCI
PASA BEZPIECZEŃSTWA 
rys. 57

Zawsze wyregulować wysokość mo-
cowania pasa bezpieczeństwa, dosto-
sowując ją do budowy ciała pasażera.
Może to znacznie zmniejszyć ryzyko
obrażeń w przypadku zderzenia. Po-
prawnie wyregulowana taśma pasa po-
winna przechodzić w połowie między
ramieniem i szyją.

Poprawnie wyregulowana taśma pasa
powinna przechodzić w połowie mię-
dzy ramieniem i szyją.

Regulacja wysokości jest możliwa
w trzech różnych położeniach.

Aby wyregulować, nacisnąć na prze-
ciwległe uchwyty A (jak pokazują
strzałki) i podnieść lub opuścić suwak

Po wyregulowaniu, za-
wsze sprawdzić czy suwak
jest prawidłowo zabloko-

wany w jednym z przewidzianych
położeń. Dlatego spróbować,
przy zwolnieniu przycisku pocią-
gnąć suwak, aby umożliwić 
zatrzaśnięcie się urządzenia mo-
cującego w jednej z wybranych
stabilnych pozycji.

rys. 57

F0B0230b
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UŻYWANIE PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA
TYLNYCH BOCZNYCH
TRZECIEGO RZĘDU SIEDZEŃ 
Pas należy zapiąć przy wyprostowa-

nej klatce piersiowej i plecach przyle-
gających do oparcia siedzenia.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są
dodatkowo w podwójny zaczep blo-
kujący.

Aby zapiąć pas: wysunąć delikatnie pas
z odpowiedniego zwijacza, przesuwając
taśmę pasa ostrożnie, aby się nie po-
skręcała, następnie wsunąć uchwyt A-
rys. 58 w urządzenie mocujące B
(przez odpowiedni zaczep sprężynowy)
upewniając się o prawidłowym zatrza-
śnięciu. Wysunąć dalej taśmę pasa
i wsunąć zaczep mocujący C w gniazdo
D.

Aby rozpiąć pas: nacisnąć przycisk E,
przytrzymać taśmę pasa w urządzeniu
mocującym B i zwolnić zaczep sprę-
żynowy odłączając uchwyt A. Ustawić
prawidłowo odpięty pas w odpowied-
nim gnieździe do tego przystosowanym
jak pokazano na rys. 59.

W zaparkowanym samochodzie na
dużej pochyłości drogi zwijacz może się
zablokować; jest to normalne. Ponad-
to mechanizm zwijacza blokuje taśmę
przy każdym szybkim wyciągnięciu lub
w przypadku ostrego hamowania, zde-
rzenia i jazdy na zakręcie z dużą pręd-
kością.

Nie naciskać przycisku
E podczas jazdy.

Pas bezpieczeństwa za pomocą zwi-
jacza dopasowuje się automatycznie do
ciała pasażera, umożliwiając swobodne
ruchy.

Pamiętać, że w razie
gwałtownego zderzenia
pasażerowie siedzeń tyl-

nych, którzy nie zapną pasów
bezpieczeństwa, poza tym że są
narażeni na obrażenia, stanowią
niebezpieczeństwo także dla pa-
sażerów siedzeń przednich.

rys. 58

F0B0231b

rys. 59

F0B0232b
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UŻYWANIE PASA 
BEZPIECZEŃSTWA MIEJSCA
ŚRODKOWEGO TYLNEGO 
Pas bezpieczeństwa o trzech punk-

tach mocowania na siedzeniu tylnym
środkowym pojedynczym jak i na miej-
scu środkowym ławki wyposażony jest
w zwijacz A-rys. 60. 

Zapinanie pasa tylnego środkowego
jest analogiczne jak opisano dla pasów
bezpieczeństwa przednich.

Pamiętać, że w razie
gwałtownego zderzenia
pasażerowie siedzeń tyl-

nych, którzy nie zapną pasów
bezpieczeństwa, poza tym że są
narażeni na obrażenia, stanowią
niebezpieczeństwo także dla pa-
sażerów siedzeń przednich.

NAPINACZE PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Aby zapewnić skuteczną ochronę

przez pasy bezpieczeństwa przednie
i tylne (dla wersji/rynków, gdzie prze-
widziano) samochód wyposażony jest
w napinacze. 

Urządzenia te „rozpoznają”, poprzez
czujnik, że samochód jest w trakcie
gwałtownego zderzenia czołowego
i cofają o kilka centymetrów taśmę pa-
sa. W ten sposób zapewnione zostaje
dokładne przyleganie pasa do ciała pa-
sażerów, zanim rozpocznie się akcja za-
trzymywania. 

Uaktywnienie napinacza rozpozna-
walne jest zablokowaniem zwijacza; ta-
śma pasa bezpieczeństwa nie wysuwa
się dalej.

OSTRZEŻENIE Aby działanie na-
pinacza pasa było maksymalnie sku-
teczne, taśma pasa bezpieczeństwa 
powinna ściśle przylegać do klatki pier-
siowej i do bioder. 

Napinacze uaktywniają się tylko wte-
dy, gdy odpowiednie pasy bezpieczeń-
stwa są prawidłowo zamocowane
w sprzączkach.

Po uruchomieniu napinacza wydziela
się niewielka ilość dymu. Dym ten nie
jest szkodliwy i nie oznacza początku
pożaru.

Napinacz pasa nie wymaga żadnej ob-
sługi ani smarowania. Jakakolwiek zmia-
na warunków oryginalnych napinacza
uszkodzi jego skuteczność. Jeżeli
w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń
(powodzie, sztormy itp.) napinacz pa-
sa zostanie zalany wodą i błotem, na-
leży bezwzględnie go wymienić.

rys. 60

F0B0234b
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Napinacz pasa bezpie-
czeństwa jest jednorazo-
wego użytku. Po uaktyw-

nieniu napinacza zwrócić się do
ASO Fiata aby go wymienić.
Trwałość napinacza pasa bezpie-
czeństwa przewidziana jest na 
10 lat od daty produkcji, gdy zbli-
ża się ten okres zwrócić się do
ASO Fiata, aby wymienić urzą-
dzenia.

Interwencje, które po-
wodują uderzania, wibra-
cje lub nagrzanie miej-

scowe (powyżej 100 °C przez
maksymalnie 6 godzin) w obrę-
bie napinacza mogą spowodować
jego uszkodzenie lub uaktywnie-
nie: nie mają wpływu takie przy-
padki jak wibracje spowodowane
nierównością drogi lub pokony-
waniem małych przeszkód, 
krawężników itp..W razie wątpli-
wości zwrócić się do ASO Fiata.

OGRANICZNIKI OBCIĄŻEŃ
Aby zwiększyć bezpieczeństwo pasa-

żerów w razie zderzenia, zwijacze pa-
sów bezpieczeństwa przednich i tylnych
bocznych drugiego rzędu posiadają we-
wnątrz urządzenie, które umożliwia 
odpowiednie dozowanie siły działającej
na klatkę piersiową i na bark pod-
czas akcji przytrzymywania przez pas 
w przypadku zderzenia czołowego.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE
PRZY UŻYWANIU PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Kierowca powinien przestrzegać (jak

i siedzący w samochodzie) wszystkie
wszystkie przepisy prawne lokalne do-
tyczące stosowania i trybu użycia pa-
sów bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem jazdy zapiąć za-
wsze pasy bezpieczeństwa.

Aby ochrona była mak-
symalnie skuteczna, usta-
wić oparcie siedzenia 

w pozycji poprawnej, oprzeć się
dobrze o oparcie i zapiąć pas tak
aby przylegał do klatki piersiowej
i do bioder. 
Zapinać zawsze pasy bezpie-

czeństwa zarówno na siedzeniach
przednich jak i tylnych! Podróżo-
wanie bez zapiętych pasów zwięk-
sza ryzyko obrażeń lub śmierci 
w razie zderzenia.
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Taśma pasa nie może
być poskręcana. Górna
część pasa powinna prze-

chodzić nad plecami i przecinać
po przekątnej klatkę piersiową.
Dolna część pasa powinna przy-
legać do bioder rys. 61 a nie do
brzucha pasażera. Nie używać
przedmiotów (zapinek, zaczepów
itd.), które powodują że pas nie
przylega dokładnie do ciała sie-
dzącego. Jeżeli pas bezpieczeń-

stwa został mocna prze-
ciążony, jak na przykład w

wyniku kolizji powinien być cał-
kowicie wymieniony razem z mo-
cowaniami, śrubami mocującymi
oraz z napinaczem pasa; nawet
jeżeli nie przedstawia widocznych
uszkodzeń, ponieważ stracił swo-
je własności wytrzymałościowe.

Absolutnie zabroniony
jest demontaż lub napra-
wa komponentów pasa

bezpieczeństwa i napinaczy. Ja-
kakolwiek ingerencja może być
wykonywana wyłącznie przez au-
toryzowanego specjalistę. Zwra-
cać się zawsze do ASO Fiata.

Każdy pas bezpieczeń-
stwa powinien być uży-
wany tylko przez jedną

osobę: nie przewozić dziecka na
kolanach siedzącego używając
pas bezpieczeństwa dla ochrony
obojga. Ogólnie nie zapinać ja-
kiegokolwiek przedmiotu z pasa-
żerem.

rys. 61

F0B0190b

rys. 62

F0B0191b
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Użycie pasów bezpieczeństwa jest
konieczne również przez kobiety w cią-
ży: gdyż zarówno dla niej jak i dla dziec-
ka zagrożenie w przypadku zderzenia
jest znaczenie mniejsze jeżeli zapnie pas
bezpieczeństwa. 

Kobiety w ciąży powinny ustawić dol-
ną część taśmy pasa dużo niżej, w taki
sposób aby przechodziła nad miedni-
cą i pod brzuchem rys. 63.

JAK UTRZYMAĆ ZAWSZE 
W SPRAWNOŚCI PASY
BEZPIECZEŃSTWA
1) Używać zawsze pasy z taśmą do-

brze rozciągniętą, nie poskręcaną;
upewnić się, czy taśma pasa wysuwa się
swobodnie bez zacięć. 

2) W wyniku kolizji o określonej
energii, wymienić pas bezpieczeństwa,
nawet jeżeli pozornie nie przedstawia
oznak uszkodzenia. Wymienić także
pas w przypadku aktywacji napinacza.

3) Aby oczyścić pasy, umyć je ręcznie
wodą i neutralnym mydłem, wypłukać
i pozostawić w cieniu do wyschnięcia.
Nie stosować mocnych detergentów
wybielających lub barwiących oraz ja-
kichkolwiek substancji chemicznych,
które mogłyby osłabić włókna pasa.

4) Unikać zamoczenia zwijaczy pasów
bezpieczeństwa: ich poprawne działa-
nie jest gwarantowane tylko jeżeli nie
przedostała się do nich woda.

5) Wymienić pas, jeżeli posiada ozna-
ki zniszczenia lub przecięcia.

BEZPIECZNE
PRZEWOŻENIE 
DZIECI

rys. 63

F0B0192b

rys. 64

F0B0288b

POWAŻNE NIEBEZ-
PIECZEŃSTWO Nie
umieszczać foteli-

ka dla dziecka zwróconym prze-
ciwnie do kierunku jazdy na sie-
dzeniu przednim, w przypadku 
aktywnej poduszki powietrznej po
stronie pasażera. Aktywacja po-
duszki powietrznej w przy-padku
zderzenia może spowodować
śmiertelne obrażenia przewożo-
nego dziecka. Zaleca się zawsze
przewozić dzieci na siedzeniach
tylnych drugiego rzędu, ponieważ
jest to najbardziej bezpieczne
miejsce w samochodzie w przy-
padku zderzenia jak przedstawio-
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no na tabliczkach rys. 64 umiesz-
czonych na siedzeniach. Pomimo
wszystko fotelik dla dziecka nie po-
winien być absolutnie montowany
na siedzeniu przednim w samo-
chodzie wyposażonym w podu-
szkę powietrzną po stronie pasa-
żera, która napełniając się może
spowodować ciężkie obrażenia,
a nawet śmierć, niezależnie od si-
ły zderzenia, która spowodowała
jej aktywację. W razie konieczno-
ści, dziecko może być umieszczane
na siedzeniu przednim w samo-
chodzie wyposażonym w wyłą-
cznik poduszki powietrznej po stro-
nie pasażera.
W tym przypadku absolutnie ko-

nieczne jest sprawdzenie, przez od-
powiednią lampkę sygnalizacyjną
“ w zestawie wskaźników, dezak-
tywację poduszki powietrznej

(patrz rozdział przednie i boczne
poduszki powietrzne w pozycji
przednia poduszka powietrzna po
stronie pasażera). Ponadto siedze-
nia pasażera powinno być przesu-
nięte jak najdalej do tyłu, aby unik-
nąć ewentualnego kontaktu foteli-
ka z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w razie
zderzenia wszyscy powinni podróżować
siedząc i stosować odpowiednie syste-
my zabezpieczające.

Szczególnie dotyczy to dzieci.

Ten przepis jest obowiązkowy, zgodny
z dyrektywą 2003/20/CE, we wszystkich
krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzieci, w porównaniu do dorosłych,
posiadają głowę proporcjonalnie więk-
szą i cięższą w stosunku do reszty cia-
ła, natomiast mięśnie i struktura kości
nie są dostatecznie rozwinięta. Dlatego

konieczne jest, aby były prawidłowo
przytrzymywane w przypadku zderze-
nia, systemami innymi niż pasy bezpie-
czeństwa jak dla dorosłych.

Rezultaty poszukiwań nad zwiększenia
ochrony dla dzieci podane są w Regu-
laminie Europejskim ECE-R44, który
poza tym że nakłada obowiązek, dzieli
systemy ochronne na pięć grup:

Grupa 0 do 10 kg masy

Grupa 0+ do 13 kg masy

Grupa 1 9-18 kg masy

Grupa 2 15-25 kg masy

Grupa 3 22-36 kg masy

Jak widać jest częściowe nakładanie
się między grupami, w rzeczywistości
w sprzedaży dostępne są urządzenia,
które można stosować do więcej niż
jednej grupy wagowej rys. 65.

rys. 65

F0B0193b
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Wszystkie urządzenia ochronne po-
winny posiadać dane homologacji, wraz
z znakiem kontroli, na zamocowanej na
stałe tabliczce, której nie wolno abso-
lutnie usuwać.

Powyżej 1,50 m budowa dzieci,
z punktu widzenia systemu ochrony,
można traktować jak osoby dorosłe
i stosować normalne pasy bezpieczeń-
stwa.

W Lineaccessori Fiata dostępne są fo-
teliki dla dzieci, przeznaczone dla każ-
dej grupy wagowej. Zaleca się je sto-
sować, ponieważ są zaprojektowane
i przebadane specjalnie dla samocho-
dów Fiat.

GRUPA 0 i 0+
Niemowlę do 13 kg powinno być

przewożone tyłem do kierunku jazdy
w foteliku kołysce, która podtrzymu-
jąc głowę, nie powoduje przeciążeń szyi
w przypadku nagłego zwolnienia sa-
mochodu.

Kołyska jest przypięta pasem bezpie-
czeństwa samochodu, jak pokazano na
rys. 66 i sama utrzymuje dziecko wła-
snym pasem.

GRUPA 1
W przedziale od 9 do 18 kg masy

dzieci powinny być przewożone zwró-
cone przodem do kierunku jazdy, w fo-
teliku wyposażonym w przednią po-
duszkę rys. 67, który powinien być
przytrzymany razem z dzieckiem i fo-
telikiem pasem bezpieczeństwa samo-
chodu.

Na rysunku jest wyłącz-
nie wskazany montaż. Za-
montować fotelik zgodnie

z instrukcją obowiązkowo załą-
czoną do niego.

Na rysunku jest wyłącz-
nie wskazany montaż.
Montować fotelik zgodnie

z instrukcją obowiązkowo załą-
czoną do niego.

rys. 66

F0B0194b
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Istniejące foteliki obej-
mujące grupę wagową 0 
i 1, są mocowane tylnym

pasem bezpieczeństwa samocho-
du i swoim pasam do przytrzy-
mania dziecka. Z powodu swojej
masy mogą być niebezpieczne, je-
żeli zamontowane zostaną nie-
prawidłowo (np jeżeli zapięty pas
bezpieczeństwa w samochodzie
przechodzi przez poduszkę).
Przestrzegać bezwzględnie załą-
czonej instrukcji montażu.

Na rysunku jest wyłącz-
nie wskazany montaż. Za-
montować fotelik zgodnie

z instrukcją obowiązkowo załą-
czoną do niego.

GRUPA 2
Dzieci od 15 do 25 kg masy mogą być

przytrzymywane bezpośrednio pasem
bezpieczeństwa samochodu. Fotelik
spełnia tylko funkcję prawidłowego
ustawienia dziecka w stosunku do pa-
sa, który powinien przebiegać po prze-
kątnej przylegając do klatki piersiowej
a nigdy do szyi i który przebiega po-
ziomo przylegając do bioder a nie do
brzucha dziecka rys. 68.

GRUPA 3
Dzieci od 22 do 36 kg masy grubość

klatki piersiowej jest taka że nie jest
wymagane stosowanie podkładki na
oparciu.

Na rys. 69 pokazano przykładowo
poprawne umieszczenie dziecka na tyl-
nym siedzeniu.

Powyżej 1,50 m budowa dziecka
umożliwia założenie pasa bezpieczeń-
stwa jak dla dorosłych.

rys. 67

F0B0195b

rys. 68

F0B0196b

rys. 69

F0B0197b

001-077 ULYSSE PL  6-11-2009  11:24  Pagina 45



Grupa Zakres masy Siedzenia Ławka 3 miejscowa 3 rzędu siedzeń

P
O

Z
N

A
W

A
N

IE
 S

A
M

O
C

H
O

D
U

46

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW DLA DZIECI
Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, która reguluje montowalność fotelików dla dzieci na róż-

nych miejscach w samochodzie zgodnie z poniższą tabela:

1) Zalecaną pozycją dla instalowania
fotelika dla dziecka są siedzenia tylne
drugiego rzędu, ponieważ są najbar-
dziej chronione w przypadku zderze-
nia.

W obecności poduszki
powietrznej po stronie
pasażera nie umieszczać

na siedzeniu przednim fotelika
dla dziecka, ponieważ dziecko nie
powinno nigdy podróżować na
siedzeniu przednim.

2) W przypadku dezaktywacji po-
duszki powietrznej pasażera zawsze
sprawdzić, za pomocą ciągłego świe-
cenia się odpowiedniej lampka sygna-
lizacyjnej “w zestawie wskaźników, jej
dezaktywację.

Poniżej podsumowano przepisy bezpiecznego przewożenia dzieci:

Grupa 0, 0+

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Pasażera
przednie 

U

U

U

U

Pasażera tyl-
nego bocznego

2 rzędu

U
L (Typ Isofix)

U
L (Typ Isofix)

U

U

Pasażera przed-
niego środko-
wego 2 rzędu

U

U

U

U

Pasażera
tylnego bocz-
nego 3 rzędu

U

U

U

U

Miejsca
boczne

U

U

U

U

Miejsce
środkowe

–

–

U

U

do 13 kg

9-18 kg

15-25 kg

22-36 kg

Opis oznaczeń:
U = odpowiednie systemom ochronnym kategorii „Uniwersalna” zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla „Grup”

wskazanych.
L = odpowiednie dla określonych systemów ochronnych dla dziecka, dostępne w Lineaccessori Fiat dla przepisanych grup.
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Siedzenie na którym instalowany jest
fotelik dla dziecka, musi być ustawiony
w pozycji jak najdalej cofniętej.

Zaleca się stosować te foteliki zapro-
jektowane, przebadane i produkowane
specjalnie dla tego samochodu. Fotelik
Kiddy Isofix posiada homologację zgod-
ną z Regulaminem Europejskim ECE-
R44/03.

Foteliki Typu Isofix mocowane są do
dwóch obejm metalowych A-rys. 70,
znajdujących się pomiędzy oparciem 
i poduszką.

3) Przestrzegać skrupulatnie instruk-
cji dostarczonej z tym fotelikiem, któ-
rą dostawca jest zobowiązany załączyć.
Przechowywać ją w samochodzie wraz
z innymi dokumentami i instrukcją ob-
sługi samochodu. Nie używać fotelika
w sposób niezgodny z instrukcją użycia.

4) Zawsze sprawdzać wysuwanie się
taśmy w zaczepie pasa.

5) Każdy system ochronny przezna-
czony jest dla jednego dziecka; nie
przewozić nigdy równocześnie dwoje
dzieci.

6) Zawsze sprawdzać czy pas nie uci-
ska szyi dziecka.

7) Podczas podróży uniemożliwić aby
dziecko zmieniło położenie lub rozpię-
ło pas bezpieczeństwa.

8) Nie przewozić nigdy dziecka na
kolanach lub w ramionach. W czasie
zderzenia nikt nie jest w stanie utrzy-
mać dziecka.

9) W przypadku kolizji wymienić fo-
telik na nowy.

Przystosowanie do montażu
fotelika „Typu Isofix”
Samochód przystosowany jest do

montażu fotelików Typu Isofix, nowy
zunifikowany system europejski do
przewożenia dzieci. Typ Isofix jest sys-
temem dodatkowym, który nie prze-
szkadza w używaniu tradycyjnych fo-
telików. Z powodu innego systemu
mocowania, fotelik zmusi być monto-
wany za pomocą odpowiednich obejm
przygotowanych w samochodzie

Możliwy jest montaż mieszany, na
przykład tradycyjny fotelik z lewej stro-
ny i Typ Isofix z prawej strony.  Z po-
wodu różnych grup wymiarów, na tyl-
nych siedzeniach można montować
maksymalnie trzy tradycyjne foteliki,
natomiast w mocowaniach Isofix moż-
na montować tylko dwa.

W Lineaccessori Fiat dostępny jest
fotelik Kiddy Isofix przeznaczony dla
dziecka o wadze do 18 kg, który usta-
wia się przodem do kierunku jazdy i dla
dziecka o wadze do 13 kg, który usta-
wia się tyłem do kierunku jazdy (gru-
py 0, 0+ i 1).

rys. 70

F0B0235b

001-077 ULYSSE PL  6-11-2009  11:24  Pagina 47



P
O

Z
N

A
W

A
N

IE
 S

A
M

O
C

H
O

D
U

48

Mon to wać fo te lik tyl ko
w sa mo cho dzie za trzy ma -
nym. Fo te lik jest po praw -

nie za mo co wa ny w przy sto so wa -
nych obej mach, gdy wy czu wal ne
bę dą dźwię ki za trza sku, któ re po -
twier dza ją pra wi dło we za mo co -
wa nie. Prze strze gać w każ dym 
ra zie in struk cji mon ta żu, de mon -
ta żu i usta wie nia fo te li ka, któ rą
pro du cent zo bo wią za ny jest do łą -
czyć do fo te li ka.

Fotelik Kiddy Isofix może być mon-
towany na siedzeniu przednim pasaże-
ra, ponieważ nie dysponuje mocowa-
niami Typu Isofix: w tym przypadku 
fotelik powinien być zamocowany obo-
wiązkowo do samochodu pasem 
bezpieczeństwa o trzech punktach mo-
cowania zarówno w warunkach usta-
wienia przodem do kierunku jazdy jak
i tyłem do kierunku jazdy.

Fotelik Typu Isofix przeznaczony jest
dla trzech grup wagowych: 0, 0+ i 1.

Montaż fotelika 
dla grup 0 i 0+ rys. 71
Dla dzieci z grupy wagowej 0, 0+ fo-

telik należy montować tyłem do kie-
runku jazdy (dla dzieci do 13 kg wagi)
i dziecko powinno być przytrzymywa-
ne pasem D tego fotelika.

Prawidłowy montaż fotelika należy
wykonać następująco:

– sprawdzić, czy dźwignia zwalniająca
B znajduje się w pozycji spoczynkowej
(przesunięta do tyłu);

– zidentyfikować przystosowane obej-
my A, następnie ustawić fotelik z urzą-
dzeniami do mocowania C na obej-
mach;

– przesunąć fotelik, aż do usłyszenia
zatrzasku, które potwierdza prawidło-
we zablokowanie;

– sprawdzić zablokowanie fotelika po-
ruszając nim energicznie: wbudowane
mechanizmy zabezpieczające, w rze-
czywistości zapobiegają nieprawidło-
wemu zamocowaniu tylko przy zablo-
kowanych zaczepach.

rys. 71

F0B0237b

Fotelik Kiddy Isofix nie
może być montowany 
na siedzeniach bocznych

trzeciego rzędu.
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Gdy dziecko podrośnie i przejdzie do
wyższej grupy wagowej (grupa 1) fo-
telik musi być zamontowany przodem
do kierunku jazdy; przy wykonywaniu
tej operacji przestrzegać skrupulatnie
instrukcji dostarczanej przez produ-
centa razem z fotelikiem.

Przy foteliku w tej pozycji wyregulo-
wać siedzenie przednie w taki sposób,
aby konstrukcja fotelika Kiddy Isofix by-
ła podparta na oparciu siedzenia przed-
niego.

Montaż fotelika 
dla grupy 1 rys. 72-73
Prawidłowy montaż fotelika należy

wykonać następująco:

– sprawdzić, czy dźwignia zwalniająca
B jest w pozycji spoczynkowej (po-
wrotnej);

– zidentyfikować przystosowane obej-
my A, następnie ustawić fotelik 
z urządzeniami do mocowania C na
obejmach;

– nacisnąć fotelik aż usłyszymy za-
trzask potwierdzający prawidłowe za-
blokowanie;

Przy foteliku w tej pozycji siedzenie
przednie musi być ustawione odpo-
wiednio w połowie skoku prowadnicy
przesuwnej z oparciem znajdującym się
w pozycji pionowej.

rys. 73

F0B0238b

– w fotelikach ustawionych przodem
do kierunku jazdy, zamocować pasek
górny (dostępny w kieszeni górnej fo-
telika) do pierścienia A-rys. 72 znaj-
dującego się na podłodze zaraz za sie-
dzeniem;

– sprawdzić zablokowanie fotelika po-
ruszając nim energicznie: wbudowane
mechanizmy zabezpieczające, w rze-
czywistości zapobiegają przesunięciu
tylko przy zablokowanych zaczepach.

W tej konfiguracji dziecko jest przy-
trzymywane także pasem bezpieczeń-
stwa samochodu rys. 73 i paskiem
górnym.

Aby prawidłowo umocować fotelik
pasem bezpieczeństwa samochodu
przestrzegać instrukcji dostarczanej
przez producenta razem z fotelikiem.

rys. 72

F0B0236b
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WSKAŹNIKI A – Wyświetlacz licznika kilometrów:
licznik kilometrów całkowity, okresowy,
wskaźnik obsługi, wskaźnik poziomu
oleju silnikowego (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano) i ponadto w wer-
sjach z automatyczną skrzynią biegów,
wyświetlanie włączonego biegu i ewe-
ntualnie wyświetlanie symbolu oblo-
dzenia drogi.

B – Lampki sygnalizacyjne

C – Przycisk zerowania okresowego
licznika km

D – Przycisk regulacji intensywności
podświetlenia zestawu wskaźników

rys. 74 F0B0412b

rys. 75 F0B0413b

001-077 ULYSSE PL  6-11-2009  11:24  Pagina 50



P
O

Z
N

A
W

A
N

IE
 S

A
M

O
C

H
O

D
U

51

A – Obrotomierz 

B – Prędkościomierz (wskaźnik prę-
dkości)

C – Wskaźnik poziomu paliwa z lam-
pką sygnalizacyjną rezerwy

D – Wskaźnik temperatury płynu
chło-dzącego silnik z lampką sygnaliza-
cyjna nadmiernej temperatury.

rys. 78 F0B0055b

rys. 79 F0B0451b

A – Wyświetlacz Systemu Infotele-
matycznego Connect

B – Prędkościomierz

C – Wskaźnik poziomu paliwa z lam-
pką sygnalizacyjną rezerwy

D – Wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego silnik z lampką sygnaliza-
cyjna nadmiernej temperatury

E – Obrotomierz.
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B – przyciski nawigacji wewnątrz me-
nu ogólnego
C – przycisk potwierdzenia wybranej

funkcji lub potwierdzenia wartości usta-
wionych
D – przycisk anulowania funkcji / po-

wrót do wyświetlacza poprzedniego
E – przycisk wyboru typu informacji

wyświetlanej w części prawej wyświe-
tlacza (data, radioodtwarzacz – CD,
komputer pokładowy).

Menu ogólne
Nacisnąć przycisk A aby uzyskać do-

stęp do menu ogólnego, które wy-
świetla następujące funkcje:

– Radio/CD (do odpowiednich funk-
cji odnieść się do opisu podanego
w Załączniku „Radioodtwarzacz”, któ-
ry dołączony jest do instrukcji);

cza że silnik jest zbyt obciążony i na-
leży zmniejszyć osiągi.
Zaświecenie się lampki sygnalizacyj-

nej u wskazuje natomiast nadmierną
temperaturę płynu chłodzącego silnik.
Także podróżując ze zbyt niską pręd-

kością, w klimacie bardzo gorącym płyn
może osiągnąć wysokie temperatury.
W tym przypadku najlepiej zatrzymać
się na parę minut i wyłączyć silnik. Na-
stępnie uruchomić silnik i przyspieszyć
lekko.

WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA 
Wskaźnik pokazuje poziom paliwa

znajdującego się w zbiorniku.
Zaświecenie się lampki sygnalizacyj-

nej rezerwy K wskazuje, że w zbior-
niku pozostało około 5÷8 litrów pali-
wa i konieczne jest jak najszybsze je-
go napełnienie.
Nie podróżować z prawie pustym

zbiornikiem paliwa: ewentualne zmia-
ny zasilania silnika mogą spowodować
uszkodzenie katalizatora.

WYŚWIETLACZ
WIELOFUNKCYJNY (jeżeli
jest radioodtwarzacz) rys. 79a
A – przycisk dostępu do menu ogól-

nego

OBROTOMIERZ 
Zakres niebezpieczny (czerwony) wska-

zuje na zbyt wysokie obroty silnika.

Zaleca się unikać jazdy ze wskazów-
ką obrotomierza znajdującą się w po-
bliżu tego zakresu.

OSTRZEŻENIE System kontroli
wtrysku elektronicznego blokuje stop-
niowo zasilanie paliwem, jeżeli silnik
przekroczy dopuszczalną prędkość ob-
rotową, zmniejszając w konsekwencji
moc silnika.

Gdy silnik pracuje na biegu jałowym,
obrotomierz może wskazać stopniowy
lub nagły wzrost prędkości obrotowej
w zależności od warunków pracy silni-
ka; to zachowanie jest normalne i nie
powinno budzić niepokoju ponieważ
występuje podczas normalnego funk-
cjonowania, na przykład przy włączeniu
klimatyzacji lub elektrowentylatora. 
W tych przypadkach zmiana obrotów
służy do utrzymania prawidłowego sta-
nu doładowania akumulatora.

WSKAŹNIK TEMPERATURY
PŁYNU CHŁODZĄCEGO
SILNIK 
W warunkach normalnego funkcjo-

nowania wskazówka powinna wskazy-
wać środkowe wartości skali. Jeżeli
zbliża się do wartości wyższych, ozna- rys. 79a

F0B0434b
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– Komputer pokładowy: umożli-
wia wyświetlenie informacji odpowia-
dających zasięgowi samochodu, chwi-
lowemu zużyciu paliwa, przejechanej
odległości, średniemu zużyciu paliwa,
prędkości średniej, pozostałej odległo-
ści umożliwia ponadto wyświetlenie in-
formacji odpowiadających stanowi za-
świecenia automatycznie świateł, ESP,
czujnikowi deszczu.
Aby wyzerować dane zapamiętane

przez komputer pokładowy, nacisnąć
dłużej przycisk znajdujący się na końcu
dźwigni prawej rys. 79b;
– Menu osobiste/konfiguracja:

umożliwia aktywację/dezaktywację blo-
kowania elektrycznego kół tylnych, ak-
tywację/dezaktywację wycieraczki szyby
tylnej, aktywację/dezaktywację zaświe-
cenia automatycznego świateł i ustawie-
nie daty, godziny, podświetlenia wy-
świetlacza, jednostki miary i języka.

WYŚWIETLACZ
WIELOFUNKCYJNY (jeżeli jest
system infotelematyczny
Connect/Connect Nav+) rys. 79c
A – przycisk dostępu do menu ogól-

nego
B – przyciski nawigacji wewnątrz me-

nu ogólnego
C – przycisk potwierdzenia wybranej

funkcji lub potwierdzenia wartości usta-
wionych

D – przycisk anulowania funkcji/ po-
wrót do wyświetlacza poprzedniego
E – przycisk wyboru typu informacji

wyświetlanej w części prawej wyświe-
tlacza (data, radioodtwarzacz – CD,
komputer pokładowy)

Menu ogólne
Nacisnąć przycisk A aby uzyskać do-

stęp do menu ogólnego, które wy-
świetla funkcje odpowiadające:
– Nawigacji
– Audio
– Komputer pokładowy: umożliwia

wyświetlenie informacji odpowiadają-
cych zasięgowi samochodu, chwilowe-
mu zużyciu paliwa, przejechanej odle-
głości, średniemu zużyciu paliwa, pręd-
kości średniej, odległości do pokonania;
umożliwia ponadto wyświetlenie infor-
macji odpowiadających stanowi zaświe-

cenia się automatycznie świateł, ESP,
czujnika deszczu.
Aby wyzerować dane zapamiętane

przez komputer pokładowy, nacisnąć
dłużej przycisk znajdujący się na końcu
dźwigni prawej rys. 79b;
– Spis telefonów
– Menu osobiste/konfiguracja: umo-

żliwia aktywację/dezaktywację blokowania
elektrycznego kół tylnych, aktywację/ dez-
aktywację wycieraczki szyby tylnej, akty-
wację/dezaktywację zapalania automa-
tycznego świateł i ustawienie daty, godzi-
ny, podświetlenia wyświetlacza, jednostki
miary i języka.
– Mapa
– Video
Odnośnie funkcji odpowiadających

Nawigacji, Audio, Spisowi telefonów,
Telematyce, Mapie i Video, patrz opis

rys. 79b

F0B0435b

rys. 79c

F0B0452b
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podany w Załączniku „Connect Nav+”
który dołączony jest do instrukcji.

WYŚWIETLACZ LICZNIKA
KILOMETRÓW 
Na wskaźniku wyświetlane są nastę-

pujące wielkości:

w rzędzie górnym: kilometry prze-
biegu okresowego i wskazanie poziomu
oleju silnikowego (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano);

w rzędzie dolnym: kilometry prze-
biegu całkowitego i wskazanie obsługi
okresowej; ponadto w wersjach wypo-
sażonych w automatyczną skrzynię bie-
gów: wskazanie włączonego biegu (od-
nośnie szczegółów patrz rozdział „Au-
tomatyczna skrzynia biegów”).

Licznik kilometrów okresowy
rys. 80
Aby wyświetlić kilometry okresowe-

go przebiegu nacisnąć przycisk A, przy-
trzymać naciśnięty, aby wyzerować.

Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano)
Po obróceniu kluczyka w włączniku za-

płonu w pozycję M na wskaźniku, po
wyświetleniu kilometrów do przejecha-
nia pozostałych do wykonania obsługi,
wskazywany jest przez chwilę poziom
oleju znajdującego się w misce olejowej
silnika. Na rysunku rys. 81 pokazano
przypadek prawidłowego poziomu ole-
ju. Miganie napisu „OIL”, towarzyszący

rys. 80

F0B0244b

rys. 81

F0B0415b

rys. 82

F0B0246b

mu sygnał dźwiękowy i komunikat, wska-
zuje niewystarczającą ilość oleju silniko-
wego. Miganie napisu „OIL –„ wskazuje
uszkodzenie czujnika poziomu oleju sil-
nikowego. 

Wskaźnik obsługi okresowej
rys. 82

Wskaźnik obsługi sygnalizuje za po-
mocą lampki A i wskaźnika licznika ki-
lometrów B okres obsługi zgodnie
z tym jaki jest przewidziany w Wykazie
czynności przeglądów okresowych, ko-
nieczne jest (aby utrzymać gwarancję)
zwrócić się do ASO Fiata (patrz po-
nadto rozdział „Obsługa samochodu”).
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OSTRZEŻENIE Zaleca się sygnali-
zować natychmiast w ASO Fiata
ewentualne nieprawidłowości funkcjo-
nowania, bez czekania do wykonania
następnego przeglądu okresowego.

A – Lampka sygnalizacyjna wskaźni-
ka obsługi

B – Wskaźnik licznika kilometrów.

C – Przycisk rekonfiguracji i zero-
wania.

FUNKCJONOWANIE

Po obróceniu kluczyka w pozycję M,
lampka sygnalizacyjna A zaświeci się na
kilka sekund i wskazanie kilometrów B
wyświetlona zostanie ilość kilometrów
(w zaokrągleniu jeżeli występuje uster-
ka) do przejechania jakie pozostały do
wykonania obsługi; po tym okresie
wskaźnik przechodzi automatycznie do
wyświetlania poziomu oleju silnikowe-
go (dla wersji/rynków, gdzie przewi-
dziano) i następnie do wyświetlania ki-
lometrów całkowitego przebiegu;

– począwszy od 2000 km aż do
okresu wykonania obsługi: po ob-
róceniu kluczyka w pozycję M, lampka
sygnalizacyjna A miga i na wskaźniku
kilometry B wyświetlona zostanie ilość
kilometrów (w zaokrągleniu jeżeli wy-

stępuje usterka) do przejechania przed
wykonaniem następnej obsługi; po kil-
ku sekundach lampka będzie się świe-
cić i wskaźnik przejdzie automatycznie
do wyświetlania kilometrów całkowi-
tego przebiegu;

– przekroczenie okresu obsługi:
po obróceniu kluczyka w pozycję M,
lampka sygnalizacyjna A miga przez kil-
ka sekund razem ze wskazaniem prze-
kroczonej ilości kilometrów; po tym
okresie lampka pozostaje świecąca się
i wskaźnik przejdzie automatycznie do
wyświetlania kilometrów całkowitego
przebiegu.

OSTRZEŻENIE Jeżeli po upłynię-
ciu około 12 miesięcy nie zostanie
przejechana ilość kilometrów określo-
na w Wykazie czynności przeglądów
okresowych, po obróceniu kluczyka
w pozycję M lampka sygnalizacyjna
A zaświeci się i wskaźniku kilometrów
wyświetli się wskazanie 0 km; koniecz-
nie zwrócić się do ASO Fiata.

REKONFIGURACJA

Jeżeli samochód jest używany w wa-
runkach szczególnie trudnych zaleca się
rekonfigurację systemu, która umożli-
wia redukcję okresu do wykonania ob-
sługi z 30 000 na 20 000 km.

Aby wykonać rekonfigurację, należy:

– obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w pozycję M;

– nacisnąć przycisk C i przytrzymać
naciśnięty, na wskaźniku obsługi będzie
migać ilość kilometrów odpowiadająca
okresowi wykonaniu obsługi (pozosta-
jąca lub przekroczona);

– zwolnić przycisk, na wskaźniku ob-
sługi wyświetli się okres ustawiony po-
przednio w systemie;

– po naciśnięciu kilkakrotnym (krót-
kim) przycisku C, jest możliwy wybór
pomiędzy następującymi okresami:

30 000 km (zalecany przy normalnym
używaniu samochodu);

20 000 km (zalecany przy używaniu
w trudnych warunkach);

– gdy żądany okres wyświetlany jest
na wskaźniku obsługi, nacisnąć i przy-
trzymać naciśnięty przycisk C; ten mi-
gał będzie przez około 10 sekund, na-
stępnie przejdzie do wyświetlania sta-
łego;

– zwolnić przycisk aby zapamiętać
wykonane ustawienie.
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System nawigacji po-
maga kierowcy podczas
jazdy i gdy funkcjonuje

zaleca, za pomocą informacji
głosowych i graficznych, śledze-
nie optymalnej trasy, aby osią-
gnąć ustawiony cel podróży. 
Sugestie przekazywane przez
system nawigacji nie zwalniają
kierowcy od pełnej odpowie-
dzialności za manewry jakie 
wykonuje na drodze przy kiero-
waniu samochodem i za prze-
strzeganie przepisów kodeksu
drogowego, jak również innych
dyspozycji w zakresie ruchu dro-
gowego. Odpowiedzialność za
bezpieczeństwo na drodze spo-
czywa zawsze i wyłącznie na kie-
rowcy samochodu.

ZEROWANIE

Aby wyzerować, należy:

– obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w pozycję S;

– nacisnąć przycisk C i przytrzymać
naciśnięty;

– obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w pozycję M;

–nacisnąć i przytrzymać naciśnięty
przycisk C przez około 10 sekund,
wskaźnik obsługi rozpocznie stopnio-
we zerowanie aż do wyświetlenia = 0;

– zwolnić przycisk  C, lampka sygna-
lizacyjna A zgaśnie, potwierdzając wy-
konanie zerowania.

ASO Fiata wykonuje tę operację
po każdej kontroli przewidzianej
w Wykazie czynności przeglądów
okresowych.

SYSTEM INFO-
TELEMATYCZNY
CONNECT 
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Niektóre wersje wyposażone są 
w System infotelematyczny CON-
NECT, który składa się z radia z od-
twarzaczem CD, telefonu komórko-
wego GSM, nawigacji i komputera 
pokładowego, odpowiada specyficzne-
mu charakterowi kabiny i z wyglądem
integrującym się ze stylistyką deski roz-
dzielczej.

System zainstalowany jest w ergono-
micznej pozycji dla kierowcy i pasaże-
ra, a grafika umożliwia bardzo szybkie
zlokalizowanie przełączników sterują-
cych, co ułatwia posługiwanie się nimi.

Aby użyć system, należy prze-
strzegać skrupulatnie instrukcji 
i odpowiednich ostrzeżeń o jego
użyciu i bezpieczeństwie na dro-
dze przedstawionych w Załączni-
ku, który dołączony jest do In-
strukcji obsługi.
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Jeżeli lampka sygnaliza-
cyjna zaświeci się pod-
czas jazdy sprawdzić czy

hamulec ręczny nie jest zacią-
gnięty. Jeżeli lampka pozostanie
świecąca się przy zwolnionym ha-
mulcu ręcznym, natychmiast za-
trzymać się i zwrócić do ASO 
Fiata.

LAMPKI
SYGNALIZACYJNE

OSTRZEŻENIE Przy zaświeceniu
się lampki sygnalizacyjnej usterki na wy-
świetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigu-
rowanym wyświetli się odpowiedni 
komunikat wraz z jednym lub kilkoma
sygnałami akustycznymi („gong”).

Lampki sygnalizacyjne zaświecą się
w następujących przypadkach:

NIEWYSTARCZAJĄCE
DOŁADOWANIE
AKUMULATORA

(czerwona)
Gdy wystąpi usterka w układzie wy-

twarzania prądu. 

Po obróceniu kluczyka w pozycję M
lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale
powinna zgasnąć zaraz po uruchomie-
niu silnika.

Dopuszczalne jest krótkie opóźnie-
nie zgaszenia lampki sygnalizacyjnej tyl-
ko przy silniku na biegu jałowym.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pozosta-
nie świecąca się zwrócić natychmiast
do ASO Fiata.

NISKI POZIOM PŁYNU
HAMULCOWEGO
– ZACIĄGNIĘTY 

HAMULEC RĘCZNY
(czerwona) 
Po obróceniu kluczyka w wyłączniku

zapłonu w pozycję M lampka sygnaliza-
cyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć
po kilku sekundach. Lampka sygnaliza-
cyjna zaświeci się, gdy poziom płynu ha-
mulcowego w zbiorniku spadnie poni-
żej minimalnego, przyczyną może być
wyciek płynu z układu i gdy zaciągnięty
jest hamulec ręczny.

w

x
SYSTEM
ZAPOBIEGAJĄCY
BLOKOWANIU KÓŁ

ABS NIESPRAWNY 
(żółto-pomarańczowa)
Po obróceniu kluczyka w wyłączniku

zapłonu w pozycję M lampka sygnali-
zacyjna zaświeci się, ale powinna zga-
snąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy
system jest niesprawny. W tym przy-
padku układ hamulcowy utrzymuje
swoją skuteczność, ale bez wspomaga-
nia oferowanego przez system ABS. Za-
leca się zachować ostrożność w szcze-
gólny sposób w każdym przypadku nie
optymalnej przyczepności, i koniecznie
zwrócić się na ile to możliwe do ASO
Fiata.

>

AWARIA
KOREKTORA
ELEKTRONI-

CZNEGO HAMOWANIA
(EBD)
Samochód wyposażony jest w elek-

troniczny korektor hamowania (EBD).
Równoczesne zaświecenie się tych
lampek sygnalizacyjnych oznacza uszko-
dzenie układu EBD.

x >+
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NADMIERNA
TEMPERATURA
PŁYNU

CHŁODZĄCEGO SILNIK
(czerwona) 
Po obróceniu kluczyka w wyłączniku

zapłonu w pozycję M lampka sygnali-
zacyjna zaświeci się, ale powinna zga-
snąć po kilku sekundach. Lampka sy-
gnalizacyjna świeci się gdy silnik jest
przegrzany. Jeżeli lampka zaświeci się
podczas jazdy, zatrzymać samochód nie
wyłączając silnika i lekko przyspieszyć,
aby spowodować szybsze krążenie pły-
nu chłodzącego.

STOP (czerwona) 
Zaświeci się równocześnie

z jakakolwiek inną lampką sy-
gnalizującą niebezpieczeństwo.

NIE ZAPIĘTY PAS
BEZPIECZEŃSTWA 
(żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się
ciągle, przy kluczyku w wyłączniku za-
płonu w położeniu M, gdy pas bezpie-
czeństwa na miejscu kierowcy lub pa-
sażera (gdy występuje) nie jest prawi-
dłowo zapięty. 

Po zaświeceniu lampki sygnalizacyjnej
na ekranie wyświetlacza wyświetlany
jest przez 8 sekund odpowiedni ko-
munikat.

Gdy samochód przekroczy prędkość
25 km/h, zaświeconej lampce będzie
towarzyszył sygnał dźwiękowy bip
przez 90 sekund.

AWARIA SYSTEMU
KONTROLI SILNIKA
EOBD 

(żółto-pomarańczowa)
W normalnych warunkach, po obró-

ceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu
pozycję M, lampka sygnalizacyjna za-
świeci się, ale powinna zgasnąć po uru-
chomieniu silnika. Zaświecenie po-
czątkowe oznacza prawidłowe funk-
cjonowanie lampki sygnalizacyjnej.

u

STOP

<

U

Jeżeli lampka nie zgaśnie
w ciągu następnych 2 lub
3 minut, wyłączyć silnik 

i zwrócić się do ASO Fiata.

NIEWYSTARCZAJĄCE
CIŚNIENIE OLEJU
SILNIKOWEGO

(czerwona) 
Po obróceniu kluczyka w wyłączniku

zapłonu w pozycję M lampka sygnali-
zacyjna zaświeci się, ale powinna zga-
snąć zaraz po uruchomieniu silnika.
Dopuszczalne jest ewentualne opóź-
nienie zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej
tylko przy silniku na biegu jałowym. 

Jeżeli silnik został mocno przeciążo-
ny, zmniejszając obroty biegu jałowego
lampka może migać, ale powinna zga-
snąć po lekkim przyspieszeniu.

v

W przy pad ku awa rii sys -
te mu EBD, przy gwał tow -
nym ha mo wa niu mo że

wy stą pić za blo ko wa nie kół tyl -
nych, z moż li wo ścią po śli zgu. 
W przy pad ku sy gna li za cji uszko -
dze nia sys te mu EBD za trzy mać
na tych miast sa mo chód i zwró cić
się do ASO Fia ta.

Jeżeli lampka sygnaliza-
cyjna zaświeci się podczas
jazdy, wyłączyć silnik 

i zwrócić się do ASO Fiata.
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Jeżeli lampka sygnalizacyjna pozosta-
nie świecąca się lub zaświeci się pod-
czas jazdy:

światłem ciągłym – sygnalizuje nie-
prawidłowe funkcjonowanie systemu
zasilania/zapłonu, które może spowo-
dować zwiększenie emisji zanieczysz-
czeń z wydechu, możliwą utratę osią-
gów, złe prowadzenie i zwiększone 
zużycie paliwa. W tych warunkach
można kontynuować jazdę, unikając
nadmiernego przeciążania silnika lub
dużych prędkości. Dłuższe używanie
samochodu z lampką sygnalizacyjną
świecącą się może spowodować uszko-
dzenia. Zwrócić się na ile to możliwe
do ASO Fiata. 

Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli
nieprawidłowe funkcjonowanie zniknie,
ale system zapamięta tę sygnalizację.

światłem migającym (tylko wer-
sje benzynowe) – sygnalizuje prawdo-
podobne uszkodzenie katalizatora
(patrz „System EOBD” w tym roz-
dziale). W przypadku, gdy lampka 
sygnalizacyjna miga, należy zwolnić pe-
dał przyspieszenia, zmniejszyć obroty
silnika, aż lampka przestanie migać;
kontynuować jazdę z umiarkowaną
prędkością, unikając jazdy, która mo-
że spowodować ponowne miganie
lampki i zwrócić się możliwie jak naj-
szybciej do ASO Fiata. 

AWARIA AIR BAG
(żółto-pomarańczowa)
Gdy system jest niesprawny.

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku
zapłonu w pozycję M lampka sygnali-
zacyjna zaświeci się ale powinna zga-
snąć po około 4 sekundach.

¬

Jeżeli, po obróceniu klu-
czyka w wyłączniku zapło-
nu w położenie M, lampka

sygnalizacyjna nie zaświeci się lub,
jeżeli podczas jazdy świeci się lub
będzie migać, zwrócić się na ile to
możliwie do ASO Fiata. 

WYŁĄCZONA
PODUSZKA
POWIETRZNA 

PO STRONIE PASAŻERA 
(żółto pomarańczowa)
Przy włączonej przedniej poduszce po-

wietrznej po stronie pasażera po obró-
ceniu kluczyka w pozycję M lampka sy-
gnalizacyjna zaświeci się ale powinna zga-
snąć po 4 sekundach.

Jeżeli lampka sygnaliza-
cyjna ¬ nie zaświeci się
po obróceniu kluczyka 

w położenie M lub zaświeci się
podczas jazdy możliwe jest że wy-
stąpiło uszkodzenie w systemach
bezpieczeństwa; w tym przypad-
ku poduszki powietrzne lub napi-
nacze mogą nie uaktywnić się
w przypadku kolizji lub w ograni-
czonej ilości przypadków, uaktyw-
nić się nieprawidłowo. Przed dal-
szą jazdą, skontaktować się z ASO
Fiata aby natychmiast skontrolo-
wać system.

Lampka sygnalizacyjna
“ sygnalizuje ponadto
ewentualne uszkodzenia

lampki sygnalizacyjnej ¬. Ten
przypadek sygnalizowany jest mi-
ganiem lampki sygnalizacyjnej “
także ponad 4 sekundy. W tym
przypadku lampka sygnalizacyjna
¬ może nie sygnalizować ewen-
tualnych uszkodzeń systemów
bezpieczeństwa. Przed dalszą jaz-
dą skontaktować się z ASO Fia-
ta aby natychmiast skontrolować
system.

“

001-077 ULYSSE PL  6-11-2009  11:24  Pagina 59



P
O

Z
N

A
W

A
N

IE
 S

A
M

O
C

H
O

D
U

60

LAMPKA
SYGNALIZACYJNA
SERWISOWA

(czerwona)
Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po

zweryfikowaniu jednego z następują-
cych przypadków: niewystarczający po-
ziom płynu chłodzącego, uszkodzenie
filtra cząstek stałych, niewystarczający
poziom dodatku do filtra cząstek sta-
łych (może wystąpić ryzyko zatkania fil-
tra cząstek stałych).

ŚWIECE ŻAROWE
(żółto pomarańczowa)
Po obróceniu kluczyka w wy-

łączniku zapłonu w pozycję M, lampka
sygnalizacyjna zaświeci się i zgaśnie, gdy
świece żarowe osiągną ustaloną tempe-
raturę.

Uruchomić silnik natychmiast po zga-
szeniu lampki sygnalizacyjnej.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatu-
ra otoczenia jest wysoka, zaświecenie
lampki może być niedostrzegalne.

REZERWA PALIWA
(żółto pomarańczowa)
Lampka sygnalizacyjna za-

świeci się, gdy w zbiorniku pozostanie
około 8 litrów paliwa.

Po zaświeceniu się lampki sygnaliza-
cyjnej jak najszybciej napełnić zbiornik
paliwa.

ŚWIATŁA MIJANIA
(zielona)
Lampka sygnalizacyjna za-

świeci się po włączeniu świateł mijania.

KIERUNKOWSKAZ 
PRAWY (zielona)
Lampka sygnalizacyjna świe-

ci się (w sposób przerywany), gdy
dźwignia sterująca światłami kierun-
kowskazów (strzałki) zostanie przesu-
nięta w górę lub razem z strzałką lewą,
gdy zostanie naciśnięty przycisk świa-
teł awaryjnych.

K

2

E
m

è
Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy

zostanie wyłączona przednia poduszka
powietrzna po stronie pasażera.

TYLNE ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNE
(żółto pomarańczowa)

Gdy zostaną włączone tylne światła
przeciwmgielne.

SYSTEM ESP 
(żółto-pomarańczowa) 
Po obróceniu kluczyka w wy-

łączniku zapłonu w pozycję M lam-pka
sygnalizacyjna zaświeci się i powinna zga-
snąć po kilku sekundach.

Jeżeli lampka nie zgaśnie, lub jeżeli za-
świeci się podczas jazdy zwrócić się do
ASO Fiata.

Miganie lampki sygnalizacyjnej pod-
czas jazdy oznacza interwencję syste-
mu ESP.

4

ñ
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AWARIA SYSTEMU
MONITORINGU
CIŚNIENIA 

W OPONACH
Lampka sygnalizacyjna zaświeci się (ra-

zem z komunikatem wyświetlanym na
wyświetlaczu), gdy zostanie rozpozna-
ne uszkodzenie systemu monitoringu
ciśnienia w oponach T. P. M. S. (dla wer-
sji/rynków, gdzie przewidziano). 

W tym przypadku zwrócić się moż-
liwe jak najszybciej do ASO Fiata.

W przypadku, gdy zostanie zamonto-
wane jedno lub kilka kół nie wyposa-
żonych w czujnik, po krótkim czasie
świeci się lampka sygnalizacyjna w zes-
tawie wskaźników (razem z komunika-
tem wyświetlanym na wyświetlaczu) aż
gdy nie zostaną zamontowane ponow-
nie cztery koła wyposażone w czujniki.
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KIERUNKOWSKAZ 
LEWY (zielona)
Lampka sygnalizacyjna świe-

ci się (w sposób przerywany), gdy
dźwignia sterująca światłami kierun-
kowskazów (strzałki) zostanie przesu-
nięta w dół lub razem z strzałką prawą,
gdy zostanie naciśnięty przycisk świa-
teł awaryjnych.

PRZEDNIE ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNE
(zielona)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po
włączeniu przednich świateł przeciw-
mgielnych.

ŚWIATŁA DROGOWE
(niebieska)
Lampka sygnalizacyjna za-

świeci się, gdy włączone zostaną świa-
tła drogowe lub w przypadku włącze-
nia urządzenia „Follow me home”
(patrz odpowiedni rozdział).

R

5

1

è
PRZEBITA OPONA 
Lampka sygnalizacyjna w ze-

stawie wskaźników zaświeci
się (razem z komunikatem wyświetla-
nym na wyświetlaczu i sygnałem aku-
stycznym), jeżeli ciśnienie w jednej lub
kliku oponach spadnie poniżej dopusz-
czalnej wartości. 

W ten sposób system T. P. M. S. awi-
zuje kierowcy sygnalizując wystąpienie
niebezpiecznego spadku ciśnienia
w oponie/oponach, a więc prawdopo-
dobne przebicie.

OSTRZEŻENIE Nie kontynuować
jazdy z jedną lub więcej oponami bez
powietrza, ponieważ prowadzenie sa-
mochodu jest zagrożone. Zatrzymać się
unikając gwałtownego hamowania
i skręca-nia. Wymienić natychmiast ko-
ło na dojazdowe koło zapasowe (dla
wersji/rynków, gdzie przewidziano
– patrz rozdział „W razie awarii”)
i zwrócić się na ile to możliwie do ASO
Fiata.

STOP
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KLIMATYZACJA rys. 83

rys. 83 F0B0247b
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Opis rys. 83
1 Wy lot gór ny sta ły do od mra ża nia

lub od pa ro wa nia szy by przed niej – 2
Wy lo ty sta łe do od mra ża nia lub od -
pa ro wa nia szyb bocz nych – 3 Krat ki
bocz ne usta wia ne i re gu lo wa ne – 4
Krat ki środ ko we usta wia ne i re gu lo -
-wa ne – 5 Wy lo ty sta łe w stre fie nóg
miejsc przed nich – 6 Wy lo ty sta łe
w stre fie nóg miejsc tyl nych dru gie go
rzę du – 7 Krat ki tyl ne usta wia ne na pa -
sa że rów miejsc dru gie go rzę du
– 8 Wy lo ty sta łe w stre fie nóg miejsc
tyl nych trze cie go rzę du – 9 Krat ki usta -
wia ne trze cie go rzę du.

REGULOWANE WYLOTY
ŚRODKOWE rys. 84
Dwa wyloty powietrza zewnętrzne

wyposażone są w dźwignię A która
umożliwia ustawienie (w 4 kierunkach:
w górę/w dół/w prawo/w lewo) prze-
pływu powietrza, natomiast kratka
środkowa jest stała.
Aby wyregulować przepływ powie-

trza obrócić pokrętło B:
ô = całkowicie zamknięty
ö = całkowicie otwarty.

REGULACJA KRATEK
BOCZNYCH rys. 85
Aby ustawić kierunek wylotu powie-

trza przesunąć uchwyt A.
Aby wyregulować przepływ powie-

trza obrócić pokrętło B:
ô = całkowicie zamknięty
ö = całkowicie otwarty

REGULACJA KRATEK
TYLNYCH DRUGIEGO
RZĘDU rys. 86
Aby ustawić kierunek wylotu powie-

trza przesunąć uchwyt A.

Aby wyregulować przepływ powie-
trza obrócić pokrętło B (+ lub –).

rys. 84

F0B0063b

rys. 85

F0B0064b

rys. 86

F0B0065b
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REGULACJA KRATEK
TYLNYCH TRZECIEGO
RZĘDU rys. 87
Aby ustawić kierunek wylotu powie-

trza przesunąć uchwyt A.

Aby wyregulować przepływ powie-
trza obrócić pokrętło B (+ lub –).

KLIMATYZACJA
MANUALNA

Samochód może być wyposażony 
w układ klimatyzacji o kontroli manu-
alnej do zarządzania temperaturą, prze-
pływem powietrza, rozdziałem powie-
trza i recyrkulacją.

ROZDZIAŁ POWIETRZA

Możliwości rozdziału powietrza są na-
stępujące:

– wentylacja (przednia)

– bilevel (dwupoziomowy) (przód/
nogi)

– nogi

– szyba przednia/nogi

– funkcja MAX-DEF.

Powietrze zostaje następnie rozdzie-
lane pomiędzy miejsca tylne drugiego 
i trzeciego rzędu siedzeń.

Funkcja wentylacji
Powietrze przepływa poprzez 5 kra-

tek przednich znajdujących się w na
końcach i w środku deski rozdzielczej;
nawiew powietrza może być regulo-
wany w kierunku poziomym i piono-
wym ręcznie naciskając na położenie
korpusów kratek i uchwyt sterujący.

Nawiew powietrza może być roz-
dzielany obracając pokrętła zamykania
kratek.

Funkcja bilevel
Nawiewane powietrze rozdzielane

jest w następujący sposób: 45% wen-
tylacja, 45% nogi, 10% szyba przednia.

Ta konfiguracja umożliwia przesłanie
powietrza na nogi, także na miejsca tyl-
ne i do wylotów w desce rozdzielczej:
ponadto, gdzie przewidziano, umożli-
wia zmianę natężenia wylotu powietrza
w drugim i trzecim rzędzie siedzeń.

rys. 87

F0B0186b
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Brak wymiany filtra prze-
ciwpyłowego może spo-
wodować znaczne zmniej-

szenie skuteczności systemu 
klimatyzacji aż do zatrzymania
przepływu powietrza z kratek po-
wietrza i wylotów.
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Funkcja nogi
Powietrze jest kierowane wyłącznie

na nogi za pomocą:

– trzech kratek przednich dla pierw-
szego rzędu siedzeń (z których 2 po
stronie kierowcy i 1 po stronie pasa-
żera);

– czterech wylotów powietrza znaj-
dujących się w podłodze (z których 2
dla drugiego rzędu siedzeń i 2 dla trze-
ciego rzędu siedzeń).

Funkcja szyba przednia/nogi
Powietrze rozdzielne jest równo pro-

centowo pomiędzy wyloty powietrza
na nogi (40%) i szybę przednią (40%),
przy utrzymaniu procentowo minimal-
nej wentylacji (20%), aby zapewnić do-
bre ogrzanie wnętrza nadwozia i w tym
samym czasie uniknąć zjawiska zapa-
rowanie szyb.

Funkcja MAX-DEF
Powietrze kierowane zostaje całko-

wicie na szybę przednią i szyby boczne
przednie. 

Ta funkcja używana jest aby uzyskać
za jednym manewrem szybkie odmro-
żenie/odparowanie szyby przedniej,

szyb przednich bocznych i włączenia
ogrzewania szyby tylnej.

Włączenie manualne tej funkcji uak-
tywnia równocześnie następujące funk-
cje:

– wentylację z maksymalnym natęże-
niem powietrza;

– mieszanie w pozycji całkowite og-
rzewanie;

– wyłączona recyrkulacja powietrza
(dopływ powietrza zewnętrznego);

– włączenie sprężarki;

– rozdział powietrza na szybę przed-
nią;

– włączenie ogrzewania szyby tylnej.

Podczas funkcjonowania w MAX-DEF
możliwa jest zmiana natężenia wylotu
powietrza i wyłączenie ogrzewania tyl-
nej szyby.

Funkcjonowanie ogrzewania tylnej
szyby jest czasowe i po określonym
czasie system wyłącza ogrzewanie au-
tomatycznie.

JAKOŚĆ POWIETRZA
System wyposażony jest w filtr prze-

ciwpyłowy, który posiada właściwości
wychwytywania z powietrza ze-
wnętrznego cząsteczek kurzu, pyłu itp.

Zaleca się sprawdzać przynajmniej raz
w roku w ASO Fiata szczególnie
przed rozpoczęciem sezonu letniego
stan filtra.

W przypadku używania samochodu
przeważnie w obszarach zanieczysz-
czonych lub zapylonych, zaleca się kon-
trolować i ewentualnie wymieniać
wkład filtra częściej, niż podano w Wy-
kazie czynności przeglądów okreso-
wych.
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STEROWANIE A Pokrętło regulacji natężenia wylo-
tu powietrza

B Pokrętło regulacji temperatury

C Przycisk włączania/wyłączania og-
rzewanej szyby tylnej

D Przycisk włączania/wyłączania mak-
symalnego odmrażania/odparowania
szyby przedniej i szyb przednich bocz-
nych, ogrzewanej szyby tylnej i w lu-
sterkach wstecznych zewnętrznych
(funkcja MAX-DEF)

E Pokrętło regulacji wylotu powie-
trza

F Przycisk włączania/wyłączania sprę-
żarki klimatyzacji

G Przycisk wyłączenia/wyłączenia re-
cyrkulacji powietrza wewnętrznego

rys. 87a

F0B0300b
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KLIMATYZACJA (chłodzenie)
Procedura jest następująca:

– ustawić wskaźnik pokrętła B w zak-
resie niebieskim;

– nacisnąć przyciski F, aby włączyć
sprężarkę klimatyzacji i G, aby włączyć
recyrkulację powietrza wewnętrznego 

– ustawić wskaźnik pokrętła A na żą-
danej prędkości.

• ustawienie prędkości wentyla-
tora: tę operację wykonuje się obra-
cając pokrętło A.

• wybór rozdziału powietrza: tę
operację wykonuje się za pomocą ob-
rotu pokrętła E.

Możliwych rozdziałów powie-
trza jest pięć: wentylacja (przed-
nia), bilevel (dwupoziomowa),
(przód/nogi), nogi, szyba przed-
nia/nogi, szyba przednia (MAX-
DEF). 

• włączenie/wyłączenie sprężar-
ki: po naciśnięciu przycisku F, przy dio-
dzie świecącej się, sprężarka zostanie
wyłączona i odpowiednia dioda zgaśnie;
po jego naciśnięciu przy odpowiedniej
diodzie zgaszonej włącza się sprężar-
ka (włączona/wyłączona).

• włączenie MAX-DEF: ta funkcja
włącza się automatycznie po naciśnię-
ciu przycisku D zapewniając odparo-
wanie szyb w możliwie jak najkrótszym
czasie.

• włączenie ogrzewania szyby
tylnej: tę funkcję włącza się przez na-
ciśnięcie przycisku C, odpowiednia
dioda zaświeci się. Przycisk uaktywnia
ogrzewanie elektryczne znajdujące się
w szybie tylnej, aby ogrzać, osuszyć 
i odparować szybę tylną. Aby przerwać
tą funkcję wystarczy nacisnąć ponow-
nie przycisk sprawdzając czy odpo-
wiednia dioda zgasła. Funkcjonowanie
ogrzewanej tylnej szyby jest czasowe
i po określonym czasie system wyłącza
ogrzewanie automatycznie.

Podczas czyszczenia we-
wnętrznej strony szyby
tylnej zwracać maksy-

malną uwagę, aby nie uszkodzić
przewodów (oporników) ogrze-
wania szyby tylnej.

• uaktywnienie recyrkulacji: to
ustawienie umożliwia wybór za pomo-
cą naciśnięcia przycisku G, czy jechać
z recyrkulacją wymuszoną zamkniętą
(odpowiednia dioda świeci się) lub 
z wlotem powietrza zewnętrznym
(dioda zgaszona), recyrkulacja wymu-
szona otwarta.
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KLIMATYZACJA
AUTOMATYCZNA

Samochód wyposażony jest w układ
klimatyzacji o kontroli automatycznej
do zarządzania temperaturą, natęże-
niem powietrza, rozdziałem i recyrku-
lacją, w dwóch określonych poziomach:

• system automatyczny nazywany
wielostrefowy, z temperaturą usta-
wianą podzielnie strona lewa/prawa dla
pierwszego i drugiego rzędu siedzeń;

• system automatyczny nazywany
trójstrefowy z wentylatorami dodat-
kowymi tylnymi, które mogą być za-
rządzane z drugiego rzędu siedzeń aby
zmienić przepływ powietrza z kratek
przednich drugiego i trzeciego rzędu
siedzeń.

OSTRZEŻENIE Wybór ręczny jest
priorytetowy do automatycznego i po-
zostaje zapamiętany aż gdy użytkownik
nie przywróci kontrolę automatyczną
(AUTO) systemowi. Ustawienia wy-
brane ręcznie pozostają zapamiętane
do wyłączenia silnika i przywrócone
przy kolejnym uruchomieniu. 

W układzie klimatyzacji
użyto czynnik chłodzący 
R 134a, który spełnia 

wymagania norm ochrony środo-
wiska i który w razie przypadko-
wego wycieku nie zanieczyszcza
środowiska. Bezwzględnie zabra-
nia się stosować innych czynników
niekompatybilnych z komponen-
tami tej instalacji.

NATĘŻENIE POWIETRZA
W warunkach funkcjonowania manu-

alnego dostępnych jest 8 poziomów na-
tężenia wylotu powietrza, wyświetla-
nych na ekranie wyświetlacza poprzez
przyciemnienie podświetlenia symbo-
lu łopatek wentylatora głównego.

W warunkach funkcjonowania auto-
matycznego (AUTO) natężenie jest
zmienne i sterowane przez system 
z odpowiednim przedstawianiem na
wyświetlaczu, 4 oddzielnych ściemnio-
nych łopatek.

Funkcja recyrkulacji po-
wietrza wewnętrznego
umożliwia, zarówno przy

ogrzewaniu jak i przy chłodzeniu
szybkie osiągnięcie żądanych wa-
runków. Nie zaleca się jednak
używać tej funkcji w deszczowe
i/lub zimne dni, gdyż zwiększy to
znacznie możliwość zaparowania
wewnętrznego szyb zwłaszcza,
gdy sprężarka nie jest włączona.

Zaleca się włączyć funk-
cję recyrkulacji powietrza
wewnętrznego podczas

postoju w kolumnie lub w tunelu,
aby uniknąć wlotu zanieczysz-
czonego powietrza z zewnątrz.
Jednak unikać dłuższego używa-
nia tej funkcji jeżeli jest więcej
osób w samochodzie, aby unik-
nąć możliwości zaparowania we-
wnętrznego szyb.
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OSTRZEŻENIE W przypadku uru-
chomienia silnika przy temperaturze
zewnętrznej bardzo niskiej, w warun-
kach funkcjonowania AUTO, wentyla-
tor może się nie włączyć; nie może to
być interpretowane jako uszkodzenie:
układ rozpocznie automatycznie nor-
malne funkcjonowanie, gdy tylko osią-
gnięty zostanie próg temperatury prze-
widziany przez system.

ROZDZIAŁ POWIETRZA
Możliwości rozdziału powietrza, za-

rządzane automatycznie lub manualnie,
są następujące:

– wentylacja (przednia)

– dwupoziomowo (przód/nogi)

– nogi

– szyba przednia/nogi

– funkcja MAX-DEF.

Powietrze zostaje następnie rozdzie-
lane na miejsca tylne drugiego i trze-
ciego rzędu siedzeń.

Funkcja wentylacji
Powietrze przepływa poprzez 5 kra-

tek przednich znajdujących się w na
końcach i w środku deski rozdzielczej;
nawiew powietrza może być regulo-
wany w kierunku poziomym i piono-
wym ręcznie naciskając na położenie
korpusów kratek i uchwyt sterujący.

Nawiew powietrza może być roz-
dzielany obracając pokrętła zamykania
kratek.

W tej konfiguracji system, gdzie prze-
widziano, umożliwia zmianę natężenia
wylotu powietrza w drugim i trzecim
rzędzie siedzeń.

Funkcja bilevel
Nawiewane powietrze rozdzielane

jest w następujący sposób: 45 % wen-
tylacja, 45 % nogi, 10 % szyba przednia.

Ta konfiguracja umożliwia przesłanie
powietrza na nogi, także pasażerów
miejsc tylnych i do wylotów w desce
rozdzielczej: ponadto, gdzie przewi-
dziano, umożliwia zmianę natężenia
wylotu powietrza w drugim i trzecim
rzędzie siedzeń.

Funkcja nogi
Powietrze jest kierowane wyłącznie

na nogi za pomocą:

– trzech kratek przednich dla pierw-
szego rzędu siedzeń (z których 2 po
stronie kierowcy i 1 po stronie pasa-
żera);

– czterech kratek powietrza znajdu-
jących się w podłodze (z których 2 dla
drugiego rzędu siedzeń i 2 dla trzecie-
go rzędu siedzeń).

Funkcja szyba przednia/nogi
Powietrze rozdzielne jest równo pro-

centowo pomiędzy wyloty powietrza
na nogi (40 %) i szybę przednią (40 %),
przy utrzymaniu procentowo minimal-
nej wentylacji (20 %), aby zapewnić do-
bre ogrzanie w kabinie i w tym samym
czasie uniknąć zjawiska zaparowanie
szyb.

Ten typ rozdziału powietrza używany
jest automatycznie przede wszystkim
wtedy, gdy temperatura zewnętrzna
jest niska i przesłania minimum ciepłe-
go powietrza w stronę rąk kierowcy.
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Ponadto zawsze w funkcjonowaniu
automatycznym przy temperaturze 
zewnętrznej poniżej 18 °C mogą być
użyte wentylatory dodatkowe, aby
przesłać minimum powietrza także do
drugiego i trzeciego rzędu siedzeń.

W razie potrzeby powietrza zimne-
go, powietrze przesyłane na nogi roz-
dzielone zostaje na wszystkie 3 rzędy
siedzeń.

Funkcja MAX-DEF
Powietrze kierowane zostaje całko-

wicie na szybę przednią i szyby boczne
przednie. 

Ta funkcja używana jest aby uzyskać
za jednym manewrem szybkie odmro-
żenie/odparowanie szyby przedniej,
szyb przednich bocznych i włączenia
ogrzewania szyby tylnej.

Włączenie manualne tej funkcji uak-
tywnia równocześnie następujące funk-
cje:

– wentylację z maksymalnym natęże-
niem powietrza;

– mieszanie w pozycji całkowite og-
rzewanie;

JAKOŚĆ POWIETRZA
Sys tem wy po sa żo ny jest w filtr prze -

ciw py ło wy, któ ry po sia da wła ści wo ści
wy chwy ty wa nia z po wie trza ze wnętrz -
ne go czą ste czek ku rzu, py łu itp.

Zaleca się sprawdzać przynajmniej raz
w roku w ASO Fiata szczególnie
przed rozpoczęciem sezonu letniego
stan filtra.

W przypadku używania samochodu
przeważnie w obszarach zanieczysz-
czonych lub zapylonych, zaleca się kon-
trolować i ewentualnie wymieniać
wkład filtra częściej, niż podano w Wy-
kazie czynności przeglądów okreso-
wych.

– recyrkulacja powietrza wyłączona
(dopływ powietrza zewnętrznego);

– włączenie sprężarki;

– rozdział powietrza na szybę przed-
nią;

– włączenie ogrzewania szyby tylnej.

Podczas funkcjonowania w MAX-DEF
możliwa jest zmiana natężenia wylotu
powietrza (do minimum 1 znaku wen-
tylatora) i wyłączenie ogrzewania tyl-
nej szyby

Funkcjonowanie ogrzewanej tylnej
szyby jest czasowe i po określonym
czasie system wyłącza ogrzewanie au-
tomatycznie.

MIE SZA NIE
Re gu la cja tem pe ra tu ry za wie ra się od

mi ni mum 14 °C do mak sy mal nie 28 °C,
co od po wia da wa run kom eks tre mal -
nym „mak sy mal ne chło dze nie” i „mak -
sy mal ne ogrze wa nie”.
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CZUJNIKI
Aby kontrolować dokładniej para-

metry funkcjonowania układu klimaty-
zacji, oprócz czujników temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, system
wyposażony jest w czujnik promie-
niowania słonecznego przesyłający
wartości promieniowania słonecznego
do centralki, aby kontrolować opty-
malnie temperaturę dwustrefowego
układu klimatyzacji.

Czujnik promieniowania słonecznego
zamontowany jest w osi deski roz-
dzielczej, natomiast czujnik tempera-
tury zewnętrznej znajduje się w lu-
sterku wstecznym zewnętrznym po
stronie pasażera. 

STEROWANIE rys. 88-89

Wersje z wyposażeniem standardowym

rys. 88

F0B0174b
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Opis rys. 88

A Przycisk regulacji temperatury we-
wnętrznej po stronie kierowcy

B Przycisk funkcjonowania automa-
tycznego „AUTO”

C Wyświetlacz

D Przycisk MONO wyrównania tem-
peratury po stronie kierowcy i pasa-
żera

E Przycisk regulacji temperatury we-
wnętrznej po stronie pasażera

F Przycisk włączania/wyłączania og-
rzewania szyby tylnej

G Przy cisk włą cza nia/wy łą cza nia ma-
k sy mal ne go od mra ża nia/od pa ro wa nia
szy by przed niej i szyb bocz nych przed -
nich, ogrze wa nia szy by tyl nej i lu ste rek
wstecz nych ze wnętrz nych (funk cja
MAX -DEF)

H Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek środkowych

I Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek dolnych

L Pokrętło regulacji natężenia wylo-
tu powietrza (wentylator główny)

M Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek górnych

N Przy cisk włą cza nia/wy łą cza nia sprę -
żar ki kli ma ty za cji

O Przycisk włączania/wyłączania re-
cyrkulacji powietrza wewnętrznego.
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Wersje z wentylatorami dodatkowymi tylnymi A Przycisk regulacji temperatury we-
wnętrznej po stronie kierowcy

B Przycisk funkcjonowania automa-
tycznego „AUTO”

C Wyświetlacz

D Przycisk REAR włączania/bloko-
wania sterowań wentylatorów dodat-
kowych tylnych

E Przycisk regulacji temperatury we-
wnętrznej po stronie pasażera

F Przycisk włączania/wyłączania og-
rzewania szyby tylnej

G Przycisk włączania/wyłączania mak-
symalnego odmrażania/odparowa-nia
szyby przedniej i szyb bocznych przed-
nich, ogrzewania szyby tylnej i lusterek
wstecznych zewnętrznych (funkcja
MAX-DEF)

H Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek środkowych

I Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek dolnych

L Pokrętło regulacji natężenia wylo-
tu powietrza (wentylator główny)

M Przycisk regulacji wylotu powie-
trza z kratek górnych

rys. 89

F0B0066b
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N Przycisk włączania/wyłączania sprę-
żarki klimatyzacji

O Przycisk włączania/wyłączania re-
cyrkulacji powietrza wewnętrznego.

WŁĄCZENIE SYSTEMU 
rys. 88-89
System oferuje różne sposoby akty-

wacji:

– obrócić w prawo pokrętło (L) wen-
tylatora głównego;

– lub nacisnąć przycisk A (+/–) lub
E (+/–);

– lub nacisnąć jeden z przycisków (H,
I, M);

We wszystkich trzech przypadkach
system przywraca wszystkie warunki
funkcjonowania zapamiętane automa-
tycznie przed jego wyłączeniem.

– lub nacisnąć jeden z przycisków B,
D, N; w tym przypadku system usta-
wia się w trybie funkcjonowania auto-
matycznego;

– lub nacisnąć przycisk G; w tym
przypadku system ustawia się w trybie
MAX-DEF.

System zapamiętuje automatycznie
sytuację przed jego wyłączeniem, ale
bierze pod uwagę także czas zatrzy-
mania samochodu i inne parametry ze-
wnętrzne; w rzeczywistości:

– przy wyłączonym silniku do 20 mi-
nut i temperaturze wewnętrznej utrzy-
mującej się na tym samym poziomie
system po ponownym włączeniu sys-
tem utrzymuje te same ustawienia. Je-
żeli natomiast temperatura podczas te-
go okresu zmieni się znacznie system
ustawia się w trybie funkcjonowania
automatycznego przyjmując wartość
temperatury poprzednio ustawionej
przed jego wyłączeniem;

– przy wyłączonym silniku powyżej 
20 minut system uruchamia się zawsze
w funkcjonowanie automatyczne, tak-
że wtedy gdy przed zatrzymaniem sa-
mochodu był wyłączony, bez zmiany
wartości temperatury.

USTAWIENIA I WYBRANIE
rys. 88-89
Operacje, które mogą być wykona-

ne przez użytkownika są następujące:

• ustawienie żądanej wartości
temperatury: tę operację wykonuje
się naciskając przycisk A (+/–) lub
E (+/–) sprawdzając wartość ustawia-
nej temperatury na wyświetlaczu (C).
Dysponując systemem oddzielnego
ustawienie temperatury w dwóch stre-
fach, kierowca i pasażer siedzenia
przedniego mogą ustawić różne war-
tości temperatury: maksymalna różni-
ca temperatur, którą umożliwia system
jest 5 °C.

Zmniejszanie lub zwiększanie tempe-
ratury następuje skokowo co 1 °C po-
między 14 °C i 18 °C i pomiędzy 24 °C
i 28 °C, natomiast skokowo co 0,5 °C
pomiędzy 18 °C i 24 °C, stale wyświe-
tlana na wyświetlaczu.
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• ustawienie „całkowite chło-
dzenie”: tę operację wykonuje się au-
tomatycznie po naciśnięciu i przytrzy-
maniu naciśniętego przycisku A (–) lub
E (–) aż do ustawienia temperatury
równej 14 °C, przy warunkach ze-
wnętrznych, które obligują system do
interwencji z maksymalnymi osiągami.
To ustawienie wymusza funkcjonowa-
nie systemu w mono i aktywuje nastę-
pujące ustawienia:

– mieszanie w pozycji całkowite
ogrzewanie;

– rozdział powietrza na wentylacje;

– natężenie wylotu powietrza na
wartości maksymalnej;

– włączenie sprężarki;

– recyrkulacja automatycznie za-
mknięta, nawet jeżeli możliwe jest włą-
czenie ręczne recyrkulacji otwartej bez
wychodzenia z żądanego ustawienia.

• ustawienie „maksymalne og-
rzewanie”: tę operację wykonuje się
automatycznie po naciśnięciu i przy-
trzymaniu naciśniętego przycisku A (–)
lub E (+) aż do ustawienia temperatu-
ry równej 28 °C przy warunkach ze-
wnętrznych, które obligują system do
interwencji z maksymalnymi osiągami.
To ustawienie uaktywnia następujące
ustawienia:

– mieszanie w pozycji całkowite og-
rzewanie;

– rozdział powietrza na szybę przed-
nią/nogi lub nogi w zależności od tem-
peratury zewnętrznej;

– natężenie wylotu powietrza na
wartość maksymalną;

– sprężarka zarządzana zgodnie z lo-
giką systemu;

– recyrkulacja automatycznie zam-
knięta, nawet jeżeli możliwe jest włą-
czenie ręczne recyrkulacji otwartej bez
wychodzenia z żądanego ustawienia.

• ustawienie prędkości wentyla-
tora: tę operację wykonuje się obra-
cając pokrętłem L; na wyświetlaczu zo-
stanie wyświetlona wartość żądanej
prędkości przez przyciemnienie łopa-
tek wentylatora przedniego prezento-
wanego na wyświetlaczu C.

OSTRZEŻENIE W przypadku uru-
chomienia silnika przy temperaturze
zewnętrznej bardzo niskiej, w warun-
kach funkcjonowania automatycznego
(AUTO), wentylator może się nie włą-
czyć; nie może to być interpretowane
jako uszkodzenie: układ rozpocznie au-
tomatycznie normalne funkcjonowanie,
gdy tylko osiągnięta zostanie próg tem-
peratury przewidzianej przez system.

• wybór rozdziału powietrza: tę
operację wykonuje się za pomocą na-
ciśnięcia kombinacyjnego przycisków
H, I, M znajdujących się wewnątrz po-
krętła środkowego L.

Możliwych rozdziałów powie-
trza jest pięć: wentylacja (przed-
nia), bilevel (dwupoziomowa),
(przód/nogi), nogi, szyba przed-
nia/nogi, szyba przednia (MAX-
DEF).
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Aby ustawić żądany rozdział powietrza
konieczne jest naciśnięcie odpowied-
niego przycisku i wyłączenie innego roz-
działu powietrza jeżeli był ewentualnie
uaktywniony. Zaświecenie się odpo-
wiednich diod i zgaszenie innych po-
twierdza wykonanie wyboru.

W trybie funkcjonowania automa-
tycznego (AUTO) rozdział powietrza
zarządzany jest przez system i wszystkie
odpowiadające diody są zgaszone

• włączenie/wyłączenie sprężar-
ki: po naciśnięciu przycisku N, przy
święcącej się diodzie, sprężarka zosta-
nie wyłączona i odpowiednia dioda 
zgaśnie; po ponownym naciśnięciu przy-
cisku przy odpowiedniej diodzie zga-
szonej system automatycznie zarządza
sprężarką (włączona/wyłączona).

Jeżeli system funkcjonuje automatycz-
nie sprężarka kontrolowana i zarządzana
jest przez system w zależności od tem-
peratury zewnętrznej.

Gdy sprężarka się wyłączy, odpo-
wiednia dioda zgaśnie, recyrkulacja po-
zostanie w stanie znajdującym się przed
wyłączeniem (zamknięta lub otwarta)
i zwykle możliwe jest uaktywnienie
otwarcia recyrkulacji. Także przy re-
cyrkulacji zamkniętej, pozostaje zawsze
pewna ilość powietrza, w zależności od

ustawienia wentylatora i prędkości sa-
mochodu, wystarczająca, aby uniknąć
zaparowania szyb w warunkach klima-
tycznych normalnych (wiosna – lato).

• ustawienie funkcjonowania au-
tomatycznego (AUTO): tę funkcję
wykonuje się naciskając przycisk B;
w tym trybie system funkcjonuje
w sposób całkowicie automatyczny; na
wyświetlaczu pokazywany jest napis
AUTO i symbol ò (śniegu); system
przystosowuje się do zarządzania
i kontroli temperatury, rozdziału po-
wietrza i prędkością wentylatora głów-
nego.

Jeżeli podczas funkcjonowania auto-
matycznego naciśnięty zostanie przycisk
N, sprężarka wyłączy się, a więc otwo-
rzy się dopływ powietrza zimnego, od-
powiednia dioda zgaśnie, system pozo-
stanie w funkcjonowaniu automatycz-
nym i z wyświetlacza zniknie symbol ò
(śniegu). 

• włączenie MAX-DEF: ta funkcja
włącza się automatycznie po naciśnię-
ciu przycisku G zapewniając odparo-
wanie szyb w możliwie jak najkrótszym
czasie.

Aby wyjść z tej funkcji wystarczy na-
cisnąć ponownie przycisk G lub jeden
z następujących przycisków: A, B, D,
E, H, I, M, O.

• włączenie ogrzewania szyby tyl-
nej: tę funkcję włącza się naciśnięciem
przycisku F, odpowiednia dioda za-
świeci się. Przycisk uaktywnia ogrze-
wanie elektryczne znajdujące się
w szybie tylnej, aby ogrzać, osuszyć
i odparować szybę tylną. Aby przerwać
tę funkcję wystarczy nacisnąć ponow-
nie przycisk sprawdzając czy odpo-
wiednia dioda zgasła. Funkcjonowanie
ogrzewanej tylnej szyby jest czasowe
i po określonym czasie system wyłącza
ogrzewanie automatycznie.

Podczas czyszczenia we-
wnętrznej strony szyby
tylnej zwracać maksymal-

ną uwagę, aby nie uszkodzić prze-
wodów (oporników) ogrzewania
szyby tylnej.
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• uaktywnienie recyrkulacji: to
ustawienie umożliwia wybór za pomo-
cą naciśnięcia przycisku O, czy jechać
z recyrkulacją wymuszoną zamkniętą
(odpowiednia dioda świeci się) lub
z wlotem powietrza zewnętrznego
(dioda zgaszona), recyrkulacja wymu-
szona otwarta lub czy pozostawić 
system zarządzania automatycznego
(dioda zgaszona nawet jeżeli funkcja jest
aktywna).

Zaleca się włączyć funk-
cję recyrkulacji powietrza
wewnętrznego podczas

postoju w kolumnie lub w tunelu,
aby uniknąć wlotu zanieczyszczo-
nego powietrza z zewnątrz. Jed-
nak unikać dłuższego używania tej
funkcji jeżeli jest więcej osób
w samochodzie, aby uniknąć moż-
liwości zaparowania wewnętrzne-
go szyb.

• wyrównanie temperatury po
stronie kierowcy i po stronie pa-
sażera (MONO) rys. 88 (dla wer-
sji nie wyposażonych w wentyla-
tory dodatkowe): to ustawienie 
uzyskuje się po naciśnięciu przycisku D
ujednolicając temperatury po stronie
kierowcy i pasażera, aby uzyskać jed-
nakową temperaturę w kabinie.

• aktywacja regulacji natężenia
nawiewu powietrza na miejsca
tylne (REAR) rys. 89 (dla wersji
wyposażonych w wentylatory do-
datkowe): to ustawienie uzyskuje się
po naciśnięciu przycisku D; w ten spo-
sób umożliwia się pasażerom drugiego
rzędu siedzeń zarządzanie regulacją na-
tężenia powietrza za pomocą pokrętła
A-rys. 90 wentylatorów dodatkowych:

na wyświetlaczu C wyświetli się sym-
bol wentylatora tylnego.

Efektywność wentylatorów dodatko-
wych zależy od pozycji pokręteł A:

0 = wentylator dodatkowy z mini-
malnym natężeniem wylotu powietrza;
– = wentylator dodatkowy z natęże-

niem wylotu powietrza równym 50 %
natężenia powietrza wentylatora głów-
nego działającego w tym momencie;

AUTO = wentylator dodatkowy z tą
samą wartością natężenia powietrza co
wentylator główny;

+ = wentylator dodatkowy z natęże-
niem wylotu powietrza równym 70 %
natężenia powietrza wentylatora głów-
nego działającego w tym momencie.

Funkcja recyrkulacji po-
wietrza wewnętrznego
umożliwia, zarówno przy

ogrzewaniu jak i przy chłodzeniu
szybkie osiągnięcie żądanych wa-
runków. Nie zaleca się jednak uży-
wać tej funkcji w deszczowe i/lub
zimne dni, gdyż zwiększy to
znacznie możliwość zaparowania
wewnętrznego szyb zwłaszcza,
gdy sprężarka nie jest włączona.

rys. 90

F0B0102b
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WYŁĄCZENIE SYSTEMU

Wyłączenie systemu uzyskuje się ob-
racając w lewo pokrętło L regulacji na-
wiewu wentylatora aż gdy na wyświe-
tlaczu zostanie wyświetlona sylwetka
samochodu bez wentylatorów.

Przy okazji wyłączenia system kończy
następujące działanie:

– zapamiętuje stan występujący
przed wyłączeniem;

– wyłącza grafikę na wyświetlaczu C
za wyjątkiem sylwetki samochodu;

– ustawia recyrkulacje powietrza
w stanie wymuszonym otwartym
(wlot powietrza zewnętrznego);

– wyłącza sprężarkę;

– wyłącza wentylator;

– ustawia rozdział powietrza w fun-
kcji szyba przednia;

– mieszanie w pozycji całkowite chło-
dzenie.

SYGNALIZACJA 
USZKODZEŃ

W przypadku ewentualnych uszko-
dzeń (przyciski zablokowane, awaria
czujników, uszkodzenia elektryczne
itp.) system przechodzi automatycznie
w tryb nazwany „recovery”; ta sytu-
acja sygnalizowana jest miganiem punk-
tów oddzielających dziesiętne części
cyfr temperatury na wyświetlaczu C.
W tym przypadku zwrócić jak naj-
szybciej do ASO Fiata.

Tryb recovery

W skrócie funkcjonowanie systemu
w trybie recovery jest następujące:

– temperatury po stronie kie-
rowcy i pasażera: zostają wyrówna-
ne i sterowane w ten sam sposób;

jeżeli przyciski A lub E zostaną za-
blokowane temperatura zostanie usta-
wiona przez system na 21 °C;

– wentylator główny, rozdział
powietrza, recyrkulacja, sprężar-
ka: funkcjonują odpowiednio asekura-
cyjnie w funkcjonowaniu automatycz-
nym (AUTO);

– funkcja AUTO: będąc funkcją
zdefiniowaną, recyrkulacja, sprężarka,
rozdział powietrza i wentylator głów-
ny zarządzane są automatycznie
i impulsy z określonych przycisków nie
powodują efektów;

– funkcja MAX-DEF: system usta-
wia się w funkcji szyba przednia, im-
pulsy z przycisków rozdziału powie-
trza, sprężarki, AUTO i recyrkulacji są
bez efektów natomiast pozostają ak-
tywne funkcje wentylatora głównego
i temperatury;

– funkcja REAR: wentylatory do-
datkowe nieaktywne;

– ogrzewanie szyby tylnej: nie ak-
tywne.

NAGRZEWNICA
DODATKOWA NIEZALEŻNA

Dla poprawienia komfortu, samo-
chody wyposażone w silniki JTD, mo-
gą posiadać nagrzewnicę dodatkową
niezależną. 

Po wyłączeniu silnika lub przy silniku
pracującym na biegu jałowym, możliwe
jest że nagrzewnica dodatkowa pozo-
stanie włączona emitując świst towa-
rzyszący przy emisji dymu i zapach.
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DŹWIGNIE POD
KIEROWNICĄ

DŹWIGNIA LEWA

Dźwignia lewa steruje większością
świateł zewnętrznych. Urządzenie
akustyczne ostrzega, że po wyjęciu
kluczyka, światła zewnętrzne są włą-
czone.

Światła zewnętrzne uruchamiają się
przy kluczyku w wyłączniku zapłonu
w pozycji M.

Światła pozycyjne rys. 91

Zaświecą się po obrócenie pokrętła
A z pozycji å w pozycję 6.

Światła mijania rys. 92

Zaświecą się po obrócenie pokrętła
A z pozycji 6w pozycję 2/1.

W zestawie wskaźników zaświeci się
lampka sygnalizacyjna 2.

Follow me home rys. 93
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Ta funkcja umożliwia przez określo-
ny ustawiony czas (45 sekund), oświe-
tlenie przestrzeni przed samochodem,
uaktywnia się z kluczykiem w wyłączni-
ku zapłonu w pozycji S lub wyjętym,
przesuwając dźwignię lewą w stronę
deski rozdzielczej. Funkcja ta jest ak-
tywna przesuwając dźwignię w ciągu 
2 minut po wyłączeniu silnika. 

Jeżeli samochód wyposażony jest
w urządzenie automatycznego włą-
czenia świateł pozycyjnych i mijania,
funkcja follow me home uaktywnia się
automatycznie po otwarciu drzwi.

rys. 91

F0B0416b

rys. 92

F0B0417b

rys. 93

F0B0418b
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Zaświecenie automatyczne
świateł pozycyjnych i mijania 
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Urządzenie automatycznego zaświe-
cenia świateł składa się z czujnika
z diodą podczerwieni zainstalowane-
go na szybie przedniej będącego
w stanie rozpoznać zmianę intensyw-
ności oś-wietlenia zewnętrznego.

Aby uaktywnić/dezaktywować za-
świecenie się automatyczne świateł
konieczne jest wejście w menu konfi-
guracji wyświetlacza (patrz „Info wy-
świetlacza” w tym rozdziale).

Czujnik świateł nie jest
w stanie rozpoznać mgły,
dlatego w tych warun-

kach, konieczne jest ustawienie
ręcznego zaświecenia się świateł.

OSTRZEŻENIE Przy aktywnym
czujniku świateł możliwe jest tylko
użycie sygnału świetlnego, dlatego, gdy
okaże się konieczne włączenie świa-
teł mijania będzie konieczne uaktyw-
nienie ich w trybie ręcznym.

Światła drogowe rys. 95

Zaświecą się przy pokrętle A w po-
zycji 2/1 i pociągnięciu dźwigni 
w stronę kierownicy.

W zestawie wskaźników zaświeci się
lampka sygnalizacyjna 1.

Gasną po pociągnięciu ponownie
dźwigni w stronę kierownicy.

rys. 94

F0B0419b

rys. 95

F0B0420b

OSTRZEŻENIE Przy urządzeniu
włączonym, przy okazji funkcjonowa-
nia wycieraczek szyby przedniej, za-
świecą się automatycznie światła.

W przypadku świateł automatycznie
świecących się możliwe jest włączenie
przednich świateł przeciwmgielnych
i tylnych świateł przeciwmgielnych; po
wyłączeniu automatycznym świateł,
wyłączą się także te ostatnie. 
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Sygnał świetlny rys. 96

Uzyskuje się po lekkim pociągnięciu
dźwigni w stronę kierownicy (pozycja
niestabilna) niezależnie od położenia
pokrętła A.

Przednie światła
przeciwmgielne i tylne światła
przeciwmgielne rys. 97-98
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby włączyć rys. 97:

– obrócić pokrętło B w kierunku
wskazanym strzałką:

– pojedynczy obrót, pozycja niesta-
bilna, zaświecą się przednie światła
przeciwmgielne, w zestawie wskaźni-
ków zaświeci się lampka sygnalizacyj-
na  5;

– podwójny obrót, pozycja niestabil-
na, zaświecą się tylne światła przeciw-
mgielne 4.

Aby wyłączyć rys. 98:

– obrócić pokrętło B w kierunku po-
kazanym strzałką, pozycja niestabilna.

Przednie światła przeciwmgielne i tyl-
ne światła przeciwmgielne wyłączą się
automatycznie po wyłączeniu świateł
lub przy powrocie pokrętła w pozy-
cję 6, tak więc, aby ponownie je włą-
czyć konieczne jest powtórzenie po-
przednich operacji.

W przypadku ponownego urucho-
mienia silnika światła zaświecą się po-
nownie automatycznie, jeżeli zostały
włączone przy poprzednim wyłączeniu
silnika.

OSTRZE ŻE NIE Tyl ne świa tła
prze ciw m giel ne mo gą ośle piać kie row -
ców sa mo cho dów ja dą cych za na mi,
dla te go nie na le ży ich włą czać w wa -
run kach do brej wi docz no ści.

rys. 96

F0B0421b

rys. 97

F0B0422b

rys. 98

F0B0423b
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Światła kierunkowskazów
(strzałki) rys. 99

Zaświecą się po przesunięciu dźwi-
gni: 
w górę (pozycja 1): włącza się pra-

wy kierunkowskaz; 
w dół (pozycja 2): włącza się lewy

kierunkowskaz.

W zestawie wskaźników miga odpo-
wiednio lampka sygnalizacyjna E lub
R. 

Kierunkowskazy wyłączają się auto-
matycznie, gdy powróci samochód do
jazdy na wprost. 

Jeżeli trzeba użyć kierunkowskazów
przez krótki czas (na przykład: zmie-
niając pas jezdni), przesunąć dźwignię
w górę lub w dół bez usłyszenia za-
trzasku. 

Po zwolnieniu dźwignia sama wróci
do położenia wyjściowego.

DŹWIGNIA PRAWA

Wycieraczki szyby przedniej
rys. 100

Funkcjonują tylko z kluczykiem
w wyłączniku zapłonu w pozycji M.

0 – Wycieraczki szyby przedniej wy-
łączone. 

I – Funkcjonowanie przerywane.

1 – Funkcjonowanie ciągłe wolne.

2 – Funkcjonowanie ciągłe szybkie.

S – Funkcjonowanie czasowe jeden
(ruch): po zwolnieniu dźwignia wróci
w pozycję 0 i wycieraczki szyby przed-
niej wyłączą się automatycznie.

Aby ułatwić obsługę, na przykład
umyć szybę przednią lub wymienić pió-
ra wycieraczek, przy kluczyku w wy-
łączniku zapłonu w pozycji S lub wy-
jętym, w ciągu 60 sekund przesunąć
dźwignię w dół (impuls); wycieraczki
ustawią się i zatrzymają w pozycji pio-
nowej; następnie będzie można je od-
chylić, aby wymienić pióra lub oczyścić.

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć ewen -
tu al ne go uszko dze nia nad wo zia, nie
pró bo wać od chy lić wy cie ra czek szy by
przed niej, je że li naj pierw nie są usta wio -
ne w po zy cji pio no wej za po mo cą pra -
wi dło wej pro ce du ry opi sa nej po przed -
nio.

rys. 99

F0B0424b

rys. 100

F0B0268b
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Wycieraczki szyby przedniej 
z czujnikiem deszczu rys. 101
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Funkcjonują tylko przy kluczyku 
w wyłączniku zapłonu w pozycji M.

0 – Wycieraczki szyby przedniej wy-
łączone.

I – Funkcjonowanie przerywane.

1 – Funkcjonowanie ciągłe wolne.

2 – Funkcjonowanie ciągłe szybkie.

AUTO – Uaktywnienie czujnika
deszczu (funkcjonowanie automatycz-
ne). Po puszczeniu dźwignia wróci 
w pozycję 0.

Aby ułatwić obsługę, na przykład
umyć szybę przednią lub wymienić pió-
ra wycieraczek, przy kluczyku w wy-
łączniku zapłonu w pozycji S lub wy-
jętym, przesunąć dźwignię w dół
(impuls); wycieraczki szyby przedniej
ustawią się zatrzymane w pozycji pio-
nowej; następnie będzie można je od-
chylić, aby wymienić pióra lub oczyścić.

Funkcja ta jest regulowana czasem 
i dostępna przez 60 sekund od obró-
cenia kluczyka w pozycję S lub wyję-
ciu.

Czujnik deszczu, występuje tylko
w niektórych wersjach, jest urządze-
niem elektronicznym połączonym
z wycieraczkami szyby przedniej mają-
cym na celu dostosować automatycz-
nie, podczas funkcjonowania przery-
wanego, częstotliwość wycierania
wycieraczki do intensywności padają-
cego deszczu. 

Wszystkie inne funkcje sterowane
dźwignią prawą pozostają niezmienio-
ne.

Czuj nik desz czu uak tyw nia się au to -
ma tycz nie po usta wie niu dźwi gni 
w po zy cji AU TO i je go za kres dzia ła nia
zmie nia się stop nio wo od wy cie ra czek
szy by przed niej za trzy ma nych (żad ne -
go wy cie ra nia), gdy szy ba jest su cha, do
pierw szej pręd ko ści cią głej przy in ten -
syw nych opa dach desz czu.

Uaktywnienie czujnika deszczu sy-
gnalizowane jest jednym „ruchem” po-
twierdzającym sterowanie.

rys. 101

F0B0425b
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Po uruchomieniu spryskiwaczy szyby
przedniej przy aktywnym czujniku
deszczu, wykonany zostanie normalny
cykl spryskiwania po zakończeniu któ-
rego czujnik deszczu powraca do nor-
malnego funkcjonowania automatycz-
nego.

Po obróceniu kluczyka w pozycję 
S czujnik deszczu dezaktywuje się 
i przy następnym uruchomieniu silnika
i nie uaktywni się, nawet jeżeli dźwi-
gnia pozostanie w pozycji AUTO.

W tym przypadku, aby uaktywnić
czujnik deszczu wystarczy przesunąć
dźwignię w inną pozycję i następnie 
w pozycję AUTO.

Czujnik deszczu jest w stanie rozpo-
znać i dostosować się automatycznie
do następujących szczególnych wa-
runków, które wymagają różnej czu-
łości interwencji:

– zanieczyszczeń na kontrolowanej
powierzchni (osadzona sól, brud,);

– strugi wody spowodowane zużyty-
mi piórami wycieraczek szyby przed-
niej;

– różnicy między dniem i nocą (oko
ludzkie bardziej męczy się w nocy, gdy
powierzchnia szyby jest mokra).

Spryskiwacze szyby przedniej
rys. 102

Funkcjonują tylko z kluczykiem w wy-
łączniku zapłonu w pozycji M.

Pociągając dźwignię lekko w stronę
kierownicy (pozycja niestabilna), nieza-
leżnie od pozycji pokrętła A, urucha-
mia się natrysk płynu z spryskiwaczy
szyby przedniej i (dla wersji/ rynków,
gdzie przewidziano), w przypadku, gdy
włączone są światła mijania lub drogo-
we, natrysk ze spryskiwaczy reflekto-
rów. Następnie wycieraczki szyby
przedniej wykonają cykl trzech ruchów.

Nie uaktywniać czujnika
deszczu podczas mycia
samochodu w myjniach

automatycznych.

Gdy będzie konieczne
umycie szyby przedniej
sprawdzić zawsze czy

urządzenie jest wyłączone.

W przypadku obecności
lodu na szybie przedniej,
nie włączać urządzenia.

rys. 102

F0B0426b
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Wycieraczka szyby tylnej 
rys. 103

Funkcjonuje tylko z kluczykiem
w wyłączniku zapłonu w pozycji M.

– Obrócić pokrętło A z pozycji 0
w pozycję '.

W przypadku funkcjonowania wy-
cieraczek szyby przedniej, po włącze-
niu biegu wstecznego, wycieraczka szy-
by tylnej uaktywnia się automatycznie,
aby umożliwić maksymalną widocz-
ność do tyłu.

Spryskiwacz szyby tylnej
rys. 104

Funkcjonuje tylko z kluczykiem
w wyłączniku zapłonu w pozycji M.

– Obrócić pokrętło A z pozycji '
w & (pozycja niestabilna), włącza się
natrysk spryskiwacza szyby tylnej.

Jednocześnie wycieraczki szyby
przedniej wykonają cykl trzech ru-
chów.

rys. 103

F0B0427b

rys. 104

F0B0428b

rys. 105

F0B0269b

KOMPUTER
POKŁADOWY

Komputer pokładowy jest urządze-
niem, który umożliwia wyświetlenie 
w kolejności, naciskając kilkakrotnie na
przycisk A-rys. 105 umieszczony na
końcu dźwigni prawej, następujących
wielkości:

zasięg samochodu, zużycie chwilowe
paliwa, odległość do celu podróży, trip
1 (przejechaną odległość, średnie zu-
życie paliwa, średnią prędkość) i trip
2 (przejechaną odległość, średnie zu-
życie paliwa, średnią prędkość).

Wszystkie te informacje są wyświe-
tlane na wyświetlaczu systemu infote-
lematycznego CONNECT.

Reset: aby wyzerować wielkości, na-
cisnąć i przytrzymać naciśniety przez
ponad 2 sekundy przycisk A.
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Samochód wyposażony jest w auto-
matyczny system włączania świateł
awaryjnych.  W przypadku hamowań
nagłych i długich system uaktywnia au-
tomatycznie światła awaryjne, zwra-
cając w ten sposób uwagę kierowcom
na skoncentrowaniu się aby utrzymać
kontrolę nad samochodem.

Zasięg samochodu
Przedstawia szacunkowy przebieg, ja-

ki można przejechać na paliwie znaj-
dującym się w zbiorniku, kontynuując
jazdę na tym samym biegu i utrzymując
ten sam styl jazdy.

Chwilowe zużycie paliwa
Przedstawia zmieniające się chwilo-

we zużycie paliwa liczone w ostatnich
sekundach przebiegu.

Odległość do celu podróży
Przedstawia odległość, jaką można

przejechać, aby osiągnąć ustawiony cel,
w przypadku aktywnej nawigacji.

Przejechana odległość
Przedstawia odległość przejechaną

przez samochód, liczoną od rozpo-
częcia podróży, w wyniku procedury
reset (wyzerowania wartości).

Średnie zużycie paliwa
Przedstawia średnie zużycie paliwa li-

czone od rozpoczęcia podróży, w wy-
niku procedury reset (wyzerowania
wartości).

Średnia prędkość
Przedstawia średnią prędkość prze-

jazdu liczoną od rozpoczęcia podró-
ży, w wyniku procedury reset (wyze-
rowania wartości).

Używanie świateł awa-
ryjnych jest regulowane
przepisami kodeksu dro-

gowego kraju, w którym się po-
dróżuje. Przestrzegać przepisów.

ŚWIATŁA
AWARYJNE rys. 106

Zaświecą się po naciśnięciu przycisku
A, niezależnie od położenia kluczyka
w wyłączniku zapłonu.

Przy światłach awaryjnych włączo-
nych, w przycisku podświetlenie miga
i równocześnie zaświecą się lampki sy-
gnalizacyjne E i R.

Aby je zgasić nacisnąć ponownie
przycisk.

rys. 106

F0B0212b
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PRZEŁĄCZNIK
BLOKOWANIA
PALIWA 

Jest przełącznikiem bezpieczeństwa,
zarządzanym przez centralkę elektro-
niczną air bag, która interweniuje
w przypadku zderzenia (w jakimkol-
wiek kierunku) o określonej energii
przerywając zasilanie silnika paliwem
powodując w konsekwencji wyłącze-
nie silnika.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
rekonfigurowanym, ukaże się odpo-
wiedni komunikat, informujący kie-
rowcę o tym przypadku.

Jeżeli nie są widoczne wycieki
paliwa i samochód jest w stanie
jechać dalej uruchomić system 
w następujący sposób: 

– obrócić kluczyk w pozycję S;

– wyjąć kluczyk z wyłącznika za-
płonu; włożyć ponownie kluczyk
do włącznika zapłonu i wykonać
normalne uruchomienie silnika.

HAMULEC RĘCZNY 
rys. 107

Dźwignia znajduje się z boku siedze-
nia kierowcy.

Aby uruchomić hamulec ręczny „po-
stojowy”, pociągnąć dźwignię A do gó-
ry aż uzyskamy zablokowanie kół sa-
mochodu.

Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu
w pozycji M zaświeci się lampka sy-
gnalizacyjna x.

Po zderzeniu, jeżeli wy-
czuwalny jest zapach pa-
liwa lub widoczne są wy-

cieki z układu zasilana, nie
uruchamiać systemu, aby uniknąć
ryzyka pożaru.

Samochód zostanie za-
blokowany po kilku za-
trzaskach dźwigni. Jeżeli

tak nie jest, zwrócić się do ASO
Fiata aby go wyregulować.

Aby wyłączyć hamulec ręczny:

– pociągnąć lekko dźwignię A i naci-
snąć przycisk odblokowania B;

– trzymając naciśnięty przycisk opu-
ścić dźwignię, lampka sygnalizacyjna x
zgaśnie.
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Aby uniknąć przypadkowego ruszenia
samochodu wykonać ten manewr przy
naciśniętym pedale hamulca.

OSTRZEŻENIE Dźwignia hamul-
ca ręcznego A wyposażona jest
w urządzenie zabezpieczające, które
uniemożliwia zwolnienie hamulca, gdy
przy zaciągniętej dźwigni, naciśnięty
zostanie przycisk B. Aby wyłączyć ha-
mulec ręczny konieczne jest oprócz
naciśnięcia przycisku B, także dalsze
pociągnięcie dźwigni do góry A w ten
sposób wyłączy się urządzenie zabez-
pieczające, następnie opuścić całkowi-
cie dźwignię.

Przy dźwigni hamulca ręcznego za-
ciągniętej, po pociągnięciu do przodu
przycisku B-rys. 108 i następnie
opuszczeniu dźwigni, możliwe jest
utrzymywanie zatrzymanego samo-
chodu (zahamowanego).

REGULATOR 
STAŁEJ PRĘDKOŚCI
rys. 109
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

OPIS OGÓLNY

Regulator stałej prędkości (CRUISE
CONTROL), sterowany elektronicz-
nie, umożliwia prowadzenie samocho-
du z żądaną prędkością bez naciska-
nia na pedał przyspieszenia. Ponadto
umożliwia zimniejsze zmęczenia kie-
rowcy w przejazdach po autostradzie,
szczególnie długich podróżach, ponie-
waż zapamiętana prędkość jest utrzy-
mywana automatycznie.

OSTRZEŻENIE urządzenie moż-
na włączyć, tylko przy prędkości po-
wyżej 40 km/h na IV lub V biegu.

rys. 107

F0B0072b

rys. 108

F0B0224b

Regulator stałej prędko-
ści można uaktywnić tyl-
ko gdy umożliwia to ruch

drogowy oraz gdy przejeżdżany
odcinek drogi jest wystarczająco
długi, z stałą prędkością w pełni
bezpiecznie.
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Zapamiętanie prędkości (tylko
przy skrzyni biegów na IV lub V biegu
i prędkości większej od 40 km/h): prze-
sunąć pokrętło A w pozycję ON, ak-
tualna prędkość samochodu zostanie
utrzymana i zapamiętana i w zestawie
wskaźników zaświeci się „ON” pod
symbolem prędkościomierza na wy-
świetlaczu licznika kilometrów.

Jeżeli konieczne, ustawiona prędkość
może zostać przekroczona po naci-
śnięciu na pedał przyspieszenia (na
przykład przy wyprzedzaniu); po zwol-
nieniu pedału, system wróci do zapa-
miętanej prędkości.

Przyspieszanie lub zwalnianie
manualne: podczas jazdy z prędko-
ścią regulowaną automatycznie, naci-
snąć na przycisk B lub C odpowied-
nio aby zmniejszyć lub zwiększyć
zapamiętaną prędkość.

Wyłączenie urządzenia: nacisnąć
przycisk D znajdujący się na końcu
dźwigni. 

Urządzenie wyłączy się automatycz-
nie po naciśnięciu pedału hamulca lub
sprzęgła.

Przywrócenie prędkości zapa-
miętanej: po naciśnięciu na pedał ha-
mulca lub na pedał sprzęgła lub po wy-
łączeniu urządzenia, nacisnąć przycisk
D aby przywrócić ostatnio zapamięta-
ną prędkość.

Usuwanie z pamięci: aby usunąć
wszystko z pamięci przesunąć pokrę-
tło z pozycji ON w pozycję OFF.

OSTRZEŻENIE Używać regulato-
ra prędkości tylko w przypadku,
w którym warunki ruchu drogowego
lub charakter przejazdu umożliwiają
utrzymanie stałej prędkości.

MANUALNA
SKRZYNIA BIEGÓW

Aby włączyć bieg, wcisnąć do oporu
pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmia-
ny biegów w jednym z położeń zilu-
strowanych schematycznie, przedsta-
wionych na uchwycie dźwigni.

OSTRZEŻENIE Bieg wsteczny
można włączyć tylko w samochodzie
całkowicie zatrzymanym. Przy pracu-
jącym silniku, przed włączeniem bie-
gu wstecznego, zaczekać co najmniej
2 sekundy z wciśniętym do oporu pe-
dałem sprzęgła, aby uniknąć uszko-
dzenia kół zębatych.

rys. 109

F0B0073b
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Aby włączyć bieg wsteczny (R) z po-
zycji luz:

– przesunąć pierścień A-rys. 111-
112 pod uchwytem i jednocześnie
przesunąć dźwignię w lewo i następnie
do przodu.

Aby poprawnie zmienić
bieg, wcisnąć do oporu
pedał sprzęgła. A więc, na

podłodze pod pedałami, nie po-
winny znajdować się przeszkody:
sprawdzić czy ewentualne dywa-
niki są zawsze dobrze rozłożone
i nie przeszkadzają przy naciska-
niu na pedały.

AUTOMATYCZNA
ELEKTRONICZNA
SKRZYNIA BIEGÓW

Posiada sześć przełożeń plus bieg
wsteczny zarządzana autoadaptacyjnie
(tj. aby dostosować się do stylu jazdy
kierowcy) w zależności od warunków
drogowych i obciążenia samochodu.

OSTRZEŻENIE Aby używać pra-
widłowo automatycznej elektronicznej
skrzyni biegów, należy dokładnie prze-
czytać cały ten rozdział od początku
do końca, ponieważ opisane są w nim
operacja poprawne i możliwe do wy-
konania w zależności także od bezpie-
czeństwa Shift-lock w którą automa-
tyczna elektroniczna skrzyni biegów
jest wyposażona.

rys. 111

F0B0075b

rys. 112

F0B0302b
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DŹWIGNIA WYBIERANIA
BIEGÓW rys. 113

P = Parkowanie.

R = Bieg wsteczny.

N = Luz.

D = Drive, jazda do przodu automa-
tyczna.

M = Tryb sekwencyjny

+ = Przejście do przełożenia napędu
wyższego w sposób sekwencyjny.
– = Przejście do przełożenia napędu

niższego w sposób sekwencyjny.

WYŚWIETLACZ rys. 114

Na wyświetlaczu wyświetlany jest:

– w trybie jazdy automatycznej wy-
brany bieg (P, R, N, D);

– w trybie jazdy sekwencyjnej włą-
czone przełożenie ręcznie wyższe lub
w niższe, odpowiednio za pomocą
wskazań A lub S.

POZYCJE DŹWIGNI

Drive, jazda do przodu
automatyczna (D)

Jeżeli używa się pozycji D w prze-
biegach w mieście lub poza miastem.

rys. 113

F0B0252b

rys. 114

F0B0253b

Przesunięcie dźwigni z P
do D (P6D), z N do D
(N6D) i z R do D (R6D)

musi być wykonane wyłącznie w
samochodzie zatrzymanym, przy
silniku pracującym na biegu jało-
wym i pedale hamulca naciśnię-
tym do oporu (zabezpieczenie
shift – lock).
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Luz (N)

Odpowiada pozycji luzu w normalnej
skrzyni biegów sterowanej mecha-
nicznie.

Bieg wsteczny (R)

Można go włączyć tylko
w samochodzie zatrzyma-
nym, przy silniku pracują-

cym na biegu jałowym i całkowicie
zwolnionym pedale przyspiesze-
nia, przestrzegając opisów i os-
trzeżeń podanych w rozdziale
„Uruchamianie silnika”.

Przy dźwigni w pozycji R nie możli-
we jest uruchomienie silnika.

Parkowanie (P)

Pozycja P powoduje zablokowanie
mechaniczne kół napędowych.

Włączać tylko w samochodzie za-
trzymanym, ewentualnie zaciągnąć tak-
że hamulec ręczny. Przy włączaniu
przestrzegać opisów i ostrzeżeń po-
danych w rozdziale „Uruchamianie sil-
nika”.

OSTRZEŻENIE W przypadku, gdy
dźwignia wybierania biegów zostanie
nieprawidłowo ustawiona, na wyświe-
tlaczu będzie migać ostatnio włączona
pozycja.

Aby przesunąć dźwignię
z pozycji N, zdjąć nogę
z pedału przyspieszenia,

sprawdzić czy silnik jest ustabili-
zowany na biegu jałowym prze-
strzegając opisów i ostrzeżeń 
podanych w rozdziale „Urucha-
mianie silnika”.

Przy dźwigni w N, możliwe jest uru-
chomienie silnika.
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Niezwykle niebezpiecz-
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URUCHAMIANIE SILNIKA Jeżeli przy kluczyku w pozycji M dio-
da w desce rozdzielczej będzie się
świecić zaleca się obrócić kluczyk 
w pozycję S i następnie ponownie
w M; jeżeli lampka świeci się nadal
spróbować innym kluczykiem z wy-
posażenia.

Jeżeli silnik nadal nie uruchomi się za-
lecamy uruchomić awaryjnie (patrz
rozdział „W razie awarii” i zwrócić się
do ASO Fiata.

OSTRZEŻENIE Gdy silnik jest wy-
łączony nie zostawiać kluczyka w wy-
łączniku zapłonu w położeniu M, aby
uniknąć rozładowania akumulatora.

URUCHAMIANIE 
SAMOCHODU

Aby rozpocząć jazdę, należy:

– nacisnąć do oporu pedał hamulca;

– wybrać żądaną pozycję dźwigni;

– przyspieszyć stopniowo; samochód
ruszy i zmiana przełożeń będzie auto-
matyczna w zależności od wybranej
pozycji dźwigni.

Przesunięcie dźwigni
z pozycji P, przy kluczyku
w wyłączniku zapłonu

w pozycji M jest możliwe tylko
przy naciśniętym do oporu peda-
łu hamulca (zabezpieczenie Shift-
lock). 
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TRYB JAZDY SEKWENCYJNY

Z pozycji D przesunąć dźwignię
w prawo w pozycję M:

• przesuwając dźwignię w stronę +:
włącza się przełożenie wyższe;

• przesuwając dźwigni w stronę –:
włącza się przełożenie niższe.

Każda zmiana biegu wyświetlana jest
na wyświetlaczu i każda możliwa po-
myłka jest wyłączona przez ciągłą kon-
trolę zarządzaną przez centralkę, któ-
ra umożliwia włączenie biegu niższego
tylko jeżeli obroty silnika to umożli-
wiają.

W trybie jazdy sekwencyjnym auto-
matyczna elektroniczna skrzynia bie-
gów funkcjonuje jak skrzynia biegów
o przełożeniach stałych wybieranych
sekwencyjnie.

Kontrola elektroniczna interweniuje
zmieniając przelożenia, gdy obroty sil-
nika przekroczą lub spadną poniżej do-
puszczalnych obrotów na minutę.

TRYB JAZDY
AUTOMATYCZNY

Możliwe jest wybranie D z funkcjo-
nowania sekwencyjnego w jakichkol-
wiek warunkach jazdy.

Przełożenie optymalne zostaje wy-
brane przez centralkę elektroniczną
skrzyni biegów w zależności od pręd-
kości i obciążenia silnika (pozycja pe-
dału przyspieszenia).

Przy małej mocy silnika, skrzynia bie-
gów wybiera przełożenia długie
w rezultacie zmniejsza się zużycie pa-
liwa. Zwiększając wymaganą moc na-
ciśnięciem pedału przyspieszenia,
skrzynia biegów przechodzi automa-
tycznie do przełożeń krótkich polep-
szając osiągi w czasie przyspieszenia:
w tym przypadku zużycie paliwa jest
większe.

Aby szybko przyspieszyć samochód:

– nacisnąć do oporu pedał przyspie-
szenia poza punkt oporu (dodatkowy
skok pedału), powodując interwencję
urządzenia kick-down aby uzyskać
maksymalne osiągi (zryw i przyspie-
szenie) oczywiście przy wysokim zu-
życiu paliwa.

OSTRZEŻENIE W przypadku jaz-
dy na drogach o niskiej przyczepności
(śnieg, lód, itp.) unikać interwencji
urządzenia kick-down. 
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Jazda po śniegu lub lodzie

Gdy nawierzchnia drogi ma małą
przyczepność (śnieg, lód, itp.) zaleca
się nacisnąć przycisk A-rys. 115:

– na wyświetlaczu wyświetli się wska-
zanie ò rys. 116 i samochód ruszy 
z drugiego przełożenia.

OSTRZEŻENIE Ten tryb jest
możliwy wyłącznie przy dźwigni znaj-
dującej się w pozycji D; przesunięcie
dźwigni z D, zostaje automatycznie
wyłączone. Ten tryb można włączyć
także podczas jazdy samochodu, gdy
prędkość jest mniejsza od 45 km/h.

SYGNALIZACJA AWARII 

Awaria automatycznej elektronicznej
skrzyni biegów sygnalizowana jest od-
powiednim komunikatem na wyświe-
tlaczu infotelematycznym i miganiem
symbolu ò na wyświetlaczu rys. 116.

Możliwie jak najszybciej zwrócić się
do ASO Fiata aby wyeliminować
awarię.

rys. 115

F0B0254b

rys. 116

F0B0255b

078-135 ULYSSE PL  11-09-2009  11:54  Pagina 95



P
O

Z
N

A
W

A
N

IE
 S

A
M

O
C

H
O

D
U

96

WYPOSAŻENIE
WEWNĘTRZNE

SCHOWEK DOLNY 
NA PRZEDMIOTY rys. 117

Aby otworzyć schowek pociągnąć za
uchwyt A.

Obracając kluczyk blokuje się lub od-
blokowuje zamek (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano) schowka.

Nie podróżować z otwar-
tą pokrywą schowka: mo-
że zranić pasażera w razie

kolizji.

rys. 117

F0B0088b

ZATRZYMANIE
SAMOCHODU

Aby zatrzymać samochód:

– zwolnić pedał przyspieszenia;

– nacisnąć pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE Na drodze pod
górę, z uruchomionym silnikiem, moż-
na utrzymać zahamowany samochód
wyłącznie pedałem hamulca; nie naci-
skać pedału przyspieszenia.

Na postoju, z uruchomionym silni-
kiem i dźwigni w pozycji D, R lub M
(tryb sekwencyjny) trzymać naciśnię-
ty pedał hamulca, aby uniknąć ruszenia
samochodu na biegu jałowym.

Aby zatrzymać się na dłuższy czas,
przesunąć dźwignię w P.

NA POSTOJU

Zaciągnąć hamulec ręczny, ustawić
dźwignię w pozycji P. Pozostawić po-
nadto koła skręcone. Jeżeli samochód
parkujemy na stromym wzniesieniu,
zaleca się także zablokować koła kli-
nami lub kamieniami.

Nie pozostawiać kluczyka w wyłącz-
niku zapłonu w pozycji M ponieważ 
w tych warunkach może rozładować
się akumulator. Opuszczając samo-
chód, wyjąć zawsze kluczyk z wyłącz-
nika zapłonu.

SYGNALIZACJA
AKUSTYCZNA 

Przy kluczyku wyjętym z wyłącznika
zapłonu lub w pozycji S, uaktywnia się
sygnalizacja akustyczna po otwarciu
drzwi przy dźwigni nie znajdującej się
w pozycji P.

Nie pozostawiać nigdy
dzieci samych w niestrze-
żonym samochodzie.
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SCHOWKI GÓRNE
CHOWANE rys 119-120

Aby otworzyć schowki nacisnąć przy-
cisk A.

SCHOWEK ŚRODKOWYM 
Z WGŁĘBIENIAMI 
NA BUTELKI rys 121

Aby otworzyć schowek pociągnąć 
w kierunku pokazanym strzałką.  Scho-
wek posiada wewnątrz wgłębienia na
butelki A.Nie podróżować z otwar-

tymi pokrywami schow-
ków: mogą zranić pasaże-

ra w razie kolizji. Nie podróżować z otwar-
tą pokrywą schowka: mo-
że zranić pasażera w razie

kolizji.

rys. 118

F0B0293b

rys. 120

F0B0257b

rys. 121

F0B0090b

rys. 119

F0B0256b

GNIAZDO AUDIO – VIDEO 
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Wewnątrz schowka znajduje się
gniazdo AUDIO-VIDEO A-rys. 118
przygotowane do podłączenia teleka-
mery z systemem infotelematycznym
CONNECT (funkcja aktualnie niedo-
stępna). To podłączenie umożliwia wy-
świetlanie obrazów wcześniej nagra-
nych bezpośrednio na wyświetlaczu
tego systemu.
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SCHOWEK POD SIEDZENIEM
PRZEDNIM PO STRONIE
PASAŻERA rys. 123
(dla wersji/rynków gdzie
przewidziano)

Aby użyć schowka nacisnąć uchwyt
A w górę, a następnie wyjąć na ze-
wnątrz.

WNĘKI NA DROBNE
PRZEDMIOTY

W wyposażeniu wewnętrznym znaj-
dują się jeszcze następujące schowki:

– schowek otwarty A-rys. 124 na
umieszczenie dokumentów, znajdują-
cy się pod kierownicą;

– schowki na butelki – kubki i – wgłę-
bienia na butelki znajdujące się w pane-
lach bocznych drugiego rzędu siedzeń
rys. 125 i trzeciego rzędu siedzeń
rys. 126; schowki na butelki mogą być
ponadto wykorzystywane jako pojem-
niki na odpady C-rys. 125;

rys. 123

F0B0092b

rys. 124

F0B0089b

rys. 125

F0B0096b

rys. 126

F0B0091b
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– schowki na dokumenty D-rys. 127
znajdujące się poszyciach bocznych
trzeciego rzędu siedzeń (dla wersji/
rynków, gdzie przewidziano).  Aby ich
użyć działać w kierunku pokazanym
strzałką.

PÓŁKI SKŁADANE rys. 128
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Otwierane podstawki A znajdują się
w oparciach siedzeń przednich; aby
użyć otworzyć i ustawić poziomo jak
pokazano na rysunku.

DASZKI
PRZECIWSŁONECZNE 
rys. 129

Umieszczone są po obu stronach lu-
sterka wstecznego wewnętrznego.
Można je ustawić czołowo lub bocznie
jak pokazano na rysunku.

W tylnej części daszka przeciwsło-
necznego znajduje się lusterko pod-
świetlane lampą A (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano); aby użyć, należy
otworzyć pokrywę B.

rys. 127

F0B0094b

rys. 128

F0B0095b

rys. 129

F0B0084b

Nie podróżować z rozło-
żoną półką: może zranić
pasażera w razie kolizji.
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UCHWYTY DO
PRZYTRZYMYWANIA
rys. 130

Samochód wyposażono w wewnę-
trzne uchwyty do przytrzymania A.
Tylne wyposażone są w wieszaki na
ubrania B.

ZASŁONY
PRZECIWSŁONECZNE rys. 131
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Zasłony przeciwsłoneczne są prze-

suwne, wyposażone w zwijacze i od-
powiednie sprężyny powrotne. Aby
użyć zaczepić uchwyty górne w mo-
cowaniach A.
Nie ciągnąć zasłon przeciwsłonecz-

nych do dołu przed efektywnym odłą-
czeniem zaczepów, aby uniknąć ich
pęknięcia.

SIATKI PRZYTRZYMUJĄCE
BAGAŻ rys. 132-133
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Umieszczone są z tyłu siedzeń dru-

giego rzędu i mogą być zamocowane
do podłogi za pomocą odpowiednich
uchwytów jak pokazano na  rys. 132,

lub w pozycji poprzecznej zamocowa-
ne z boku jak pokazano na rys. 133.

PASKI ELASTYCZNE rys. 134
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Siedzenia przednie mogą być wypo-
sażone w  paski elastyczne A używa-
ne do przewożenia niewielkich przed-
miotów (na przykład torby z zakupami).

rys. 130

F0B0085b

rys. 131

F0B0036b

rys. 132

F0B0108b

rys. 134

F0B0018b

rys. 133

F0B0289b
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Zamocować paski w gniazdach przy-
gotowanych w siedzeniach jak poka-
zano na rysunku.

ZAPALNICZKA rys. 135

Aby użyć zapalniczki, nacisnąć przy
kluczyku w wyłączniku zapłonu w po-
zycji M przycisk A; po kilku sekundach
przycisk automatycznie wróci do po-
zycji wyjściowej i zapalniczka jest go-
towa do użycia.

POPIELNICZKA rys. 135-136 Popielniczka może być używana przez
pasażerów siedzeń tylnych po umiesz-
czeniu pojemnika D wyjmowanego
w gnieździe na odpady E jak pokazano
na rys. 136.

Aby użyć popielniczki wysunąć kase-
tę B i podnieść pokrywę C. Aby
opróżnić popielniczkę wyjąć pojemnik
D; po wyjęciu pojemnika można wy-
korzystać jego wgłębienie jako pod-
stawę pod szklanki.Zapalniczka osiąga wyso-

ką temperaturę. Posłu-
giwać się nią ostrożnie 

i chro-nić przed dziećmi: niebez-
pieczeństwo pożaru lub oparzeń.
Sprawdzić zawsze czy zapalniczka
się wyłączyła.

rys. 135

F0B0082b

rys. 136

F0B0291b

Nie używać popielniczki
jako kosza na papier: mo-
że zapalić się w kontakcie

z palącym się papierosem.
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LAMPY SUFITOWE 

Funkcjonowanie lamp sufitowych ste-
rowane jest czasem, świecą się i gasną
stopniowo.

Logika funkcjonowania

Po odblokowaniu drzwi pilotem lub
obróceniu kluczyka w zamku, zaświe-
cą się lampy środkowe i punktowe
wszystkich trzech rzędów siedzeń.
Funkcjonowanie lamp sterowane jest
czasem, po kilku sekundach, bez otwie-
rania drzwi, lampy zgasną stopniowo.

Po dłuższym naciśnięciu przycisku
blokowania drzwi w pilocie uaktywnia
się funkcja nazywana „lokalizacja”: za-
świecą się, na kilka sekund, wszystkie
lampy wewnętrzne wraz z kierunkow-
skazami. Ta funkcja jest rozpoznawana
przez system z dystansu maksymalnie
około 30 metrów od samochodu. 

Po obróceniu kluczyka w pozycję S
(lub wyjęciu z wyłącznika zapłonu) za-
świeci się lampa sufitowa przednia
pierwszego rzędu siedzeń. Funkcjo-
nowanie jest sterowane czasem, po
kilku sekundach, lampy zgasną stop-
niowo.

Po otwarciu drzwi przednich zaświeci
się lampa środkowa, bez lamp punk-
towych, lampy sufitowe i oświetlenie
kałuży w drzwiach. Funkcjonowanie
jest sterowane czasem, po kilku se-
kundach od zamknięcia drzwi lampy
zgasną stopniowo. Po uruchomieniu
silnika lampy zgasną stopniowo po kil-
ku sekundach. 

Po otwarciu drzwi tylnych zaświeci
się lampa środkowa, bez lamp punk-
towych, lamp sufitowych. Funkcjono-
wanie jest sterowane czasem, po kilku
sekundach od zamknięcia drzwi lampy
zgasną stopniowo.

Po otwarciu pokrywy tylnej zaświe-
ci się automatycznie lampa oświetle-
nia komory bagażowej (jedna lub dwie
w zależności od wyposażenia). Lampy
zgasną stopniowo po zamknięciu po-
krywy.

Lampa sufitowa przednia 
rys. 137

Lampa sufitowa składa się z lampy
środkowej i dwóch lamp punktowych
bocznych z odpowiednim wyłączni-
kiem sterującym.

Działając na przyciski A, B, C lampy
zaświecą się pojedynczo.

rys. 137

F0B0429b
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Lampa sufitowa środkowa 
rys. 138

Lampa sufitowa składa się z lampy
środkowej i dwóch lamp punktowych
bocznych z odpowiednim wyłącznikiem
sterującym.

Działając na przyciski A, B, C lampy
zaświecą się pojedynczo.

Lampa sufitowa tylna 
rys. 139
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Lampa zaświeci się naciskając na od-
powiedni przycisk A.

Lampy w daszkach
przeciwsłonecznych rys. 140

Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu
w pozycji M, po otwarciu pokrywy B
zaświecą się lampy A umieszczone 
z boku lusterka (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano). Lampy umożli-
wiają użycie lusterka także w przypad-
ku słabego oświetlenia.

Lampa oświetlenia schowka
rys. 141

Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu
w pozycji M lampa zaświeci się auto-
matycznie po otwarciu schowka.

rys. 138

F0B0077b

rys. 139

F0B0078b

rys. 140

F0B0086b

rys. 141

F0B0258b
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Lampy oświetlająca kałużę 
rys. 142 
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Lampa A umieszczona w drzwiach
przednich zaświeci się po otwarciu od-
powiednich drzwi, w jakiejkolwiek po-
zycji kluczyka w wyłączniku zapłonu.

Lampy oświetlenia bagażnika
rys. 143

Po otwarciu pokrywy bagażnika 
zaświeci się automatycznie lampa
A (jedna lub dwie w zależności od wy-
posażenia) umieszczona w poszyciu
bocznym komory bagażnika.

Lampy zgasną automatycznie po za-
mknięciu pokrywy bagażnika.

OSTRZEŻENIE Przy pozostawio-
nej otwartej pokrywie bagażnika, lam-
py zgasną po kilku minutach, aby za-
pobiec rozładowaniu akumulatora.

GNIAZDKO PRĄDOWE
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Funkcjonuje tylko przy kluczyku
w wyłączniku zapłonu w pozycji M
i umieszczone jest na panelu trzecie-
go rzędu siedzeń po stronie prawej;

Aby go użyć otworzyć pokrywę.

rys. 142

F0B0259b

rys. 143

F0B0079b
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ELEKTRYCZNE
PODNOŚNIKI SZYB 

Elektryczne podnośniki szyb posia-
dają system bezpieczeństwa zapobie-
gający przed zgnieceniem. Centralka
elektroniczna zarządzająca systemem
rozpoznaje ewentualnie znajdującą się
przeszkodę podczas ruchu zamykania
szyby. Po rozpoznaniu tego przypadku
system przerywa przesuwanie się szy-
by i zmienia natychmiast jej kierunek.

OSTRZEŻENIE Przy kluczyku
w wyłączniku zapłonu w pozycji S lub
wyjętym, podnośniki pozostaną ak-
tywne przez około 1 minutę.

OSTRZEŻENIE Po ewentualnym
wymontowaniu akumulatora, jeżeli na-
ciśniemy na przycisk zamknięcia, pod-
nośnik szyby nie funkcjonuje, należy
wykonać inicjalizacje systemu; zwolnić
przycisk sterujący i nacisnąć drugi raz
aż całkowicie zamknie się szyba, utrzy-
mując działanie przez ponad sekundę
po osiągnięciu końca skoku. System
przywróci regularne funkcjonowanie.

Nie pra wi dło we uży cie
elek trycz nych pod no śni -
ków szyb mo że być nie -

bez piecz ne. Przed i pod czas
dzia ła nia na wy łącz nik ste ru ją cy,
upew nić się za wsze, czy pa sa że -
ro wie nie są na ra że ni na ry zy ko
ob ra żeń spo wo do wa nych przez
prze su wa ją cą się szy bę oraz czy
rze czy oso bi ste nie zo sta ną
przez nią wcią gnię te lub zgnie -
cio ne. Opusz cza jąc sa mo chód,
wy jąć za wsze klu czyk z wy łącz ni -
ka za pło nu, aby unik nąć nie spo -
dzie wa ne go uru cho mie nia elek -
trycz nych pod no śni ków szyb,
za gra ża jąc pa sa że rom w sa mo -
cho dzie.

WERSJE Z PRZEDNIMI
ELEKTRYCZNYMI
PODNOŚNIKAMI SZYB

Drzwi po stronie kierowcy 
rys. 145

Na uchwycie wewnętrznym drzwi po
stronie kierowcy, są dwa przyciski wy-
łączników, które sterują, przy kluczy-
ku w wyłączniku zapłonu w M:

A – otwarciem/zamknięciem szyby
przedniej lewej;

B – otwarciem/zamknięciem szyby
przedniej prawej.

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, na-
cisnąć odpowiedni przycisk; po zwol-
nieniu, szyba zatrzyma się w położeniu
w którym znajduje się w danym mo-
mencie.

Nie trzymywać naciśnię-
tego wyłącznika po osią-
gnięciu przez szybę koń-

ca skoku.

rys. 145

F0B0045b
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W podnośniku szyby po stronie kie-
rowcy przewidziane jest urządzenie
(funkcjonujące w przypadku silnika
uruchomionego) o „działaniu ciągłym
automatycznym” zarówno przy opusz-
czaniu jak i podnoszeniu szyby. Wy-
starczy krótkie naciśnięcie przycisku
A aby szyba rozpoczęła automatyczne
przesuwanie się: szyba zatrzyma się
w żądanej pozycji po drugim naciśnię-
ciu przycisku.

Drzwi po stronie pasażera 
rys. 146

Na uchwycie drzwi znajduje się przy-
cisk wyłącznika A do sterowania od-
powiednią szybą.

Drzwi przesuwne

Wyposażone są w korbkę aby uru-
chomić manualnie odpowiednią szybę.

WERSJE Z PRZEDNIMI
I TYLNYMI ELEKTRYCZNYMI
PODNOŚNIKAMI SZYB 

Drzwi po stronie kierowcy 
rys. 147

Na uchwycie wewnętrznym drzwi po
stronie kierowcy, jest umieszczone
pięć przycisków wyłączników, które
sterują, przy kluczyku w wyłączniku za-
płonu w M:

A – otwarciem/zamknięciem szyby
przedniej lewej;

B – otwarciem/zamknięciem szyby
przedniej prawej;

C – otwarciem/zamknięciem szyby
tylnej lewej;

D – otwarciem/zamknięciem szyby
tylnej prawej;

E – blokowaniem funkcjonowania
przycisków podnośników szyb umiesz-
czonych w drzwiach tylnych, bloko-
waniem funkcjonowania przycisków
tylnych otwarciem/zamknięciem drzwi
przesuwnych i (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano) blokowaniem
przycisków sterujących tylnymi dacha-
mi otwieranymi.

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, na-
cisnąć odpowiedni przycisk; po zwol-
nieniu, szyba zatrzyma się w położeniu,
w którym znajduje się w danym mo-
mencie.

W podnośniku szyby po stronie kie-
rowcy przewidziane jest urządzenie
(funkcjonujące w przypadku silnika
uruchomionego) o „działaniu ciągłym
automatycznym” zarówno przy opusz-
czaniu jak i podnoszeniu szyby. Wy-
starczy krótkie naciśnięcie przycisku
A aby szyba rozpoczęła automatyczne
przesuwanie się: szyba zatrzyma się
w żądanej pozycji po drugim naciśnię-
ciu przycisku.

rys. 146

F0B0046b

rys. 147

F0B0047b
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Drzwi po stronie pasażera 
rys. 146

Na uchwycie drzwi znajduje się przy-
cisk wyłącznika A do sterowania od-
powiednią szybą.

Drzwi przesuwne rys. 148

Aby uaktywnić sterowanie otwar-
ciem/zamknięciem szyby nacisnąć na
odpowiedni przycisk A.

SZYBY TYLNE
UCHYLNE (3 rzędu
siedzeń) rys. 149

Aby otworzyć:

– przesunąć dźwignię A jak pokaza-
no na rysunku, następnie nacisnąć
dźwignię w stronę zewnętrzną aż do
całkowitego otwarcia szyby;

– nacisnąć dźwignię do tyłu aż usły-
szymy zatrzask zablokowania otwar-
cia.

Aby zamknąć:

– postępując w sposób odwrotny aż
do usłyszenia zatrzasku zablokowania
zamknięcia następnie ustawić w pra-
widłowym położeniu dźwignię A.

DACHY
OTWIERANE
ELEKTRYCZNIE
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Samochód może być wyposażony 
w trzy dachy otwierane elektrycznie:
przedni, środkowy i tylny uruchamia-
ne za pomocą odpowiednich przyci-
sków sterujących przy kluczyku w wy-
łączniku zapłonu w położeniu M.

OSTRZEŻENIE Przy kluczyku 
w wyłączniku zapłonu w pozycji S lub
wyjętym, podnośniki pozostaną ak-
tywne przez około 1 minutę.

Są wyposażone w zasłony przeciw-
słoneczne i w systemem zapobiegający
przed zgnieceniem. Centralka elektro-
niczna która zarządza systemem jest 
w stanie rozpoznać ewentualną prze-
szkodę podczas przesuwania się da-
chów. Po rozpoznaniu przeszkody sys-
tem przerywa przesuwanie i zmienia
natychmiast kierunek przesuwania 
dachu.

rys. 148

F0B0048b

rys. 149

F0B0049b
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Nieprawidłowe użycie
dachu może być niebez-
pieczne. Przed i podczas

działania na przyciski sterujące
upewnić się zawsze, czy pasaże-
rowie nie są narażeni na ryzyko
obrażeń spowodowanych bezpo-
średnio przez przesuwający się
dach oraz, czy osobiste rzeczy  nie
zostaną wciągnięte lub przygnie-
cione przez ten dach.

OSTRZEŻENIE Po ewentualnym
wymontowaniu akumulatora, jeżeli po
naciśnięciu na sterowanie zamknię-
ciem, dachy nie funkcjonują, należy ini-
cjalizować system; zwolnić przycisk
sterujący i nacisnąć drugi raz aż za-
mknie się całkowicie dach, utrzymu-
jąc działanie przez ponad sekundę po
osiągnięciu końca skoku. System wzno-
wi regularne funkcjonowanie.

STEROWANIE 
Z PIERWSZEGO RZĘDU
SIEDZEŃ 

Dach przedni

Otwarcie/zamknięcie uchylne
rys. 150

Aby otworzyć nacisnąć wyłącznik A
po stronie 1 aż osiągnie koniec skoku.

Aby zamknąć nacisnąć wyłącznik A
strona 2.

Otwarcie/zamknięcie całkowite
rys. 150

Aby otworzyć: w pozycji dachu
otwartego uchylnie, nacisnąć ponow-
nie wyłącznik A po stronie 1.

Aby zamknąć: nacisnąć wyłącznik A
po stronie 2 aż do uzyskania pozycji da-
chu otwartego uchylnie, następnie na-
cisnąć ponownie wyłącznik A po stro-
nie 2.

Dach środkowy i tylny 
rys. 150

System umożliwia z pierwszego rzę-
du siedzeń uruchomienie równoczesne
dachu środkowego i tylnego.

Naciskać wyłącznik B podobnie jak
opisano dla dachu przedniego.Nie otwierać dachu, gdy

znajduje się na nim śnieg
lub lód: ryzyko uszkodze-

nia.

Opusz cza jąc sa mo chód,
wy jąć za wsze klu czyk wy-
łącz ni ka za pło nu, aby unik -

nąć nie spo dzie wa ne go uru cho mie -
nia się da chu, za gra ża jąc pa sa że rom
bę dą cym w sa mo cho dzie.

rys. 150

F0B0430b
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STEROWANIE Z DRUGIEGO 
I TRZECIEGO RZĘDU
SIEDZEŃ

Otwarcie/zamknięcie uchylne
rys. 151

Aby otworzyć nacisnąć wyłącznik A
po stronie 1 aż osiągnie koniec skoku.

Aby zamknąć: nacisnąć na wyłącznik
A po stronie 2.

Otwarcie/zamknięcie całkowite
rys.151

Aby otworzyć: w pozycji dachu
otwartego uchylnie, nacisnąć ponow-
nie wyłącznik A po stronie 1.

Aby zamknąć: nacisnąć wyłącznik A
po stronie 2 aż do uzyskania pozycji
dachu otwartego uchylnie, następnie
nacisnąć ponownie wyłącznik A po
stronie 2.

Aby zabezpieczyć pasażerów siedzeń
tylnych (dzieci) system umożliwia 
zablokowanie sterowań z drugiego 
i trzeciego rzędu siedzeń, za pomocą na-
ciśnięcia przycisku E-rys. 147 umiesz-
czonego na uchwycie drzwi przednich
po stronie kierowcy.

KOMORA
BAGAŻNIKA

OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE
POKRYWY BAGAŻNIKA 
Z ZEWNĄTRZ rys. 152-153

Aby otworzyć:

– odblokować drzwi;

– pociągnąć za uchwyt A jak poka-
zano na rysunku; otwarcie pokrywy
ułatwione jest bocznymi amortyzato-
rami gazowymi.

Aby zamknąć:

– opuścić pokrywę bagażnika za po-
mocą uchwytu wewnętrznego B-
rys. 153, następnie nacisnąć od stro-
ny zewnętrznej aż do usłyszenia
zatrzasku zablokowania.

rys. 151

F0B0100b

rys. 152

F0B0453b

rys. 153

F0B0103b
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Nie podróżować z ot-
wartą tylną pokrywą ba-
gażnika: do wnętrza sa-

mochodu mogą przedostać się
spaliny.

OTWARCIE AWARYJNE
POKRYWY TYLNEJ rys. 154

Aby odblokować zamek pokrywy, 
w przypadku uszkodzenia elektrycz-
nego, należy:

– wewnątrz bagażnika wsunąć nie-
wielki śrubokręt w otwór A;

– aby odblokować mechanicznie za-
mek nacisnąć w lewo.

PRZEWOŻENIE BAGAŻU

OSTRZEŻENIE Podróżując nocą
z obciążonym bagażnikiem, w wersjach
nie posiadających reflektory Xenono-
we z regulacją automatyczną, koniecz-
ne jest wyregulowanie wiązki świetl-
nej świateł mijania (patrz rozdział
„Reflektory”). 

Uży wa jąc ba gaż ni ka ni -
gdy nie prze kra czać mak -
sy mal nych do pusz czal -

nych ob cią żeń (patrz roz dział
„Da ne tech nicz ne”). Po nad to
upew nić się, czy przed mio ty znaj -
du ją ce się w ba gaż ni ku są do brze
roz miesz czo ne, aby unik nąć ich
prze miesz cze nia się do przo du
po wo du jąc ob ra że nia pa sa że rów
przy gwał tow nym ha mo wa niu.

Ciężki bagaż nie zamo-
cowany, w przypadku ko-
lizji, może spowodować

poważne obrażenia pasażerów.

Amortyzatory gazowe
wyregulowane są fabrycz-
nie, aby zapewnić prawi-

dłowe funkcjonowanie pokrywy
bagażnika, gdy jest obciążona
zgodnie z przewidzianym przez
producenta. Umieszczenie do-
datkowych przedmiotów (spojle-
ry itp) mogą spowodować niepra-
widłowe funkcjonowanie i zagrozić
bezpieczeństwu przy użyciu tej
pokrywy.

rys. 155

F0B0105b

rys. 154

F0B0169b

Mocowanie bagażu rys. 155

Prze wo żo ny ba gaż mo że być przy mo -
co wa ny pa ska mi za cze pio ny mi w od -
po wied nich pier ście niach A znaj du ją -
cych się w ko mo rze ba gaż ni ka.

Pierścienie służą ponadto, gdy samo-
chód jest w nie wyposażony, do mo-
cowania siatek przytrzymujących bagaż.
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Jeżeli podróżuje się przez
obszary, w których utrud-
nione jest tankowanie pa-

liwa i jeżeli przewozi się paliwo
w kanistrach, należy przestrzegać
odpowiednie przepisy, używać wy-
łącznie kanistrów homologowa-
nych i odpowiednio je mocować.
Pomimo wszystko zwiększa się ry-
zyko pożaru w przypadku kolizji.

ZASŁONA PRZYKRYWAJĄCA
BAGAŻ Z PÓŁKĄ TYLNĄ
SZTYWNĄ rys. 156
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Półka tylna sztywna posiada gniazdo
zasłony drzwi.

Możliwe jest powiększenie komory
bagażowej po wyjęciu sztywnej tylnej
półki.

Wyjąć półkę tylną po odłączeniu jej od
bocznych zaczepów mocujących E, po-
ciągając ją w stronę dolną samochodu.

ZASŁONA PRZYKRYWAJĄCA
BAGAŻ rys. 157-158
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Aby użyć zasłony przykrywającej ba-
gaż pociągnąć za uchwyt A wysuwając
ją ze zwijacza B, do zamocowania
w odpowiednich zaczepach mocują-
cych.

Gdy jest konieczne wyjęcie zespołu
zwijacza, należy pokonać opór spręży-
ny wewnętrznej naciskając w kierunku
1, a następnie wyjąć zwijacz naciska-
jąc w kierunku 2.

rys. 157

F0B0303b

rys. 156

F0B0261b

rys. 158

F0B0262b
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KRATKA ODDZIELAJĄCA
KABINĘ rys. 159
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Aby zamontować kratkę oddzielają-
cą kabinę, należy:

– otworzyć dwie przystosowane po-
krywy A, po jednej z każdej strony
w pobliżu drugiego rzędu siedzeń;

– włożyć dwa zaczepy B kratki
w urządzenia mocujące C;

– włożyć dwa haki D, po jednym
z każdej strony w przystosowane pier-
ścienie E znajdujące się w podłodze za
drugim rzędem siedzeń.

POKRYWA KOMORY
SILNIKA

Aby otworzyć pokrywę komory
silnika:

– otworzyć pokrywę A-rys. 160
dźwigni umieszczonej obok siedzenia
kierowcy;

Wykonywać tę operację
tylko w zatrzymanym sa-
mochodzie.

Uwaga. Nieprawidłowe
ustawienie podpórki mo-
że spowodować gwałtow-

ne opadnięcie pokrywy.

rys. 159

F0B0106b

rys. 160

F0B0109b

rys. 161

F0B0454b

rys. 162

F0B0110b

– pociągnąć w kierunku strzałki dźwi-
gnię B-rys. 160; 

– nacisnąć na dźwignię C-rys. 161
pokrywy komory silnika;

– otworzyć pokrywę i równocześnie
wyjąć podpórkę D-rys. 162 z odpo-
wiedniego zaczepu E;

– wsunąć końcówkę podpórki D
w otwór mocowania F-rys. 162
w pokrywie komory silnika.
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Aby zamknąć pokrywę komory
silnika:

– przytrzymując podniesioną pokry-
wę komory silnika jedną ręką, drugą rę-
ką wyjąć podpórkę z otworu mocują-
cego i zamocować ją odpowiednio
w urządzeniu blokującym;

– Opuścić pokrywę na około 20 cm
nad komorą silnika, następnie puścić
swobodnie i upewnić się, próbując ją
podnieść czy jest zamknięta prawidło-
wo a nie tylko zaczepiona w pozycji za-
bezpieczającej. W tym przypadku nie
naciskać na pokrywę, ale podnieść ją
ponownie i powtórzyć manewr.

RELINGI
BAGAŻNIKA
DACHOWEGO rys. 163
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby użyć relingów dachowych, nale-
ży:

– ustawić relingi w wymaganej pozy-
cji, przesuwając je wzdłuż przystoso-
wanych prowadnic znajdujących się
w dachu;

– zablokować w tej pozycji za po-
mocą dźwigni A znajdujących się
w podstawie wewnętrznej relingów (2
dla każdego relingu).

Uważać na luźno zwisa-
jące szaliki, krawaty i ub-
ranie nie przylegające do-

kładnie do ciała, także też
przypadkowe, które w kontakcie
z mechanizmami poruszającymi
się, mogą spowodować poważne
obrażenia osoby, która je nosi.

Przy gorącym silniku za-
chować dużą ostrożność
w komorze silnika: nie-

bezpieczeństwo oparzeń. Pamię-
tać, że przy gorącym silniku, elek-
trowentylator może się nagle
włączyć: niebezpieczeństwo ob-
rażeń. Zaczekać, aż silnik się
ochłodzi.

Ze względów bezpieczeń-
stwa pokrywa powinna być
zawsze dobrze zamknięta

podczas jazdy. Dlatego, sprawdzić
zawsze prawidłowe zamknięcie po-
krywy upewniając się czy się zablo-
kowała. Jeżeli podczas jazdy za-
uważymy, że pokrywa nie jest
dokładnie zablokowana, zatrzymać
się natychmiast i zamknąć pokry-
wę prawidłowo.

Sprawdzić zawsze, pra-
widłowe zamknięcie po-
krywy, aby uniknąć jej

otwarcia podczas jazdy.

Sygnał „Pokrywa otwarta”

Ten sygnał jest możliwy jedynie ra-
zem z opcją alarmu.

Jeżeli przy uruchomionym silniku, po-
krywa nie jest zamknięta, zostanie wy-
świetlony na ekranie wyświetlacza wie-
lofunkcyjnego odpowiedni komunikat
z towarzyszącym mu sygnałem aku-
stycznym. rys. 163

F0B0179b
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REFLEKTORY

REFLEKTORY 
O WYŁADOWANIU 
GAZOWYM
(dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano)

Re flek to ry o wy ła do wa niu ga zo wym
(Xe no) dzia ła ją na za sa dzie wy twa rza -
nia łu ku elek trycz ne go, w śro do wi sku
ga zu Xe no pod ci śnie niem, w miej sce
tra dy cyj nie ża rzo nych włó kien.

Wy twa rza ne w ten spo sób oświe tle -
nie jest lep sze od oświe tle nia przez ża -
rów ki tra dy cyj ne, ze wzglę du na ja kość
świa tła (świa tło bar dziej ja sne) oraz ze
wzglę du na prze stron ność i usy tu owa -
nie stre fy oświe tla nej.

Ko rzy ści wy ni ka ją ce z lep sze go oś-
wie tle nia są znacz ne (mniej sze zmę cze -
nie wzro ku i zwięk sze nie po la wi dze -
nia kie row cy i bez pie czeń stwa jaz dy)
szcze gól nie w przy pad ku nie po go dy,
mgły i/lub przy nie wy star cza ją cym
ozna ko wa niu, ze wzglę du na więk sze
na tę że nie świ ta ła bocz nych stron wią -
zek świetl nych.

Więk sze na tę że nie świa tła bocz nych
stron wią zek świetl nych zwięk sza bez -
pie czeń stwa jaz dy, po nie waż umoż li -
wia kie row cy lep sze do strze że nie in -
nych użyt kow ni ków znaj du ją cych się
na skra ju dro gi (pie si, ro we rzy ści, mo -
to cy kli ści).

Przy wy twa rza niu łu ku elek trycz ne -
go ko niecz ne jest bar dzo wy so kie na -
pię cie, na to miast dla nor mal ne go za si -
la nia wy star cza ni skie na pię cie.

Re flek to ry osią ga ją mak sy mal ne oś-
wie tle nie po oko ło 0,5 se kun dy od
włą cze nia.

Du że na tę że nie oświe tle nia wy twa -
rza ne przez te go ty pu re flek to ry wy -
ma ga ło za sto so wa nia sys te mu au to ma -
tycz ne go przy utrzy ma niu sta łe go
usta wie nia wią zek świetl nych re flek to -
rów, aby za po biec ośle pia niu kie row -
ców ja dą cych z prze ciw ka w przy pad -
ku ha mo wa nia, przy spie sza nia lub
prze wo że nia cięż kie go ba ga żu.

Nigdy nie przekraczać
maksymalnych dopusz-
czalnych obciążeń (patrz

rozdział „Dane techniczne”).

Uwa żać, aby nie ude rzyć
o przed mio ty w ba gaż ni -
ku przy otwie ra niu po kry -

wy tyl nej.

Po przejechaniu kilku ki-
lometrów sprawdzić, czy
śruby mocujące zaczepy

są dobrze dokręcone.
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System elektromechaniczny do au-
tomatycznego utrzymania stałego
ustawienia wiązek świetlnych reflek-
torów połączony został z urządzeniem
kompensacji pochylenia wiązek świetl-
nych reflektorów.

Żarówki ksenonowe posiadają długą
trwałość, która powoduje nieprawdo-
podobne ich ewentualne uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE W celu ewentual-
nej wymiany żarówek zwracać się wy-
łącznie do ASO Fiata.

USTAWIENIE 
WIĄZKI ŚWIETLNEJ 
(za wyjątkiem wersji
z reflektorami o wyładowaniu
gazowym Xeno)

Po praw ne usta wie nie re flek to rów
jest waż ne dla kom for tu i bez pie czeń -
stwa nie tyl ko dla kie row cy sa mo cho -
du, ale tak że dla in nych użyt kow ni ków
dro gi.

Ponadto, określone jest dokładnie
przepisami kodeksu drogowego.

Aby zapewnić sobie i innym jak naj-
lepsze warunki widoczności podczas
jazdy z włączonymi reflektorami, sa-
mochód musi mieć poprawnie usta-
wione reflektory.

Odnośnie kontroli i ewentualnej re-
gulacji zwrócić się do ASO Fiata.

KOREKCJA USTAWIENIA
REFLEKTORÓW 
(za wyjątkiem wersji
z reflektorami o wyładowaniu
gazowym Xeno)

Gdy samochód jest obciążony, obni-
ża się z tyłu i w konsekwencji wiązka
świetlna podnosi się. W tym przypad-
ku konieczne jest prawidłowe usta-
wienie wiązki świetlnej reflektorów.

Wyregulować ustawie-
nie wiązek świetlnych za
każdym razem, gdy zmie-

nia się masa przewożonego ba-
gażu.
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Obrócić regulator elektryczny A-
rys. 164:

Pozycja 0 – jedna lub dwie osoby na
siedzeniach przednich;

Pozycja 1 – pięć osób;

Pozycja 2 – pięć osób + obciążony
bagażnik;

Pozycja 3 – osiem osób + obciążo-
ny bagażnik lub kierowca + maksymal-
ne dopuszczalne obciążenie umiesz-
czone w bagażniku.

USTAWIENIE PRZEDNICH
ŚWIATEŁ
PRZECIWMGIELNYCH

Odnośnie kontroli i ewentualnej re-
gulacji zwrócić się do ASO Fiata.

ABS 

Sa mo chód jest wy po sa żo ny w sys -
tem ha mo wa nia ABS, któ ry za po bie ga
za blo ko wa niu kół przy ha mo wa niu nie -
za leż nie od wa run ków dro go wych i si -
ły na ci sku na pe dał ha mul ca, tak że przy
ha mo wa niu awa ryj nym.

In ter wen cja ABS sy gna li zo wa na jest
kie row cy lek kim pul so wa niem pe da łu
ha mul ca, któ re mu to wa rzy szy ha łas. 

Nie mo że być to in ter pre to wa ne ja -
ko nie pra wi dło we funk cjo no wa nie ha -
mul ców, ale jest sy gna łem dla kie row -
cy, że układ ABS in ter we niu je: awi zu je,
że ko ła sa mo cho du osią gnę ły gra ni cę
przy czep no ści i dla te go ko niecz ne jest
do sto so wa nie pręd ko ści do ty pu dro -
gi, po któ rej się po dró żu je.

Sys tem ABS jest do dat ko wym do
pod sta wo we go ukła du ha mul co we go;
w przy pad ku uszko dze nia wy łą cza się
i układ ha mul co wy dzia ła w ta ki sam
spo sób jak w sa mo cho dach bez ABS.

rys. 164

F0B0071b
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W przy pad ku uszko dze nia, po nie waż
ha mo wa nie nie jest kon tro lo wa ne
przez sys tem za po bie ga ją cy blo ko wa -
niu kół, na le ży zmniej szyć osią gi i je -
chać bar dzo ostroż nie.

Je że li ni gdy nie uży wa ło się sa mo cho -
du wy po sa żo ne go w ABS, za le ca się
wy ko na nie kil ka prób ha mo wa nia na
śli skiej dro dze, na tu ral nie w wa run -
kach bez piecz nych i w peł ni prze strze -
ga jąc prze pi sy Ko dek su Dro go we go
a po nad to za le ca się prze czy tać do -
kład nie po niż sze uwa gi. 

Ko rzy ścią ABS w sto sun ku do ukła -
du tra dy cyj ne go jest uzy ska nie mak sy -
mal ne go moż li we go ma new ro wa nia
sa mo cho dem tak że w przy pad ku na -
głe go ha mo wa nia, w wa run kach ogra -
ni czo nej przy czep no ści, uni ka jąc za blo -
ko wa nia kół.

Na le ży jed nak pa mię tać, że z ABS
dro ga ha mo wa nia nie za wsze się
zmniej sza: na przy kład, na dro dze
mięk kiej jak z żwi rem lub świe żym
śnie gu na dro dze śli skiej, dro ga ha mo -
wa nia bę dzie dłuż sza.

Aby wła ści wie wy ko rzy stać moż li wo -
ści sys te mu za po bie ga ją ce go blo ko wa -
niu kół w ra zie ko niecz no ści, sko rzy -
stać z po niż szych kil ku za le ceń.

W przy pad ku uszko dze -
nia sys te mu, z za świe ce -
niem się lamp ki sy gna li za -

cyj nej >w ze sta wie wskaź ni ków,
skon tro lo wać na tych miast sa mo -
chód w ASO Fia ta, utrzy mu jąc
jaz dę ostroż ną, aby przy wró cić
cał ko wi te funk cjo no wa nie ukła du.

Gdy ABS in ter we niu je,
i wy czu wa my pul so wa nie
pe da łu ha mul ca, nie zwal -

niać na ci sku na pe dał, ale przy -
trzy my wać pe dał bez oba wy do -
brze wci śnię ty; za trzy ma cie się
osią ga jąc naj krót szą dro gę ha mo -
wa nia, od po wied nio do wa run -
ków pa nu ją cych na dro dze.

Nie zbęd ne jest, w przy pad ku ha mo -
wa nia na za krę cie, za cho wać za wsze
z mak sy mal ną uwa gą, tak że je że li jest
ABS. 

Za le ce nia bar dzo waż ne po nad
wszyst ko:

ABS wy ko rzy stu je mak -
sy mal ną przy czep ność kół
do dro gi, ale jej nie zwięk -

sza; na le ży więc za cho wać szcze -
gól ną ostroż ność pod czas jaz dy
po dro gach śli skich, uni ka jąc nie -
po trzeb ne go ry zy ka.

Je że li ABS in ter we niu je
ozna cza to, że osią gnię ta
zo sta ła gra nicz na przy -

czep ność po mię dzy opo ną i pod -
ło żem dro gi: na le ży zwol nić aby
do sto so wać pręd kość jaz dy do
dys po no wa nej przy czep no ści.
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SYSTEMY MBA
I HBA
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

MBA (Mechanic Brake Assistance)
i HBA (Hydraulic Brake Assistance) 
są systemami zwiększającymi auto-
matycznie ciśnienie w układzie ha-
mulcowym w warunkach hamowania
awaryjnego. W rzeczywistości, w sy-
tuacjach krytycznych, gdy kierowca
naciska zdeterminowanie na pedał ha-
mulca, system interweniuje zwiększa-
jąc ciśnienie w układzie hamulcowym,
aby zagwarantować jak najszybsze za-
trzymanie samochodu.

Te dwa systemy zachowują się ana-
logicznie z jedyną różnicą, że zwięk-
szanie ciśnienia w pierwszym przy-
padku zarządzane jest poprzez
centralkę systemu ESP, a w drugim
w sposób mechaniczny.

Prze strze ga jąc te za le ce nia uzy ska się
naj lep sze osią gi ha mo wa nia w każ dych
wa run kach.

OSTRZE ŻE NIE W sa mo cho dzie
wy po sa żo nym w ABS po win ny być
mon to wa ne wy łącz nie ob rę cze kół,
opo ny, na kład ki ha mul co we ty pu i mar -
ki prze wi dzia nej przez pro du cen ta.

Układ kom ple tu je elek tro nicz ny ko -
rek tor ha mo wa nia (EBD) (Elec tro nic
Bra ke Di stri bu tor), któ ry roz dzie la si -
łę ha mo wa nia na ko ła za po mo cą cen -
tral ki i czuj ni ków sys te mu ABS.

Je że li za świe ci się lamp -
ka sy gna li za cyj na x ni -
skie go po zio mu pły nu

ha mul co we go, za trzy mać na tych -
miast sa mo chód i zwró cić się do
naj bliż szej ASO Fia ta. Ewen tu al -
ny wy ciek pły nu z ukła du ha mul -
co we go, szko dzi funk cjo no wa niu
ukła du ha mul co we go.

Sa mo chód wy po sa żo ny
jest w elek tro nicz ny ko -
rek tor ha mo wa nia (EBD).

Rów no cze sne za świe ce nie się
lam pek sy gna li za cyj nych x i>
przy uru cho mio nym sil ni ku,
wska zu je na uszko dze nie sys te -
mu EBD; w tym przy pad ku przy
gwał tow nym ha mo wa niu mo że
wy stą pić za blo ko wa nie kół tyl -
nych, z moż li wo ścią po śli zgu. Je -
chać bar dzo ostroż nie sa mo cho -
dem aż do naj bliż sze go ASO
Fia ta, aby zwe ry fi ko wać układ.

Za świe ce nie się tyl ko
lamp ki sy gna li za cyj nej >
przy uru cho mio nym sil ni -

ku wska zu je na uszko dze nie tyl -
ko sys te mu ABS. W tych wa run -
kach układ ha mul co wy utrzy mu je
swo ją sku tecz ność, ale bez dzia -
ła nia urzą dze nia za po bie ga ją ce -
mu za blo ko wa niu kół. W tych wa -
run kach tak że funk cjo no wa nie
sys te mu EBD jest ogra ni czo ne
Tak że w tym przy pad ku za le ca
się zwró cić na ile to moż li we do
naj bli żej ASO Fia ta, aby zwe ry fi -
ko wać układ, ja dąc tak, aby uni -
kać gwał tow ne go ha mo wa nia.
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SYSTEM ESP 
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

ESP (Electronic Stability Program) jest
systemem elektronicznej kontroli sta-
bilności samochodu, który interweniu-
je w sposób zróżnicowany, na moment
obrotowy i hamowanie; w przypadku
utraty przyczepności, przyczynia się do
utrzymania samochodu na właściwym
torze jazdy.

Podczas jazdy na samochód działają
silne siły boczne i wzdłużne, które mo-
gą być kontrolowane przez kierowcę,
gdy opony mają dobrą przyczepność
do nawierzchni drogi; gdy przyczep-
ność zmniejszy się poniżej minimalne-
go poziomu, samochód zaczyna zba-
czać z wybranego toru jazdy.

Przede wszyst kim jaz dy po pod ło żu
dro gi nie jed no li tej (jak wy bo istej, mo -
krej, ob lo dzo nej lub błot ni stej), zmia -
na pręd ko ści (przy spie sza nie lub ha mo -
wa nie) i/lub to ru jaz dy (na za krę tach
lub omi ja niu prze szkód) mo gą spo wo -
do wać utra tę przy czep no ści kół do
dro gi.

Gdy czujniki rozpoznają stan, w któ-
rym może wystąpić poślizg samocho-
du, system ESP interweniuje na silnik
i na układ hamulcowy generując sta-
bilizujący moment obrotowy.

Osiągi systemu, w zak-
resie bezpieczeństwa ak-
tywnego, nie zwalniają

kierowcy z zachowania ostrożno-
ści i unikania niepotrzebnego ry-
zyka. Kierowca jadąc powinien
zawsze dostosować się do wa-
runków panujących na drodze,
widoczności i ruchu drogowego.
Odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo na drodze spoczywa za-
wsze i wyłącznie na kierowcy sa-
mochodu.

System ESP pomaga kierowcy utrzy-
mać kontrolę nad samochodem
w przypadku utraty przyczepności
opon. Siły wytwarzane przez system
regulacji ESP w celu kontrolowania
utraty stabilności samochodu ograni-
czone są zawsze warunkami przyczep-
ności pomiędzy oponą i nawierzchnią
drogi. 

FUNKCJONOWANIE 
SYSTEMU ESP

System ESP włącza się automatycznie
przy każdym uruchomieniu silnika;
można go wyłączyć i ponownie włą-
czyć ręcznie za pomocą naciśnięcia
przycisku A-rys. 165 znajdującego się
w desce rozdzielczej.

rys. 165

F0B0112b
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Aby prawidłowo funkcjo-
nował system ESP nie-
zbędne jest, aby opony

były tej samej marki, tego same-
go typu, o tych samych wymia-
rach i w doskonałym stanie na
wszystkich kołach.
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Głównymi elementami systemu ESP
są:

– centralka elektroniczna przetwa-
rzająca sygnały przesyłane przez różne
czujniki i uruchamiająca odpowiednie
strategie;

– czujnik kąta skrętu, który rozpo-
znaje pozycję skrętu;

– cztery czujniki które rozpoznają
prędkość obrotową w każdym kole;

– czujnik ciśnienia układu hamulco-
wego;

– czujnik zbaczania, który rozpozna-
je obrót samochodu wokół osi piono-
wej;

– czujnik który rozpoznaje przyspie-
szenie boczne (siła odśrodkowa).

Sercem systemu jest centralka ESP,
która na podstawie danych przesyła-
nych przez czujniki zamontowane
w samochodzie oblicza siły odśrodko-
we generowane gdy samochód jedzie
na zakręcie. Czujnik zbaczania rozpo-
znaje obrót samochodu wokół jego osi
pionowej. Siły odśrodkowe wytwarza-
ne podczas jazdy na zakręcie są roz-
poznawane przez czujnik przyspiesze-
nia bocznego o dużej czułości.

Działanie stabilizujące systemu ESP
oparte jest o obliczenia wykonywane
przez centralkę elektroniczną systemu,
która przetwarza sygnały przesyłane
przez czujniki obrotu kierownicą, przy-
spieszenia bocznego i prędkości obro-
towej każdego koła. Sygnały te umożli-
wiają centralce rozpoznanie manewru,
jaki kierowca może wykonać gdy ob-
raca kierownicą.

Centralka przetwarza sygnały prze-
syłane przez czujniki i jest w stanie roz-
poznać chwilowe położenie samocho-
du i porównuje je z trajektorią, po
której kierowca zamierza jechać.
W przypadku niezgodności odpowied-
nia sekcja centralki wybiera i steruje
najbardziej odpowiednimi interwen-
cjami sposób, aby samochód odzyskał
natychmiast wymaganą trajektorię jaz-
dy: hamuje z różną siłą jednym lub kil-
koma kołami i jeżeli konieczne, zmniej-
sza moc przenoszoną przez silnik. 

Działania korekcyjne są modyfikowa-
ne i sterowane ciągle w wyszukaniu tra-
jektorii jazdy żądanej przez kierowcę.

Działanie systemu ESP zwiększa
znacznie bezpieczeństwo aktywne sa-
mochodu w wielu krytycznych sytu-
acjach, w szczególności, gdy zmienia się
warunki przyczepności do nawierzch-
ni drogi.

INTERWENCJA 
SYSTEMU ESP

Interwencja systemu ESP sygnalizo-
wana miganiem lampki sygnalizacyjnej
ñ, aby poinformować kierowcę, że sa-
mochód jest w warunkach krytycznych
utraty stabilności i przyczepności.

Sygnalizacja uszkodzeń 
systemu ESP

W przypadku ewentualnego uszko-
dzenia, system ESP wyłącza się auto-
matycznie i świeci się lampka sygnali-
zacyjna ñ, razem z komunikatem na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekon-
figurowanym.

W przy pad ku uszko dze nia sys te mu
ESP sa mo chód za cho wu je się jak
w wer sji nie wy po sa żo nej w ten sys -
tem: za le ca się zwró cić na ile to moż -
li wie do  ASO Fia ta.
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FUNKCJE TC I ASR 
Funk cje TC (Trac tion Con trol) i ASR

(An ty Slip Re gu la tion), zin te gro wa ne 
z sys te mem ESP, kon tro lu ją na pęd sa -
mo cho du i in ter we niu ją au to ma tycz nie,
gdy roz po zna ny zo sta nie po ślizg jed ne -
go lub obu kół na pę do wych.
W za leż no ści od wa run ków po śli zgu,

uak tyw nio ne zo sta ją dwa róż ne sys te -
my kon tro li:
– je że li po ślizg obej mu je oba ko ła na -

pę do we, spo wo do wa ny nad mier ną 
si łą prze no szo ną na ko ła, funk cja ASR
in ter we niu je zmniej sza jąc moc prze no -
szo ną z sil ni ka;
– je że li po ślizg do ty czy tyl ko jed ne go

ko ła na pę do we go, funk cja TC in ter we -
niu je ha mu jąc au to ma tycz nie ko ło któ -
re się śli zga, z efek tem po dob nym do
te go jak w sa mo blo ku ją cym me cha ni -
zmie róż ni co wym.
Dzia ła nie funk cji TC i ASR jest szcze -

gól nie uży tecz ne w na stę pu ją cych przy -
pad kach:
– po śli zgu na za krę cie ko ła we w-

nętrz ne go pod wpły wem zmian dy na -
micz nych ob cią że nia lub nad mier ne go
przy spie sza nia;
– nad mier nej mo cy prze no szo nej na

ko ła w za leż no ści do wa run ków na -
wierzch ni dro gi;

– przy spie sza nia na na wierzch ni śli -
skiej, nie rów nej lub ob lo dzo nej;
– w przy pad ku utra ty przy czep no ści

na mo krej na wierzch ni.

Osiągi funkcji, w zakresie
bezpieczeństwa aktywne-
go, nie zwalniają kierowcy

z zachowania ostrożności i unika-
nia ryzyka. Kierowca jadąc powi-
nien zawsze dostosować się do
warunków panujących na na-
wierzchni drogi, widoczności i ru-
chu drogowego. Odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo na drodze
spoczywa zawsze i wyłącznie na
kierowcy samochodu.

Dla prawidłowego funk-
cjonowania TC i ASR nie-
zbędne jest, aby opony by-

ły tej samej marki, tego samego
typu, tych samych wymiarów 
i w doskonałym stanie na wszyst-
kich kołach.

OSTRZEŻENIE Podczas jazdy po
nawierzchni pokrytej śniegiem, z za-
montowanymi łańcuchami przeciwpo-
ślizgowymi, należy wyłączyć system
ESP dezaktywując równocześnie funk-
cje TC i ASR: w tych warunkach po-
ślizg kół napędowych w fazie ruszania
umożliwia uzyskanie większego mo-
mentu napędowego.

FUNKCJA MSR

Uzupełnieniem układu jest funkcja
MSR (Motor Scleppmoment Regulung)
regulacja przeciążenia silnika. Ta funk-
cja reguluje automatycznie moment
hamowania silnikiem podczas redukcji
biegów; w przypadku zbyt szybkiej re-
dukcji biegów interweniuje zwiększa-
jąc moment napędowy przekazywany
z silnika zapobiegając w ten sposób
nadmiernemu przeciążeniu kół napę-
dowych, co przede wszystkim w wa-
runkach niskiej przyczepności może
spowodować utratę stabilności samo-
chodu.
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SYSTEM EOBD 

System EOBD (European On Board
Diagnosis) zamontowany w samocho-
dzie odpowiada Dyrektywie 98/69/CE
(EURO 3).

Sys tem ten prze pro wa dza cią głą 
dia gno sty kę kom po nen tów w sa mo -
cho dzie zwią za nych z emi sją za nie -
czysz czeń; sy gna li zu je po nad to użyt -
kow ni ko wi, przez za świe ce nie się
lamp ki sy gna li za cyj nej U ra zem z ko -
mu ni ka tem na wy świe tla czu wie lo -
funk cyj nym re kon fi gu ro wa nym uszko -
dze nie tych kom po nen tów.

Celem systemu jest:

– utrzymanie pod kontrolą sprawno-
ści układu;

– sygnalizacja niewłaściwego funkcjo-
nowania spowodowanego zwiększe-
niem emisji zanieczyszczeń, powyżej
określonego progu normami europej-
skimi;

– sygnalizacja konieczności wymiany
uszkodzonych komponentów.

Po nad to sys tem wy po sa żo ny jest 
w ko nek tor dia gno stycz ny, przez któ -
ry po po łą cze niu przy rzą du dia gno -
stycz ne go moż li we jest od czy ta nie ko -

dów uste rek za pa mię ta nych w cen tral -
ce oraz sze re gu spe cy ficz nych pa ra me -
trów dia gno stycz nych i funk cjo no wa -
nia sil ni ka. To spraw dze nie mo gą
prze pro wa dzić upraw nio ne agen dy
kon tro lu ją ce ruch dro go wy.

Jeżeli, po obróceniu klu-
czyka w wyłączniku zapło-
nu w położenie M, lampka

sygnalizacyjna U nie zaświeci się
lub podczas jazdy będzie się świe-
cić lub migać, zwrócić się możli-
wie jak najszybciej do ASO Fiata.
Funkcjonowanie lampki sygnali-
zacyjnej Umoże być zweryfiko-
wane przy pomocy specjalnej apa-
ratury przez agendy kontrolujące
ruch drogowy. Przestrzegać prze-
pisów obowiązujących w kraju, 
w którym się podróżuje.

OSTRZEŻENIE Po wyeliminowa-
niu nieprawidłowości, aby sprawdzić
kompletnie instalację ASO Fiata
przeprowadzi test na stanowisku prób-
nym i jeżeli okaże się to konieczne,
próbę na drodze, która może wyma-
gać nawet dłuższego przebiegu.

SYSTEM KONTROLI
CIŚNIENIA 
W OPONACH T.P.M.S.
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny
w sys tem mo ni to ro wa nia ci śnie nia
w opo nach T. P. M. S. (Ty re Pres su re
Mo ni to ring Sys tem). Ten sys tem skła da
się z czuj ni ków nadaw czych o czę sto -
tli wo ści ra dio wej za mon to wa nych
w każ dym ko le na ob rę czy we wnątrz
opo ny, prze sy ła ją cych do cen tral ki ste -
ru ją cej in for ma cje od po wia da ją ce ci śnie -
niu w każ dej opo nie.

OSTRZEŻENIE Centralka systemu
kontroluje ciśnienie w czterech opo-
nach zamontowanych w samochodzie,
ale nie w oponie dojazdowego koła za-
pasowego. Dlatego zaleca się zawsze
przy kontroli ciśnienia w oponach, tak-
że kontrolę ciśnienia w dojazdowym
kole zapasowym.

OSTRZEŻENIE Zwracać maksy-
malną uwagę, gdy kontroluje się lub
uzupełnia ciśnienie w oponach. Nad-
mierne ciśnienie zagraża prawidłowej
przyczepności kół do drogi, zwiększa
naprężenie w zawieszeniach i kołach,
oraz zwiększa zużycie opon.
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OSTRZE ŻE NIE Ci śnie nie w opo -
-nach mu si być spraw dza ne w opo nach
usta bi li zo wa nych i zim nych; je że li z ja -
kie go kol wiek po wo du spraw dzi się ci -
śnie nie w opo nach cie płych, nie zmniej -
szać ci śnie nia na wet je że li jest więk sze
od war to ści prze wi dzia nej, ale po wtó -
rzyć kon tro lę gdy opo ny ochło dzą się.

OSTRZE ŻE NIE Sys tem T. P. M. S.
nie jest w sta nie za sy gna li zo wać na głe -
go spad ku ci śnie nia w opo nie (na przy -
kład pęk nię cie opo ny). W tym przy -
pad ku za trzy mać sa mo chód ha mu jąc
ostroż nie i bez wy ko ny wa nia na głych
skrę tów.

OSTRZE ŻE NIE Wy mia na opon
nor mal nych na opo ny zi mo we i od -
wrot nie, wy ma ga tak że usta wie nia sys -
te mu T. P. M. S., któ re mo że być wy -
ko na ne je dy nie w ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE Sys tem T. P. M. S.
wy ma ga uży cia wy po sa że nia spe cy ficz -
ne go. Skon sul to wać się z ASO Fia ta
aby do wie dzieć się ja kie ak ce so ria są
kom pa ty bil ne z sys te mem (ko ła, koł -
pa ki kół itp.). Uży cie in nych ak ce so riów
mo że za gro zić nor mal ne mu funk cjo -
no wa niu sys te mu.

OSTRZE ŻE NIE Ci śnie nie w opo -
nach mo że zmie niać się w za leż no ści
od tem pe ra tu ry ze wnętrz nej. Sys tem
T. P. M. S. mo że sy gna li zo wać chwi lo -
wo nie wy star cza ją ce ci śnie nie. W tym
przy pad ku spraw dzić ci śnie nie w opo -
nach zim nych i je że li ko niecz ne, przy -
wró cić do war to ści wy ma ga nej.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sa mo chód
wy po sa żo ny jest w sys tem T. P. M. S.
ope ra cje za mon to wa nia i wy mon to wa -
nia opon i/lub ob rę czy wy ma ga ją
szcze gól nej ostroż no ści; aby unik nąć
uszko dze nia lub nie pra wi dło we go za -
mon to wa nia czuj ni ków, wy mia na opon
i/lub ob rę czy mu si być wy ko na na wy -
łącz nie przez spe cja li stę. Zwró cić się
do ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sa mo chód
wy po sa żo ny jest w sys tem T. P. M. S.
gdy opo na zo sta nie wy mon to wa na,
na le ży wy mie nić tak że uszczel kę gu -
mo wą za wo ru. Zwró cić się do ASO
Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE Za kłó ce nia o czę -
sto tli wo ści ra dio wej, szcze gól nie in ten -
syw ne, mo gą za kłó cić pra wi dło we
funk cjo no wa nie sys te mu T. P. M. S. 
Ten przy pa dek sy gna li zo wa ny jest kie -
row cy wy świe tle niem ko mu ni ka tu na
wy świe tla czu. Sy gna li za cja ta znik nie
au to ma tycz nie, jak tyl ko usta ną za kłó -
ce nia o czę sto tli wo ści ra dio wej po wo -
du ją ce per tur ba cje sys te mu.

Obec ność sys te mu T. P.
M. S. nie zwal nia kie row -
cy od obo wiąz ku re gu lar -

ne go spraw dza nia ci śnie nia
w opo nach i w za pa so wym ko le
do jaz do wym.

OSTRZE ŻE NIA PRZY UŻY -
WA NIU SYS TE MU T. P. M. S.

Sy gna li za cje o uszko dze niach nie zo -
sta ną za pa mię ta ne i dla te go nie bę dą
wy świe tla ne po wy łą cze niu i na stęp -
nym uru cho mie niu sil ni ka. Je że li przy -
pad ki uszko dze nia po zo sta ną, cen tral -
ka prze śle do ze sta wu wskaź ni ków
od po wied nią sy gna li za cję do pie ro po
krót kim okre sie jaz dy sa mo cho du.
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124 rys. 168

F0B0111b

PODUSZKI
POWIETRZNE
PRZEDNIE I BOCZNE

Samochód wyposażony jest w przed-
nie poduszki powietrzne, dla kierowcy
rys. 166 i dla pasażera rys. 167 bocz-
ne poduszki powietrzne, side bag rys.
169 i window bag rys. 168.

PRZED NIE PO DUSZ KI 
AIR BAG 

Opis i funk cjo no wa nie

Po dusz ka po wietrz na przed nia (kie -
row cy i pa sa że ra) jest urzą dze niem bez -
pie czeń stwa, któ re in ter we niu je
w przy pad ku czo ło we go zde rze nia.

Skła da się z dwu stop nio wej na tych -
miast wy peł nia ją cej się po dusz ki,
umiesz czo nej w od po wied nim miej scu:

– w środ ku kie row ni cy dla kie row cy;

– w de sce roz dziel czej z po dusz ką
o więk szej ob ję to ści dla pa sa że ra.

rys. 166

F0B0455b

rys. 167

F0B0097b

rys. 169

F0B0099b
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Po dusz ki po wietrz ne przed nie (po
stro nie kie row cy i pa sa że ra) są urzą -
dze nia mi chro nią cy mi sie dzą cych
w przy pad ku zde rzeń czo ło wych o du -
żej -śred niej ener gii zde rze nia, za po -
mo cą roz ło że nia się po dusz ki po mię -
dzy sie dzą cy mi od kie row ni cy i od
de ski roz dziel czej.

W przy pad ku zde rze nia czo ło we go
cen tral ka elek tro nicz na prze twa rza sy -
gna ły prze sy ła ne przez czuj ni ki opóź -
nie nia i uak tyw nia, gdy jest ko niecz -
ne, na peł nie nie po du szek w za leż no ści
od otrzy ma nych in for ma cji. 

Po dusz ka na peł nia się na tych miast,
sta no wiąc ochro nę mię dzy cia ła mi pa -
sa że rów sie dzeń przed nich i ele men -
ta mi sa mo cho du, któ re mo gą spo wo -
do wać ob ra że nia. Na tych miast po tem
z po dusz ki opróż nia ją się.

W przy pad ku zde rze nia oso ba, któ -
ra nie za pię ła pa sa bez pie czeń stwa,
mo że ude rzyć o po dusz kę w fa zie jej
otwie ra nia. W tej sy tu acji ochro na ofe -
ro wa na przez po dusz kę po wietrz ną
jest du żo mniej sza. Przed nie po dusz -
ki po wietrz ne (kie row cy i pa sa że ra) nie
za stę pu ją ale uzu peł nia ją uży cie pa sów
bez pie czeń stwa, któ re za le ca my za -
wsze za pi nać jak prze wi du ją prze pi sy
w Eu ro pie oraz w więk szo ści kra jów
po za Eu ro pą.

W przy pad ku zde rzeń czo ło wych
o ni skiej ener gii (dla któ rych wy star -
czy dzia ła nie przy trzy mu ją ce pa sa mi
bez pie czeń stwa) po dusz ki po wietrz ne
nie zo sta ną uak tyw nio ne.

W przy pad ku zde rzeń z przed mio ta -
mi ła two de for mo wa ny mi lub ru cho -
my mi (jak słup ki sy gna li za cyj ne na au -
to stra dzie, za spy śnież ne lub lo do we,
za par ko wa ne sa mo cho dy itp.), ude rzeń
w tył (jak na przy kład ude rze nie przez
in ny po jazd), zde rzeń bocz nych,
w przy pad ku wbi cia się pod in ny sa mo -
chód lub ba rie ry ochron ne (jak na
przy kład ba rie ry na au to stra dzie), po -

dusz ki po wietrz ne nie uak tyw nią się
gdyż nie sta no wią żad nej ochro ny do -
dat ko wej w sto sun ku do pa sów bez -
pie czeń stwa i w kon se kwen cji ich ak -
ty wa cja by ła by nie sto sow na.

Dla te go brak w tych przy pad kach nie
ozna cza nie pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia sys te mu.

PRZED NIA PO DUSZ KA 
PO WIETRZ NA PO STRO NIE
PA SA ŻE RA

Przed nia po dusz ka po wietrz na po
stro nie pa sa że ra jest za pro jek to wa na
i wy re gu lo wa na dla zwięk sze nia ochro -
ny oso by, któ ra za pię ła pas bez pie czeń -
stwa.

Jej ob ję tość w mo men cie mak sy mal -
ne go na peł nie nia jest więk sza, po nie -
waż jest więk sza od le głość mię dzy pa -
sa że rem a de ską roz dziel czą.
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Dezaktywacja ręczna poduszki
powietrznej po stronie
pasażera

W przypadku absolutnie koniecznym
przewiezienia dziecka na siedzeniu
przednim, w samochodzie wyposażo-
nym w przednią poduszkę powietrzną
po stronie pasażera wyłączać ją.

Wyłączenie należy wykonać kluczy-
kiem wyłącznika zapłonu, wkładając
kluczyk do wyłącznika, znajdującego
się z boku deski rozdzielczej rys. 170.
Wyłącznik jest dostępny tylko przy
drzwiach otwartych.

Wyłącznik posiada dwie pozycje:

POZYCJA 1 (ON): poduszka po-
wietrzna po stronie pasażera aktywna,
lampka sygnalizacyjna “ zgaszona; ab-
solutnie zabronione jest przewożenie
dziecka na siedzeniu przednim;

POZYCJA 2 (OFF): poduszka po-
wietrzna po stronie pasażera wyłą-
czona, lampka “ świeci się; możliwe
jest przewożenie dziecka chronionego
w odpowiednich systemach ochron-
nych na siedzeniu przednim.

Lampka sygnalizacyjna “ będzie się
świecić aż do reaktywacji poduszki po-
wietrznej pasażera.

Dezaktywacja przedniej poduszki po-
wietrznej po stronie pasażera nie
wstrzymuje funkcjonowania bocznej
poduszki powietrznej.

Przy drzwiach otwartych kluczyk
można włożyć i wyjąć w obu pozy-
cjach.

rys. 170

F0B0113b

POWAŻNE NIEBEZ-
PIECZEŃSTWO. Sa-
mochód wyposa-

żony jest w poduszkę powietrzną
po stronie pasażera. Nie umiesz-
czać na siedzeniu przednim fote-
lika dla dziecka. W razie koniecz-
ności zawsze wyłączyć poduszkę
powietrzną po stronie pasażera,
gdy fotelik dla dziecka zostanie
umieszczony na siedzeniu przed-
nim. Pomimo braku przepisów
obowiązujących w tym zakresie,
zaleca się dla zwiększenia ochro-
ny dorosłych, włączyć natych-
miast poduszkę powietrzną gdy
przewożenie dziecka nie jest już
konieczne.
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BOCZNE PODUSZKI
POWIETRZNE 
(SIDE BAG – WINDOW BAG)

Bocz ne po dusz ki po wietrz ne zwięk -
sza ją ochro nę sie dzą cych w przy pad ku
zde rzeń bocz nych o ener gii śred nio -
-wy so kiej.

Skła da ją się z po du szek wy peł nia ją -
cych się na tych miast:

– bocz ne po dusz ki po wietrz ne
umiesz czo ne są w opar ciach sie dzeń
przed nich (pierw sze go rzę du); roz wią -
za nie to umoż li wia utrzy ma nie za wsze
po dusz ce opty mal ne po ło że nie w sto -
sun ku do sie dzą cych nie za leż nie od
wy re gu lo wa nia sie dze nia;

– po dusz ki po wietrz ne win dow bag,
są sys te mem „kur tyn”, umiesz czo ne
w po szy ciach bocz nych da chu w od po -
wied nich wy kła dzi nach, któ re umoż li -
wia ją roz ło że nie po du szek do do łu. 
To roz wią za nie, za pro jek to wa no dla
ochro ny gło wy umoż li wia sie dzą cym

wszyst kich trzech rzę dów sie dzeń
mak sy mal ną ochro nę w przy pad ku
zde rze nia bocz ne go. To roz wią za nie
kur tyn ofe ru je lep szą ochro nę dzię ki
du żej po wierzch ni roz ło żo nych po du -
szek i ich zdol no ści sa mo pod trzy my -
wa nia tak że przy bra ku pod par cia.

W przy pad ku zde rze nia bocz ne go,
cen tral ka elek tro nicz na prze twa rza sy -
gna ły prze sy ła ne przez czuj nik opóź -
nie nia i uak tyw nia, gdy to ko niecz ne,
na peł nie nie po du szek.

Po dusz ka na peł nia się na tych miast,
sta no wiąc ochro nę po mię dzy cia ła -
mi pa sa że rów od bo ku sa mo cho du.
Na tych miast po tem po dusz ka opróż -
nia się.

W przy pad ku zde rzeń bocz nych o ni -
skiej ener gii (dla któ rych wy star czy
dzia ła nie przy trzy mu ją cy mi pa sa mi
bez pie czeń stwa), po dusz ki po wietrz -
ne nie uak tyw nią się. 

Tak że w tym przy pad ku bocz ne po -
dusz ki po wietrz ne nie za stę pu ją ale
uzu peł nią uży cie pa sów bez pie czeń -
stwa, któ re za le ca my za wsze za pi nać,
jak prze wi du ją prze pi sy w Eu ro pie
i w więk szo ści kra jów po za Eu ro pą.

Funk cjo no wa nie bocz nych po du szek
po wietrz nych nie dez ak ty wu je dzia ła -
nie wy łącz ni ka ste ru ją ce go dez ak ty wa -
cją po dusz ki po wietrz nej przed niej pa -
sa że ra, jak opi sa no w roz dzia le
po przed nim. Sta no wią tak że ochro nę,
w przy pad ku zde rze nia bocz ne go,
ewen tu al nie prze wo żo ne go dziec ka.

OSTRZE ŻE NIE Ak ty wa cja po du -
szek po wietrz nych przed nich i/lub
bocz nych przed nich jest tak że moż li -
wa, je że li sa mo chód zo sta nie moc no
ude rzo ny o spód nad wo zia, jak na
przy kład gwał tow ne ude rze nie o scho -
dy, chod ni ki, na sy py zie mi lub wy rwy
w dro dze.
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Wszyst kie in ter wen cje kon tro l ne, na -
pra wy lub wy mia ny do ty czą ce po du -
szek po wietrz nych mu szą być wy ko ny -
wa ne w ASO Fia ta.

W przy pad ku zło mo wa nia sa mo cho -
du zwró cić się do ASO Fia ta aby
dez ak ty wo wać in sta la cję.

W przy pad ku zmia ny wła ści cie la sa -
mo cho du, no wy wła ści ciel po wi nien
za po znać się ze spo so bem dzia ła nia
po dusz ki po wietrz nej i z ostrze że nia -
mi po ni żej opi sa ny mi oraz otrzy mać
„In struk cję ob słu gi”.

OSTRZE ŻE NIE Uru cho mie nie na -
pi na czy pa sów bez pie czeń stwa, przed -
nich po du szek po wietrz nych i bocz -
nych, ste ro wa ne jest w róż ny spo sób
przez cen tral kę elek tro nicz ną, w za leż -
no ści od ty pu zde rze nia. Brak ak ty wa -
cji jed ne go lub kil ku z nich nie wska zu -
je na nie wła ści we funk cjo no wa nie
sys te mu.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE 

Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj na ¬ nie za świe ci się
po ob ró ce niu klu czy ka

w po ło że nie M lub za świe ci się
pod czas jaz dy moż li we jest że wy -
stą pi ło uszko dze nie w sys te mach
bez pie czeń stwa; w tym przy pad -
ku po dusz ki po wietrz ne lub na pi -
na cze mo gą nie uak tyw nić się
w przy pad ku ko li zji lub w ogra ni -
czo nej ilo ści przy pad ków, uak tyw -
nić się nie pra wi dło wo. Przed dal -
szą jaz dą skon tak to wać się z ASO
Fia ta, aby na tych miast spraw dzić
sys tem.

Po ob ró ce niu klu czy ka
w wy łącz ni ku za pło nu
w po ło że nie M lamp ka sy -

gna li za cyj na “ (przy wy łącz ni ku
przed niej po dusz ki po wietrz nej
po stro nie pa sa że ra w po zy cji
ON) za świe ci się na oko ło 4 se -
kun dy, mi ga przez ko lej ne 4 se -
kun dy, aby przy po mnieć, że po -
dusz ka po wietrz na po stro nie
pa sa że ra i od po wied nia bocz na
po dusz ka po wietrz na uru cho mią
się w przy pad ku zde rze nia, na -
stęp nie po win na zga snąć.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas uru cho -
mie nia po du szek po wietrz nych wy -
dzie la się nie wiel ka ilość py łu. Pył ten
nie jest szko dli wy i nie ozna cza po cząt -
ku po ża ru; po nad to po wierzch nia roz -
ło żo nej po dusz ki po wietrz nej i wnę -
trze sa mo cho du mo że zo stać po kry te
py łem: pył ten mo że po draż nić oczy
i skó rę. W tym przy pad ku prze myć je
neu tral nym my dłem i wo dą.

In sta la cja po dusz ki po wietrz nej ma
trwa łość 14 lat od no śnie ła dun ku pi -
ro tech nicz ne go i 10 lat od no śnie kon -
tak tu spi ral ne go. Gdy zbli ża nia się ten
ter min zwró cić się do ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku ko -
li zji w któ rej uak tyw ni ły się po dusz ki
po wietrz ne zwró cić się do ASO 
Fia ta aby wy mie nić ca łe urzą dze nie
bez pie czeń stwa, cen tral kę elek tro nicz -
ną, pa sy bez pie czeń stwa, na pi na cze
i aby zwe ry fi ko wać in te gral ność in sta -
la cji elek trycz nej.
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sie dze niu przed nim.
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pa mię tać, że sa mo cho dzie za trzy -
ma nym, bez wło żo ne go i ob ró co -
ne go klu czy ka w wy łącz ni ku za pło -
nu, po dusz ki po wietrz ne nie
uak tyw nią się w przy pad ku zde -
rze nia; brak ak ty wa cji po du szek
po wietrz nych w tych przy pad kach
nie ozna cza nie pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia sys te mu.
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Nie po dró żo wać z przed -
mio ta mi znaj du ją cy mi się
na ko la nach, klat ce pier -

sio wej lub z faj ka mi, ołów ka mi itp.
w ustach, w przy pad ku zde rze nia
z in ter wen cją po dusz ki po wietrz -
nej mo gą spo wo do wać po waż ne
ob ra że nia.

Je że li sa mo chód był na ra -
żo ny na wła ma nie lub pró -
bę kra dzie ży, je że li był

uszko dzo ny przez wan da li, skra -
dzio ny i od na le zio ny, na le ży zwe -
ry fi ko wać sys tem w ASO Fia ta. 

Nie myć oparć sie dzeń
przed nich wo dą lub pa rą
pod ci śnie niem w sta cjach

spe cja li zu ją cych się w au to ma tycz -
nym my ciu sie dzeń.

Nie za kła dać na opar cia
sie dzeń przed nich i tyl nych
po kryć lub po krow ców,

któ re nie są przy sto so wa ne do uży -
cia z Si de Bag.

Kie row ca po wi nien za -
wsze trzy mać rę ka mi ko -
ło kie row ni cy w ta ki spo -

sób, aby w przy pad ku in ter wen cji
po dusz ki po wietrz nej, mo gła na -
peł nić się bez na po tka nia prze -
szkód, któ re mo gły by spo wo do -
wać po waż ne ob ra że nia. Nie
je chać z gło wą po chy lo ną do przo -
du, ale usta wić opar cie w pra wi -
dło wej po zy cji i oprzeć do brze ple -
cy o opar cie sie dze nia.

Nie umiesz czać żad nych
przed mio tów na kie row ni -
cy, na po kry wie po dusz ki

po wietrz nej po stro nie pa sa że ra
lub na bocz ne po szy cie da chu. Nie
umiesz czać przed mio tów na de sce
roz dziel czej po stro nie pa sa że ra
(np. te le fo nów ko mór ko wych) po -
nie waż mo gą prze szka dzać pra wi -
dło we mu na peł nie niu po dusz ki po -
wietrz nej pa sa że ra i spo wo do wać
ob ra że nia pa sa że rów sa mo cho du.
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CZUJ NI KI 
PAR KO WA NIA 
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Sys tem par ko wa nia roz po zna je i awi -
zu je kie row cy wy stą pie nie prze szko dy
w czę ści tyl nej sa mo cho du.

Sta no wią waż ną po moc przy roz po -
zna niu prze szkód mu ru, słup ków i po -
dob nych prze szkód, ewen tu al nie dzie -
ci znaj du ją cych się z ty łu sa mo cho du.

Przez czte ry czuj ni ki umiesz czo ne
w zde rza ku rys. 171, sys tem roz po -
zna je od le głość mię dzy sa mo cho dem
i ewen tu al ną prze szko dą; po włą cze -
niu bie gu wstecz ne go, sys tem dys po -
nu je funk cjo no wa niem au to ma tycz nym
emi tu jąc sy gnał aku stycz ny („bip”). 

Kie row ca ostrze ga ny jest prze ry wa -
nym sy gna łem aku stycz nym, któ ry in -
for mu je o zbli ża niu się do prze szko -
dy, zwięk sza jąc czę sto tli wość sy gna łu. 

Dźwięk wy twa rza ny przez sy gnał
aku stycz ny prze cho dzi w cią gły, gdy
od le głość mię dzy sa mo cho dem i prze -
szko dą zmniej szy się do oko ło 25 cm.

Sy gnał aku stycz ny usta je na tych miast
je że li od le głość od prze szko dy zwięk szy
się. Czę sto tli wo ści sy gna łów aku stycz -
nych po zo sta je sta ła je że li zmie rzo na
od le głość po zo sta je nie zmie nio na.

Gdy sa mo chód wy po sa żo ny jest
w sys tem in fo te le ma tycz ny CON -
NECT Nav+ sy gnał aku stycz ny z czuj -
ni ków par ko wa nia zin te gro wa ny jest
z in for ma cja mi gra ficz ny mi na ko lo ro -
wym wy świe tla czu.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku
uszko dze nia sys te mu, kie row ca jest
ostrze żo ny sy gna łem alar mo wym po -
wta rzal nym, skła da ją cym się z sy gna łu
aku stycz ne go krót kie go i dłu gie go;
w tym przy pad ku zwró cić się do ASO
Fia ta.

Je że li czuj ni ki roz po zna ją wię cej prze -
szkód, cen tral ka kon tro li sy gna li zu je tę
w naj bliż szej od le gło ści.

In ter wen cja przed nich
po du szek po wietrz nych
jest prze wi dzia na dla zde -

rzeń o ener gii więk szej niż dla na -
pi na czy. Dla zde rzeń za wie ra ją -
cych się po mię dzy ty mi dwo ma
pro ga mi uak tyw nią się tyl ko na -
pi na cze pa sów bez pie czeń stwa,
co na le ży uwa żać za nor mal ne.

Po dusz ka po wietrz na nie
za stę pu je pa sów bez pie -
czeń stwa, ale zwięk sza ich

sku tecz ność. Po nad to, po nie waż
po dusz ki po wietrz ne nie in ter we -
niu ją w przy pad ku zde rzeń czo ło -
wych przy ni skich pręd ko ściach,
zde rze niach bocz nych zde rze -
niach tyl nych lub wy wrot kach sa -
mo cho du, w tych przy pad kach
pa sa że ro wie chro nie ni są tyl ko
pa sa mi bez pie czeń stwa, któ re po -
win ny być za wsze za pię te.
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Pod czas czysz cze nia czuj-
ni ków, za cho wać mak sy -
mal ną ostroż ność, aby ich

nie po ry so wać lub uszko dzić; nie
uży wać szma tek su chych, szorst -
kich lub twar dych. Czuj ni ki na le ży
myć czy stą wo dą, ewen tu al nie
z do dat kiem szam po nu sa mo cho -
do we go. W myj niach gdzie sto su -
je się roz py la cze pa ro we lub pod
wy so kim ci śnie niem, czy ścić szyb -
ko czuj ni ki utrzy mu jąc roz py la cze
w od le gło ści po wy żej 10 cm.

FUNK CJO NO WA NIE 
Z PRZY CZE PĄ

Funk cjo no wa nie czuj ni ków par ko -
wa nia zo sta je au to ma tycz nie prze -
rwa ne po pod łą cze niu elek trycz nym
przy cze py.

Czuj ni ki uak tyw nią się po now nie au -
to ma tycz nie po odłą cze niu przy cze py.

Odpowiedzialność za ma-
newry parkowania ponosi
zawsze kierowca. Spraw-

dzić zawsze, czy w przestrzeni ma-
newrowej nie znajdują się osoby
ani zwierzęta. System stanowi 
tylko pomoc dla kierowcy, który
zawsze powinien zachować szcze-
gólną ostrożność podczas wy-
konywania potencjalnie niebez-
piecznych manewrów nawet gdy
wykonywane są z małą prędkością.

W ce lu pra wi dło we go
funk cjo no wa nia sys te mu
ko niecz ne jest, aby czuj ni -

ki by ły za wsze czy ste, nie po kry -
te bło tem, bru dem, śnie giem lub
lo dem.

rys. 171

F0B0023b
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OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE

Pod czas ma new rów par ko wa nia
zwró cić szcze gól ną uwa gę na prze szko -
dy, któ re mo gą zna leźć się nad lub pod
czuj ni ka mi. Przed mio ty znaj du ją ce się
w bar dzo bli skiej od le gło ści od tyl nej
czę ści sa mo cho du, w nie któ rych przy -
pad kach nie zo sta ną roz po zna ne przez
sys tem i dla te go mo gą uszko dzić sa mo -
chód lub zo stać uszko dzo ne.

Sy gna ły prze sy ła ne z czuj ni ka mo gą
zmie nić się przy ich uszko dze niu, za -
nie czysz cze niu, za sy pa niu śnie giem, ob -
lo dze niu lub za kłó co ne przez sys te my
ul tra dź wię ko we (np. ha mul ce pneu ma -
tycz ne au to bu sów lub mło ty pneu ma -
tycz ne) znaj du ją ce się w po bli żu.

RA DIO OD TWA RZACZ

Od no śnie za mon to wa nia ra dio od twa -
rza cza w sa mo cho dzie i od po wied niej
in sta la cji, patrz opis w za łącz ni ku „Ra -
dio od twa rzacz” za łą czo nym do tej In -
struk cji ob słu gi.

AK CE SO RIA 
ZA KU PIO NE PRZEZ
UŻYT KOW NI KA
Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie -

rza się za mon to wać urzą dze nia 
elek trycz ne, któ re wy ma ga ją cią głe go
za si la nia elek trycz ne go (alarm, urzą -
dze nie sa te li tar ne za bez pie cza ją ce
przed kra dzie żą itp.), lub urzą dze nia
ob cią ża ją ce bi lans elek trycz ny, zwró -
cić się do ASO Fia ta, w któ rej spe -
cja li ści, po za tym że za su ge ru ją urzą -
dze nie naj bar dziej od po wied nie
do stęp ne w Li ne ac ces so ri Fia ta okre -
ślą cał ko wi ty po bór prą du, zwe ry fi ku -
ją czy in sta la cja elek trycz na w sa mo -
cho dzie jest w sta nie wy trzy mać
zwięk szo ne ob cią że nie lub czy ko -
niecz ne bę dzie uży cie aku mu la to ra
o więk szej po jem no ści.

Zwra cać uwa gę przy
mon ta żu do dat ko wych
spo ile rów, ob rę czy kół ze

sto pów i koł pa ków nie mon to wa -
nych se ryj nie: po nie waż mo gą
zmniej szyć wen ty la cję ha mul ców
i na stęp nie sku tecz ność w przy -
pad kach gwał tow ne go lub czę ste -
go, lub na dłu gich zjaz dach. Spraw -
dzić po nad to czy nie ma prze szkód
(dy wa ni ki, itp.) przy na ci ska niu 
na pe da ły.
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OSTRZE ŻE NIE mon taż urzą dzeń,
któ re wy ma ga ją mo dy fi ka cji cha rak te -
ry styk sa mo cho du, mo gą spo wo do wać
wy co fa nie ho mo lo ga cji przez od po -
wied ni urząd i ewen tu al ną utra tę gwa -
ran cji z po wo du de fek tów wy ko na nia
w/w mo dy fi ka cji lub po śred nie lub bez -
po śred nie jej cof nię cie.

Fiat Au to S p. A nie po no si od po wie -
dzial no ści za uszko dze nia wy ni kłe z in -
sta la cji ak ce so riów nie do star czo nych
lub za le ca nych przez Fiat Au to i in sta -
la cji nie od po wia da ją cej wy ma ga niom
do staw cy.

INSTALACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH/
ELEKTRONICZNYCH 

Urzą dze nia elek trycz ne/elek tro nicz -
ne za in sta lo wa ne na stęp nie po za ku -
pie sa mo cho du i w ser wi sie po sprze -
daż nym mu szą po sia dać ozna cze nie:

Fiat Au to S. p. A. au to ry zu je mon -
taż apa ra tu ry nadaw czo od bior czej,
w wa run kach w któ rych in sta la cja zo -
sta nie prze pro wa dzo na zgod nie z re -
gu ła mi sztu ki, przy prze strze ga niu
wska zań pro du cen ta w cen trum spe -
cja li stycz nym.

NA DAJ NI KI 
RA DIO FO NICZ NE 
I TE LE FO NY KO MÓR KO WE 

Apa ra ty ra dio na daw cze (te le fo ny ko -
mór ko we e -tacs, CB i po dob ne) nie
mo gą być uży wa ne w sa mo cho dzie, je -
że li nie ma ją za mon to wa nej od dziel nej
an te ny na ze wnątrz sa mo cho du.

OSTRZE ŻE NIE Uży wa nie tych urzą -
dzeń w sa mo cho dzie (bez an te ny ze -
wnętrz nej) mo że spo wo do wać, po za
po ten cjal nym za gro że niem dla zdro wia
pa sa że rów, nie wła ści we funk cjo no wa -
nie sys te mów elek tro nicz nych znaj du -
ją cych się w sa mo cho dzie, jak i za gra -
ża bez pie czeń stwu sa mo cho du.

Po nad to sku tecz ność nada wa nia i od -
bio ru przez te apa ra ty mo że być za kłó -
ca na efek tem ekra no wa nia przez nad -
wo zie sa mo cho du.

Dla te go od no śnie uży cia te le fo nów
ko mór ko wych (GSM, GPRS, UMTS)
po sia da ją cych ofi cjal ną ho mo lo ga cję
CE, za le ca się prze czy tać do kład nie in -
struk cję do star czo ną przez pro du cen -
ta te le fo nu ko mór ko we go.
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NAPEŁNIANIE KOMPLETNE
ZBIORNIKA

Aby zagwarantować kompletne zatan-
kowanie zbiornika paliwa, wykonać dwa
dolania paliwa po pierwszym zatrzasku
pistoletu dystrybutora. Unikać dalszego
napełniania, które może spowodować
uszkodzenie systemu zasilania.

KOREK WLEWU PALIWA 
rys. 172

Korek wlewu paliwa A wyposażony
jest w zamek z kluczykiem; aby uzyskać
do niego dostęp otworzyć pokrywę B
a następnie obrócić kluczyk w zamku
korka w lewo i odkręcić korek.

Podczas tankowania, umieścić korek
w zaczepie znajdującym się wewnątrz
pokrywy jak pokazano na rysunku.

rys. 172

F0B0116b

Dla samochodów na olej
napędowy używać tylko
olej napędowy autoryzo-

wany, odpowiadający specyfikacji
europejskiej EN590. Używanie in-
nych produktów lub mieszanek
może nieodwracalnie uszkodzić
silnik z konsekwencją utraty gwa-
rancji wynikłych z tych przyczyn.
W razie zatankowania przypad-
kowo innego paliwa nie urucha-
miać silnika, ale opróżnić zbior-
nik paliwa. Gdyby silnik został
uruchomiony nawet na krótki
okres czasu, konieczne jest, poza
opróżnieniem zbiornika paliwa,
opróżnienie całego układu zasila-
nia paliwem.

W przypadku używania/dłuższego
postoju samochodu w obszarach gór-
skich/zimnych zaleca się tankować olej
napędowy dostępny lokalnie.

W tych sytuacjach sugeruje się po-
nadto utrzymywać w zbiorniku ilość pa-
liwa przekraczającą 50% pojemności
użytkowej zbiornika.

NA STACJI PALIW

FUNKCJONOWANIE 
W NISKICH
TEMPERATURACH

W niskich temperaturach płynność
oleju napędowego może być niewy-
starczająca, ponieważ tworzą się
związki parafiny, powodując w konse-
kwencji nieprawidłowe zasilanie silni-
ka paliwem.

Aby uniknąć niedogodności w funk-
cjonowaniu, w zależności do sezonu,
stosować oleje napędowe typu zimo-
wego lub letniego lub arktycznego
(strefy górskie/zimne). W przypadku
zatankowania oleju napędowego nie
adekwatnego do temperatury, w jakiej
używany jest samochód, zaleca się
mieszać olej napędowy z dodatkiem
TUTELA DIESEL ART w proporcjach
podanych na opakowaniu produktu,
wlewając do zbiornika najpierw śro-
dek zapobiegający zamarzaniu a na-
stępnie olej napędowy.
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Nie zbli żać się do wle wu
pa li wa z otwar tym og-
niem lub za pa lo nym pa -

pie ro sem: nie bez pie czeń stwo po -
ża ru. Nie zbli żać tak że twa rzy do
wle wu pa li wa, aby nie wdy chać
szko dli wych par pa li wa.

OCHRO NA 
ŚRO DO WI SKA

Ochro na śro do wi ska by ła głów nym
ce lem przy pro jek to wa niu i re ali za cji
te go sa mo cho du we wszyst kich je go
fa zach. Wy ni kiem te go jest uży cie ma -
te ria łów oraz urzą dzeń, któ re znacz nie
re du ku ją lub dra stycz nie ogra ni cza ją
wpływ za nie czysz czeń na śro do wi sko.

Za sto so wa ny mi urzą dze nia mi do
zmniej sze nia emi sji za nie czysz czeń
z sil ni ków JTD są:

– ka ta li za tor utle nia ją cy;

– układ re cyr ku la cji spa lin (E. G. R.);

– filtr czą stek sta łych (dla wer sji/ryn -
ków, gdzie prze wi dzia no); speł nia funk -
cję wy ła py wa nia i na stęp nie spa la nia
czą stek sta łych (czą stek sta łych nie spa -
lo nych) aby ogra ni czyć emi sję za nie -
czysz czeń w spa li nach.

Sa mo chód jest więc go to wy do jaz -
dy przy prze strze ga niu su ro wych mię -
dzy na ro do wych prze pi sów ochro ny
śro do wi ska.

W przy pad ku ko niecz -
no ści wy mia ny kor ka wle -
wu pa li wa, wy mie nić go

wy łącz nie na ory gi nal ny, sku tecz -
ność ukła du za po bie ga ją ce go
ulat nia niu się pa li wa zo sta nie za -
kłó co na.

OSTRZE ŻE NIE Her me tycz ne za -
mknię cie kor ka wle wu pa li wa mo że
spo wo do wać lek ki wzrost ci śnie nia
w zbior ni ku. Ewen tu al ny szum od po -
wie trza nia pod czas od krę ca nia kor ka
jest zja wi skiem nor mal nym.

Po za tan ko wa niu, wkrę cić ko rek
w pra wo aż usły szy my je den lub wię -
cej za trza sków; na stęp nie ob ró cić klu -
czyk w pra wo i wy jąć. Za mknąć po kry -
wę wle wu pa li wa.
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skraj nie nie bez piecz ne
jest funk cjo no wa nie sil ni -
ka w za mknię tym po -

miesz cze niu. Sil nik zu ży wa tlen
i wy dzie la tle nek wę gla ga zy sil -
nie tok sycz ne i śmier tel ne.

OSTRZE ŻE NIE Wy łącz nik za pło -
nu wy po sa żo ny jest w me cha nizm
bez pie czeń stwa, któ ry zmu sza, w ra -
zie bra ku uru cho mie nia sil ni ka, do
ob ró ce nia klu czy ka w po zy cję S,
przed po wtór nym uru cho mie niem.

Gdy sil nik jest wy łą czo -
ny nie zo sta wiać klu czy -
ka w wy łącz ni ku za pło nu

w po zy cji M, aby unik nąć nie po -
trzeb ne go po bo ru prą du i roz ła -
do wa nia aku mu la to ra.

PPRRAAWWIIDDŁŁOOWWAA  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJAA  SSAAMMOOCCHHOODDUU

URUCHAMIANIE 
SILNIKA

OSTRZE ŻE NIE Sa mo chód wy po -
sa żo ny jest w elek tro nicz ne urzą dze -
nie blo ku ją ce sil nik. Je że li sil ni ka nie
moż na uru cho mić, patrz „Sys tem Fiat
CO DE” w roz dzia le „Po zna wa nie sa -
mo cho du”.

Za le ca się, w pierw szym
okre sie eks plo ata cji, nie
wy ma gać od sa mo cho du

mak sy mal nych osią gów (np. gwa-
ł tow nie przy spie szać, je chać zbyt
dłu go z mak sy mal ny mi ob ro ta -
mi, zbyt in ten syw nie ha mo wać
itp.).
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PRO CE DU RA 
URU CHO MIE NIA

1) Spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny
jest za cią gnię ty.

2) Usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów
na luz.

3) Wci snąć do opo ru pe dał sprzę -
gła.

4) Ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku
za pło nu w po zy cję M. W ze sta wie
wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy -
gna li za cyj na m

5) Za cze kać na zga śnię cie lamp ki sy -
gna li za cyj nej m, co na stą pi tym szyb -
ciej im cie plej szy jest sil nik.

6) Ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku
za pło nu w po zy cję D na tych miast po
zga śnię ciu lamp ki sy gna li za cyj nej
m. Dłuż sze zwle ka nie z uru cho -
mie niem ozna cza nie po trzeb ne na -
grze wa nie świec ża ro wych.

Urzą dze nia elek trycz ne po bie ra ją ce
du żą ener gię (kli ma ty za cja, ogrze wa -
na tyl na szy ba itp.) wy łą czą się au to -
ma tycz nie pod czas fa zy uru cha mia nia
sil ni ka.

Je że li sil nik nie uru cho mi się za
pierw szym ra zem, ob ró cić klu czyk
w po zy cję S i na stęp nie po now nie
w M; je że li sil nik na dal nie uru cho mi
się spró bo wać uru cho mić in nym klu -
czy kiem z wy po sa że nia sa mo cho du.

Je że li i to nie przy nie sie re zul ta tu
uru cho mie nia sil ni ka, zwró cić się do
ASO Fia ta.
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ROZ GRZE WA NIE SIL NI KA

– Ru szyć na bie gu spo koj nie, utrzy -
my wać śred nie ob ro ty sil ni ka, bez
gwał tow nych przy spie szeń.

– Uni kać mak sy mal nych osią gów sil -
ni ka przez pierw sze ki lo me try. Za le ca
się za cze kać aż płyn chło dzą cy sil nik
osią gnie tem pe ra tu rę 50 ÷ 60 °C.

URU CHA MIA NIE
SAMOCHODU 
PRZEZ PCHA NIE

Uni kać ab so lut nie uru -
cha mia nia sil ni ka przez
pcha nie samochodu, ho -

lo wa nie lub zjaz du ze wznie sie -
nia. Mo że to spo wo do wać na pływ
pa li wa do ka ta li za to ra i je go nie -
od wra cal ne uszko dze nie.

WY ŁĄ CZE NIE SIL NI KA

Ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za -
pło nu w po zy cję S gdy sil nik pra cu je
na bie gu ja ło wym.

Pa mię tać, że do chwi li
gdy sil nik nie jest uru -
cho mio ny, wspo ma ga nia

ha mul ców i wspo ma ga nie kie -
row ni cy nie są ak tyw ne, ko -
niecz ne bę dzie uży cie więk szej
si ły na pe dał ha mul ca, jak i na
kie row ni cę, więk szej niż za zwy -
czaj.

Na ci ska nie pe da łu przy -
spie sze nia przed wy łą -
cze niem sil ni ka nie słu ży

ni cze mu, po wo du je je dy nie zwięk -
sze nie zu ży cia pa li wa, szcze gól nie
dla sil ni ków z tur bo sprę żar ką
jest szko dli we.

OSTRZE ŻE NIE Po dłu gim prze -
bie gu le piej jest po zwo lić sil ni ko wi
„zła pać od dech” przed wy łą cze niem:
po zo sta wić na ob ro tach bie gu ja ło -
we go, aby umoż li wić ob ni że nie się
tem pe ra tu ry w ko mo rze sil ni ka.
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NA POSTOJU

Po zo sta wia jąc sa mo chód na po sto -
ju, na le ży:

– wy łą czyć sil nik;

– za cią gnąć ha mu lec ręcz ny;

– włą czyć pierw szy bieg je że li sa -
mo chód stoi na dro dze pod gó rę lub
wstecz ny z gó ry;

– ob ró cić ko ła w ta ki spo sób, aby
za gwa ran to wać na tych mia sto we za -
trzy ma nie sa mo cho du w przy pad ko -
we go zwol nie nia ha mul ca ręcz ne go.

W sa mo cho dach wy po sa żo nych
w au to ma tycz ną elek tro nicz ną skrzy -
nię bie gów patrz roz dział „Po zna wa -
nie sa mo cho du”.

JAZ DA 
BEZ PIECZ NA

Fiat do ło żył wszel kich sta rań, aby
za gwa ran to wać mak sy mal ne bez pie -
czeń stwo pa sa że rom w sa mo cho -
dzie. Nie mniej jed nak za cho wa nie się
pod czas jaz dy jest za wsze czyn ni kiem
de cy du ją cym o bez pie czeń stwie na
dro dze.

Po ni żej po da no kil ka za le ceń od no -
śnie bez piecz nej jaz dy w róż nych wa -
run kach. Nie któ re z nich bę dą już
zna ne ale w każ dym ra zie bę dzie war -
to je wszyst kie prze czy tać z uwa gą.

Nie zo sta wiać klu czy ka
w wy łącz ni ku za pło nu
w po zy cji M, aby unik nąć

nie po trzeb ne go po bo ru prą du
i roz ła do wa nia aku mu la to ra.

Nie po zo sta wiać ni gdy
dzie ci sa mych w sa mo -
cho dzie bez nad zo ru;

opusz cza jąc sa mo chód wy jąć
za wsze klu czyk z wy łącz ni ka za -
pło nu.
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ZANIM USIĄDZIECIE
ZA KIEROWNICĄ

Oto głów ne za le ce nia:

– upew nić się, czy świa tła i re flek to -
ry funk cjo nu ją po praw nie;

– wy re gu lo wać po zy cję sie dze nia,
kie row ni cę i lu ster ka wstecz ne, aby
uzy skać naj lep szą po zy cję do jaz dy;

– wy re gu lo wać sta ran nie za głó wek
w ta ki spo sób, aby opie ra ła się na nim
gło wa, a nie szy ja;

– spraw dzić czy nie ma prze szkód
(np. dy wa ni ki, itp.) przy na ci ska niu na
pe da ły;

– spraw dzić, czy ewen tu al ne sys te -
my za bez pie cze nia dzie ci (fo te li ki,
itp.) są po praw nie za mo co wa ne na
sie dze niach przy sto so wa nych do mo -
co wa nia;

– sta ran nie roz mie ścić ewen tu al ne
przed mio ty w ba gaż ni ku, aby nie prze -
su nę ły się do przo du przy gwał tow -
nym ha mo wa niu;

– uni kać cięż kich po sił ków przed
wy ru sze niem w po dróż. Lek ki po si łek
umoż li wia utrzy ma nie do bre go re -
flek su. Uni kać ab so lut nie spo ży wa nia
al ko ho lu. Przyj mo wa nie okre ślo nych
le karstw mo że zmniej szyć zdol ność
jaz dy; prze czy tać uważ nie od po wied -
nie ostrze że nia.

Pa mię tać, aby okre so wo spraw dzić:

– ci śnie nie i stan opon;

– po ziom ole ju sil ni ko we go;

– po ziom pły nu chło dzą ce go sil nik
i stan ukła du chło dze nia;

– po ziom pły nu ha mul co we go;

– po ziom pły nu ukła du wspo ma ga -
nia kie row ni cy;

– po ziom pły nu spry ski wa czy szyb.

POD CZAS PO DRÓ ŻY

Oto głów neza le ce nia:

– pierw szą za sa dą bez piecz nej jaz dy
jest ostroż ność; ostroż ność ozna cza
tak że umie jęt ność prze wi dy wa nia
błęd ne go i nie ostroż ne go za cho wa nia
się in nych użyt kow ni ków dróg;

– prze strze gać ści śle prze pi sów ru -
chu dro go we go w każ dym kra ju,
a przede wszyst kim prze strze gać og-
ra ni czeń pręd ko ści;

– spraw dzać za wsze, czy oprócz
Cie bie rów nież po zo sta li pa sa że ro -
wie ma ją za pię te pa sy bez pie czeń -
stwa, czy dzie ci prze wo żo ne są w od -
po wied nich fo te li kach i czy ewen tu al -
nie prze wo żo ne zwie rzę ta umiesz -
czo ne są w od po wied nim miej scu;

– dłu gie po dró że po win ny być po -
dej mo wa ne przy opty mal nej for mie;
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Zwra cać uwa gę przy
mon ta żu do dat ko wych
spo ile rów, ob rę czy kół ze

sto pów i koł pa ków nie mon to wa -
nych se ryj nie: po nie waż mo gą
zmniej szyć wen ty la cję ha mul -
ców i ich sku tecz ność w przy pad -
ku ha mo wa nia gwał tow ne go lub
czę ste go, lub na dłu gich zjaz -
dach.

Nie po dró żo wać z prze-
d mio ta mi znaj du ją cy mi
się na pod ło dze, przed

sie dze niem kie row cy. W przy -
pad ku ha mo wa nia mo gą prze -
su nąć się pod pe da ły i unie moż -
li wić przy śpie sza nie lub ha mo -
wa nie.

Jaz da w sta nie nie trzeź -
wym, pod dzia ła niem
środ ków odu rza ją cych

i okre ślo nych le ków jest bar dzo
nie bez piecz ne dla Was i dla in -
nych.

Spraw dzić, czy ewen tu -
al ne dy wa ni ki są do brze
roz cią gnię te: na wet nie -

wiel ka prze szko da mo że spo wo -
do wać zmniej sze nie sko ku pe -
da łu ha mul ca w sto sun ku do
nor mal ne go

Za pi nać za wsze pa sy
bez pie czeń stwa za rów -
no na sie dze niach przed -

nich jak i na tyl nych wraz
z ewen tu al ny mi fo te li ka mi dla
dzie ci. Po dró żo wa nie bez za pię -
tych pa sów zwięk sza ry zy ko ob -
ra żeń lub śmier ci w ra zie zde -
rze nia sa mo cho du.

Wo da, lód i sól znaj du -
ją ce się na dro dze mo gą
gro ma dzić się na tar -

czach ha mul co wych, zmniej sza -
jąc sku tecz ność pierw sze go ha -
mo wa nia.

– nie je chać przez dłu gi czas bez
od po czyn ku, ale ro bić okre so we po -
sto je aby na brać si ły i wzmoc nić się
fi zycz nie;

– za pew nić sta łą wy mia nę po wie -
trza w ka bi nie;

– nie wy łą czać ni gdy sil ni ka ja dąc
z gó ry; nie ma do dat ko we go ha mo wa -
nia sil ni kiem, nie dzia ła wspo ma ga nie
ha mul ców, ani wspo ma ga nie kie row -
ni cy, za ha mo wać i skrę cić ko niecz ne
jest uży cie więk szej si ły na pe dał ha -
mul ca oraz na kie row ni cę.
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– uży wać świa teł dro go wych tyl ko
po za mia stem, gdy je ste śmy pew ni, że
nie prze szka dza my in ny mi kie row -
com;

– je że li wi dzi my zbli ża ją cy się in ny
po jazd z na prze ciw ka prze łą czyć świa -
tła dro go we na świa tła mi ja nia;

– utrzy my wać lam py ze spo lo ne i re -
flek to ry czy ste;

– po za mia stem uwa żać na prze bie -
ga ją ce zwie rzę ta.

JAZ DA W DESZ CZU

Deszcz i mo kra jezd nia stwa rza ją
nie bez pie czeń stwo.

Na mo krej na wierzch ni dro gi wszyst -
kie ma new ry są trud niej sze, po nie waż
przy czep ność kół do mo kre go as fal tu
jest znacz nie mniej sza. W kon se kwen -
cji dro ga ha mo wa nia znacz nie się wy -
dłu ża i przy czep ność kół do dro gi
zmniej sza się.

Oto głów ne po niż sze za le ce nia:

– zmniej szyć pręd kość i utrzy my wać
więk szą, bez piecz ną od le głość od sa -
mo cho dów ja dą cych przed na mi;

– je że li deszcz jest bar dzo in ten syw -
ny po gar sza tak że wi docz ność.
W tych przy pad kach tak że je że li jest
dzień włą czyć świa tła mi ja nia, aby być
le piej wi docz nym dla in nych;

– nie prze jeż dżać z du żą pręd ko ścią
ka łuż i trzy mać moc no kie row ni cę:
prze je cha nie ka łu ży z du żą pręd ko ścią
mo że spo wo do wać utra tę kon tro li
nad sa mo cho dem i zmniej sze nie przy -
czep no ści kół („aqu apla ning”);

– usta wić ste ro wa nie kli ma ty za cji na
funk cję od pa ro wa nia tak aby nie wy -
stą pił pro blem z wi docz no ścią;

– spraw dzać okre so wo stan piór
wy cie ra czek szy by przed niej i szy by
tyl nej.

JAZDA NOCĄ

Oto głów ne po niż sze za le ce nia:

– je chać bar dzo ostroż nie: w no cy
wa run ki jaz dy są bar dziej ab sor bu ją ce;

– zmniej szyć pręd kość, przede
wszyst kim na dro gach nie oświe tlo -
nych;

– przy pierw szych ob ja wach sen no -
ści za trzy mać się: kon ty nu owa nie jaz -
dy bę dzie ry zy kow ne dla kie row cy
i dla in nych. Pod jąć jaz dę do pie ro po
wy star cza ją cym od po czyn ku;

– utrzy my wać bez piecz ną od le głość
od sa mo cho dów ja dą cych przed na mi,
więk szą niż pod czas dnia: trud niej jest
oce nić pręd kość in nych sa mo cho dów,
wi dząc tyl ko ich tyl ne świa tła;

– upew nić się, czy re flek to ry są pra -
wi dło wo usta wio ne: je że li są usta wio -
ne zbyt ni sko zmniej sza ją wi docz ność
i mę czą oczy. Je że li są usta wio ne zbyt
wy so ko bę dą ośle piać kie row ców in -
nych sa mo cho dów;
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– w przy pad ku za trzy ma nia sa mo -
cho du (uszko dze nie, brak moż li wo ści
jaz dy z po wo du złej wi docz no ści itp.)
na le ży przede wszyst kim zje chać po -
za pas jezd ni; Na stęp nie włą czyć
świa tła awa ryj ne i je że li to moż li we,
świa tła mi ja nia;

– włą czać ryt micz nie sy gnał dźwię -
ko wy, gdy za uwa ży my, że zbli ża się in -
ny po jazd.

JAZ DA W GÓ RACH

Oto głów ne po niż sze za le ce nia:

– na stro mych dro gach, uży wać ha -
mo wa nie sil ni kiem, włą cza jąc ni skie
bie gi, aby nie prze grzać ha mul ców;

– nie zjeż dżać ab so lut nie z gó ry
z wy łą czo nym sil ni kiem lub na lu zie
i z wy ję tym klu czy kiem z wy łącz ni ka
za pło nu;

– je chać z umiar ko wa ną pręd ko ścią,
uni ka jąc „ści na nia” za krę tów;

– pa mię tać, że wy prze dza nie pod
gó rę jest wol niej sze i wy ma ga dłuż -
szej wol nej dro gi. Je że li je ste ście wy -
prze dza ni pod gó rę, uła twić prze jazd
in ne mu po jaz do wi.

JAZDA WE MGLE

Je że li mgła jest gę sta, uni kać na ile to
jest moż li we po dró ży.

W przy pad ku jaz dy w lek kiej mgle,
mgle jed no li tej lub miej sco wej przed -
sta wia my głów ne za le ce nia, któ rych
na le ży prze strze gać:

– utrzy my wać umiar ko wa ną pręd -
kość;

– włą czyć, rów nież w dzień, świa tła
mi ja nia i je że li to ko niecz ne tyl ne
i przed nie świa tła prze ciw m giel ne.
Nie uży wać świa teł dro go wych.

OSTRZE ŻE NIE Na od cin kach
o do brej wi docz no ści wy łą czyć tyl ne
świa tła prze ciw m giel ne; in ten syw -
ność tych świa teł prze szka dza ja dą -
cym za na mi.

Pa mię tać, że mgła po wo du je rów -
nież wil goć na as fal cie, a więc utrud -
nia ja ki kol wiek ma newr oraz wy dłu ża
dro gę ha mo wa nia;

– utrzy my wać du żą bez piecz ną od -
le głość od sa mo cho dów ja dą cych
przed na mi;

– uni kać nie spo dzie wa nych zmian
pręd ko ści;

– uni kać, w mia rę moż li wo ści wy -
prze dza nia in nych po jaz dów;
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JAZ DA Z ABS

ABS jest uzu peł nie niem ukła du ha -
mul co we go, któ ry do star cza za sad ni -
czo 2 ko rzy ści:

1) za po bie ga blo ko wa niu i w kon se -
kwen cji po śli zgo wi kół przy ha mo wa -
niu awa ryj nym w szcze gól ność w wa -
run kach ni skiej przy czep no ści;

2) umoż li wia jed no cze sne ha mo wa -
nie i skrę ca nie, aby omi nąć ewen tu al -
ne nie prze wi dzia ne prze szko dy lub
aby skie ro wać sa mo chód gdzie się
chce pod czas ha mo wa nia; zgod nie
z do pusz czal ną fi zycz ną przy czep no -
ścią opo ny.

Oto głów ne po niż sze za le ce nia:

– gdy przy ha mo wa niu awa ryj nym
lub przy ni skiej przy czep no ści wy czu -
wa się lek kie pul so wa nie pe da łu ha -
mul ca, ozna cza że ABS uru cho mił się;
nie zwal niać pe da łu, ale kon ty nu ować
na ci ska nie aby utrzy mać ak cję ha mo -
wa nia;

– ABS unie moż li wia za blo ko wa nie
kół, ale nie zwięk sza gra nic fi zycz nych
przy czep no ści po mię dzy opo ną
i jezd nią, tak że je że li sa mo chód wy -
po sa żo ny jest w ABS za cho wy wać
bez piecz ną od le głość od po jaz du ja -
dą ce go przed na mi i ogra ni czyć pręd -
kość przy wjeź dzie w za kręt.

ABS słu ży do zwięk sze nia kon tro li
nad sa mo cho dem, nie do szyb szej
jaz dy.

JAZ DA PO ŚNIE GU 
I PO LO DZIE

Oto głów ne po niż sze za le ce nia:

– utrzy my wać umiar ko wa ną pręd -
kość;

– utrzy my wać du żą bez piecz ną od -
le głość od po jaz dów ja dą cych przed
na mi;

– na ośnie żo nej dro dze mon to wać
łań cu chy; patrz roz dział „Łań cu chy
prze ciw po śli zgo we” w tym roz dzia le;

– nie za trzy my wać się dłu żej przy
wy so kim śnie gu z sil ni kiem uru cho -
mio nym: śnieg mo że spo wo do wać
prze do sta nie się spa lin do ka bi ny;

– sto so wać prze waż nie ha mo wa nie
sil ni kiem i uni kać gwał tow ne go ha mo -
wa nia;

– uni kać na głych przy spie szeń i szyb -
kich zmian kie run ku jaz dy;

– pod czas zi my, rów nież na dro gach
po zor nie su chych mo gą wy stą pić od -
cin ki ob lo dzo ne; zwra cać szcze gól ną
uwa gę przy prze jaz dach dro ga mi sła -
bo na sło necz nio ny mi, cią gną cy mi się
wzdłuż drzew i skał, na któ rych mógł
za cho wać się lód.
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OGRA NI CZE NIE WY DAT KÓW 
I OCHRO NA ŚRO DO WI SKA

Opo ny

Spraw dzać okre so wo ci śnie nie
w opo nach w od stę pach nie prze kra -
cza ją cych 4 ty go dnie. je że li ci śnie nie
jest za ni skie wzra sta zu ży cie pa li wa
po nie waż zwięk sza ją się opo ry to cze -
nia kół. Na le ży pod kre ślić, że w ta -
kich przy pad kach zwięk sza się zu ży cie
opon oraz po gar sza za cho wa nie sa -
mo cho du pod czas jaz dy jak i bez pie -
czeń stwo.

Nie po trzeb ne prze cią że nia

Nie po dró żo wać z prze cią żo nym
ba gaż ni kiem. Ma sa sa mo cho du (w ru -
chu w mie ście) i jej roz miesz cze nie
wpły wa na zu ży cie pa li wa i sta bil ność
sa mo cho du.

Ba gaż nik da cho wy/na nar ty

Zdjąć ba gaż nik da cho wy lub na nar -
ty, je że li się nie uży wa. Ak ce so ria te
znacz nie zmniej sza ją ae ro dy na mi kę
sa mo cho du wpły wa jąc ne ga tyw nie na

Po ni żej zo sta ły przed sta wio ne nie -
któ re uży tecz ne su ge stie, któ re
umoż li wia ją uzy skać oszczęd no ści
i ogra ni czyć wy dat ki na sa mo chód
i za war to ści emi sji za nie czysz czeń.

ZA LE CE NIA OGÓL NE

Ob słu ga sa mo cho du

Stan sa mo cho du jest bar dzo waż -
nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na zu -
ży cie pa li wa tak że na kom fort jaz dy
i na ży wot ność sa mo cho du. Z tych
wzglę dów re gu lar nie prze pro wa dzać
ko niecz ną ob słu gę, kon tro le i re gu la -
cje zgod nie z tym co przed sta wio no
w Wy ka zie czyn no ści prze glą dów
okre so wych (patrz po zy cje... filtr po -
wie trza, itp.) w roz dzia le „Ob słu ga
sa mo cho du”.

zu ży cie pa li wa. W przy pad ku prze wo -
że nia przed mio tów szcze gól nie ob -
szer nych uży wać przede wszyst kim
przy cze py.

Od bior ni ki elek trycz ne

Uży wać urzą dzeń elek trycz nych tyl -
ko przez ko niecz ny czas. Ogrze wa na
szy ba tyl na, do dat ko we re flek to ry,
wy cie racz ki szyb, kli ma ty za cja wy ma -
ga ją znacz nej ener gii zwięk sza jąc po -
bór prą du i rów no cze śnie zu ży cie pa -
li wa (do +25% w cy klu miej skim).

Kli ma ty za cja

Kli ma ty za cja do dat ko wo ob cią ża
od czu wal nie sil nik wpły wa jąc na
zwięk sze nie zu ży cie pa li wa (śred nio
o +20 %). Gdy tem pe ra tu ra ze wnę-
trz na to umoż li wia, uży wać przede
wszyst kim wen ty la cji.

Wy po sa że nie ae ro dy na micz ne

Za sto so wa nie ak ce so riów ae ro dy -
na micz nych, nie cer ty fi ko wa nych do
te go ce lu, po gor szy ae ro dy na mi kę
zu ży cie pa li wa.
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STYL JAZDY 

Ru sza nie

Nie roz grze wać sil ni ka pod czas po -
sto ju sa mo cho du zwięk sza jąc ob ro ty
bie gu ja ło we go: w tych wa run kach
sil nik na grze wa się wol niej, przy
więk szym zu ży ciu pa li wa i emi sji za -
nie czysz czeń. Za le ca się ru szyć na -
tych miast i wol no, uni ka jąc wy so kich
ob ro tów, w ten spo sób sil nik na grze -
je się du żo szyb ciej.

Zbęd ne ma new ry

Uni kać na ci ska nia pe da łu przy spie -
sze nia, je że li sto imy przed świa tła mi
lub przed wy łą cze niem sil ni ka. Ten
ostat ni ma newr, po dob nie jak po -
dwój ne „wy sprzę gla nie”, są zu peł nie
bez u ży tecz ne w ak tu al nych sil ni kach.
Te ope ra cje po wo du ją zwięk sze nie
zu ży cia pa li wa i emi sji za nie czysz czeń.

Wy bie ra nie bie gów

Gdy tyl ko wa run ki dro go we i ruch
ulicz ny to umoż li wia, uży wać jak naj -
wyż sze go bie gu. Uży wa nie ni skich
bie gów do na głych przy spie szeń po -
wo du je zwięk sze nie zu ży cia pa li wa. 

Po dob nie nie pra wi dło we uży wa nie
wy so kich bie gów po wo du je zwięk -
sze nie zu ży cia pa li wa, emi sji za nie -
czysz czeń i zu ży cie sil ni ka.

Pręd ko ści mak sy mal ne

Zu ży cie pa li wa zwięk sza się znacz nie
ze wzro stem pręd ko ści sa mo cho du:
na przy kład przy przy spie sza niu od 
90 do 120 km/h. zu ży cie pa li wa zwięk -
sza się o oko ło +30 %. Utrzy my wać
moż li wie sta łą pręd kość sa mo cho du,
uni ka jąc gwał tow nych przy spie szeń
i zwol nień, gdyż po wo du ją zwięk sze -
nie zu ży cia pa li wa i emi sji za nie czysz -
czeń. Za le ca się utrzy my wać „spo koj -
ny „styl jaz dy, prze wi du jąc wy prze dza -
ją co na stęp ny ma newr i utrzy my wać
bez piecz ną od le głość od sa mo cho du
ja dą ce go z przo du, aby unik nąć gwał -
tow ne go ha mo wa nia. 

Przy spie sza nie

Gwał tow ne przy spie sza nie, przy
wy so kich ob ro tach sil ni ka po wo du je
znacz ne zwięk sze nie zu ży cia pa li wa
i emi sji za nie czysz czeń; przy spie sza -
nie po win no od by wać się stop nio wo.

WA RUN KI UŻYT KO WA NIA

Uru cha mia nie zim ne go sil ni ka

Prze jaz dy bar dzo krót kie i czę ste
z uru cha mia niem zim ne go sil ni ka nie
umoż li wia ją osią gnię cie opty mal nej
tem pe ra tu ry pra cy. W kon se kwen cji
wzra sta za rów no zu ży cie pa li wa (od
+15 do +30 % w cy klu miej skim), jak
rów nież emi sja za nie czysz czeń.

Sy tu acje na dro dze 
i wa run ki dro go we

Więk sze zu ży cie pa li wa spo wo do -
wa ne jest sy tu acja mi ist nie ją cy mi na
dro dze, np. jaz da w kor ku z czę stym
uży wa niem ni skich prze ło żeń lub
w du żych mia stach, gdzie wy stę pu je
du ża ilość świa teł dro go wych. Tak że
jaz da dro ga mi krę ty mi, dro ga mi gór -
ski mi i dro ga mi o nie rów nej na -
wierzch ni wpły wa ne ga tyw nie na zu -
ży cie pa li wa.

Po stój w ru chu ulicz nym

Pod czas dłuż sze go po sto ju (np.
przed prze jaz da mi ko le jo wy mi) za le -
ca się wy łą czyć sil nik.
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JAZDA EKONOMICZNA I SZANUJĄCA
ŚRODOWISKO

OCHRO NA ŚRO DO WI SKA 
URZĄ DZE NIA, RE DU KU JĄ CE
EMI SJE ZA NIE CZYSZ CZEŃ

Po praw ne dzia ła nie urzą dzeń ogra -
ni cza ją cych emi sje za nie czysz czeń nie
tyl ko gwa ran tu ją ochro nę śro do wi -
sku, ale wpły wa ją tak że na spraw ność
sa mo cho du. Utrzy ma nie w do brym
sta nie tych urzą dzeń jest pierw szo -
pla no wą re gu łą jaz dy eko lo gicz nej
i eko no micz nej.

Pierw szym za le ce niem jest skru pu -
lat ne prze strze ga nie Wy ka zu czyn no -
ści prze glą dów okre so wych.

Uży wać wy łącz nie olej na pę do wy
au to ry zo wa ny (spe cy fi ka cja EN590).

Ochro na śro do wi ska by ła głów nym
ce lem ja kim się kie ro wa no przy re ali -
za cji sa mo cho du. I nie jest to przy pa -
dek, że urzą dze nia ochro ny śro do wi -
ska, są bar dziej efek tyw ne niż wy ma -
ga ją te go obo wią zu ją ce nor my.

Na ochro nę śro do wi ska zwra ca
mak sy mal ną uwa gę każ dy.

Kie row ca, prze strze ga jąc kil ku pro -
stych za sad, mo że unik nąć wy rzą dza -
nia szkód w śro do wi sku i ogra ni czyć
jed no cze śnie zu ży cie pa li wa.

Dlatego też podajemy poniżej
szereg pożytecznych zaleceń, które
podsumowują wszystkie oznaczone
symbolem #, występujące w różnych
częściach tej Instrukcji obsługi.

Pro si my o uważ ne ich prze czy ta nie
jed nych i dru gich.

Je że li uru cho mie nie sil ni ka jest
utrud nio ne, nie wy ko ny wać dłuż szych
prób. Uni kać szcze gól nie pcha nia, ho -
lo wa nia lub wy ko rzy sty wa nia po chy -
ło ści dro gi; ma new ry te mo gą spo wo -
do wać uszko dze nie ka ta li za to ra.

Przy uru cha mia niu awa ryj nym uży -
wać wy łącz nie aku mu la to ra do dat ko -
we go.

Je że li pod czas jaz dy sil nik pra cu je
nie wła ści wie, moż na kon ty nu ować
jaz dę, zmniej sza jąc do nie odzow ne go
mi ni mum osią gi sil ni ka i moż li wie
szyb ko zwró cić się do ASO Fia ta.

Gdy za świe ci się lamp ka sy gna li za -
cyj na re zer wy pa li wa, na peł nić jak
naj szyb ciej zbior nik pa li wem. Ni ski
po ziom pa li wa mo że być przy czy ną
nie re gu lar ne go za si la nia sil ni ka i nie -
unik nio ne go wzro stu tem pe ra tu ry
spa lin; w kon se kwen cji mo że to spo -
wo do wać po waż ne uszko dze nie ka -
ta li za to ra.
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Nie roz grze wać sil ni ka na bie gu ja -
ło wym przed ru sze niem, chy ba że
tem pe ra tu ra ze wnętrz na jest bar dzo
ni ska, a i w tym przy pad ku nie dłu żej
niż 30 se kund.

Nie in sta lo wać do dat ko wych osłon
ciepl nych i nie wy mon to wy wać tych
ja ki znaj du ją się na ka ta li za to rze i na
ru rze wy de cho wej.

Nie skra piać ni czym ka -
ta li za tor, son dę Lamb da
i ru rę wy de cho wą.

HO LO WA NIE 
PRZY CZE PY

OSTRZE ŻE NIA 

Przy ho lo wa niu przy cze py, kem pin -
go wej lub in nej, sa mo chód mu si być
wy po sa żo ny w ho mo lo go wa ny hak
ho low ni czy i od po wied nią in sta la cje
elek trycz ną.

Po nad to ko niecz ne jest, aby unik nąć
uszko dze nia in sta la cji elek trycz nej
w sa mo cho dzie, za sto so wa nie osob -
nej skrzyn ki bez piecz ni ków prze zna -
czo nej do przy cze py.

In sta la cja ha ka ho low ni cze go po -
win na być wy ko na na przez spe cja li -
stę, któ ry wy sta wi od po wied nią do -
ku men ta cję wy ma ga ną dla ru chu na
dro gach.

Za mon to wać ewen tu al nie spe cjal ne
lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne i/lub
do dat ko we zgod nie z prze pi sa mi Ko -
dek su dro go we go.

Pa mię tać, że ho lo wa na przy cze pa
zmniej sza moż li wość po ko ny wa nia
wznie sień, wy dłu ża dro gę ha mo wa nia
i czas wy prze dza nia, w za leż no ści od
cał ko wi tej ma sy sa mo cho du z ho lo -
wa ną przy cze pą.

Pod czas nor mal ne go
funk cjo no wa nia ka ta li za -
tor osią ga bar dzo wy so -

kie tem pe ra tu ry. W związ ku
z tym, nie par ko wać sa mo cho -
du na ła two pal nym pod ło żu
(tra wa, su che li ście, igły so sno -
we itp.): nie bez pie czeń stwo po -
ża ru.

Nieprze strze ga nie tych
za sad mo że spo wo do wać
po wsta nie po ża ru.
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Pod czas jaz dy z wznie sie nia włą czać
ni ski bieg, za miast cią głe go uży wa nia
ha mul ca.

Ma sa ho lo wa nej przy cze py na ci ska -
ją ca na hak ho low ni czy sa mo cho du
zmniej sza o tą sa mą war tość ob cią -
że nie sa mo cho du.

Aby być pew nym, że nie prze kro czy -
my mak sy mal nej do pusz czal nej ma sy
(po da nej w do wo dzie re je stra cyj nym)
na le ży uwzględ nić cię żar przy cze py
z peł nym ob cią że niem wraz z wy po sa -
że niem i ba ga żem oso bi stym.

Prze strze gać ogra ni czeń pręd ko ści
spe cy ficz nych w każ dym kra ju dla sa -
mo cho dów ho lu ją cych przy cze pę.
W każ dym ra zie pręd kość mak sy mal -
na nie mo że prze kra czać 100 km/h.

OPO NY ZI MO WE

Są opo na mi za pro jek to wa nymi spe -
cjal nie do jaz dy po śnie gu i lo dzie,
mon to wa ne w miej sce tych z wy po -
sa że nia sa mo cho du.

Uży wać opon zi mo wych o tych sa -
mych wy mia rach ja kie te z wy po sa że -
nia sa mo cho du.

ASO Fia ta udzie li po rad od no śnie
wy bo ru opon naj bar dziej od po wied -
nich do uży cia w sa mo cho dzie.

Cha rak te ry sty ki opon zi mo wych
znacz nie się po gar sza ją, gdy głę bo kość
bież ni ka jest po ni żej 4 mm. W tym
przy pad ku na le ży je wy mie nić.

Sys tem ABS, nie kon -
tro lu je sys te mu ha mul co -
we go przy cze py. Dla te go

na le ży za cho wać szcze gól ną
ostroż ność na śli skiej na wierzch -
ni dro gi.

Ab so lut nie nie mo dy fi -
ko wać ukła du ha mul co -
we go sa mo cho du do ste -

ro wa nia ha mul cem przy cze py.
Układ ha mul co wy przy cze py
mu si być cał ko wi cie nie za leż ny
od ukła du hy drau licz ne go sa mo -
cho du.
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Spe cy ficz ne cha rak te ry sty ki opon
zi mo wych po wo du ją, że w nor mal -
nych wa run kach śro do wi ska lub
w przy pad ku dłu gich prze bie gów po
au to stra dzie, ich osią gi w re zul ta cie
są mniej sze w sto sun ku do opon
z nor mal ne go wy po sa że nia.

Dla te go ogra ni czyć ich sto so wa nie
do osią gów ja kie są prze wi dzia ne
w ho mo lo ga cji.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sto su je się
opo ny zi mo we ze wskaź ni kiem mak -
sy mal nej pręd ko ści mniej szym od
osią ga nej pręd ko ści sa mo cho du (po -
więk szo nej o 5 %), umie ścić w ka bi nie,
in for ma cję ostrze ga ją cą kie row cę, aby
nie prze kra czał mak sy mal nej pręd ko -
ści do pusz czal nej dla opon zi mo wych
(jak prze wi du je Dy rek ty wa CE).

Mon to wać na wszyst kich czte rech
ko łach opo ny ta kie sa me (mar ki
i pro fi lu), aby za gwa ran to wać więk -
sze bez pie czeń stwo jaz dy i ha mo wa -
nia oraz do bre ma new ro wa nie sa mo -
cho dem.

ŁAŃ CU CHY 
PRZE CIW PO ŚLI ZGO WE

Sto so wa nie łań cu chów za le ży od
prze pi sów obo wią zu ją cych w da nym
kra ju.

Łań cu chy po win ny być za kła da ne tyl -
ko na opo ny kół przed nich (ko ła na pę -
do we).

Sto so wać tyl ko łań cu chy o zmniej -
szo nych ga ba ry tach (mak sy mal na wy -
so kość wy sta wa nia: 12 mm po za pro -
fil opo ny).

Za le ca się uży wa nie łań cu chów prze -
ciw po śli zgo wych do stęp nych w Li ne -
ac ces so ri Fia ta.

Spraw dzić na pię cie łań cu chów po
prze je cha niu kil ku dzie się ciu me trów.

Mak sy mal na, do pusz -
czal na pręd kość dla opo -
ny zi mo wej ze wskaź ni -

kiem „Q” nie mo że prze kro czyć
160 km/h: ze wskaź ni kiem „T”
nie mo że prze kro czyć 190 km/h;
ze wskaź ni kiem „H” nie mo że
prze kro czyć 210 km/h; na le ży
jed nak prze strze gać obo wią zu ją -
ce prze pi sy ko dek su dro go we go.

Przy po mi na my że ko rzyst nie jest
nie zmie niać kie run ku ob ra ca nia się
opon.
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DŁUGI POSTÓJ
SAMOCHODU

Je że li sa mo chód mu si stać przez
dłuż szy czas, za le ca my zwró cić uwa gę
na po niż sze ostrze że nia:

– umie ścić sa mo chód w po miesz -
cze niu za mknię tym, su chym i moż li -
wie prze wiew nym;

– włą czyć bieg, po zy cję P w wer -
sjach z au to ma tycz ną elek tro nicz ną
skrzy nię bie gów;

– spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny nie
jest za cią gnię ty;

– oczy ścić i za bez pie czyć czę ści la -
kie ro wa ne, na kła da jąc wosk ochron ny;

– po sy pać tal kiem gu mo we pió ra
wy cie ra czek szy by przed niej i szy by
tyl nej i od chy lić je od szy by;

– uchy lić szy by;

– na pom po wać opo ny do war to ści
ci śnie nia +0,5 ba ra w sto sun ku do
nor mal nie za le ca ne go i okre so wo
spraw dzać;

– nie włą czać alar mu elek tro nicz ne -
go;

– odłą czyć za cisk ujem ny ( –) od bie -
gu na aku mu la to ra i spraw dzić je go
stan na ła do wa nia. Pod czas po sto ju
sa mo cho du, kon tro la ta mu si być po -
wta rza na co mie siąc. Do ła do wać go,
gdy na pię cie spad nie po ni żej 12,5 V;

– nie opróż niać ukła du chło dzą ce go
sil nik;

– przy kryć sa mo chód po krow cem
z tka ni ny lub dziur ko wa ne go two rzy -
wa. Nie sto so wać po krow ców ze
spój ne go two rzy wa sztucz ne go, któ -
re nie po zwa la ją na od pa ro wa nie wil -
go ci, znaj du ją cej się na po wierzch ni
sa mo cho du.

PRZY GO TO WA NIE DO JAZ DY

Przed przy go to wa niem do jaz dy sa -
mo cho du po dłu gim po sto ju za le ca
się wy ko nać na stę pu ją ce ope ra cje:

– nie ście rać ku rzu na su cho z ze -
wnątrz sa mo cho du (z nad wo zia);

– spraw dzić wzro ko wo, czy nie wy -
stę pu ją wy cie ki pły nów (ole ju, pły nu
ha mul co we go i sprzę gła, pły nu chło -
dzą ce go sil nik itp.);

– wy mie nić olej i filtr ole ju sil ni ko -
we go;

– spraw dzić po ziom: pły nu ha mul -
co we go i sprzę gła, pły nu chło dzą ce go
sil nik;
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DO DAT KO WE 
AK CE SO RIA 
rys. 2

Nie za leż nie od obo wią zu ją cych
prze pi sów praw nych, su ge ru je my
mieć w sa mo cho dzie:

– ap tecz kę pierw szej po mo cy, za -
wie ra ją cą ste ryl ną ga zę, rol kę ban da -
żu, pla ster, śro dek de zyn fe ku ją cy nie
na ba zie al ko ho lu itp.

– la tar kę elek trycz ną;

– no życz ki o koń cach za okrą glo -
nych;

– rę ka wi ce ro bo cze;

– ga śni cę.

Ak ce so ria opi sa ne i po ka za ne do -
stęp ne są w Li ne ac ces so ri Fia ta.

rys. 2

F0B0202b

– spraw dzić stan fil tra po wie trza
i ewen tu al nie wy mie nić go;

– spraw dzić ci śnie nie w opo nach
i spraw dzić czy nie wy stę pu ją uszko -
dze nia, prze cię cia lub wy brzu sze nia.
W ta kim przy pad ku ko niecz na jest
ich wy mia na;

– spraw dzić stan pa sków na pę do -
wych sil ni ka;

– pod łą czyć za cisk bie gu na ujem ne -
go (–) do aku mu la to ra po spraw dze -
niu na ła do wa nia.
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WW  RRAAZZIIEE  AAWWAARRIIII

URUCHOMIENIE DODATKOWYM 
AKUMULATOREM

Wy ko nać na stę pu ją ce ope ra cje
rys. 2:

1) Otwo rzyć po kry wę A za bez pie -
cza ją cą.

2) Po łą czyć za ci ski do dat nie B (znak
+ w po bli żu za ci sku) dwóch aku mu la -
to rów przy po mo cy do dat ko we go
prze wo du.

3) Po łą czyć dru gim prze wo dem bie -
gun ujem ny C (znak – w po bli żu za ci -
sku) aku mu la to ra do dat ko we go z ma -
są D E sa mo cho du uru cho mia ne go.

Aku mu la tor znaj du je się we wnę ce
w pod ło dze przed sie dze niem przed -
nim pa sa że ra.

Je śli aku mu la tor roz ła du je się, sil nik
moż na uru cho mić uży wa jąc do dat ko -
we go aku mu la to ra, o ta kiej sa mej lub
więk szej po jem no ści od te go, któ ry się
roz ła do wał.

Nie łą czyć bez po śred nio
bie gu nów ujem nych dwóch
aku mu la to rów: ewen tu al -

ne iskry mo gą spo wo do wać za pa -
le nie i wy buch ga zów wy do sta ją -
cych się z aku mu la to ra. Je że li
do dat ko wy aku mu la tor za mon to -
wa ny jest w in nym sa mo cho dzie,
na le ży uwa żać, aby mię dzy nim
i sa mo cho dem z roz ła do wa nym
aku mu la to rem nie by ło sty ka ją -
cych się przy pad ko wo czę ści me ta -
lo wych.

4) Uru cho mić sil nik.

5) Gdy sil nik zo sta nie uru cho mio ny,
odłą czyć prze wo dy, po stę pu jąc w ko -
lej no ści od wrot nej jak przy pro ce du -
rze po łą cze nia. 

Je że li po kil ku pró bach sil nik nie uru -
cho mi się, nie pró bo wać da lej ale
zwró cić się do ASO Fia ta.

rys. 1

F0B0042b

rys. 2

F0B0117b
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Tę pro ce du rę uru cha -
mia nia po wi nien prze pro -
wa dzić spe cja li sta, po nie -

waż wy ko na na nie pra wi dło wo
mo że spo wo do wać zwar cie elek -
trycz ne o du żej in ten syw no ści.
Po nad to elek tro lit znaj du ją cy się
w aku mu la to rze jest tru ją cy i po -
wo du ją cy ko ro zję, uni kać kon tak -
tu ze skó rą i z ocza mi. Nie zbli żać
się do aku mu la to ra z otwar tym
ogniem lub z za pa lo ny mi pa pie ro -
sa mi i nie po wo do wać iskrze nia.
nie bez pie czeń stwo wy bu chu i po -
ża ru. 

Na le ży pa mię tać, że do -
pó ki sil nik nie jest uru-
cho mio ny, wspo ma ga nie 

ha mul ców kie row ni cy nie są ak -
tyw ne, na le ży więc użyć du żo
więk szej si ły przy na ci sku na pe -
dał ha mul ca, jak i na kie row ni cę,
więk szej niż za zwy czaj.

JE ŻE LI PRZE BI JE 
SIĘ OPO NA

Nie któ re wer sje (dla wer sji/ryn ków,
gdzie prze wi dzia no) wy po sa żo ne są
w czuj ni ki ci śnie nia w opo nach z lo -
ka li za cją ko ła: ewen tu al ny spa dek ci -
śnie nia zo sta nie sy gna li zo wa ny kie row -
cy w na stę pu ją cy spo sób:

spa dek ci śnie nia – na wy świe tla czu
sys te mu in fo te le ma tycz ne go CON -
NECT wy świe tli się od po wied ni ko -
mu ni kat i sys tem wy emi tu je 1 „gong”;
zwró cić się do ASO Fia ta;

prze bi cie – za świe ci się lamp ka sy -
gna li za cyj na „STOP”, na wy świe tla czu
sys te mu in fo te le ma tycz ne go CON -
NECT wy świe tli się od po wied ni ko -
mu ni kat i sys tem wy emi tu je 3 „gon -
gi” je den za dru gim; wy mie nić ko ło jak
opi sa no po ni żej.

Po nad to sys tem jest w sta nie wy słać
od po wied ni ko mu ni kat, gdy nie uda
mu się roz po znać ci śnie nia w opo nie.

Uni kać ab so lut nie sto so -
wa nia pro stow ni ka do ła -
do wa nia aku mu la to ra,

aby uru cho mić awa ryj nie sil nik:
moż na uszko dzić sys te my elek -
tro nicz ne, przede wszyst kim cen -
tral ki, któ re za rzą dza ją funk cja -
mi za pło nu i za si la nia sil ni ka.

URU CHO MIE NIE 
SIL NI KA PRZEZ 
PCHA NIE

Uni kać ab so lut nie uru -
cha mia nia sil ni ka po przez
pcha nie, ho lo wa nie lub

zjaz du z wznie sie nia. Ma new ry te
mo gą spo wo do wać na pływ pa li wa
do ka ta li za to ra i nie od wra cal nie
go uszko dzić.
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Nie pra wi dło we usta wie nie
pod no śni ka mo że spo wo -
do wać opad nię cie pod no -

szo ne go sa mo cho du. Nie uży wać
pod no śni ka do pod no sze nia ob cią -
żeń więk szych niż po da nych na 
ta blicz ce za mo co wa nej do pod no -
śni ka.

Nie sma ro wać gwin tów
śrub: mo gą od krę cić się
sa mo czyn nie.

Nie uru cha miać ni gdy sil ni ka
gdy sa mo chód jest pod nie sio ny
pod no śni kiem.
Je że li po dró żu je się z przy cze pą,

odłą czyć ją przed pod nie sie niem
sa mo cho du.

Ab so lut nie nie na ru szać
za wo ru do pom po wa nia.
Nie umiesz czać ja kich kol -

wiek przed mio tów mię dzy ob rę -
czą a opo ną.
Okre so wo spraw dzać i je że li

oka że się ko niecz ne uzu peł niać
ci śnie nie w opo nach i w ko le za -
pa so wym zgod nie z war to ścia mi
po da ny mi w roz dzia le „Da ne
tech nicz ne”.

Pod no śnik słu ży do wy -
mia ny kół w sa mo cho dzie
w któ rym jest wy po sa żo -

ny. Ab so lut nie nie sto so wać go do
in nych ce lów na przy kład do pod -
no sze nia in nych sa mo cho dów.
W żad nym przy pad ku, nie uży wać
do na praw pod sa mo cho dem.

Okre so wo spraw dzać, ci -
śnie nie w opo nach i w ko -
le za pa so wym. Ewen tu al -

na za mia na za mon to wa nych kół
(ob rę cze ze sto pu lek kie go,
w miej sce ob rę czy sta lo wych lub
od wrot nie) wy ma ga ko niecz ność
wy mia ny kom ple tu śrub mo cu ją -
cych, któ re po sia da ją róż ne dłu -
go ści.
Za le ca się za cho wać wy mie nio -

ne śru by po nie waż bę dą nie zbęd -
ne w przy pad ku wy mia ny kół na
ko ła ory gi nal ne.

Za sy gna li zo wać obec -
ność za trzy ma ne go sa -
mo cho du zgod nie z prze -

pi sa mi ko dek su dro go we go:
świa tła mi awa ryj ny mi, trój ką tem
ostrze gaw czym, itp.
Ko niecz ne jest aby pa sa że ro wie

opu ści li sa mo chód i po cze kać na
wy mia nę ko ła sto jąc po za ob rę -
bem za gro że nia dla ru chu na dro -
dze.
W przy pad ku dro gi po chy łej lub

nie rów nej umie ścić, bę dzie ko -
niecz ne unie ru cho mie nie sa mo -
cho du pod kła da jąc pod ko ła kli ny
lub in ne przed mio ty speł nia ją ce
po dob ne funk cje.

ZALECENIA OGÓLNE

Ope ra cje wy mia ny ko ła oraz pra wi -
dło we uży cie pod no śni ka wy ma ga ją
prze strze ga nia kil ku ni żej wy mie nio -
nych za le ceń.
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WYMIANA KOŁA

Na le ży pa mię tać, że:

– ma sa pod no śni ka wy no si 3,4 kg;

– pod no śnik nie wy ma ga żad nej re gu -
la cji;

– pod no śni ka nie wol no na pra wiać;
w przy pad ku uszko dze nia na le ży wy -
mie nić go na no wy, ory gi nal ny;

– nie uży wać żad nych in nych na rzę dzi
do ob ra ca nia, po za korb ką za mon to -
wa ną na pod no śni ku.

Aby wy mie nić ko ło, na le ży:

1) Za trzy mać sa mo chód w miej scu
ta kim aby nie za gra żał w bez pie czeń -
stwu na dro dze i umoż li wił wy mia nę
ko ła bez piecz nie. Te ren po wi nien być
moż li wie pła ski i wy star cza ją co twar dy. 

2) Wy łą czyć sil nik i za cią gnąć ha mu -
lec ręcz ny.

3) Włą czyć pierw szy lub wstecz ny
bieg; w wer sjach z au to ma tycz ną elek -
tro nicz ną skrzy nią bie gów po zy cję P.

4) Otwo rzyć po kry wę ko mo ry sil ni -
ka (patrz opis otwie ra nia po da ny
w „Po kry wa ko mo ry sil ni ka” w roz -
dzia le „Po zna wa nie sa mo cho du”).

5) Wy jąć korb kę pod no śni ka A -rys. 3.

6) Wy jąć po kry wę za bez pie cza ją cą B,
na stęp nie za po mo cą pier ście nia C
odłą czyć opa skę ela stycz ną D i wy jąć
pod no śnik E.

7) Za mknąć po kry wę ko mo ry sil ni -
ka i umie ścić na rzę dzia w po bli żu ko ła
do wy mie nia ny.

8) Otwo rzyć po kry wę tyl ną na stęp -
nie za po mo cą pier ście nia A -rys. 4,
pod nieść i ob ró cić ko rek B aby do stać
się do śru by C blo ku ją cej wspor nik ko -
ła za pa so we go.

rys. 3

F0B0118b

rys. 4

F0B0119b
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9) Za po mo cą korb ki pod no śni ka A -
-rys. 5 od krę cić śru bę aż do cał ko wi -
te go opusz cze nia ko ła za pa so we go B.

10) Odłą czyć ko ło za pa so we od
wspor ni ka C i wy jąć je na stęp nie za -
mknąć po kry wę tyl ną.

11) Zdjąć koł pak ko ła A -rys. 6 (dla
wer sji z ob rę cza mi sta lo wy mi) lub koł -
pak pia sty ko ła (dla wer sji z ob rę cza -
mi ze sto pu lek kie go) mon to wa ny na
wcisk przy po mo cy na rzę dzia B do -
star czo ne go w wy po sa że niu i umiesz -
czo ne go w po jem ni ku pod no śni ka.

12) Po lu zo wać o je den ob rót śru by
mo cu ją ce wy mie nia ne ko ło; aby od krę -
cić śru bę za bez pie cza ją cą przed kra -
dzie żą, użyć spe cy ficz nej koń ców ki A -
-rys. 7 do star czo nej w wy po sa że niu.

13) Ob ra cać po krę tłem pod no śni ka
tak aby czę ścio wo go roz ło żyć usta wia -
jąc w od po wied nim miej scu w po bli żu
wy mie nia ne go ko ła.

14) Upew nić się, czy ro wek A -rys. 8
w pod no śni ku jest wpro wa dzo ny pra -
wi dło wo w wy stęp B w pro gu drzwi.

rys. 5

F0B0120b

rys. 6

F0B0121b

rys. 7

F0B0122b
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15) Ostrzec ewen tu al nie znaj du ją ce
się oso by, że sa mo chód bę dzie pod no -
szo ny; aby od su nę ły się na bez piecz ną
od le głość i za cze ka li na wy mia nę ko ła
aż sa mo chód zo sta nie opusz czo ny;

16) Wło żyć korb kę i uru cho mić
pod no śnik, aż gdy ko ło znaj dzie się kil -
ka cen ty me trów nad zie mią. Ob ra ca -
jąc korb ką pod no śni ka, spraw dzać czy
ob rót jej jest swo bod ny i czy nie ma
ry zy ka ewen tu al ne go otar cia rę ką
o zie mię.

17) Tak że ru cho me ele men ty pod -
no śni ka (śru ba i prze gu by) mo gą spo -
wo do wać ob ra że nia: uni kać kon tak -
tu. Oczy ścić do kład nie w przy pad ku
za bru dze nia sma rem.

18) Od krę cić cał ko wi cie 5 śrub
i zdjąć ko ło do wy mia ny.

19) Spraw dzić czy po wierzch nie
przy le ga nia ko ła za pa so we go i pia sty są
czy ste i po zba wio ne za nie czysz czeń,
któ re mo gły by spo wo do wać po lu zo -
wa nie się śrub mo cu ją cych.

20) Za mon to wać ko ło za pa so we,
wkła da jąc do jed ne go z otwo rów A -
-rys. 9 ko łek usta la ją cy B na stęp nie za
po mo cą korb ki wkrę cić śru by. 

21) Ob ra cać korb ką pod no śni ka
i opu ścić sa mo chód.

22) Wy jąć pod no śnik, na stęp nie do -
krę cić do opo ru śru by na prze mian po
prze kąt nej zgod nie z ko lej no ścią po ka -
za ną na rys. 10.

23) Za mon to wać koł pak ko ła (dla
wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no),
po kry wa jąc od po wied nie wgłę bie nie
A -rys. 11 z za wo rem do pom po wa -
nia ko ła.

rys. 8

F0B0123b

rys. 9

F0B0124b

rys. 10

F0B0125b
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Po za koń cze niu ope ra cji 
wy mia ny:

1) Umie ścić wy mie nio ne ko ło w od -
po wied nim wspor ni ku pod pod ło gą.

2) Za po mo cą korb ki wkrę cać śru bę
aż do pra wi dło we go umiesz cze nia
wspor ni ka ko ła, na stęp nie umie ścić ko -
rek in spek cyj ny.

3) Za mknąć po kry wę tyl ną.

4) Umie ścić pod no śnik i korb kę
w od po wied nich wspor ni kach znaj du -
ją cych się w ko mo rze sil ni ka.

5) Za mknąć po kry wę ko mo ry sil ni ka.

JEŻELI TRZEBA
WYMIENIĆ 
ŻARÓWKĘ

Zmia ny lub na pra wy in -
sta la cji elek trycz nej wy ko -
na ne nie po praw nie, bez

uwzględ nie nia cha rak te ry styk
tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we funk cjo -
no wa nie z ry zy kiem po ża ru.

Za le ca się, je że li moż li -
we, aby wy mie nić ża rów -
kę wy mie niać zwró cić się

do ASO Fia ta. Pra wi dło we funk -
cjo no wa nie i usta wie nie świa teł
ze wnętrz nych jest bar dzo waż ne
dla bez pie czeń stwa jaz dy i pod le -
ga sank cjom prze wi dzia nych pra -
wem.

rys. 11

F0B0126b

Ża rów ki ha lo ge no wej na -
le ży trzy mać wy łącz nie za
część me ta lo wą. Je że li

bań ka szkla na zo sta nie do tknię ta
rę ką, zmniej szy in ten syw ność
świe ce nia oraz tak że za wa ży na
trwa ło ści tej ża rów ki. W przy pad -
ku nie za mie rzo ne go do tknię cia,
prze trzeć bań ką ża rów ki szmat -
ką zwil żo ną al ko ho lem i po zo sta -
wić do wy schnię cia.

Ża rów ki ha lo ge no we za -
wie ra ją sprę żo ny gaz;
w przy pad ku pęk nię cia

jest moż li wy roz prysk frag men -
tów szkła.
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ZA LE CE NIA OGÓL NE

– Gdy ża rów ka nie świe ci się, przed
jej wy mia ną spraw dzić, czy od po wied -
ni bez piecz nik nie jest prze pa lo ny.

– Roz miesz cze nie bez piecz ni ków po -
da ne jest w „Je że li prze pa li się bez -
piecz nik” w tym roz dzia le.

– Przed wy mia ną ża rów ki spraw dzić,
czy od po wied nie sty ki nie są sko ro do -
wa ne.

– Prze pa lo ne ża rów ki mu szą być wy -
mie nia na na no we te go sa me go ty pu
i mo cy.

– Po wy mia nie ża rów ki re flek to rów,
ze wzglę dów bez pie czeń stwa, spraw -
dzić za wsze usta wie nie świa teł.

TY PY ŻA RÓ WEK rys. 12

W sa mo cho dzie za mon to wa ne są
róż ne ty py ża ró wek;

A – Ża rów ki w ca ło ści szkla ne: mo -
co wa ne są na wcisk, aby wy jąć ża rów -
kę na le ży ją wy cią gnąć.

B – Ża rów ki ze złą czem ba gne to -
wym: aby wy jąć ża rów kę z opra wy, na -
ci snąć bań kę, ob ró cić w le wo a na stęp -
nie wy jąć.

C -D – Ża rów ki ha lo ge no we: aby wy -
jąć ża rów kę, odłą czyć sprę ży ną blo ku -
ją cą od od po wied nie go gniaz da.

E – Ża rów ki o wy ła do wa niu ga zo -
wym Xe no.

rys. 12

F0B0127b
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ŻARÓWKI

Pozycyjne przednie

Światła mijania:
– żarówki halogenowe
– o wyładowaniu gazowym Xeno

Światła drogowe

Przednie światła przeciwmgielne

Kierunkowskazy:
– przednie
– boczne
– tylne

Stop (świtała zatrzymania) i światła pozycyjne tylne

Trzecie światło stop

Światła cofania

Tylne światła przeciwmgielne

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Lampy sufitowe

Lampy oświetlenia bagażnika

Lampy oświetlenia schowka

Lampy w lusterkach

Lampy w drzwiach

RYSUNEK 12

A

C
E

C

D

B
A
B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

TYP

W5W

H7
D15

H7

H3

PY21W
WY5W
PY21W

P21/5W

W5WF14

P21W

P21W

W5W

W5W

W5W

W5W

W5W

W5W

MOC

5 W

55 W
35 W

55 W

55 W

21 W
5 W
21 W

21 W/5 W

5 W

21 W

21 W

5 W

5 W

5 W

5 W

5 W

5 W

153-183 ULYSSE PL  13-11-2009  14:01  Pagina 161



W
 R

A
Z

IE
 A

W
A

R
II

162

JEŻELI ZGAŚNIE 
OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

Zmia ny lub na pra wy in -
sta la cji elek trycz nej wy -
ko na ne nie wła ści wie i bez

uwzględ nie nia cha rak te ry styk
tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we funk cjo -
no wa nie z ry zy kiem po ża ru.

OSTRZE ŻE NIE Od no śnie ty pu ża -
rów ki i od po wied nio mo cy patrz ta be -
la zbior cza po da na w roz dzia le po -
przed nim. „Je że li trze ba wy mie nić
ża rów kę”.

ZE SPO ŁY OPTYCZ NE 
PRZED NIE

Ze spo ły optycz ne przed nie za wie ra ją
ża rów ki świa teł po zy cyj nych, świa teł
mi ja nia, świa teł dro go wych, kie run kow -
ska zów i przed nich świa teł prze ciw m -
giel nych rys. 13:

A – świa tła dro go we;

B – świa tła po zy cyj ne;

C – świa tła mi ja nia;

D – kie run kow ska zy;

E – przed nie świa tła prze ciw m giel ne.

Aby wy mie nić ża rów kę świa teł mi ja -
nia ko niecz ne jest wy ję cie osło ny gu -
mo wej 1-rys. 14 po ob ró ce niu 
w le wo.

Aby wy mie nić ża rów kę świa teł po -
zy cyj nych i dro go wych ko niecz ne jest
wy ję cie po kry wy 2 po ob ró ce niu 
w le wo.

Aby wy mie nić ża rów kę przed nich
świa teł prze ciw m giel nych ko niecz ne
jest wy ję cie po kry wy 3 po ob ró ce niu
w le wo.

Aby wy mie nić ża rów kę kie run kow -
ska zów ko niecz ne jest wy ję cie po kry -
wy 4 po ob ró ce niu w le wo.

rys. 13

F0B0130b

rys. 14

F0B0131b
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ŚWIATŁA POZYCYJNE
PRZEDNIE rys. 15

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć po kry wę 2 jak opi sa no po -
przed nio.

– Wy jąć opra wę ża rów ki A po lek -
kim jej ob ró ce niu.

– Wy jąć ża rów kę B mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

– Umie ścić po now nie opra wę ża -
rów ki w od po wied nim miej scu.

ŚWIA TŁA DRO GO WE rys. 16

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć po kry wę 2 jak opi sa no po -
przed nio.

– Roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny A.

– Odłą czyć sprę ży nę mo cu ją cą B.

– Wy jąć ża rów kę C i wy mie nić ją.

– Za mon to wać no wą ża rów kę, wkła -
da jąc wy stę py w czę ści me ta lo wej
w od po wied nie row ki znaj du ją ce się
w re flek to rze.

– Za cze pić sprę ży nę mo cu ją cą B.

– Po łą czyć ko nek tor elek trycz ny A.

ŚWIA TŁA MI JA NIA 

Z ża rów ka mi ha lo ge no wy mi
rys. 17

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć osło nę gu mo wą 1 jak opi sa -
no po przed nio.

– Ob ró cić opra wę ża rów ki A w pra -
wo lub w le wo, aby odłą czyć ją od za -
cze pów mo cu ją cych.

– Wy jąć ża rów kę B mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

rys. 15

F0B0135b

rys. 16

F0B0134b

rys. 17

F0B0446b
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– Wło żyć no wą ża rów kę do opra wy
ża rów ki (z wy stę pem zwró co nym
w gó rę), na ci snąć ża rów kę do przo du
wzdłuż osi sa mo cho du aż usły szy my
za trzask za blo ko wa nia, sy gna li zu ją cy że
ża rów ka jest za mo co wa na pra wi dło -
wo.

– Wło żyć opra wę ża rów ki w od po -
wied nie miej sce ob ra ca jąc ją w pra wo
lub w le wo, aby po łą czyć z za cze pa mi
mo cu ją cy mi.

O wy ła do wa niu ga zo wym Xe no
rys. 18

Za le ca się wy mia nę ża -
rów ki o wy ła do wa niu ga zo -
wym Xe no w ASO Fia ta. 

OSTRZE ŻE NIE  Pro ce du ra wy -
mia ny ża rów ki opi sa na po ni żej po da -
na jest wy łącz nie w ce lu in for ma cyj -
nym.

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć osło nę gu mo wą 1 jak opi sa -
no po przed nio.

– Odłą czyć sprę ży nę mo cu ją cą A.

– Roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny B.

– Wy jąć ża rów kę C i wy mie nić ją.

– Za mon to wać no wą ża rów kę i po -
łą czyć ko nek tor elek trycz ny B.

– Za cze pić sprę ży nę mo cu ją cą A.

Ża rów ki o wy ła do wa niu
ga zo wym Xe no po win ny
być trzy ma ne wy łącz nie

za część me ta lo wą. Je że li bań ka
szkla na ża rów ki zo sta nie do tknię -
ta pal cem, oczy ścić do kład nie
szmat ką zwil żo ną al ko ho lem i po -
zo sta wić do wy schnię cia przed za -
mon to wa niem ża rów ki.

rys. 18

F0B0129b
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KIERUNKOWSKAZY 
PRZED NIE rys. 19

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Ob ró cić w le wo opra wę ża rów ki
A i wy jąć ją.

– Wy jąć ża rów kę B po lek kim jej
wci śnię ciu i ob ró ce niu w le wo („ża -
rów ka ze złą czem ba gne to wym”).

– Wy mie nić ża rów kę.

– Za mon to wać opra wę ża rów ki, ob -
ró cić w pra wo spraw dza jąc pra wi dło -
wość za blo ko wa nia.

PRZED NIE ŚWIA TŁA 
PRZE CIW M GIEL NE rys. 20

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć po kry wę 3 jak opi sa no po -
przed nio.

– Roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny A.

– Odłą czyć sprę ży nę mo cu ją cą B.

– Wy jąć ża rów kę C i wy mie nić ją.

– Za mon to wać no wą ża rów kę, wkła -
da jąc wy stę py w czę ści me ta lo wej
w row ki w re flek to rze.

– Za cze pić sprę ży nę mo cu ją cą B.

– Po łą czyć ko nek tor elek trycz ny A.

KIE RUN KOW SKA ZY BOCZ NE
rys. 21-22

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Prze su nąć ręcz nie klosz A w kie -
run ku 1 aby ści snąć sprę ży nę we -
wnętrz ną B, na stęp nie wy jąć ze spół
prze su wa jąc go w kie run ku 2.

– Ob ró cić w le wo opra wę ża rów ki
C.

– Wy jąć ża rów kę D mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

– Za mon to wać opra wę ża rów ki C
na stęp nie ze spół klo sza.

rys. 19

F0B0136b

rys. 20

F0B0132b

rys. 21

F0B0128b
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Wykonywać operacje
wyjmowania zespołu kie-
runkowskazu bocznego

bardzo ostrożnie, aby nie uszko-
dzić nadwozia lub klosza.

ZESPÓŁ OPTYCZNY TYLNY

Zespół optyczny tylny zwiera żarów-
ki świateł pozycyjnych/stopu/kierun-
kowskazów/biegu wstecznego i prze-
ciwmgielnych tylnych rys. 23:

A – kierunkowskazy;

B – stop/pozycyjne;

C – co fa nia;

D – prze ciw m giel ne tyl ne.

Aby wy mie nić ża rów kę rys. 24-25
na le ży:

– Wy jąć na kład kę ozdob ną A, na ci -
ska jąc w punk tach i kie run ku po ka za -
nym strzał ka mi.

– Odłą czyć ko nek tor elek trycz ny B,
na stęp nie od krę cić dwa za cze py C blo -
ku ją ce.

– Od krę cić na kręt kę mo tyl ko wą D,
na stęp nie wy su nąć ze spół optycz ny
tyl ny na ze wnątrz.

rys. 22

F0B0137b

rys. 24

F0B0041b

rys. 23

F0B0115b
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– Wy jąć opra wę ża rów ki po lek kim
jej ob ró ce niu w le wo rys. 26:

A – Ża rów ka kie run kow ska zu;

B – Ża rów ka dwuw łók no wa stop/
po zy cyj na;

C – Ża rów ka świa teł co fa nia;

D – Ża rów ka tyl ne go świa tła prze -
ciw m giel ne go.

– Wy jąć ża rów kę po lek kim jej ob -
ró ce niu w le wo jak po ka za no na ry -
sun ku.

– Po wy mia nie ża rów ki za mon to wać
opra wę ża rów ki ob ra ca jąc ją w pra wo
spraw dza jąc od po wied nie za blo ko wa -
nie.

– Za mon to wać ze spół optycz ny
i wkrę cić na kręt kę skrzy deł ko wą D ze -
wnętrz ną i dwa za cze py C blo ku ją ce
we wnętrz ne.

– Po łą czyć ko nek tor elek trycz ny B
i za mon to wać na kład kę ozdob ną A.

OŚWIE TLE NIE TA BLI CY 
RE JE STRA CYJ NEJ rys. 27

Lam py oświe tle nia ta bli cy re je stra cyj -
nej umiesz czo ne są obok uchwy tu
otwie ra nia po kry wy tyl nej (jed na po
każ dej stro nie).

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Wy jąć klosz lam py A mo co wa ny na
wcisk, jak po ka za no na ry sun ku.

– Wy jąć ża rów kę B, mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

– Za mon to wać klosz lam py.

rys. 26

F0B0138b

rys. 27

F0B0144b

rys. 25

F0B0263b
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TRZECIE ŚWIATŁO STOP 
rys. 28-29

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Otwo rzyć po kry wę tyl ną.

– Wy jąć osło nę A za bez pie cza ją cą
mo co wa ną na wcisk.

– Na ci snąć na za cze py B i wy jąć, na -
ci ska jąc w dół, opra wę ża ró wek C
z ze spo łu optycz ne go.

– Zi den ty fi ko wać prze pa lo ną ża rów -
kę mo co wa ną na wcisk i wy mie nić.

– Za mon to wać opra wę ża ró wek C.

– Za mon to wać osło nę A za bez pie -
cza ją cą, upew nia jąc się o pra wi dło wym
za blo ko wa niu.

JEŻELI ZGAŚNIE 
OŚWIETLENIE
WEWNĘTRZNE

LAMPA SUFITOWA
PRZEDNIA – ŚRODKOWA
– TYLNA 
rys. 30-31

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: 

– Wy jąć klosz lam py A mo co wa ny
na wcisk, pod wa ża jąc jak po ka za no na
ry sun ku.

– Zi den ty fi ko wać prze pa lo ną ża rów -
kę mo co wa ną na wcisk i wy mie nić.

rys. 28

F0B0142b

rys. 29

F0B0143b

rys. 31

F0B0147b

rys. 30

F0B0146b
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– Zamontować wciskając klosz lam-
py A upewniając się o prawidłowym
zablokowaniu. 

Procedura wymiany żarówek jest
analogiczna dla wszystkich trzech lamp.
Ilustracje odnoszą się do lampy przed-
niej.

LAMPA LUSTERKA 
W DASZKU
PRZECIWSŁONECZNYM 
rys. 32

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Otwo rzyć po kry wę A lu ster ka.

– Wy jąć klosz lam py B mo co wa ny na
wcisk pod wa ża jąc w punk cie po ka za -
nym strzał ką.

– Wy jąć ża rów kę C mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

– Za mon to wać wci ska jąc klosz lam -
py B. 

LAM PA OŚWIE TLE NIA
SCHOW KA rys. 33

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

– Otwo rzyć scho wek i po pod wa że -
niu wy su nąć czę ścio wo klosz lam py A. 

– Wy jąć klosz lam py po pod wa że niu
w kie run ku po ka za nym strzał ką (na ci -
ska jąc w dół ka se tę), aby nie uszko dzić
wy łącz ni ka B.

– Wy jąć ża rów kę C mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

– Za mon to wać klosz lam py A, uwa -
ża jąc na gniaz do wy łącz ni ka B, aż do
usły sze nia dźwię ku za blo ko wa nia.

rys. 32

F0B0151b

rys. 33

F0B0152b
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LAMPA W DRZWIACH rys. 34

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

Wy jąć klosz lam py A, pod wa ża jąc go
w punk cie po ka za nym strzał ką.

Wy jąć ża rów kę B mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

Za mon to wać mo co wa ny na wcisk
klosz lam py B. 

LAM PA OŚWIE TLE NIA 
BA GAŻ NI KA rys. 35

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

Wy jąć klosz lam py A, pod wa ża jąc go
w punk cie po ka za nym strzał ką.

Wy jąć ża rów kę B mo co wa ną na
wcisk i wy mie nić.

Za mon to wać na ci ska jąc klosz lam py B. 

JE ŻE LI PRZE PA LI SIĘ 
BEZ PIECZ NIK

OPIS OGÓL NY

Bez piecz nik jest ele men tem chro nią -
cym in sta la cję elek trycz ną: in ter we niu je
(prze pa la się) w za sa dzie w przy pad ku
awa rii lub wy stą pie nia nie pra wi dło we go
dzia ła nia in sta la cji.

Gdy urzą dze nie elek trycz ne nie funk -
cjo nu je, na le ży spraw dzić sku tecz ność
od po wied nie go bez piecz ni ka. Ele ment
prze wo dzą cy nie mo że być prze pa lo -
ny; w przy pad ku prze ciw nym wy mie -
nić prze pa lo ny bez piecz nik na no wy
o tej sa mej war to ści prą do wej (te go
sa me go ko lo ru).

A – Bez piecz nik nie prze pa lo ny

B – Bez piecz nik z włók nem prze pa -
lo nym.

rys. 34

F0B0145b

rys. 35

F0B0153b
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Je że li bez piecz nik głów -
ny (MI DI -FU SE, MA XI -
FU SE lub ME GA - FU SE)

in ter we niu je, nie wy mie niać sa -
me mu na pra wy, zwró cić się do
ASO Fia ta.

Jeżeli bezpiecznik głów-
ny zabezpieczający syste-
my bezpieczeństwa (sys-

tem air bag, system hamulcowy),
systemy zespołów napędowych
(system silnika, system skrzyni
biegów) lub system przekładni
kierowniczej interweniuje, zwró-
cić się do ASO Fiata.
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Wy jąć wy mie nia ny bez piecz nik szczy-
p ca mi C z wy po sa że nia.

ROZ MIESZ CZE NIE 
BEZ PIECZ NI KÓW 
rys. 37-38-39

Bez piecz ni ki po gru po wa ne są w trzech
skrzyn kach bez piecz ni ków umiesz czo -
nych od po wied nio:

– W schow ku; aby do stać się wy jąć
po kry wę za bez pie cza ją cą A.

– W po jem ni ku znaj du ją cym się
w pod ło dze przed sie dze niem pa sa że ra,
od stro ny aku mu la to ra; aby do stać się
pod nieść po kry wę za bez pie cza ją cą B.

– W ko mo rze sil ni ka; aby do stać się
wy jąć po kry wę za bez pie cza ją cą C. 

Nie za mie niać ni gdy
bez piecz ni ka dru tem me -
ta lo wym lub in nym ma te -

ria łem prze wo dzą cym. Uży wać
za wsze no wy bez piecz nik te go sa -
me go ko lo ru.

Przed wy mia ną bez -
piecz ni ka upew nić się czy
wy ję ty jest klu czyk z wy -

łącz ni ka za pło nu i czy zga szo ne
i/lub wy łą czo ne są wszyst kie od -
bior ni ki.

Nie za mie niać w żad -
nym przy pad ku bez piecz -
ni ka na in ny o wyż szej

war to ści prą do wej; NIE BEZ PIE -
CZEŃ STWO PO ŻA RU!

rys. 36

F0B0155b

W przy pad ku po now ne -
go prze pa le nia się bez -
piecz ni ka, zwró cić się do

ASO Fia ta.
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172 rys. 37

F0B0148b

rys. 38

F0B0149b
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F0B0154b
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SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W SCHOWKU rys. 37
1

2

4

5

7

9

10

11

12

14

15

16

17

18

20

22

23

24

26

10 A

15 A

15 A 

10 A

20 A

30 A

20 A

15 A

10 A

30 A

30 A

5 A

15 A

10 A

10 A

10 A

15 A

15 A

40 A

Tylne światła przeciwmgielne

Wycieraczka szyby tylnej

Zasilanie funkcjonowania centralki elektronicznej głównej

Lewe światło stop

Lampy punktowe, zapalniczka, oświetlenie schowka po stronie pasażera, 
lusterko wsteczne wewnętrzne automatyczne

Dach otwierany przedni, wycieraczki szyby przedniej

Gniazdko diagnostyczne

Alarm elektroniczny, system infotelemetyczny Connect, 
radioodtwarzacz, wyświetlacz wielofunkcyjny rekonfigurowany, 
sterowanie w kierownicy, filtr cząstek stałych

Światło pozycyjne prawe, lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 
podświetlenie sterowań klimatyzacji, lampa sufitowa 
(pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu siedzeń)

Zamek centralny, Superblokada

Spryskiwacz szyby tylnej

Zasilanie  systemu air bag, zasilanie centralki elektronicznej głównej

Światło stop prawe, trzecie światło stop, światła stopu ewentualnej przyczepy

Zasilanie gniazdka diagnostycznego, wyłącznik pedału hamulca i sprzęgła

Zasilanie radioodtwarzacza do centralki elektronicznej głównej

Światło pozycyjne lewe; światła pozycyjne ewentualnej przyczepy

Syrena alarmu elektronicznego

Zasilanie czujnika parkowania do centralki elektronicznej głównej

Ogrzewana szyba tylna
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SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W PO STRONIE AKUMULATORA rys. 38
1

2

3

4

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

40 A

40 A

30 A

–

–

–

–

25 A

25 A

20 A

20 A

10 A

10 A

15 A

20 A

20 A

Drzwi boczne przesuwne elektryczne prawe

Drzwi boczne przesuwne elektryczne lewe

Wzmacniacz hi-fi

Wolny

Wolny

Wolny

Wolny

Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie

Siedzenie pasażera regulowane elektrycznie

Dach otwierany trzeciego rzędu siedzeń

Dach otwierany drugiego rzędu siedzeń

Siedzenie ogrzewane pasażera

Siedzenie ogrzewane kierowcy

Urządzenie elektryczne zabezpieczające dzieci

Gniazdko elektryczne 12 V tylne trzeciego rzędu siedzeń

Gniazdko elektryczne 12 V w siedzeniu kierowcy
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SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA rys. 39
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

10 A

15 A

10 A

10 A

10 A

15 A

20 A

20 A

15 A 

15 A

10 A

10 A

15 A

10 A

30 A

30 A

40 A

Wyłącznik świateł cofania, reflektory o wyładowaniu gazowym (Xeno), sterowa-
nie elektrowentylatora, poziom płynu chłodzącego silnik, filtr oleju napędowego
ogrzewany, świece żarowe, regulator stałej prędkości, przepływomierz powietrza

Pompa paliwa, recyrkulacja spalin i regulator turbosprężarki 

System ABS, system ESP

Zasilanie odbiorników poprzez kluczyk, do centralki elektronicznej głównej

System filtra cząstek stałych

Przednie światła przeciwmgielne

Spryskiwacze reflektorów

Zasilanie przekaźnika centralki elektronicznej głównej, sterowanie zespołu 
elektrowentylatora, elektrozawór regulatora ciśnienia oleju napędowego 
i recyrkulacji spalin

Światło mijania lewe, korektor ustawienia reflektorów

Światło mijania prawe

Światło drogowe lewe

Światło drogowe prawe

Klakson (sygnał akustyczny)

Pompa spryskiwaczy szyby przedniej – szyby tylnej

Sonda lambda, wtryskiwacze, świece zapłonowe, elektrozawór canister, elektroza-
wór pompy wtrysku

Wycieraczki szyby przedniej

Wentylatory dodatkowe
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W tej skrzynce ponadto są umieszczone następujące MAXI-FUSE:
MAXI-FUSE

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

MAXI-FUSE 

50 A

50 A

30 A

60 A

70 A

30 A

40 A

50 A

Elektrowentylator (druga prędkość)

System ABS, system ESP

Elektrozawór systemu ESP

Zasilanie centralki elektronicznej głównej 1

Zasilanie centralki elektronicznej głównej 2

Elektrowentylator (pierwsza prędkość)

System Fiat CODE

Wentylatory dodatkowe klimatyzacji
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JEŻELI 
ROZŁADUJE SIĘ 
AKUMULATOR

Przede wszyst kim, za le ca my prze czy -
tać w roz dzia le „Ob słu ga sa mo cho du”
ostrze że nia aby unik nąć roz ła do wa niu
się aku mu la to ra i aby za pew nić dłu gą
trwa łość.

OSTRZE ŻE NIE Opi sa na pro ce du -
ra do ła do wa nia aku mu la to ra po da na
jest wy łącz nie w ce lu in for ma cyj nym.
Aby wy ko nać te ope ra cje, za le ca my
zwró cić się do ASO Fia ta.

DO ŁA DO WA NIE 
AKU MU LA TO RA

Za le ca się do ła do wy wać aku mu la tor
wol no prą dem o ni skim na tę że niu
przez oko ło 24 go dzi ny. Do ła do wy wa -
nie przez dłuż szy czas mo że uszko dzić
aku mu la tor.

Jak to wy ko nać:

1) odłą czyć za cisk od bie gu na ujem -
ne go aku mu la to ra.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sa mo chód
wy po sa żo ny jest w alarm elek tro nicz -
ny, wy łą czyć za po mo cą pi lo ta.

2) Po łą czyć bie gu ny aku mu la to ra
z prze wo da mi pro stow ni ka prze strze -
ga jąc bie gu no wo ści.

3) Włą czyć pro stow nik.

4) Po do ła do wy wa niu, wy łą czyć pro -
stow nik przed odłą cze niem od aku mu -
la to ra.

5) Po łą czyć za cisk z bie gu nem ujem -
nym aku mu la to ra.

Elek tro lit w aku mu la to -
rze jest tru ją cy i po wo du -
je ko ro zję. Uni kać kon tak -

tu elek tro li tu ze skó rą i ocza mi.
Do ła do wa nie aku mu la to ra po win -
no być wy ko na ne w po miesz cze -
niu wie trzo nym i z da la od otwar -
te go ognia lub po wsta wa nia
źró deł iskier: nie bez pie czeń stwo
wy bu chu i po ża ru.

Nie do ła do wać aku mu la -
to ra za mar z nię te go: na le -
ży go naj pierw od mro zić,

unik nie się ry zy ka wy bu chu. Je że -
li za marzł, na le ży spraw dzić aku -
mu la tor przed do ła do wa niem
przez spe cja li stę, aby zwe ry fi ko -
wał czy ele men ty we wnętrz ne
nie są uszko dzo ne i czy obu do wa
nie jest pęk nię ta, jest ry zy ko wy -
pły nię cia elek tro li tu tru ją ce go
i po wo du ją ce go ko ro zję.

URU CHO MIE NIE 
SIL NI KA DO DAT KO WYM
AKU MU LA TO REM

Patrz „Uru cho mie nie sil ni ka do dat -
ko wym aku mu la to rem”, w tym roz -
dzia le.
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JEŻELI TRZEBA
PODNIEŚĆ 
SAMOCHÓD 

PODNOŚNIKIEM

Patrz „Je że li prze bi je się opo na”
w tym roz dzia le.

Na le ży wie dzieć, że:

– pod no śnik nie wy ma ga żad nej re -
gu la cji;

– pod no śni ka nie jest na pra wial ny;
w przy pad ku uszko dze nia na le ży wy -
mie nić na no wy ory gi nal ny;

– nie uży wać żad nych na rzę dzi do
ob ra ca nia śru bą pod no śni ka, mon to -
wa nych na pod no śni ku.

Nie pra wi dło we usta wie -
nie pod no śni ka mo że 
spo wo do wać opad nię cie

pod no szo ne go sa mo cho du. Nie
uży wać pod no śni ka do ob cią żeń
więk szych jak to po da ne na ta -
blicz ce, któ ra się na nim znaj du je.

POD NO ŚNI KIEM 
WARSZ TA TO WYM

Z przo du

Sa mo chód mo że być pod no szo ny wy -
łącz nie po usta wie niu koń có wek ra mie -
nia pod no śni ka w miej scach po ka za -
nych na rys. 40.

Z ty łu

Nie jest moż li we pod nie sie nie.

Pod no śnik słu ży tyl ko do
wy mia ny kół w sa mo cho -
dzie, w któ rym jest wy po -

sa żo ny. Ab so lut nie nie sto so wać
go do in nych ce lów na przy kład
do pod no sze nia in nych sa mo cho -
dów. W żad nym przy pad ku nie
uży wać do na praw pod sa mo cho -
dem.

rys. 40

F0B0139b
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PODNOŚNIKIEM
KOLUMNOWYM 

Sa mo chód mo że być pod no szo ny je -
dy nie po usta wie niu koń có wek ra mion
w miej scach po ka za nych na rys. 41:

A – ra mię przed nie;

B – ra mię tyl ne.

JE ŻE LI TRZE BA HO LO WAĆ SA MO CHÓD

Uchwyt do ho lo wa nia, do star cza ny
w wy po sa że niu, znaj du je się w ko mo -
rze sil ni ka.

Aby pra wi dło wo za mon to wać uch-
wyt do ho lo wa nia na le ży:

– otwo rzyć po kry wę ko mo ry sil ni ka
(prze strze ga jąc wska zań po da nych
w „Po kry wa ko mo ry sil ni ka” w roz -
dzia le „Po zna wa nie sa mo cho du”);

– wy jąć uchwyt do ho lo wa nia A -
-rys. 42 odłą cza jąc go od od po wied -
nich za cze pów B;

– wy jąć po kry wę C mo co wa ną na
wcisk w zde rza ku przed nim rys. 43
lub tyl nym rys. 44;

– wkrę cić do opo ru uchwyt do ho -
lo wa nia A w swo rzeń gwin to wa ny. 

rys. 41

F0B0043b

rys. 42

F0B0044b

rys. 43

F0B0156b

rys. 44

F0B0157b
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Przed wkrę ce niem uch-
wy tu oczy ścić do kład nie
gwin to wa ne gniaz do. Przed

roz po czę ciem ho lo wa nia, upew nić
się po nad to, czy uchwyt wkrę co ny
jest do opo ru w od po wied nie gwin -
to wa ne gniaz do.

Pod czas ho lo wa nia przy -
po mi na my, że nie dzia ła
wspo ma ga nie ha mul ców

i wspo ma ga nie kie row ni cy, aby
za ha mo wać ko niecz ne jest uży -
cie więk szej si ły na pe dał ha mul -
ca i aby skrę cić ko niecz na jest
więk sza si ła na kie row ni cę. Nie
uży wać li nek ela stycz nych do ho -
lo wa nia, aby unik nąć szarp nięć.
Pod czas przy go to wa nia do ho lo -
wa nia spraw dzić, czy mo co wa nie
po łą czeń sa mo cho dów nie uszko -
dzi sty ka ją cych się ele men tów.

OSTRZE ŻE NIE Dla wer sji z au to -
ma tycz ną skrzy nią bie gów spraw dzić
czy skrzy nia bie gów jest na lu zie (po -
zy cja N), spraw dza jąc czy sa mo chód
się prze su wa i wy ko nać ope ra cje jak
opi sa no po przed nio dla sa mo cho du
wy po sa żo ne go w me cha nicz ną skrzy -
nię bie gów. Gdy nie moż na usta wić
skrzy ni bie gów na lu zie (po zy cja N) nie
ho lo wać sa mo cho du. Zwró cić się do
ASO Fia ta.

Przed roz po czę ciem ho -
lo wa nia, ob ró cić klu czyk
w wy łącz ni ku za pło nu

w po ło że nie M i na stęp nie w S,
nie wyj mu jąc go. Wy ję cie klu czy -
ka, spo wo du je au to ma tycz ne za -
blo ko wa nie kie row ni cy, unie moż -
li wia jąc w kon se kwen cji skrę ca nie
ko ła mi.

Ho lu jąc sa mo chód, obo -
wiąz ko wo prze strze gać
prze pi sów ru chu dro go -

we go, do ty czą cych za rów no urzą -
dzeń do ho lo wa nia, jak i za cho wa -
nia się na dro dze.

Pod czas ho lo wa nia sa -
mo cho du nie uru cha miać
sil ni ka.
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W RAZIE KOLIZJI

– Bar dzo waż ne jest za wsze za cho -
wa nie spo ko ju.

– Je że li nie jest się bez po śred nio
uczest ni kiem wy pad ku za trzy mać się
w od le gło ści nie mniej szej niż dzie sięć
me trów od miej sca ko li zji.

– Na au to stra dzie, za trzy mać bez po -
wo do wa nia kor ka na pa sie awa ryj nym.

– Wy łą czyć sil nik i włą czyć świa tła
awa ryj ne.

– W no cy, oświe tlić miej sce wy pad -
ku swo imi re flek to ra mi.

– Po stę po wać ostroż nie, nie na le ży
ry zy ko wać aby zo stać ofia rą wy pad ku.

– Za sy gna li zo wać miej sce wy pad ku
trój ką tem ostrze gaw czym do brze wi -
docz nym i w od po wied niej od le gło ści. 

– Za te le fo no wać po po moc me dycz -
ną, prze ka zu jąc jak naj wię cej pre cy zyj -
nych in for ma cji. Na au to stra dzie użyć
spe cjal nych te le fo nów.

– Je że li ko li zja zda rzy się na au to stra -
dzie, zwłasz cza przy złej wi docz no ści,
jest wiel kie ry zy ko na je cha nia na sie -
bie. Jak naj prę dzej opu ścić sa mo chód
i schro nić się za ba rie rą ochron ną.

– Wy jąć klu czyk z wy łącz ni ka za pło -
nu w uszko dzo nych sa mo cho dach.

– Je że li po czu je się za pach pa li wa lub
in nych pro duk tów che micz nych, nie
pa lić i zga sić pa lą ce się pa pie ro sy.

– Aby zga sić po żar tak że ma łych roz -
mia rów, użyć ga śni cy, ko ców, pia sku,
zie mi. Ni gdy nie uży wać wo dy.

– Je że li drzwi są za blo ko wa ne, nie
szu kać wyj ścia z sa mo cho du roz bi ja jąc
szy bę przed nią, któ ra jest war stwo wa.
Szy bę bocz ną i tyl ną moż na roz bić du -
żo ła twiej.

JE ŻE LI KTOŚ ZO STA NIE 
RAN NY

– Ni gdy nie zo sta wiać oso by ran nej
sa mej. Jest obo wią zek po mo cy po -
szko do wa nym, na wet przez oso by nie
bez po śred nio uczest ni czą ce w ko li zji.

– Nie gro ma dzić się wo kół ran nej
oso by.

– Za pew nić ran ną oso bę, że po moc
jest już w dro dze, prze by wać bli sko
aby pa no wać nad ewen tu al nym ata -
kiem pa ni ki.

– Od piąć lub prze ciąć pa sy bez pie -
czeń stwa, któ re przy trzy mu ją ran ne go.

– Nie da wać pić ran ne mu.

– Nie ru szać ni gdy ran ne go, za wy jąt -
kiem przy pad ków opi sa nych w punk -
cie na stęp nym.

– Wy cią gnąć ran ne go z sa mo cho du
tyl ko w przy pad ku za gro że nia po ża -
rem, za to nię cia lub spad nię cia w prze -
paść. Nie wy cią gać ran ne go: cią gnąc za
rę ce lub no gi, nie skrę cać ni gdy gło -
wy, utrzy mać je śli jest to moż li we cia -
ło w po zy cji po zio mej.
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ZESTAW ŚRODKÓW
PIERWSZEJ POMOCY rys. 45

Po wi nien za wie rać przy naj mniej:

– ste ryl ną ga zę, dla przy kry cia
i oczysz cze nia ra ny;

– ban da że o róż nych sze ro ko ściach;

– pla stry an ty sep tycz ne o róż nych
wy mia rach;

– pacz kę wa ty;

– pacz kę pla strów zwil żo nych;

– bu tel kę z wo dą utle nio ną;

– pacz kę chu s te czek hi gie nicz nych;

– pa rę no ży czek z za okrą glo ny mi
koń ca mi;

– pa rę szczy piec;

– dwie opa ski he mo sta tycz ne.

Do dat ko wo, oprócz ap tecz ki pierw -
szej po mo cy, za le ca się wo zić w sa mo -
cho dzie ga śni cę oraz koc.

Wy żej wy mie nio ny ze staw środ ków
pierw szej po mo cy do stęp ny jest w Li -
ne ac ces so ri Fia ta.

rys. 45

F0B0198b
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OOBBSSŁŁUUGGAA  SSAAMMOOCCHHOODDUU

OBSŁUGA 
OKRESOWA

Prawidłowa obsługa jest czynnikiem
gwarantującym samochodowi długą
żywotność w optymalnym stanie.

Z tego względu Fiat opracował sze-
reg kontroli i interwencji obsługowych
co 30 000 km.

Po nadto przy po mi na my, że Wy kaz
czyn no ści prze glą dów okre so wych nie
wy czer pu je wszyst kich czynności ob-
sługowych koniecznych do prawidłowej
ekspoatacji sa mo cho du; tak że w okre -
sie poprzedzającym pierw szy prze gląd
(przy 30 000 km) i na stęp ny mi, na le ży
za wsze zwracać szcze gól ną uwa gę jak
na przy kład na sys te ma tycz ną kon tro lę 
z ewen tu al nym uzu peł nie niem po zio -
mów pły nów, ci śnie nia w opo nach itd.

OSTRZEŻENIE Obsługa okreso-
wa jest przewidziana przez producen-
ta. Brak jej wykonania spowoduje utra-
tę gwarancji.

Obsługę okresową wykonują wszyst-
kie ASO Fiata w przewidzianych
okresach.

Jeżeli podczas wykonywania jakiej-
kolwiek interwencji, poza przewidzia-
nymi operacjami, konieczne będzie wy-
konanie dodatkowych wymian lub
napraw, mogą być wykonane tylko za
zgodą użytkownika.

OSTRZE ŻE NIE Za le ca się na tych -
mia sto we zgła sza nie do ASO Fia ta
ewen tu al nych nie pra wi dło wo ści w fun-
k cjo no wa niu, bez cze ka nia do na stęp -
ne go prze glą du.

Jeżeli samochód jest
często używany do holo-
wania przyczepy, należy

zmniejszyć okresy międzyobsłu-
gowe i inne.
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WYKAZ CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 

Tysiące kilometrów

Sprawdzić stan/zużycie opon i ewentualne wyregulować ciśnienie

Sprawdzić funkcjonowanie instalacji oświetlenia
(reflektory, kierunkowskazy, światła awaryjne, oświetlenie bagażnika, kabiny
schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, sygnał akustyczny.)

Sprawdzić funkcjonowanie wycieraczek szyby przedniej i ewentualnie 
wyregulować spryskiwacze

Sprawdzić ustawienia/zużycie piór wycieraczek szyby przedniej/szyby tylnej

Sprawdzić stan i zużycie klocków hamulcowych tarczowych przednich 
i funkcjonowanie sygnalizatora zużycia klocków

Sprawdzić stan i zużycie klocków hamulców tarczowych tylnych

Sprawdzić wzrokowo stan i kompletność: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia 
spodu nadwozia, odcinków sztywnych i elastycznych przewodów (wydechowych-
-zasilania paliwem-hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)

Sprawdzić stan czystości zamków, pokryw komory silnika i bagażnika, oczyścić 
i nasmarować zespoły dźwigni

Sprawdzić i ewentualnie przywrócić poziom płynów (hamulcowego/sprzęgła 
hydraulicznego, spryskiwaczy szyb, akumulatora, układu chłodzenia silnika, itp.) 

Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego

Sprawdzić wzrokowo stan pasków napędu urządzeń pomocniczych

Sprawdzić napięcie paska/pasków napędu urządzeń różnych 
(wersje bez napinacza automatycznego)

Sprawdzić wzrokowo stan paska zębatego napędu rozrządu 

Sprawdzić emisje/dymienie 
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30 60 90 120 150 180
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● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

Tysiące kilometrów

Sprawdzić funkcjonowanie systemów kontroli silnika 
(za pomocą gniazdka diagnostycznego)

Uzupełnić płyn specyficzny dla filtra cząstek stałych 
(wersje 2.0 JTD 136 KM i 2.2 JTD)

Wymienić filtr cząstek stałych (wersje 2.0 JTD 136 KM i 2.2 JTD)

Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu* 

Wymienić filtr oleju napędowego

Oczyścić filtr oleju napędowego

Wymienić wkład filtra powietrza 

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju 

Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)

Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24miesiące)

(*) Zaleca się wymieniać pasek zębaty napędu rozrządu co 180 000 km lub co 10 lat
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Co 1.000 km lub przed długą podró-
żą sprawdzić i ewentualnie uzupełnić:

– poziom płynu w układzie chłodze-
nia silnika;

– poziom płynu hamulcowego;

– poziom płynu spryskiwaczy szyb;

– ciśnienie i stan opon;

– funkcjonowanie instalacji oświetle-
nia (reflektory, kierunkowskazy, świa-
tła awaryjne, itp.);

– funkcjonowanie wycieraczek/spry-
skiwaczy szyb i ustawienie/zużycie piór
wycieraczek szyby przedniej/szyby tyl-
nej;

Co 3 000 km sprawdzić i ewentualnie
uzupełnić: poziom oleju silnikowego.

Zaleca się używanie produktów PE-
TRONAS LUBRICANTS, stworzo-
nych i przebadanych głównie dla sa-
mochodów Fiata (patrz tabela
„Pojemności” w rozdziale „Dane tech-
niczne”).

KONTROLE OKRESOWE
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W przy pad ku czę ste go uży wa nia sa -
mo cho du w na stę pu ją cych szcze gól nie
trud nych wa run kach ta kich jak:

– ho lo wa nie przy cze py lub przy cze -
py kem pin go wej;

– dro gi za ku rzo nej;

– prze jaz dach krót kich (po ni żej 
7-8 km) i czę stych i przy tem pe ra tu -
rze po ni żej ze ra;

– sil ni ku czę sto uży wa nym na bie gu
ja ło wym lub prze jaz dach na dłu gich dy -
stan sach z ni ski mi pręd ko ścia mi (na
przy kład do sta wa od drzwi do drzwi)
lub w przy pad ku dłuż sze go po sto ju;

– jaz dy w mie ście;

ko niecz ne jest wy ko na nie po niż szych
kon tro li czę ściej niż wska za no w „Wy -
ka zie czyn no ści prze glą dów okre so -
wych”:

– spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków
ha mul ców tar czo wych przed nich;

– spraw dzić stan czy sto ści zam ków,
po kryw sil ni ka i ba gaż ni ka, wy czy ścić
i na sma ro wać ze spo ły dźwi gni;

– spraw dzić wzro ko wo stan: sil ni ka,
skrzy ni bie gów, na pę du, prze wo dów
sztyw nych i ela stycz nych (wy de cho -
wych, za si la nia pa li wem, ha mul co wych)
ele men tów gu mo wych (osło ny, tu le je
itp.);

– spraw dzić stan na ła do wa nia i po -
ziom elek tro li tu w aku mu la to rze;

– spraw dzić wzro ko wo stan pa sków
na pę dów ak ce so riów;

– spraw dzić i ewen tu al nie wy mie nić
filtr prze ciw py ło wy;

– spraw dzić i ewen tu al nie wy mie nić
filtr po wie trza.

UŻYWANIE W TRUDNYCH WARUNKACH SAMOCHODU
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SPRAWDZENIE 
POZIOMÓW

OSTRZE ŻE NIE  Otwie ra jąc po -
kry wę ko mo ry sil ni ka prze strze gać
pro ce du ry opi sa nej w „Po kry wa ko -
mo ry sil ni ka” w roz dzia le „Po zna wa -
nie sa mo cho du”.

Uwa ga. Nie pra wi dło we
usta wie nie pod pór ki mo -
że spo wo do wać gwał tow -

ne opad nię cie po kry wy ko mo ry
sil ni ka.

Nie pa lić ni gdy pod czas
prac w ko mo rze sil ni ka:
mo gą tam wy stę po wać

ga zy i pa ry ła two pal ne, z ry zy -
kiem po ża ru.

Uwa ga, pod czas na-
peł nia nia, nie mie szać 
róż nych ty pów pły nów:

wszyst kie są nie kom pa ty bil ne
mię dzy so bą i mo gą spo wo do wać
po waż ne uszko dze nie sa mo cho du.

Uwa żać na zwi sa ją ce
sza li ki, kra wa ty i na ubra -
nie: mo gą zo stać wcią -

gnię te przez ru cho me ele men ty
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1. Płyn spryskiwaczy szyby przedniej,
szyby tylnej, spryskiwaczy reflektorów
(dla wersji/rynków, gdzie przewidzia-
no) – 2. Płyn chłodzący silnik – 3. Płyn
układu wspomagania kierownicy –
4. Olej silnikowy – 5. Płyn hamulcowy
i sprzęgła hydraulicznego.

rys. 1 – Wersje 2.0 JTD 120 KM – 136 KM
F0B0442b

184-213 ULYSSE PL  13-11-2009  14:05  Pagina 190



O
B

SŁ
U

G
A

 S
A

M
O

C
H

O
D

U

191

1. Płyn spryskiwaczy szyby przedniej,
szyby tylnej, spryskiwaczy reflektorów
(dla wersji/rynków, gdzie przewidzia-
no) – 2. Płyn chłodzący silnik – 3. Płyn
układu wspomagania kierownicy –
4. Olej silnikowy – 5. Płyn hamulcowy
i sprzęgła hydraulicznego.

rys. 2 – Wersje 2.2 JTD
F0B0600b
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OLEJ SILNIKOWY rys. 3-4

Spraw dze nie po zio mu ole ju na le ży
wy ko nać, w po zio mym sa mo cho dzie,
kil ka mi nut (oko ło 5) po wy łą cze niu sil -
ni ka.

Wy jąć wskaź nik A kon tro l ny i oczy -
ścić, wło żyć do opo ru, wy jąć i spraw -
dzić, czy po ziom ole ju za wie ra się mię -
dzy zna ka mi MIN i MAX znaj du ją cy mi
się na tym wskaź ni ku.

Prze dział mię dzy zna ka mi MIN i MAX
od po wia da oko ło 1 li tro wi ole ju.

Nie do le wać ole ju o in -
nych pa ra me trach róż -
nych od te go ole ju już

znaj du ją ce go się w sil ni ku.

Przy go rą cym sil ni ku, za -
cho wać szcze gól ną ost-
roż ność w ko mo rze sil ni -

ka: nie bez pie czeń stwo opa rzeń.
Pa mię tać, że przy go rą cym sil ni -
ku elek tro wen ty la tor mo że się
na gle włą czyć: nie bez pie czeń stwo
ob ra żeń.

rys. 3 – Wersje 2.0 JTD

F0B0164b

rys. 4 – Wersje 2.2 JTD

F0B0601b
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Je że li po ziom ole ju jest w po bli żu lub
po ni żej zna ku MIN, uzu peł nić olej po -
przez wlew ole ju B, aż osią gnie znak
MAX.

OSTRZE ŻE NIE Gdy po ziom ole -
ju sil ni ko we go, pod czas re gu lar nej kon -
tro li, prze kro czy po ziom MAX, zwró -
cić się do ASO Fia ta aby przy wró cić
pra wi dło wy je go po ziom. 

OSTRZE ŻE NIE Po uzu peł nie niu
ole ju, przed spraw dze niem po zio mu,
uru cho mić sil nik na kil ka se kund i od -
cze kać kil ka mi nut po je go wy łą cze niu.

Po ziom ole ju nie mo że ni gdy prze kra -
czać zna ku MAX.

Zu ży cie ole ju sil ni ko we go

Orien ta cyj ne mak sy mal ne zu ży cie
ole ju sil ni ko we go wy no si 400 gram na
1000 km.

W pierw szym okre sie użyt ko wa nia
sa mo cho du sil nik jest w fa zie do cie -
ra nia, dla te go zu ży cie ole ju sil ni ko we -
go po win no usta bi li zo wać się po prze -
je cha niu pierw szych 5000÷6000 km.

OSTRZE ŻE NIE Zu ży cie ole ju sil -
ni ko we go za le ży od spo so bu jaz dy
i wa run ków eks plo ata cji sa mo cho du.

Zu ży ty olej sil ni ko wy
i wy mie nio ny filtr ole ju sil -
ni ko we go za wie ra ją sub -

stan cje szko dli we dla śro do wi ska.
Od no śnie wy mia ny ole ju i fil tra
ole ju za le ca my zwró cić się do
ASO Fia ta, któ ra jest wy po sa żo na
do gro ma dze nia zu ży tych ole jów
i fil trów re spek tu jąc ochro nę śro -
do wi ska i prze pi sy praw ne.
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Gdy silnik jest gorący nie
odkręcać korka z zbiorni-
ka wyrównawczego: nie-

bezpieczeństwo oparzeń.

PŁYN UKŁADU
CHŁODZĄCEGO SILNIK 
rys. 5-6

Je że li po ziom jest nie wy star cza ją cy,
od krę cić ko rek A zbior ni ka wy rów -
naw cze go i wlać wol no po przez wlew
płyn po da ny w ta be li „Ma te ria ły eks -
plo ata cyj ne” w roz dzia le „Da ne tech -
nicz ne”, aż gdy uzy ska po ziom w po -
bli żu MAX.

Mie sza ni na nie za ma rza ją ca znaj du ją -
ca się w ukła dzie chło dze nia sil ni ka
gwa ran tu je ochro nę aż do tem pe ra tu -
ry –40 °C.

rys. 5 – Wersje 2.0 JTD 120 KM – 136 KM

F0B0444b

Po ziom pły nu chło dzą ce go w zbior -
ni ku wy rów naw czym, na le ży spraw -
dzać w ochło dzo nym sil ni ku i w wy po -
zio mo wa nym sa mo cho dzie i po wi nien
za wie rać się po mię dzy zna ka mi MIN
i MAX wi docz ny mi na zbior ni ku wy -
rów naw czym.

rys. 6 – Wersje 2.2 JTD

F0B0602b

184-213 ULYSSE PL  13-11-2009  14:05  Pagina 194



Aby ewen tu al nie do lać
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dzie chło dze nia. Płyn PA RA -
FLUUP (ko lo ru czer wo ne go) nie
mo że być mie sza ny z pły nem PA -
RA FLU11 (ko lo ru nie bie skie go)
lub z in ny mi pły na mi. Je że li jed -
nak tak się sta nie spraw dzić ten
przy pa dek uni ka jąc ab so lut nie
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PŁYN SPRY SKI WA CZY 
SZY BY PRZED NIEJ – SZY BY
TYL NEJ – SPRY SKI WA CZY
RE FLEK TO RÓW rys. 7-8
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Otwo rzyć ko rek A i spraw dzić wzro -
ko wo po ziom pły nu w zbior ni ku.

Je że li trze ba uzu peł nić, wlać do zbior -
ni ka mie sza ni nę wo dy i pły nu TU TE -
LA PRO FES SIO NAL SC 35 w na -
stę pu ją cych pro por cjach:

Układ chło dze nia sil ni ka
jest ukła dem ci śnie nio -
wym. Wy mie niać ewen -

tu al nie ko rek tyl ko na ory gi nal ny,
po nie waż sku tecz ność ukła du
mo że się po gor szyć.

rys. 7 – Wersje 2.0 JTD 120 KM – 136 KM

F0B0445b

– 30% TU TE LA PRO FES SIO -
NAL SC 35 i 70% wo dy w le cie;

– 50% TU TE LA PRO FES SIO -
NAL SC 35 i 50% wo dy w zi mie;

– w przy pad ku tem pe ra tur po ni żej
–20 °C, sto so wać TU TE LA PRO -
FES SIO NAL SC 35 czy sty.

rys. 8 – Wersje 2.2 JTD

F0B0603b
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rys. 9 – Wersje 2.0 JTD 120 KM – 136 KM

Wersje 2.2 JTD 170 KM

F0B0443b

Nie po dró żo wać z pu -
stym zbior ni kiem pły nu
do spry ski wa czy szyb:

dzia ła nie spry ski wa czy szyb jest
bar dzo waż ne, po nie waż po pra -
wia wi docz ność.

Gdy płyn wy czer pie się
nie włą czać spry ski wa czy
szyb, aby unik nąć uszko -

dzeń sil ni ka pom py.

PŁYN UKŁA DU 
WSPO MA GA NIA 
KIE ROW NI CY 
rys. 9

Spraw dzać, czy po ziom pły nu w zbior -
ni ku za si la ją cym, od po wia da ozna cze -
niu po zio mu MAX roz po zna wal nym
na zbior ni ku.

Tę ope ra cję na le ży wy ko nać w wy -
po zio mo wa nym sa mo cho dzie i przy
sil ni ku wy łą czo nym i ochło dzo nym.

Je że li po ziom pły nu jest po ni żej wy -
ma ga ne go, uzu peł nić go, upew nia jąc się
czy wle wa ny płyn ma te sa me pa ra me -
try jak ten któ ry już znaj du je się
w ukła dzie, w na stę pu ją cy spo sób:

– przy uru cho mio nym sil ni ku, ob ró -
cić cał ko wi cie kie row ni cą w pra wo
i w le wo; na stęp nie usta wić w po ło -
że niu środ ko wym;

– od krę cić ko rek A i za cze kać aż po -
ziom pły nu w zbior ni ku usta bi li zu je się;

– uzu peł nić do po zio mu MAX na -
stęp nie wkrę cić ko rek.

Nie któ re do dat ki do pły -
nu spry ski wa czy szyb są
ła two pal ne. W ko mo rze

sil ni ka znaj du ją się go rą ce ele -
men ty, któ re w kon tak cie z nim
mo gą się za pa lić.
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Uwa żać aby pły nem
wspo ma ga nia kie row ni cy
nie po lać go rą cych ele -

men tów sil ni ka: jest ła two pal ny.

Płyn ha mul co wy jest tru -
ją cy i po wo du je ko ro zję.
W ra zie przy pad ko we go

kon tak tu prze myć na tych miast te
miej sca wo dą i my dłem neu tral -
nym, na stęp nie do brze spłu kać.
W przy pad ku po łknię cia zwró cić
się na tych miast do le ka rza.

Zu ży cie pły nu jest nie -
wiel kie; je że li po do la niu
w krót kim okre sie cza su

ko niecz ne bę dzie uzu peł nia nie
po zio mu, spraw dzić układ w ASO
Fia ta czy nie wy stę pu ją ewen tu -
al ne wy cie ki pły nu.

Uwa żać, aby pły nem ha -
mul co wym i sprzę gła, po -
wo du ją cym ko ro zję, nie

po lać ele men tów la kie ro wa nych.
Je że li tak się sta nie, prze myć na -
tych miast wo dą.

PŁYN HA MUL CO WY
I SPRZĘ GŁA 
HY DRAU LICZ NE GO rys. 10

Od krę cić ko rek A i spraw dzić czy
płyn w zbior ni ku znaj du je się na po zio -
mie mak sy mal nym.

Sym bol π, znaj du ją cy się
na zbior ni ku, iden ty fi ku je
pły ny ha mul co we ty pu

syn te tycz ne go, w od róż nie niu od
mi ne ral nych. Uży cie pły nu mi ne -
ral ne go spo wo du je nie od wra cal ne
uszko dze nie spe cjal nych gu mo -
wych uszcze lek ukła du ha mul co -
we go.
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FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza jest połączony z prze-
pływomierzem powietrza i czujnikiem
temperatury powietrza, które przesy-
łają do centralki sygnały elektryczne
konieczne do prawidłowego funkcjo-
nowania układu wtrysku i zapłonu.

Dlatego dla prawidłowego funkcjono-
wania silnika i aby ograniczyć zużycie
paliwa i emisję zanieczyszczeń w spa-
linach, niezbędne jest, aby był zawsze
w doskonałym stanie. 

OSTRZEŻENIE Płyn hamulcowy 
i sprzęgła jest higroskopijny (tzn. wchła-
nia wilgoć). Jeżeli samochód używany
jest przeważnie na obszarach o dużej
wilgotności powietrza, płyn musi być
wymieniany częściej niż przewiduje to
Wykaz czynności przeglądów okreso-
wych.

Operacje wymiany filtra
powietrza, opisane poni-
żej, jeżeli nie są wykona-

ne prawidłowo i z ostrożnością,
mogą szkodzić bezpieczeństwu
jazdy samochodu.

Opisana procedura wy-
miany filtra powietrza
jest przedstawiona wy-

łącznie w celu informacyjnym.
Aby wykonać te operacje, zale-
camy zwrócić się do ASO Fiata.

Używając samochód za-
zwyczaj w terenie zaku-
rzonym, wymieniać filtr

powietrza należy częściej niż po-
dano w Wykazie czynności prze-
glądów okresowych.

Jakiekolwiek czyszcze-
nie filtra powietrza może
go uszkodzić, powodując

w konsekwencji poważne uszko-
dzenia silnika. 

rys. 10

F0B0166b
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WYMIANA rys. 11

Procedura jest następująca:

– wyjąć korbkę podnośnika;

– odkręcić śruby na obwodzie
A i przesunąć pokrywę B;

– następnie wyjąć element filtrujący
wewnętrzny i wymienić.

FILTR
PRZECIWPYŁOWY

Filtr spełnia funkcje filtrowania me-
chanicznego/elektrostatycznego powie-
trza, w przypadku gdy szyby w drzwiach
są zamknięte.

Sprawdzać raz w roku w ASO 
Fiata najlepiej przed rozpoczęciem la-
ta, stan filtra przeciwpyłowego.

W przypadku częstego używania sa-
mochodu w otoczeniu zakurzonym
lub bardzo zanieczyszczonych zaleca
się wymieniać filtr częściej niż poda-
no w Wykazie czynności przeglądów
okresowych.

OSTRZEŻENIE Brak wymiany fil-
tra przeciwpyłowego może znacznie
zmniejszyć skuteczność systemu kli-
matyzacji.

rys. 11

F0B0170b

Aby wymienić filtr prze-
ciwpyłowy zwrócić się do
ASO Fiata.
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FILTR OLEJU
NAPĘDOWEGO 

SPUSZ CZA NIE 
SKRO PLO NEJ WO DY rys. 12

Obec ność wo dy w ukła dzie za si la nia,
mo że spra wić po waż ne uszko dze nie
ca łe go sys te mu wtry sku i spo wo do wać
nie re gu lar ne funk cjo no wa nie sil ni ka;
dla te go co 5000 km ko niecz ne jest
spusz cze nie skro plo nej wo dy.

Aby to wy ko nać za le ca my zwró cić się
do ASO Fia ta.

Po niż sza pro ce du ra zo sta ła przed sta -
wio na wy łącz nie w ce lu in for ma cyj -
nym:

– od krę cić o kil ka ob ro tów po krę tło
A umiesz czo ne w czę ści dol nej fil tra;

– za krę cić po krę tło A gdy zo ba czy -
my wy pły wa ją ce pa li wo po zba wio ne
wo dy.

Nie za nie czysz czać śro -
do wi ska spusz czo ną wo dą
z ole jem na pę do wym z fil -

tra. Za le ca się po wie rzyć ope ra -
cje spusz cza nia wo dy z fil tra ole -
ju na pę do we go w ASO Fia ta,
któ ra gro ma dzi je prze strze ga jąc
ochro nę śro do wi ska i prze pi sy
praw ne.

rys. 12

F0B0172b
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AKU MU LA TOR

Aku mu la tor w sa mo cho dzie, umiesz -
czo ny jest w po jem ni ku w pod ło dze
przed sie dze niem pa sa że ra i jest ty pu
o „Ogra ni czo ne ob słu dze”: w nor mal -
nych wa run kach uży cia nie wy ma ga
uzu peł nia nia wo dą de sty lo wa ną.

WY MIA NA AKU MU LA TO RA

W przy pad ku wy mia ny na le ży wy -
mie nić aku mu la tor na in ny ory gi nal ny
po sia da ją cy ta kie sa me pa ra me try.
W przy pad ku wy mia ny na aku mu la tor
o pa ra me trach róż nych tra cą waż ność
okre sy ob słu go we prze wi dzia ne w Wy -
ka zie czyn no ści prze glą dów okre so -
wych w tym roz dzia le; od no śnie od -
po wied niej ob słu gi na le ży wziąć pod
uwa gę za le ce nia do star czo ne przez
pro du cen ta ta kie go aku mu la to ra.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku wy -
mon to wa nia/za mon to wa nia aku mu la -
to ra, spraw dzić pra wi dło wość me cha -
nicz ne go za mo co wa nia.

Aku mu la to ry za wie ra ją
sub stan cje bar dzo szko dli -
we dla śro do wi ska. Aby

wy mie nić aku mu la tor, za le ca my
zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra
gro ma dzi je prze strze ga jąc ochro -
nę śro do wi ska i prze pi sy praw ne.

SPRAW DZE NIE PO ZIO MU
PŁY NU W AKU MU LA TO RZE
(elek tro li tu)

Spraw dza nie po zio mu elek tro li tu
i ewen tu al ne uzu peł nie nie po win no
być wy ko na ne prze strze ga jąc okre sów
ob słu go wych prze wi dzia nych w Wy ka -
zie czyn no ści prze glą dów okre so wych
w tym roz dzia le. Aby to wy ko nać
zwró cić się do ASO Fia ta.

Elek tro lit w aku mu la to -
rze jest tru ją cy i po wo du -
je ko ro zję. Uni kać kon tak -

tu ze skó rą i z ocza mi. Nie zbli żać
się do aku mu la to ra z otwar tym
ogniem lub moż li wym źró dłem
iskrze nia: nie bez pie czeń stwo wy -
bu chu i po ża ru.
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Gdy jest ko niecz na ob -
słu ga aku mu la to ra lub
prze by wa jąc w je go po bli -

żu, chro nić za wsze oczy spe cjal -
ny mi oku la ra mi.

Je że li sa mo chód ma stać
przez dłuż szy czas w wa -
run kach szcze gól nie zim -

nych, wy mon to wać aku mu la tor
i prze nieść w cie płe miej sce, unik -
nie się ry zy ka za mar z nię cia.

Nie do ła do wać aku mu la -
to ra za mar z nię te go: na le -
ży go naj pierw od mro zić,

unik nie się ry zy ka wy bu chu. Je że -
li aku mu la tor za mar z nie, na le ży
spraw dzić czy ele men ty we w-
nętrz ne nie są pęk nię te (ry zy ko
zwar cia) i czy nie jest pęk nię ta
obu do wa, jest ry zy ko wy pły nię cia
elek tro li tu tru ją ce go i po wo du ją -
ce go ko ro zję.

Nie pra wi dło we za mon -
to wa nie ak ce so riów elek -
trycz nych i elek tro nicz -

nych mo że spo wo do wać po waż ne
uszko dze nia sa mo cho du. Je że li
po za ku pie niu sa mo cho du za mie -
rza my za in sta lo wać do dat ko we
ak ce so ria zwró cić się do, ASO
Fia ta, któ ra za su ge ru je urzą dze -
nie naj bar dziej od po wied nie i po -
nad to za le ci ko niecz ność uży cia
aku mu la to ra o więk szej po jem -
no ści.

Funk cjo no wa nie przy
zbyt ni skim po zio mie
elek tro li tu uszko dzi nie -

od wra cal ne aku mu la tor, i mo że
spo wo do wać wy buch.

184-213 ULYSSE PL  13-11-2009  14:05  Pagina 202



O
B

SŁ
U

G
A

 S
A

M
O

C
H

O
D

U

203

PO ŻY TECZ NE RA DY 
DLA PRZE DŁU ŻE NIA 
ŻY WOT NO ŚCI 
AKU MU LA TO RA

Aby unik nąć szyb kie go roz ła do wa nia
aku mu la to ra i aby prze dłu żyć trwa łość
w za leż no ści od funk cjo no wa nia, prze -
strze gać skru pu lat nie po niż szych za le -
ceń:

– par ku jąc sa mo chód, upew nić się
czy drzwi, po kry wy są do brze za -
mknię te; upew nić się po nad to czy zga -
szo ne są lam py su fi to we;

– za ci ski bie gu nów aku mu la to ra po -
win ny być za wsze do brze do krę co ne;

– uni kać w mia rę moż li wo ści, włą cza -
nia na dłuż szy czas przy wy łą czo nym
sil ni ku (ra dio od twa rza cza, świa teł awa -
ryj nych, itp.);

– przed ja ką kol wiek in ter wen cją w in -
sta la cji elek trycz nej, odłą czyć za cisk od
bie gu na ujem ne go aku mu la to ra.

OSTRZE ŻE NIE Aku mu la tor prze -
trzy my wa ny w sta nie na ła do wa nia 
po ni żej 50 % ule gnie za siar cze niu,
zmniej szy po jem ność i moż li wość uru -
cho mie nia sil ni ka i po nad to zwięk sza
się moż li wość za mar z nię cia (już przy
wy stą pie niu –10 °C). W przy pad ku
dłuż sze go po sto ju patrz „Dłu gi po stój
sa mo cho du”, w roz dzia le „Pra wi dło wa
eks plo ata cja sa mo cho du”.

Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie -
rza się za in sta lo wać ak ce so ria elek -
trycz ne wy ma ga ją ce cią głe go za si la nia
elek trycz ne go lub ak ce so ria ob cią ża ją -
ce bi lans elek trycz ny, zwró cić się do
ASO Fia ta, w któ rej spe cja li ści, po za
tym że za su ge ru ją urzą dze nie naj bar -
dziej od po wied nie do stęp ne w Li ne ac -
ces so ri Fia ta, okre ślą cał ko wi ty po bór
prą du, zwe ry fi ku ją czy in sta la cja elek -
trycz na w sa mo cho dzie jest w sta nie
wy trzy mać wy ma ga ne ob cią że nie lub
czy nie bę dzie trze ba użyć aku mu la to -
ra o więk szej po jem no ści. 
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Po nad to, nie któ re z tych urzą dzeń
cią gle po bie ra ją ener gię elek trycz ną
tak że po wy ję ciu klu czy ka z wy łącz ni -
ka za pło nu (sa mo chód stoi, sil nik wy -
łą czo ny), roz ła do wu jąc stop nio wo aku -
mu la tor.

Cał ko wi ty mak sy mal ny po bór prą du
przez wszyst kie ak ce so ria (se ryj ne i in -
ne po za in sta lo wa niu) nie po wi nien
prze kra czać 0,6 mA × Ah (aku mu la to -
ra), jak po da no w po niż szej ta be li:

Po nad to na le ży pa mię tać, że od bior -
ni ki o wy so kim po bo rze prą du uak tyw -
nia ne przez użyt ko wa nia, jak na przy -
kład: pod grze wacz do bu te lek,
od ku rzacz, te le fon ko mór ko wy, chło -
dziar ka itp. je że li za si la ne są przy wy -
łą czo nym sil ni ku lub tak że uru cho mio -
nym ale funk cjo nu ją cym na bie gu
ja ło wym, przy spie sza ją pro ces roz ła do -
wa nia aku mu la to ra 

OSTRZE ŻE NIE Przy in sta lo wa niu
w sa mo cho dzie do dat ko wych urzą -
dzeń, ist nie je nie bez pie czeń stwo nie -
pra wi dło we go ich po łą cze nia z in sta la -
cja elek trycz ną, w szcze gól no ści
do ty czy to urzą dzeń bez pie czeń stwa.

CEN TRAL KI 
ELEK TRO NICZ NE

Przy nor mal nym użyt ko wa niu sa mo -
cho du, nie jest wy ma ga na szcze gól na
ostroż ność.

W przy pad ku na pra wy in sta la cji elek -
trycz nej lub uru cha mia nia awa ryj ne go,
na le ży jed nak skru pu lat nie prze strze -
gać na stę pu ją cych in struk cji:

– wy łą czać za wsze sil nik przed odłą -
cze niem aku mu la to ra od in sta la cji
elek trycz nej;

– je że li jest ko niecz ność do ła do wa -
nia aku mu la to ra, odłą czyć go od in sta -
la cji elek trycz nej; 

– w przy pad ku uru cha mia nia awa ryj -
ne go sil ni ka, uży wać wy łącz nie aku mu -
la tor do dat ko wy a nie pro stow nik;

– spraw dzać do kład nie bie gu no wość
i sku tecz ność po łą cze nia po mię dzy
aku mu la to rem i in sta la cją elek trycz ną;

– przed odłą cze niem lub pod łą cze -
niem ko nek to rów cen tra lek elek tro -
nicz nych spraw dzić czy klu czyk w wy -
łącz ni ku za pło nu nie znaj du je się
w po zy cji M;

Aku mu la tor:

50 Ah

60 Ah

70 Ah

Mak sy mal ny 
po bór prą du 

bez ob cią że nia 
do pusz czal ny:

30 mA

36 mA

42 mA
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– nie sprawdzać poprzez zwarcie na-
pięcie na końcówkach przewodów
elektrycznych;

– w przypadku konieczności spawa-
nia lub zgrzewania elektrycznego nad-
wozia samochodu pamiętać o odłą-
czeniu centralek elektronicznych, lub
o wymontowaniu ich jeżeli prace wy-
konywane są przy wysokich tempera-
turach.

KOŁA I OPONY

CIŚNIENIE W OPONACH

Spraw dzać co oko ło dwa ty go dnie
i przed dłu gi mi po dró ża mi ci śnie nie
w każ dej opo nie i w ko le za pa so wym.

To spraw dze nie mu si być wy ko na ne
w opo nie w od sta nej i zim nej.

Pod czas jaz dy sa mo cho du, jest nor -
mal ne że ci śnie nie wzra sta. Je że li trze -
ba spraw dzić lub uzu peł nić ci śnie nie
w na grza nej opo nie, na le ży przy jąć że
war tość ci śnie nia po win na być więk -
sza o 0,3 ba ra w sto sun ku do war to -
ści prze wi dzia nej.

Od no śnie pra wi dło wej war to ści ci -
śnie nia pom po wa nia w opo nach patrz
„Ko ła” w roz dzia le „Da ne tech nicz ne”.

Nie pra wi dło we ci śnie nie spo wo du je
nie nor mal ne zu ży cie opon rys. 13:

A – Ci śnie nie nor mal ne: bież nik
rów no mier nie zu ży ty.

B – Ci śnie nie za ni skie: bież nik
szcze gól nie zu ży ty na brze gach.

C – Ci śnie nie za wy so kie: bież nik
szcze gól nie zu ży ty w środ ku.

Pa mię tać, że przy czep -
ność kół sa mo cho du do
dro gi za le ży tak że od pra -

wi dło we go ci śnie nia pom po wa nia
w opo nach.

Zmiany lub naprawy in-
stalacji elektrycznej wy-
konane niewłaściwie i bez

uwzględnienia charakterystyk
technicznych instalacji, mogą spo-
wodować nieprawidłowe funkcjo-
nowanie z ryzykiem pożaru.
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Zbyt niskie ciśnienie spo-
woduje przegrzanie opo-
ny z możliwością poważ-

nych uszkodzeń tej opony.

OSTRZEŻENIA

W miarę możliwości unikać gwał-
townego hamowania, ruszania itp.

Unikać uderzeń o chodniki, dziury na
drogach lub przeszkody innej natury.
Długa jazda po drodze o nierównej na-
wierzchni może uszkodzić opony.

Sprawdzać okresowo, czy na bokach
opon nie ma pęknięć, wybrzuszeń lub
nieregularnego zużycia bieżnika. W ta-
kim przypadku, zwrócić się do ASO
Fiata.

Unikać jazdy przeciążonym samo-
chodem: może to spowodować po-
ważne uszkodzenie kół i opon.

Jeżeli przebije się opona, należy na-
tychmiast zatrzymać się i wymienić ją,
aby nie uszkodzić opony, obręczy, za-
wieszeń i układu kierowniczego.

Opona starzeje się także jeżeli jest
mało używana. Pęknięcia gumy na bież-
niku i bokach są oznaką jej starzenia
się. W każdy razie, jeśli opony są uży-
wane dłużej niż 6 lat, konieczna jest ich
kontrola przez specjalistę, który oce-
ni, czy mogą być nadal używane. Pa-
miętać także o szczególnym skontro-
lowaniu koła zapasowego.

W przypadku wymiany, montować
zawsze nowe opony, unikać opon nie-
wiadomego pochodzenia.

Samochód wyposażony jest w opo-
ny bezdętkowe - Tubeless. Nie używać
absolutnie dętek tych oponach.

Jeżeli wymienia się oponę, konieczna
jest również wymiana zaworu do pom-
powania.

Opony powinny być wymienione gdy
grubość bieżnika zmniejszy się do 
1,6 mm. W każdym razie przestrzegać
norm obowiązujących w kraju, w któ-
rym się podróżuje.

rys. 13

F0B0178b

184-213 ULYSSE PL  13-11-2009  14:06  Pagina 206



O
B

SŁ
U

G
A

 S
A

M
O

C
H

O
D

U

207

Aby zapewnić równomierne zużycie
opon przednich i tylnych, zaleca się ich
zamianę co 10-15 tysięcy kilometrów,
utrzymując tą samą stronę samocho-
du, aby nie zmieniać kierunku obrotu.

PRZEWODY 
GUMOWE

Aby zadbać o przewody elastyczne
z gumy układu hamulcowego i układu
zasilania, przestrzegać skrupulatnie
terminów podanych w Wykazie czyn-
ności przeglądów okresowych. Ozon,
wysokie temperatury i długi brak pły-
nu w układzie mogą spowodować
utwardzenie i pęknięcia przewodów
z możliwością wycieku płynu. Ko-
nieczne jest więc ich okresowe spraw-
dzanie.

WYCIERACZKI
SZYBY PRZEDNIEJ
– SZYBY TYLNEJ

PIÓRA WYCIERACZEK

Czyścić okresowo gumową część
piór wycieraczek stosując odpowied-
nie produkty: zaleca się TUTELA
PROFESSIONAL SC 35.

Wymieniać pióra wycieraczek, jeżeli
krawędź gumowa jest zdeformowana
lub zużyta. W każdym razie, zaleca się
wymianę przynajmniej raz w roku.

Podróżowanie z zużyty-
mi piórami wycieraczek
szyby przedniej lub szyby

tylnej stanowi poważne ryzyko,
ponieważ ogranicza widoczność
w przypadku złych warunków at-
mosferycznych.

Nie zamieniać opon po
przekątnej przekładając
je z prawej strony samo-

chodu na lewą i odwrotnie.

184-213 ULYSSE PL  13-11-2009  14:06  Pagina 207



O
B

SŁ
U

G
A

 S
A

M
O

C
H

O
D

U

208

Aby unik nąć ewen tu al ne -
go uszko dze nia szy by
w sa mo cho dzie, przy trzy -

my wać od chy lo ne ra mię wy cie -
racz ki od szy by pod czas wszyst -
kich ope ra cji wy mia ny pió ra. Po
wy mia nie przy trzy mu jąc ra mię
wy cie racz ki szy by przed niej usta -
wić w pra wi dło wej po zy cji na szy -
bie przed niej.

Kil ka pro stych po niż szych za le ceń
mo że zmniej szyć moż li wość uszko dze -
nia piór wy cie ra czek:

– w przy pad ku tem pe ra tu ry po ni żej
ze ra, spraw dzić, czy gu mo wa część
pió ra nie przy mar z ła do szy by; je że li
ko niecz ne, od blo ko wać ją uży wa jąc
środ ka prze ciw za ma rza ją ce go;

– usu nąć ewen tu al ny śnieg zgro ma -
dzo ny na szy bie: po za ochro ną piór
wy cie ra czek, uni ka się prze cią że nia
i prze grza nia sil nicz ka elek trycz ne go
wy cie ra czek;

– nie uru cha miać wy cie ra czek szy by
przed niej i tyl nej na su chej szy bie.

Wy mia na piór wy cie ra czek 
szy by przed niej rys. 14-15

Aby wy mie nić pió ro wy cie racz ki, na -
le ży:

– przy klu czy ku w włącz ni ku za pło nu
w po zy cji S lub wy ję tym, na ci snąć w cią -
gu 60 se kund dźwi gnię pra wą w dół im -
pul so wo; wy cie racz ki szy by przed niej
A usta wią się w po zy cji pio no wej i w ta -
kiej po zy cji się za trzy ma ją;

– wy jąć kor pus spry ski wa cza B mon -
to wa ny na wcisk w pió rze wy cie racz ki;

– od chy lić ra mię C wy cie racz ki szy -
by przed niej i przy trzy mu jąc je pod nie -
sio ne usta wić pió ro tak, aby utwo rzy -
ło kąt 90° w sto sun ku do ra mie nia;

– na ci snąć za czep D urzą dze nia blo -
ku ją ce go i rów no cze śnie na ci snąć pió -
ro wy cie racz ki w dół do odłą cze nia ra -
mie nia C od pió ra;

– za mon to wać no we pió ro wy cie -
racz ki, wsu wa jąc go w ra mię i na ci snąć
aż do usły sze nia dźwię ku za blo ko wa -
nia za cze pu D;

– spraw dzić czy pió ro za blo ko wa ło
się.

rys. 14

F0B0175b

rys. 15

F0B0176b
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Wymiana pióra wycieraczki
szyby tylnej rys. 16

Aby wy mie nić pió ro wy cie racz ki, na -
le ży:

– od chy lić ra mię A wy cie racz ki szy -
by tyl nej i usta wić pió ro tak, aby utwo -
rzy ło kąt 90° z ra mie niem;

– wy jąć pió ro B mon to wa ne na
wcisk dzia ła jąc w kie run ku po ka za nym
strzał ką;

– za mon to wać no we pió ro, na ci snąć
w le wo, na stęp nie spraw dzić czy się za -
blo ko wa ło.

SPRY SKI WA CZE

Je że li spry ski wa cze nie dzia ła ją,
spraw dzić czy jest płyn w zbior ni ku:
patrz „Spraw dza nie po zio mów” w tym
roz dzia le.

Spraw dzić czy otwo ry są droż ne,
ewen tu al nie udroż nić je uży wa jąc
szpil ki.

SPRY SKI WA CZE 
RE FLEK TO RÓW 
rys. 17
(dla wer sji/ryn ków, 
gdzie prze wi dzia no)

Kon tro lo wać re gu lar nie stan i czy -
stość spry ski wa czy.

Spry ski wa cze re flek to rów uru cha mia -
ją się au to ma tycz nie gdy, przy włą czo -
nych świa tłach mi ja nia lub dro go wych,
uru cho mi się spry ski wa cze szy by
przed niej.

rys. 16

F0B0177b

rys. 17

F0B0181b
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NADWOZIE

ZABEZPIECZENIE PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

Głów ny mi przy czy na mi zja wi ska ko -
ro zji są:

– za nie czysz cze nie at mos fe ry;

– za so le nie i wil got ność at mos fe ry
(stre fy nad mor skie lub o bar dzo wil -
got nym kli ma cie);

– zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne.

Nie moż na tak że lek ce wa żyć ścier -
ne go dzia ła nia py łu at mos fe rycz ne go
lub pia sku uno szo ne go przez wiatr,
bło ta i tłucz nia ka mien ne go uno szo ne -
go przez in ne sa mo cho dy.

Fiat za sto so wał w sa mo cho dzie naj -
lep sze roz wią za nia tech no lo gicz ne dla

sku tecz nej ochro ny nad wo zia przed
ko ro zją.

Oto głów ne z nich:

– pro duk ty i sys te my la kie ro wa nia
na da ją sa mo cho do wi szcze gól ną od -
por ność na ko ro zję i ście ra nie;

– za sto so wa no bla chy ocyn ko wa ne
(lub wstęp nie ob ro bio ne), po sia da ją ce
wy so ką od por ność na ko ro zję;

– spry ska no spód nad wo zia, ko mo rę
sil ni ka, wnę trza nad ko li i in ne ele men -
ty pro duk ta mi wo sko wy mi o wy so kiej
zdol no ści ochron nej;

– spry ska no ma te ria ła mi pla stycz ny -
mi, w za leż no ści od ochro ny, miej sca
naj bar dziej na ra żo ne: pro gi, wnę trze
błot ni ków, kra wę dzie itd.;

– uży to ele men tów skrzyn ko wych
„otwar tych”, aby unik nąć skra pla nia
i gro ma dze nia się wo dy, któ ra mo że
uła twić po wsta wa nie ko ro zji we wnątrz
tych ele men tów.

GWA RAN CJA 
NA NAD WO ZIE 
I SPÓD NAD WO ZIA

Nad wo zie bla sza ne la kie ro wa ne ob -
ję te jest gwa ran cją na wa dy la kier ni cze
i gwa ran cją na per fo ra cję blach. Szcze -
gó ło we wa run ki gwa ran cji po da ne są
w „Książ ce gwa ran cyj nej”.

ZA LE CE NIA OD NO ŚNIE 
DO BREJ KON SER WA CJI 
NAD WO ZIA

La kier

La kier nie tyl ko speł nia funk cję es te -
tycz ną, ale tak że chro ni bla chę.

W przy pad ku otar cia lub po ja wie nia
się głę bo kich rys, za le ca się na tych miast
wy ko na nie ko niecz nych za pra wek, aby
unik nąć po wsta nia ko ro zji. 
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Do za pra wek la kier ni czych uży wać
tyl ko pro duk ty ory gi nal ne (patrz „Ta -
blicz ka iden ty fi ka cyj na la kie ru nad wo -
zia” w roz dzia le „Da ne tech nicz ne”).

Nor mal na ob słu ga la kie ru wy ma ga
my cia, któ re go czę sto tli wość za le ży od
wa run ków i śro do wi ska uży cia sa mo -
cho du; jak na przy kład w stre fach o du -
żym za nie czysz cze niu at mos fe rycz nym,
na dro gach po sy py wa nych so lą przed
za ma rza niem, je że li par ku je my pod
drze wa mi, gdzie spa da ją kro ple ży wi -
cy, do brze jest myć sa mo chód czę ściej.

Ze wnętrz ne czę ści z two rzy wa sztu-
cz ne go po win ny być my te w ta ki sam
spo sób, jak nor mal nie my je się sa mo -
chód.

OSTRZE ŻE NIE Je że li za mie rza się
myć sa mo chód w myj ni au to ma tycz -
nej, na le ży naj pierw zdjąć an te nę z da -
chu aby unik nąć jej uszko dze nia;

Uni kać par ko wa nia sa mo cho du pod
drze wa mi; kro ple ży wi cy spa da ją ce
z drzew mo gą spo wo do wać zma to -
wie nie la kie ru oraz zwięk sza ją moż li -
wość roz po czę cia pro ce sów ko ro zyj -
nych.

OSTRZE ŻE NIE Od cho dy pta ków
mu szą być na tych miast bar dzo sta ran -
nie zmy wa ne, po nie waż ich kwa so -
wość jest szcze gól nie szko dli wa.

Aby umyć pra wi dło wo sa mo chód:

1) zmo czyć nad wo zie stru mie niem
wo dy o ni skim ci śnie niu;

2) prze myć nad wo zie gąb ką roz two -
rem o sła bym stę że niu de ter gen tu, płu -
cząc czę sto gąb kę;

3) opłu kać do brze wo dą i wy su szyć
sprę żo nym po wie trzem lub ir chą.

Pod czas su sze nia zwra cać szcze gól na
uwa gę na ele men ty mniej wi docz ne, jak
wnę ki drzwi, po kry wy, na kład ki re flek -
to rów, w któ rych wo da ła two mo że
po zo stać. Za le ca się nie wsta wiać na -
tych miast sa mo cho du do za mknię te go
po miesz cze nia, ale po sta wić otwar ty,
aby uła twić od pa ro wa nie wo dy.

Nie myć sa mo cho du na grza ne go
przez słoń ce lub przy po kry wie ko mo -
ry sil ni ka na grza nej: la kier mo że zma -
to wieć.

De ter gen ty za nie czysz -
cza ją wo dę. Dla te go my -
cie sa mo cho du po win no

się od by wać tyl ko w miej scach
przy sto so wa nych do gro ma dze -
nia i oczysz cza nia z pły nów uży -
tych do je go my cia.
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Szy by

Do czysz cze nia szyb uży wać spe cjal -
nych de ter gen tów. Sto so wać czy ste
szmat ki, aby nie po ry so wać szyb lub
nie zmie nić ich przej rzy sto ści.

OSTRZE ŻE NIE Aby nie uszko -
dzić prze wo dów grzej nych elek trycz -
nych znaj du ją cych się na jej we -
wnętrz nej po wierzch ni szy by tyl nej,
prze cie rać je de li kat nie zgod nie z ich
kie run kiem.

Ko mo ra sil ni ka

Po zi mie do kład nie umyć ko mo rę sil -
ni ka zwra ca jąc uwa gę, aby nie kie ro -
wać stru mie nia wo dy bez po śred nio na
cen tral ki elek tro nicz ne. Dla wy ko na -
nia tych czyn no ści zwró cić się do wy -
spe cja li zo wa ne go warsz ta tu.

De ter gen ty za nie czysz -
cza ją wo dę. Dla te go my -
cie ko mo ry sil ni ka po win -

no się od by wać tyl ko w miej scach
przy sto so wa nych do gro ma dze nia
i oczysz cza nia z pły nów uży tych
do je go my cia.

OSTRZE ŻE NIE My cie po win no
być wy ko na ne przy zim nym sil ni ku
i klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po -
zy cji S. Po umy ciu do kład nie spraw dzić
czy róż ne osło ny (np.: kap tur ki gu mo -
we i in ne), nie zo sta ły wy cią gnię te lub
uszko dzo ne.

WNĘ TRZE

Okre so wo spraw dzać, czy pod dy wa -
ni ka mi nie zbie ra się wo da (ocie ka ją -
ca z bu tów, pa ra so li itp.), któ ra mo gła -
by spo wo do wać ko ro zję bla chy.

Ni gdy nie sto so wać pro -
duk tów ła two pal nych ta -
kich jak eter lub rek ty fi ko -

wa na ben zy na, do czysz cze nie
we wnętrz nych czę ści sa mo cho du.
Ła dun ki elek tro sta tycz ne po wsta -
ją ce pod czas po cie ra nia lub czysz -
cze nia mo gą być przy czy ną po -
wsta nia po ża ru.
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CZYSZ CZE NIE SIE DZEŃ 
I TA PI CER KI PO KRY TEJ 
TKA NI NA MI

Usu nąć kurz mięk ką szczot ką lub od -
ku rza czem. Aby do brze oczy ścić po -
kry cie we lu ro we, za le ca się zwil żyć
szczot kę.

Prze trzeć sie dze nia gąb ką za mo czo -
ną w roz two rze wo dy i neu tral ne go
de ter gen tu.

CZYSZ CZE NIE SIE DZEŃ 
ZE SKÓ RY

Usu nąć su chy brud su chą lub lek ko
wil got ną szmat ką, nie wy wie ra jąc zbyt
du że go na ci sku.

Usu nąć pla my pły nów lub tłusz czów
su chą, wchła nia ją cą szmat ką, bez prze -
cie ra nia. Na stęp nie prze trzeć wil got -
ną szmat ką zmo czo ną w wo dzie i neu -
tral nym my dłem. Je że li pla ma nie
zo sta nie usu nię ta, za sto so wać spe cjal -
ne pro duk ty, prze strze ga jąc in struk cji
ich uży cia.

OSTRZE ŻE NIE  Nie uży wać ni gdy
al ko ho li lub pro duk tów na ba zie al ko -
ho lu.

WE WNĘTRZ NE 
ELE MEN TY Z TWO RZY WA
SZTUCZ NE GO

Uży wać od po wied nich prze ba da nych
pro duk tów, aby nie zmie nić wy glą du
ele men tów.

OSTRZE ŻE NIE Nie sto so wać al -
ko ho lu lub ben zy ny do czysz cze nia szy -
by ze sta wu wskaź ni ków.

KIE ROW NI CA I GAŁ KA
DŹWI GNI ZMIA NY BIE GÓW
OB SZY TE SKÓ RĄ

Czysz cze nie tych ele men tów na le ży
wy ko nać wy łącz nie wo dą i my dłem
neu tral nym. Nie uży wać ni gdy al ko ho -
li lub pro duk tów na ba zie al ko ho lu.

Przed uży ciem pro duk tów spe cy ficz -
nych do czysz cze nia we wnątrz, spraw -
dzić uważ nie czy ta jąc in for ma cje po -
da ne na ety kie cie pro duk tu, czy nie
za wie ra ją al ko ho lu i/lub pro duk tów na
je go ba zie.

Je że li pod czas czysz cze nia szy by
przed niej pro duk ta mi spe cy ficz ny mi
do szyb, kro ple je go spad ną przy pad -
ko wo na kie row ni cę/uchwyt dźwi gni
zmia ny bie gów, ko niecz ne jest na tych -
mia sto we usu nię cie i na stęp nie prze -
my cie tych miejsc wo dą i my dłem neu -
tral nym.

OSTRZE ŻE NIE Za le ca się, w przy -
pad ku uży cia blo ka dy kie row ni cy, zwró -
ce nie mak sy mal nej uwa gi przy jej usta -
wia niu, aby unik nąć odra pa nia skó ry
po szy cia.

Nie trzy mać bu tli ae ro -
zo lo wych w sa mo cho dzie:
Nie bez pie czeń stwo wy bu -

chu. Bu tle ae ro zo lo we nie po win -
ny być na ra żo ne na tem pe ra tu rę
po wy żej 50 °C; we wnątrz sa mo -
cho du na grza ne go przez słoń ce,
tem pe ra tu ra mo że znacz nie prze -
kro czyć tą war tość.
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F0B0456b

DANE 
IDENTYFIKACYJNE

Za le ca się wziąć pod uwa gę po szcze -
gól ne ozna cze nia sa mo cho du. Da ne
iden ty fi ka cyj ne wy tło czo ne są na od -
po wied nich ta blicz kach: umiesz czo -
nych i przed sta wio nych na rys. 1:

1 – ta blicz ka zna mio no wa z da ny mi
iden ty fi ka cyj ny mi;

2 – ozna cze nie nad wo zia;

3 – ta blicz ka iden ty fi ka cyj na la kie ru
nad wo zia;

4 – ozna cze nie sil ni ka.

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE
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F0B0183b

TA BLICZ KA 
ZNA MIO NO WA Z DA NY MI 
IDEN TY FI KA CYJ NY MI rys. 2

Ta blicz ka 1 umiesz czo na jest na słup -
ku drzwi przed nich pra wych; po da ne
są na niej na stę pu ją ce da ne:

A – Na zwa pro du cen ta;

B – Nu mer ho mo lo ga cji mię dzy na -
ro do wej;

C – Kod iden ty fi ka cyj ny ty pu sa mo -
cho du i nu mer nad wo zia;

D – Ma sa mak sy mal na au to ry zo wa -
na sa mo cho du z peł nym ob cią że niem;

E – Ma sa mak sy mal na au to ry zo wa na
sa mo cho du z peł nym ob cią że niem
łącz nie z przy cze pą;

F – Ma sa mak sy mal na au to ry zo wa na
na osi pierw szej (przed niej);

G – Ma sa mak sy mal na au to ry zo wa -
na na osi dru giej;

H – Kod iden ty fi ka cyj ny ty pu sa mo -
cho du;

I – War tość pra wi dło we go współ -
czyn ni ka dy mie nia;

J – Na ra sta ją cy nu mer fa brycz ny.
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OZNACZENIE NADWOZIA
rys. 3

Ozna cze nie nad wo zia 2 znaj du je się
w po zy cji środ ko wej w pod sta wie szy -
by przed niej.

TA BLICZ KA 
IDEN TY FI KA CYJ NA 
LA KIE RU NAD WO ZIA 
rys. 4-5

Ta blicz ka iden ty fi ka cyj na la kie ru nad -
wo zia 3 umiesz czo na jest na drzwiach
przed nich le wych i kod la kie ru nad wo -
zia po da ny jest w ram ce H.

rys. 3

F0B0182b

rys. 4

F0B0184b

rys. 5

F0B0264b
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Kolor pastelowy

BIAŁY SANTERELLINA

NIEBIESKI RIFLESSIVO

Kolor metalizowany

SZARY AFFIDABILE

SZARY URBANO

NIEBIESKI INTROVERSO

BŁĘKITNY SINCERO

SZARY SAGGIO

NIEBIESKI EDUCATO

SZARY FIERO

BEŻOWY GLOBETROTTER

Oznaczenie

P0WP

P04P

Oznaczenie

M0ZR

M0YJ

M02M

M04F

M0ZW

M03P

M09E

M0H8

Poniżej podajemy tabelę konwersji kodów koloru:

Kod Fiata

249

 455
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KODY SILNIKÓW – WERSJE NADWOZIA

2.0 JTD 120 KM

2.0 JTD 136 KM

2.2 JTD 170 KM

2.2 JTD 170 KM Automatyczna skrzynia biegów

2.2 JTD 163 KM (*)

2.2 JTD 163 KM Automatyczna skrzynia biegów (*)

(*) Wersje na rynki specyficznie

Kod silnika

RHK

RHR

4HT

4HS

4HP

4HR

Kod nadwozia

6/7 miejscowy 5/8 miejscowy

179AXH1B1A 179BXH1B1A

179AXL1B1A 179BXL1B1A

179AXM1B 179BXM1B

179AXP11 179BXP11

179AXN1B 179BXN1B

179AXQ11 179BXQ11
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SILNIK

2.0 JTD 120 KM

RHK

Diesel

85 × 88

1997

17,5:1

88
120
4000

300
30,5
2000

Olej napędowy 
autoryzowany 
(specyfikacja

EN590)

2.0 JTD 136 KM

RHR

Diesel

85 × 88

1997

17,5:1

100
136
4000

320

2000

Olej napędowy 
autoryzowany 
(specyfikacja

EN590)

2.2 JTD 170 KM

4HT

Diesel

85 × 96

2179

16,6:1

125
170
4000

370
37,5
1500

Olej napędowy 
autoryzowany 
(specyfikacja

EN590)

2.2 JTD 163 KM (*)
2.2 JTD 163 KM
automatyczna

skrzynia biegów (*)

4HP/4HR (*)

Diesel

85 × 96

2179

16,6:1

120
163
4000

370
37,5
1500

Olej napędowy
autoryzowany 

(specyfikacja EN590)

2.2 JTD 170 KM
automatyczna

skrzynia biegów

4HS

Diesel

85 × 96

2179

16,6:1

125
170
4000

370
37,5
1500

Olej napędowy
autoryzowany 

(specyfikacja EN590)

Kod typu

Cykl

Średnica i skok tłoka mm

Całkowita pojemność cm3

Stopień sprężania

Moc maksymalna (CEE) kW
przy obrotach KM

obr/min

Moment maksymalny (CEE) Nm
kGm

przy obrotach obr/min

Paliwo

(*) Wersje na rynki specyficznie
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ZASILANIE

Wtrysk bezpośredni MULTIJET
Common Rail sterowany elektronicz-
nie z turbosprężarką.

Zmiany lub naprawy
układu zasilania wykona-
ne niewłaściwie, bez

uwzględnienia parametrów tech-
nicznych układu, mogą spowo-
dować uszkodzenia w funkcjono-
waniu z ryzykiem pożaru.

HA MUL CE

HA MU LEC ZA SAD NI CZY

Ha mul ce tar czo we za rów no przed -
nie jak i tyl ne, z za ci ska mi ty pu pły wa -
ją ce go i au to ma tycz ną re gu la cją lu zu,
z tłocz kiem ste ru ją cym dla każ de go
ko ła.

Układ hy drau licz ny z ser wo ha mul -
cem, 2 ukła da mi hy drau licz ny mi nie za -
leż ny mi po prze kąt nej i wy po sa żo ny
w na stę pu ją ce sys te my elek tro nicz ne
po moc ni cze:

– ABS z elek tro nicz nym ko rek to rem
ha mo wa nia EBD;

– HBA;

– TC + ASR;

– MSR;

– ESP.

PRZENIESIENIE
NAPĘDU

SPRZĘ GŁO

Ste ro wa ne hy drau licz nie.

MA NU AL NA SKRZY NIA 
BIE GÓW

Pięć bie gów do przo du plus bieg
wstecz ny z syn chro ni za to ra mi dla włą -
cza nia bie gów do jaz dy do przo du.

AU TO MA TYCZ NA ELEK TRO -
NICZ NA SKRZY NIA BIE GÓW

O po dwój nym try bie jaz dy:

– se kwen cyj ny fa zo wy;

– au to ma tycz ny.
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HAMULEC RĘCZNY

Sterowany dźwignią ręcznie, działają-
cy na zaciski hamulcowe tylnych kół.

ZAWIESZENIA

PRZEDNIE

Niezależne, typu Mc Pherson z:

– amortyzatorami hydraulicznymi te-
leskopowymi o podwójnym działaniu;

– sprężynami śrubowymi i zderza-
kiem nie osiowym w stosunku do
amortyzatorów;

– drążkiem stabilizacyjnym połączo-
nym z amortyzatorem i wahaczami.

TYLNE

Zawieszenie składa się z następują-
cych elementów:

– belka poprzeczna;

– ramiona wahaczy ciągnione;

– amortyzatory hydrauliczne;

– sprężyny śrubowe;

– drążek stabilizatora.
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UKŁAD 
KIE ROW NI CZY

Kie row ni ca po chła nia ją ca ener gię.

Ko lum na kie row ni cy z prze gu ba mi
z sys te mem re gu la cji ką to wym i wzdłuż -
nym.

Ste ro wa nie zęb ni kiem i li stwą zę ba -
tą z wspo ma ga niem hy drau licz nym.

Śred ni ca mi ni mal na skrę tu kół po mię -
dzy kra węż ni ka mi: 11,60 m.

KO ŁA

OB RĘ CZE I OPO NY

Ob rę cze z bla chy sta lo wej lub ze sto -
pu lek kie go na za mó wie nie.

Opo ny bez dęt ko we „Tu be less” ra -
dial ne.

Ko ło za pa so we o wy mia rach nor mal -
nych z ob rę czą sta lo wą.

W „Wy cią gu ze świa dec twa ho mo -
lo ga cji” po da ne są wszyst kie opo ny
ho mo lo go wa ne.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku
ewen tu al nych roz bież no ści po mię dzy
da ny mi w „In struk cji ob słu gi” a Wy cią -
giem ze świa dec twa ho mo lo ga cji na le -
ży wziąć pod uwa gę wy łącz nie te
przed sta wio ne w tym ostat nim.

Prze strze gać wy ma ga nych wy mia rów
i aby za pew nić bez piecz ną jaz dę nie -
zbęd ne jest aby sa mo chód był wy po -
sa żo ny w opo ny tej sa mej mar ki i te -
go sa me go ty pu na wszyst kich ko łach.

OSTRZE ŻE NIE W opo nach bez -
dęt ko wych (Tu be less) nie sto so wać
dę tek. 

USTA WIE NIE KÓŁ

Usta wie nie kół przed nich mie rzo ne
po mię dzy ob rę cza mi w sa mo cho dzie
nie ob cią żo nym:

– zbież ność: 2 mm na ko ło.
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Usta wie nie kół tyl nych mie rzo ne po -
mię dzy ob rę cza mi w sa mo cho dzie nie -
ob cią żo nym:

– zbież ność: 5 mm ±1 na ko ło.

OPO NY ZI MO WE

Patrz in for ma cje po da ne w roz dzia -
le „Po zna wa nie sa mo cho du”.

ŁAŃ CU CHY 
PRZE CIW PO ŚLI ZGO WE

Patrz in for ma cje po da ne w roz dzia -
le „Po zna wa nie sa mo cho du”.

OPIS OZNA CZE NIA 
NA OPO NIE

Wskaź nik ob cią że nia (no śność)

60 = 250 kg 85 = 515 kg
61 = 257 kg 86 = 530 kg
62 = 265 kg 87 = 545 kg
63 = 272 kg 88 = 560 kg
64 = 280 kg 89 = 580 kg
65 = 290 kg 90 = 600 kg
66 = 300 kg 91 = 615 kg
67 = 307 kg 92 = 630 kg
68 = 315 kg 93 = 650 kg
69 = 325 kg 94 = 670 kg
70 = 335 kg 95 = 690 kg
71 = 345 kg 96 = 710 kg
72 = 355 kg 97 = 730 kg
73 = 365 kg 98 = 750 kg
74 = 375 kg 99 = 775 kg
75 = 387 kg 100 = 800 kg
76 = 400 kg 101 = 825 kg
77 = 412 kg 102 = 850 kg
78 = 425 kg 103 = 875 kg
79 = 437 kg 104 = 900 kg
80 = 450 kg 105 = 925 kg
81 = 462 kg 106 = 950 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg

Przy kład: 205/65 R 15 94 H

205 = Sze ro kość no mi nal na (od le -
głość w mm mię dzy bo ka mi).

65 = Sto su nek wy so kość/sze ro kość
w pro cen tach.

R = Opo na ra dial na.

15 = Śred ni ca ob rę czy ko ła w ca lach.

94 = Wskaź nik ob cią że nia (no -
śność).

H = Wskaź nik pręd ko ści mak sy mal -
nej.
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Wskaź nik pręd ko ści 
mak sy mal nej

Q = do 160 km/h
R = do 170 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
U = do 200 km/h
H = do 210 km/h
V = po wy żej 210 km/h
ZR = po wy żej 240 km/h
W = do 270 km/h
Y = do 300 km/h

Wskaź nik pręd ko ści mak sy mal -
nej dla opon zi mo wych

Q M + S = do 160 km/h
T M + S = do 190 km/h
H M + S = do 210 km/h

OPIS OZNA CZE NIA 
OB RĘ CZY KO ŁA

Po ni żej zo sta ły przed sta wio ne wska -
za nia ko niecz ne do pra wi dło we go od -
czy ta nia ozna czeń wy tło czo nych na
ob rę czach, jak po ka za no na rys. 6a.

OPONY RIM PROTECTOR 
rys. 6b

Przy kład: 6 1/2 J × 15 H2 ET43

rys. 6b

F0B0510b

rys. 6a

F0B0267b

6 1/2 = sze ro kość ob rę czy w ca lach
1-rys. 6a;

J = pro fil kra wę dzi; wy stęp bocz ny,
na któ rym po win no opie rać się obrze -
że opo ny 2-rys. 6a;

15 = śred ni ca osa dze nia w ca lach;
od po wia da śred ni cy osa dze nia opo ny,
któ ra ma być mon to wa na 3-rys. 6a;

H2 = kształt i ilość „wrę bów” (wy -
stęp na ob wo dzie, któ ry utrzy mu je
w gnieź dzie obrze że opo ny bez dęt ko -
wej na ob rę czy ko ła);

ET43 = zbież ność ob rę czy (od le -
głość po mię dzy płasz czy zną pod par cia
tar czy/ob rę czy i osią sy me trii ob rę czy
ko ła).

W przypadku użycia koł-
paka koła mocowanego
(za pomocą sprężyn) na

obręczy stalowej oraz oponie nie
montowanej fabrycznie - dostęp-
nej w handlu - wyposażonej w
ochraniacz obręczy (patrz rys. 6b),
NIE montować kołpaka koła. Uży-
cie opony i kołpaka koła nie odpo-
wiedniego może spowodować spa-
dek ciśnienia w oponie.
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Ta blicz ka umiesz czo na na drzwiach przed nich le wych rys. 7 po da je na stę pu ją ce
da ne: A – ci śnie nie w opo nie w sa mo cho dzie nie ob cią żo nym; B – ci śnie nie w opo -
nie w sa mo cho dzie mak sy mal nie ob cią żo nym; C – wy miar opo ny; D – wy miar ob -
rę czy; E – typ opo ny mon to wa nej w sa mo cho dzie; F – kod iden ty fi ka cyj ny dzień
pro duk cji sa mo cho du; G – miej sce wol ne; H – kod la kie ru nad wo zia; I – kod
pro gre syw ny fa brycz ny sa mo cho du

rys. 7

F0B0264b

Ob rę cze (*)

Opo ny

Ko ło za pa so we

(*) Z bla chy sta lo wej lub ze sto pu lek kie go na za mó wie nie.

Tył

3,4

3,0

Przód

2,5

2,5

Tył

2,5

2,5

Przód

2,5

2,5

Bez ob cią że nia Peł ne ob cią że nie

wy mia ry nor mal ne z ob rę czą sta lo wą

2.0 JTD – 2.2 JTD

6,5J × 15"
7J × 16"

215/65 R15
215/60 R16

CI ŚNIE NIE POM PO WA NIA W ZIM NYCH OPO NACH

W opo nach na grza nych war tość ci śnie nia po win na być więk sza o 0,3 ba ra w sto -
sun ku do wy ma ga nej war to ści. Spraw dzać war tość ci śnie nia w zim nych opo nach.

Opo ny

215/60 R16

215/65 R15
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WYMIARY

Wymiary podane są w mm i odnoszą się do samochodu posiadającego opony
z wyposażenia.

Objętość w samochodzie nieobciążonym (norma V. D. A.): 2948 dm3.

rys. 8

F0B0457b

17
59

2194/2205
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2.0 JTD
136 KM

190

11,4

33,0

2.0 JTD
120 KM

180

12,9

34,3

2.2 JTD
170 KM

200

10,0

31,4

Prędkość maksymalna (*) km/h

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h sek.

Kilometr od zatrzymania sek.

2.2 JTD 170 KM
aut. skrzynia biegów

197

11,7

32,3
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(kg)

Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, 
zbiornik paliwa napełniony 
w 90% i bez opcji):

Obciążenia maksymalne 
dopuszczalne (*)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Maksymalne obciążenie dachu:

Obciążenia holowane
– przyczepa z hamulcem:
– przyczepa bez hamulca:

Maksymalne obciążenie kuli haka
(przyczepa z hamulcem):

(*) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku i/lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi obciążeniami.
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MASY

2.0 JTD 136 KM

6 5/7/8
miejscowy miejscowy

1854÷1957 1818÷1983

1256 1263
1274 1267
2530 2530

100 100

– –
750 750

76 76

2.0 JTD 120 KM

6 5/7/8
miejscowy miejscowy

1846÷1949 1811÷1976

1253 1259
1277 1271
2530 2530

100 100

– –
750 750

73 72

2.2 JTD 170 KM

6 5/7/8
miejscowy miejscowy

1902÷1988 1875÷2017

1304 1318
1266 1252
2570 2570

100 100

– –
750 750

75 75

2.2 JTD 170 KM 
automat. skrzynia biegów

6 5/7/8
miejscowy miejscowy

1930÷2016 1898÷2045

1336 1346
1274 1264
2610 2610

100 100

– –
750 750

80 75
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2.2 JTD
170 KM 

automatyczna
skrzynia
biegów

litry

80
8

9

4,75

–

3/4

1,2

1,2

0,93

7,5
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POJEMNOŚCI

2.0 JTD 
120 KM

litry

80
8

9

5,25

1,9

–

1,2

1,2

0,519

7,5

2.0 JTD 
136 KM

litry

80
8

9

5,25

1,9

–

1,2

1,2

0,519

7,5

2.2 JTD
170 KM

litry

80
8

9

4,75

–

–

1,2

1,2

0,93

7,5

Zbiornik paliwa:
– wraz z rezerwą:

Układ chłodzenia 
silnika:

Miska olejowa silnika i filtr:

Skrzynia biegów/
mechanizm różnicowy:

Automatyczna skrzynia biegów

Układ wspomagania 
hydraulicznego kierownicy:

Elektrohydrauliczny 
układ wspomagania

Układ hydrauliczny hamulców 
z urządzeniem ABS (z ESP)

Zbiornik płynu 
spryskiwaczy szyby przedniej, 
szyby tylnej, reflektorów:

Zalecane paliwa
Zalecane produkty

Olej napędowy autoryzowany 
(Specyfikacja EN590)

Mieszanina wody destylowanej 
i płynu PARAFLUUP (koloru
czerwonego) po 50%

SELENIA WR

TUTELA CAR EXPERYA

TUTELA GI/E

TUTELA GI/E

TUTELA GI/R

TUTELA TOP 4

Mieszanina wody i płynu 
TUTELA PROFESSIONAL
SC 35
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Zastosowanie

Dla silników diesel, w przypadku awaryjnym gdy nie są dostępne produkty oryginalne, akceptowane są oleje z osiągami minimalnymi ACEA B4;
w tym przypadku nie są gwarantowane optymalne osiągi silnika i zaleca się je wymienić możliwie jak najszybciej na produkty dostępne w ASO
Fiata.

Użycie produktów o charakterystykach gorszych od ACEA B4 - SAE 5W-40 dla silników diesel może spowodować uszkodzenia silnika nie obję-
te gwarancją.

W warunkach klimatycznych szczególnie trudnych, zażądać od sieci serwisowej, produktu odpowiedniego z PETRONAS LUBRICANTS.

Płyny i oleje oryginalne

SELENIA WR
Contractual Technical
Reference N° F515.D06

Okres wymianyCharakterystyka jakościowa płynów i olejów 
dla prawidłowego funkcjonowania samochodu

Olej na bazie syntetycznej o lepkości SAE 5W-40
Kwalifikacja FIAT 9.55535-N2

Oleje do 
silników na olej
napędowy 

Zgodnie z Wykazem 
czynności przeglądów
okresowych 
i przeglądów rocznych
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Zastosowanie

OSTRZEŻENIE Nie uzupełniać lub mieszać z innymi płynami posiadającymi parametry inne od tych wymaganych.

Zastosowanie

Mechaniczne skrzynie
biegów i dyferencjały

Hydrauliczny układ
wspomagania kierownicy
Automatyczna skrzynia
biegów elektroniczna

Przeguby
homokinetyczne 
od strony koła

Hamulce hydrauliczne 
i sterowanie hydrauliczne 
sprzęgła

Układy chłodzenia
Stosować procentowo:
50% wody 
i 50% PARAFLUUP

Do mieszania z olejem
napędowym 
(25 cm3 na 10 litrów)

Do stosowania w postaci
czystej lub rozcieńczonej
w układach wycieraczek/
spryskiwaczy szyb

Charakterystyka jakościowa płynów i olejów 
dla prawidłowego funkcjonowania samochodu

Olej syntetyczny o lepkości SAE 75W-80.
Przewyższa specyfikację API GL4.
Kwalifikacja FIAT 9.55550-MZ2.

Olej do automatycznych skrzyń biegów.
Przewyższa specyfikację „ATF DEXRON III”.
Kwalifikacja FIAT 9.55550-AG2.

Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, do wysokich
temperatur użycia. Gęstość NLGI 1-2.
Kwalifikacja FIAT 9.55580.

Płyn syntetyczny do układów hamulcowych i sprzęgła 
Przewyższa specyfikację: FMVSS nr 116 DOT 4,  ISO 4925, 
SAE J 1704. 
Kwalifikacja FIAT 9.55597.

Ochronny, o działaniu zapobiegającym zamarzaniu koloru
czerwonego na bazie glikolu jednoetylenowego, nie korozyjny 
z związkami organicznymi. Przewyższa specyfikację NC 956-16,
ASTM D 3306 Kwalifikacja FIAT 9.55523.

Dodatek do oleju napędowego o działaniu ochronnym 
do silników Diesel

Mieszanka alkoholu i środków powierzchniowo czynnych 
CUNA NC 956-11.
Kwalifikacja FIAT 9.55522.

Oleje i smary 
do układów
przeniesienia
napędu

Płyn hamulcowy

Ochronny 
do chłodnic

Dodatek 
do paliwa

Płyn do 
spryskiwaczy szyby
przedniej
i szyby tylnej

Płyny i oleje
oryginalne

TUTELA CAR 
EXPERYA
Contractual Technical
Reference N° F178.B06

TUTELA GI/E
Contractual Technical
Reference N° F001.C94

TUTELA ALL STAR
Contractual Technical
Reference N° F702.G07

TUTELA TOP 4
Contractual Technical
Reference N° F001.A93

PARAFLUUP

Contractual Technical
Reference N° F101.M01

TUTELA DIESEL ART
Contractual Technical
Reference N° F601.L06

TUTELA 
PROFESSIONAL 
SC 35
Contractual Technical
Reference N° F201.D02
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ZUŻY CIE PA LI WA

War to ści zu ży cia pa li wa po da ne
w po niż szych ta be lach zo sta ły okre ślo -
ne na pod sta wie prób ho mo lo ga cyj -
nych prze wi dzia nych w spe cy fi ka cji Dy -
rek ty wy Eu ro pej skiej.

Do okre śle nia zu ży cia pa li wa zo sta -
ły wy ko na ne na stę pu ją ce pro ce du ry:

– cykl miej ski: roz po czy na ją cy się
od uru cho mie nia zim ne go sil ni ka na -
stęp nie zo sta ła wy ko na na jaz da, któ -
ra sy mu lo wa ła uży cie sa mo cho du
w ru chu miej skim;

– cykl po za mia stem: zo sta ła wy -
ko na na jaz da, któ ra sy mu lo wa ła uży cie
sa mo cho du w ru chu po za mia stem
z czę sty mi przy spie sze nia mi na wszyst -
kich bie gach; z pręd ko ścią prze bie gu
zmie nia ją cą się od 0 do 120 km/h;

– zu ży cie pa li wa w cy klu mie sza -
nym: zo sta ło okre ślo ne z roz wa gą na
oko ło 37 % w cy klu miej skim i na oko -
ło 63 % w cy klu pod miej skim.

OSTRZE ŻE NIE Styl jaz dy, sy tu -
acje na dro dze, wa run ki at mos fe -
rycz ne, stan ogól ny sa mo cho du,
po ziom wy po sa że nia/do dat ków/
ak ce so riów, ob cią że nie sa mo cho -
du, ba gaż nik da cho wy, uży wa nie
kli ma ty za cji, tak że in ne sy tu acje,
któ re wpły wa ją na współ czyn nik
ae ro dy na micz ny lub opo ry pod -
czas jaz dy po wo du ją, że war to ści
zu ży cie pa li wa bę dą się róż nić od
uzy ska nych (patrz „Ogra ni cze nie
kosz tów i ochro na śro do wi ska”
w roz dzia le „Pra wi dło wa eks plo -
ata cja sa mo cho du”).

Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą 1999/100/CE (litry/100 km)

2.0 JTD
120 KM

8,8

5,8

6,9

2.0 JTD
136 KM

9,0

6,0

7,1

2.2 JTD
170 KM

9,2

6,2

7,2

2.2 JTD
170 KM aut

11

6,6

8,2

Cykl miejski

Cykl poza miastem

Cykl mieszany
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EMISJA CO2

Wartość emisji CO2, podane w poniższej tabeli odnoszą się do zużycia paliwa w cyklu mieszanym zgodnie 
z dyrektywą 1999/100/CE (g/km):

2.0 JTD
136 KM

188

2.2 JTD
170 KM

191

2.2 JTD
170 KM aut.

218

2.0 JTD
120 KM

182
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ABS ............................................... 116
– korektor elektroniczny 

hamowania EBD ....................... 118
Air bag przednie i boczne ............ 124

– air bag boczne 
(side bag – window bag) ........ 127

– air bag przednia 
po stronie pasażera ................. 125

– ostrzeżenia ogólne .................. 128
– wyłączenie ręczne air bag 

przedniej po stronie 
pasażera ..................................... 126

Akcesoria nabyte 
przez użytkownika ...................... 132

Akcesoria użyteczne ..................... 152
Akumulator

– doładowanie .............................. 178
– jeżeli rozładuje się 

akumulator ................................ 178
– kontrola poziomu płynu

(elektrolitu) ............................... 201
– obsługa ....................................... 201
– uruchomienie akumulatorem

dodatkowym ............................. 153
– wymiana ..................................... 201
– zalecenia ..................................... 203

Alarm elektroniczny ...................... 16
– kiedy włącza się alarm ............ 16

– programowanie systemu ........ 17
– wyłączenie alarmu 

elektronicznego ........................ 16
– wyłączenie 

bez użycia pilota ....................... 17
– wyłączenie funkcji 

objętościowej ........................... 17
– zamawianie 

dodatkowych pilotów ............. 17
ASR ................................................... 122
Audio – video ................................. 97
Autoclose (funkcja) ....................... 19
Automatyczna elektroniczna 

skrzynia biegów ........................... 90
– charakterystyki techniczne ...... 221
– dźwignia wybierania 

biegów ........................................ 91
– holowanie samochodu ............ 180
– jazda w trybie 

automatycznym ........................ 94
– jazda w trybie 

sekwencyjnym ........................... 94
– pozycje dźwigni ........................ 91
– ruszanie samochodem ............ 93
– sygnalizacja ................................. 96
– sygnalizacja awarii .................... 95
– uruchamianie silnika ................ 93
– wyświetlacz ............................... 91

– zatrzymanie samochodu ......... 96
Awaryjne (światła) ......................... 85

Bagażnik 
– kratka oddzielająca wnętrze

nadwozia .................................... 112
– mocowanie ładunku ................ 110
– otwieranie awaryjne tylnej

pokrywy bagażnika .................. 110
– otwieranie/zamykanie pokrywy

bagażnika z zewnątrz .............. 109
– podświetlenie komory 

bagażnika .................................... 104
– siatki mocowania bagażu ........ 100
– transport bagażu ...................... 110
– zasłona przykrywająca bagaż .. 111

Bezpieczne przewożenie 
dzieci .............................................. 40

Bezpieczniki (wymiana) ................. 170
– opis ogólny ................................ 170
– skrzynka bezpieczników 

po stronie akumulatora ... 172-175
– skrzynka bezpieczników

w komorze silnika ............. 173-176
– skrzynka bezpieczników

w schowku ......................... 172-174
– wykaz bezpieczników ...... 174-177

Blokada kierownicy ........................ 18

SSPPIISS   AALLFFAABBEETTYYCCZZNNYY

234-244 ULYSSE PL  6-11-2009  11:20  Pagina 234



SP
IS

 A
LF

A
B

E
T

Y
C

Z
N

Y

235

Butle z aerozolem 
(ostrzeżenia) ................................. 213

Centralki elektroniczne
(ostrzeżenia) ................................. 204

Ciśnienie w oponach ..................... 205
CONNECT ..................................... 56
Cruise Control (regulator stałej

prędkości) ..................................... 88
Czujnik deszczu .............................. 83
Czujnik parkowania ....................... 130

– holowanie przyczepy ............... 131
– uwagi ........................................... 131

Czujnik reflektorów automatycznych
(czujnik zmierzchu) 
– sterowanie ................................. 80

Czyszczenie wnętrza ..................... 213

Dachy otwierane ........................ 107
– otwieranie/zamykanie ....... 107-108

Dane identyfikacyjne ..................... 214
– oznaczenie nadwozia ............... 216
– oznaczenie silnika ..................... 216
– tabliczka identyfikacyjna 

lakieru nadwozia ...................... 216
– tabliczka zbiorcza danych

identyfikacyjnych ...................... 215
Dane techniczne ........................ 214
Daszki przeciwsłoneczne ............. 99
Deska rozdzielcza .......................... 48
Długi postój samochodu .............. 151

– przywrócenie do jazdy ........... 151
Drzwi przednie

– otwieranie/zamykanie ............. 19 
– superblokada ............................. 22
– zamknięcie automatyczne
(autoclose) .................................... 19

Drzwi przesuwne
– otwieranie/zamykanie .............. 20

Dyfuzory powierza 
do kabiny ................................ 63-64

Dzieci 
(bezpieczne przewożenie) ......... 40

Dźwignie pod kierownicą ............. 79
– dźwignia lewa ............................ 79
– dźwignia prawa ......................... 82

EBD (elektryczny korektor
hamowania) ................................... 118

Elektryczne podnośniki szyb ....... 105
– sterowania drzwi po stronie

kierowcy .................................... 105
– sterowania drzwi po stronie

pasażera ..................................... 106
– sterowania drzwi 

przesuwnych ............................. 106
– system zapobiegający 

wgnieceniu ................................. 105
Emisje CO2 ..................................... 233
EOBD (system) .............................. 122
ESP (system) ................................... 119

– funkcja ASR ............................... 121

– funkcja MSR ............................... 122
– funkcja TC ................................. 121
– funkcjonowanie ........................ 120
– interwencja systemu ESP ....... 121
– sygnalizacja uszkodzeń ............ 121

Fiat CODE (system) ................... 11
– CODE card ............................... 14

Filtr oleju napędowego 
(spuszczenie 
skondensowanej wody) ....... 190-200

Filtr powietrza .......................... 190-198
Filtr przeciwpyłowy ................. 190-199

– obsługa ....................................... 190
Follow me home (zgaszenie

z opóźnieniem świateł) ............... 79
Fotelik „Typu Isofix” (przystosowanie 

do montażu) ................................. 47
Foteliki dla dzieci ........................... 42

– dostosowanie siedzeń pasażerów
do użycia fotelików ..................... 46
– przystosowanie do montażu
fotelików „Typu Isofix” .............. 47

Funkcja autoclose .......................... 17

Gniazdko prądowe ..................... 104
Gniazdo Audio – Video ................ 97 

Hamulce
– charakterystyki techniczne ..... 221
– poziom płynu ............................ 198
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Hamulec ręczny .............................. 87
HBA (system) ................................. 118
Holowanie przyczepy .................... 148
Holowanie samochodu ................. 180

Jazda bezpieczna .......................... 139
– jazda nocą .................................. 142
– jazda po śniegu i lodzie ........... 144
– jazda w deszczu ........................ 142
– jazda w górach .......................... 143
– jazda we mgle ........................... 143
– jazda z l’ABS .............................. 144
– podczas jazdy ............................ 140
– zanim siądziemy 

za kierownicą ............................ 140
Jazda ekonomiczna i szanująca

środowisko ................................... 145

KARTA kodowa-CODE card
(system Fiat CODE) ................... 11

Kierownica
– regulacje ..................................... 34

Kierunkowskazy (strzałki)
– sterowanie ................................. 82
– typ ............................................... 161
– wymiana żarówki 

bocznej ....................................... 165
– wymiana żarówki 

przedniej .................................... 162
Kierunkowskazy (strzałki)

– sterowanie ................................. 82

– wymiana żarówki bocznej ...... 165
– wymiana żarówki 

przedniej .................................... 165
Klimatyzacja .................................... 62

– wyloty i dyfuzory 
powietrza ............................ 63-64

Klimatyzacja automatyczna .......... 68
– czujniki ....................................... 71
– opis ogólny .................. 68-69-70-71
– sterowania przednie ................ 71
– sterowania tylne 
dodatkowe .................................... 77
– sygnalizacja uszkodzeń ............ 78
– ustawienia .................................. 74
– zapłon ......................................... 74

Klimatyzacja manualna .................. 64
– ilość powietrza ......................... 65
– klimatyzator .............................. 67
– rozdział powietrza ................... 64
– sterowania ................................. 66

Kluczyk ............................................. 11
– duplikaty .................................... 15
– zamawianie pilotów 

dodatkowych ............................ 17
– wymiana baterii ........................ 14
– funkcje pilota ...................... 12-13

Koła
– ciśnienie w oponach ................ 225
– dane techniczne ....................... 222
– ustawienie .................................. 222
– wymiana ..................................... 156

Komora bagażnika
– otwieranie/zamykanie .............. 109
– otwarcie awaryjne ................... 110

Komora silnika (mycie) ................. 212
Komputer pokładowy (trip) ........ 85
Korek wlewu paliwa ...................... 134
Korektor elektroniczny 

hamowania EBD .......................... 118

Lakier
– konserwacja .............................. 210

Lampa oświetlenia bagażnika 
– wymiana żarówek .................... 170

Lampa sufitowa środkowa 
i tylna .............................................. 103
– wymiana żarówek .................... 168

Lampki sygnalizacyjne .................... 57
Lampy oświetlania tablicy

rejestracyjnej
– wymiana żarówki ..................... 167

Lampy w drzwiach ......................... 104
Lampy w drzwiach 

– wymiana żarówki ..................... 170
Lampy w lusterkach ....................... 103
Licznik kilometrów przebiegu

całkowitego i okresowego ......... 54 
Lusterka wewnętrzne ................... 103
Lusterka wsteczne

– składanie ..................................... 36
– wewnętrzne .............................. 34
– zewnętrzne ................................ 35
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Lusterko dla obserwacji dzieci .... 35
Lusterko elektrochromatyczne

wewnętrzne .................................. 34

Łańcuchy przeciwpoślizgowe .... 150

Manualna skrzynia biegów ....... 89
– charakterystyki techniczne ..... 221

Masy .................................................. 228
Materiały eksploatacyjne ........ 230-231
MBA (system) ................................. 118
Mocowanie bagażu ........................ 110
MSR (system) .................................. 122

Nadwozie (oznaczenie) ............ 216
Nadwozie

– kody wersji ................................ 218
– obsługa ....................................... 210

Napinacze (pasy bezpieczeństwa) .. 39
Narzędzia na wyposażeniu .......... 156

Obręcze kół
– prawidłowy odczyt 

oznaczenia obręczy ................. 223
– typ ............................................... 225
– uwagi ........................................... 222

Obrotomierz ................................... 53
Obserwacja dzieci .......................... 35
Obsługa samochodu ................ 184

– kontrole okresowe .................. 187
– obsługa okresowa .................... 184

– używanie samochodu 
w trudnych warunkach ........... 188

– wskaźnik obsługi ...................... 54
– wykaz czynności przeglądów

okresowych ........................ 185-186
Ograniczniki obciążenia ................ 38
Ogrzewana szyba tylna ............. 72-73
Olej silnikowy

– sprawdzenie poziomu ....... 192-193
– zużycie oleju .............................. 193

Oleje ................................................. 230
Opony

– ciśnienie w oponach ................ 225
– łańcuchy 

przeciwpoślizgowe .................... 150
– obsługa ....................................... 205
– prawidłowy odczyt 

oznaczenia opony .................... 223
– uwagi ........................................... 205
– wymiana koła ............................ 156
– zimowe ....................................... 149

Osiągi ................................................ 227
Oszczędność kosztów 

i ochrona środowiska ................. 145
Oświetlenie bagażnika

– wymiana żarówki ..................... 170
Oświetlenie schowka

– wymiana żarówki ..................... 169
Otwarcie/zamknięcie 

szyb tylnych .................................. 106

Paliwo
– korek zbiornika paliwa ............ 134
– wskaźnik poziomu ................... 53
– wyłącznik blokowania
automatyczny ............................... 87
– zużycie paliwa ........................... 232

Pasy bezpieczeństwa
– napinacze ................................... 39
– obsługa pasów 

bezpieczeństwa ........................ 42
– ograniczniki obciążenia ........... 40
– ostrzeżenia ogólne .................. 40
– regulacja wysokości ................. 37
– stosowanie ....................... 36-38-39

Pierścienie sprężyste ..................... 100
Pióro wycieraczek 

szyby przedniej
– wymiana ............................... 88-208

Pióro wycieraczki szyby tylnej
– wymiana ..................................... 209

Płaszczyzna podparcia 
składana ......................................... 99

Płyn chłodzący silnik ...................... 196
Płyn do spryskiwaczy szyby 

przedniej/ szyby tylnej/
reflektorów ................................... 196

Płyn hamulcowy i sprzęgła
hydraulicznego ............................. 198

Płyn układu wspomagania 
kierownicy ..................................... 197

Podłokietnik .................................... 33
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Podnoszenie samochodu .............. 179
– podnośnikiem ramieniowym 

lub podnośnikiem 
warsztatowym .................... 179-180

– podnośnikiem 
samochodowym ....................... 179

Podnośnik ....................... 156-157-158
Pojemności ...................................... 229
Pokrywa silnika ............................... 112
Popielniczka ..................................... 101
Postój ................................................ 139
Poziom oleju silnikowego ............. 193
Poziomy (sprawdzenie) ................. 189

– olej silnikowy ............................ 192
– płyn chłodzący silnik ................ 194
– płyn do spryskiwaczy szyby

przedniej/szyby tylnej/
reflektorów ............................... 195

– płyn hamulcowy i sprzęgła
hydraulicznego .......................... 197

– płyn układu wspomagania
kierownicy ................................. 196

Poznanie samochodu .............. 9
Prawidłowa eksploatacja 

samochodu ................................ 136
Prędkościomierz ................... 51-52-53
Przebicie opony 

(wymiana koła) ............................. 154
Przednia lampa sufitowa ............... 102

– wymiana żarówek .................... 168
Przednie światła przeciwmgielne

– sterowanie ................................. 81
– wymiana żarówki ..................... 165

Przeniesienie napędu
– charakterystyki techniczne .... 221

Przewody gumowe (obsługa) ...... 207
Przewożenie bagażu ...................... 110

– zasłona przykrywająca 
bagaż ........................................... 111

Przyczepy (holowanie) .................. 148

Reflektory
– kompensacja nachylenia .......... 115
– reflektory o wyładowaniu

gazowym (Xeno) ...................... 114
– ustawienie wiązki świetlnej ... 115
– zapalanie automatyczne .......... 80

Regulacja podświetlenia zestawu
wskaźników .................................. 50

Regulator stałej prędkości 
(Cruise Control) ......................... 88

Relingi dachowe .............................. 113
Rozgrzewanie silnika ..................... 138

Schowek dolny 
na przedmioty .............................. 96

Schowek na dokumenty ............... 98
Schowek na odpady ....................... 98
Schowek na okulary ...................... 98
Schowek środkowy z wgłębieniami 

na butelki na mleko ..................... 97
Schowki ............................................ 98

Schowki górne chowane .............. 97
Schowki pod siedzeniami 

przednimi ...................................... 98
Schowki ............................................. 98
Siatki mocujące przedmioty 

(bagaż) ............................................ 100
Siedzenia przednie ......................... 24

– obrotowe .................................... 26
– ogrzewanie ................................ 25
– podłokietnik .............................. 33
– regulacje .............................. 24-25
– rozmieszczenie 

wewnątrz ............................... 31-32
– zagłówek .................................... 32
– zapamiętanie pozycji 

siedzenia kierowcy ................... 25
Siedzenia tylne ................................ 27

– podłokietnik .............................. 33
– regulacje .............................. 27-28
– rozmieszczenie 

wewnątrz ............................. 31-32
– siedzenie typu ławki 

trzeciego rzędu ........................ 29
– wyjęcie ....................................... 29
– zagłówek .................................... 32

Silnik
– dane techniczne ....................... 219
– kod identyfikacyjny .................. 219
– oznaczenie ................................. 218

Spryskiwacze reflektorów
– płyn .............................................. 192
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– sterowanie ................................. 209
Spryskiwacze szyby przedniej

(obsługa) ........................................ 208
Spryskiwacze szyby przedniej

– płyn .............................................. 192
– sterowanie ................................. 82

Spryskiwacze szyby tylnej
– sterowanie ................................. 85

Sprzęgło
– charakterystyka ........................ 221

Superblokada drzwi ....................... 22
Sygnał świetlny 

(światła drogowe) ........................ 81
Symbolika ......................................... 6
System ABS ..................................... 116
System ASR ..................................... 121
System EOBD ................................. 122
System ESP ...................................... 119

– funkcja ASR ............................... 121
– funkcja TC ................................. 121
– funkcjonowanie ........................ 120
– interwencja systemu ESP ....... 122
– sygnalizacja uszkodzeń ............ 122
– system MSR ............................... 122

System Fiat CODE ........................ 11
System MSR ..................................... 122
System T. P. M. S. ............................ 122
Szyby tylne

– otwarcie uchylne ...................... 107
Szyby

– czyszczenie ................................ 212

Środowisko (bezpieczeństwo
i ochrona środowiska) ................ 135

Światła pozycyjne
– sterowanie ................................. 79
– wymiana żarówki przedniej .... 165

Światła awaryjne ............................. 86
Światła cofania

– wymiana żarówki ..................... 166
Światła drogowe

– sterowanie ................................. 79
– sygnał świetlny .......................... 81
– wymiana żarówki ..................... 163

Światła lusterek wewnętrznych
– wymiana żarówki ..................... 169

Światła mijania
– sterowanie ................................. 79
– wymiana żarówki 

halogenowej .............................. 163
– wymiana żarówki 

ksenonowej ............................... 164
światła zatrzymania (stop) ........... 166

– dodatkowe 
(trzecie światło stop) .............. 168

Światła zewnętrzne 
(sterowania) .................................. 79

Tabliczka identyfikacyjna lakieru
nadwozia ........................................ 216

Tabliczka zbiorcza danych
identyfikacyjnych .......................... 215

TC (system) ..................................... 122

Tylne światła przeciwmgielne
– sterowanie ................................. 81
– wymiana żarówki ..................... 166

Uchwyty podtrzymywania ........ 100
Układ kierowniczy

– charakterystyki techniczne ..... 222
Uruchamianie silnika ..................... 136

– rozgrzewanie silnika ................ 138
– uruchamianie 

za pomocą manewrów 
bezwładnościowych .......... 138-154

– uruchomienie akumulatorem
dodatkowym ............................. 153

– wyłączenie silnika ..................... 138
– wyłącznik zapłonu .................... 16

Ustawienie kół ................................ 222

W razie awarii ......................... 153
Wersje nadwozia (kody) .............. 217
Wgłębienia na butelki/kubki/

butelki na mleko .......................... 98
Windows bag .................................. 127
Wnętrze (obsługa) ......................... 212
Wskazówki dla jazdy 

prawidłowej .................................. 5
Wskaźnik obsługi ........................... 54

– funkcjonowanie ........................ 55
– rekonfiguracja ........................... 55
– zerowanie .................................. 56

Wskaźnik poziomu paliwa ........... 53
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Wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego silnik ........................ 53

Wskaźniki ............................... 50-51-52
Wycieraczka szyby tylnej

– sterowanie ................................. 85
– wymiana piór ............................ 209

Wycieraczki szyby przedniej
– spryskiwacze szyb 

(obsługa) .................................... 207
– sterowanie ................................. 82
– wymiana piór ...................... 88-208

Wyłączenie silnika .......................... 138
Wyłącznik blokujący 

zasilanie paliwem ......................... 87
Wyłącznik zapłonu ......................... 18
Wymiary .......................................... 226
Wypadek (w przypadku) .............. 182

– apteczka pierwszej 
pomocy ...................................... 183

– gdy ktoś zostanie ranny .......... 182
Wyposażenie wewnętrzne .......... 96
Wyświetlacz licznika 

kilometrów ................................... 54
– licznik kilometrów przebiegu

okresowego ............................... 54
– wskaźnik obsługi okresowej .... 54
– wskaźnik poziom 

oleju silnikowego ...................... 54
Wyświetlacz licznika kilometrów

przebiegu całkowitego 
i okresowego ................................ 54

Wyświetlacz włączonego biegu
automatycznej elektronicznej 
skrzyni biegów ............................. 91

Zabezpieczenie dzieci
– elektryczne ................................ 23
– mechaniczne ............................. 23

Zabezpieczenie objętościowe ...... 17
Zagłówek ......................................... 32
Zamek centralny ............................ 22
Zapalanie automatyczne 

reflektorów ................................... 80
Zapalniczka ...................................... 101
Zasilanie

– charakterystyki techniczne ..... 220
Zasłona pokrywająca bagaż ......... 111
Zasłony przeciwsłoneczne ........... 100
Zawieszenia

– charakterystyki techniczne .... 221
Zestaw wskaźników ............ 50-51-52

– regulacja podświetlenia zestawu
wskaźników .................................. 50

Zestaw wskaźników (regulacja
podświetlenia) .............................. 50

Zgaszenie z opóźnieniem 
świateł (Follow me home) ......... 79

Zużycie oleju silnikowego ............ 193
Zużycie paliwa ................................ 232

Żarówki (wymiana) .................... 159
– lampy zespolone przednie ..... 162

– lampy zespolone tylne ............ 166
– typy żarówek ............................. 160
– wskazówki ogólne ................... 159
– wykaz żarówek ......................... 160
– wymiana żarówek 

świateł zewnętrznych .............. 162
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ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE TRAKTOWANIA POJAZDU 
PO OKRESIE EKSPLOATACJI

Od wielu lat Fiat rozwija globalne zaangażowanie w ochronę i poszanowanie środowiska poprzez stałą poprawę pro-
cesów produkcyjnych i tworzenie produktów coraz bardziej ekologicznych. Aby zapewnić swoim Klientom jak najlep-
sze usługi, w poszanowaniu zasad ochrony środowiska, i w odpowiedzi na zobowiązania wynikające z Europejskiego
rozporządzenia 2000/53/EC na temat pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji, Fiat oferuje swoim klientom
możliwość oddania swojego samochodu* po okresie eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów.

Rozporządzenie europejskie zakłada, że oddanie pojazdu będzie następowało w taki sposób aby ostatni posiadacz lub
właściciel pojazdu nie ponosił żadnych kosztów, ze względu na zerową lub ujemną wartość rynkową. Prawie we
wszystkich krajach Unii europejskiej do stycznia 2007 odbiór po koszcie zerowym odbywa się tylko dla samochodów
zarejestrowanych od lipca 2002 roku, natomiast od 2007 roku, odbiór będzie następował po koszcie zerowym, nie-
zależnie od roku rejestracji pod warunkiem, że samochód będzie posiadał swoje podstawowe elementy (przede
wszystkim silnik i nadwozie) i nie będzie w nim dodatkowych odpadów.

Aby oddać swój samochód wycofany z eksploatacji bez dodatkowych opłat zwrócić się albo do naszych Dealerów
lub do jednej ze Stacji demontażu posiadającej autoryzację Fiata. Stacje te zostały uważnie dobrane, tak aby świad-
czone przez nich usługi spełniały standardy jakościowe związane ze zbiórką, obróbką i recyklingiem pojazdów,
w poszanowaniu środowiska.

Informacje o Stacjach demontażu i zbiórce dostępne są w sieci Dealerów Fiat i Fiat Samochody Dostawcze lub pod
zielonym numerem 00800 3428 0000, lub na stronie internetowej Fiata.

* Samochód do przewożenia osób z maksymalnie 9 miejscami, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t
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®

Always ask your mechanic for 
®

In the heart of your engine.
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The engine of your car is factory filled with Selenia.

Oil change? The experts recommend Selenia

This is an engine oil range which satisfies the most advanced
international specifications. Its superior technical characteristics

allow Selenia to guarantee the highest performance
and protection of your engine.

The Selenia range includes a number of technologically advanced products:

SELENIA K PURE ENERGY
Synthetic lubricant designed for latest generation, low 
emission, petrol engines. Its specific formulation warrants 
the utmost protection also for high performance 
turbocharged engines with high thermal stress. 
Its low ash content helps to maintain the total cleanliness 
of modern catalysts.

SELENIA WR PURE ENERGY
Fully synthetic lubricant that can meet the requirements of 
the latest diesel engines. Low ash content to protect the 
particulate filter from the residual products of combustion. 
High Fuel Economy System that allows 
considerable fuel saving. 
It reduces the danger of dirtying the turbine to ensure the 
protection of increasingly high performance diesel 
engines

SELENIA MULTIPOWER
Particularly ideal for the protection of new generation petrol 
engines, very effective even in the most severe weather 
conditions. It guarantees a reduction in fuel consumption 
(Energy conserving) and it is also ideal for alternative 
engines.

SELENIA SPORT
Fully synthetic lubricant capable of meeting the needs of 
high performance  engines.
Studied to protect the engine also in high thermal stress 
conditions, it prevents deposits on the turbine to achieve 
the utmost performance in total safety.

The range also includes Selenia StAR Pure Energy, Selenia 
Racing, Selenia K, Selenia WR, Selenia 20K,  Selenia 20K AR.
For further information on Selenia products visit the web site
www.flselenia.com.
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Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Publikacja nr 530.02.052 - 10/2009 - 3 edycja

CIŚNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

TANKOWANIE PALIWA
2.0 JTD – 2.2 JTD

Pojemność zbiornika litry 80

Rezerwa litry 8

Tankować samochód wyłącznie olejem napędowym autoryzowanym (Specyfikacja EN590).

Bez obciążenia Pełne obciążenieOpony

215/60 R16

215/65 R15

Przód

2,5

2,5

Tył

2,5

2,5

Przód

2,5

2,5

Tył

3,4

3,0

2.0 JTD 2.2 JTD

Miska olejowa silnika
i filtr litry 5,25 4,75

# Nie wylewać zużytego oleju do otoczenia.

W oponach nagrzanych wartość ciśnienia powinna być większa o + 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartości. 

234-244 ULYSSE PL  6-11-2009  11:20  Pagina 244






