
Dane zawarte w tej publikacji podane sà jedynie w celu informacyjnym. 
Fiat zastrzega sobie w ka˝dym momencie prawo do modyfikacji modeli opisanych w tej publikacji ze wzgl´dów technicznych lub handlowych. 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do stacji ASO Fiat. 
Druk na papierze ekologicznym bez chloru.

POLSKA

I N S T R U K C J A  O B S ¸ U G I

F I A T S E D I C I
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My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją nawet 
w najmniejszym jej detalu i komponencie. W autoryzowanych stacjach obsługowych Fiat Service 

pracują technicy przeszkoleni bezpośrednio przez nas, którzy zapewniają jakość 
i profesjonalizm we wszystkich interwencjach obsługowych. 

Warsztaty Fiat są zawsze do Twojej dyspozycji czy to w zakresie przeglądu okresowego 
czy w zakresie obsługi sezonowej jak i udzielania praktycznych rad ze strony naszych ekspertów.
Dzięki Oryginalnym Częściom Zamiennym marki Fiat możesz zachować bez zmian 

parametry niezawodności, komfortu i osiągów, dla których wybrałeś Twój nowy samochód.

Pytaj zawsze o Oryginalne Części Zamienne dla komponentów, które stosujemy 
do produkcji naszych samochodów, a które zawsze zalecamy, ponieważ stanowią one wynik naszego 

stałego zaangażowania w badania i rozwój coraz bardziej zaawansowanych technologii.
Dlatego najlepiej zaufać Oryginalnym Częściom Zamiennym: 

wyłącznym specjalnie zaprojektowanym przez Fiat dla Twojego samochodu.

BEZPIECZEŃSTWO:

UKŁAD HAMULCOWY

EKOLOGIA: FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH,

KONSERWACJA UKŁADU KLIMATYZACJI

KOMFORT:

ZAWIESZENIA I WYCIERACZKI 

OSIĄGI: ŚWIECE ZAPŁONOWE,

WTRYSKIWACZE I AKUMULATORY

LINEACCESSORI 

DACHOWE, OBRĘCZE

DLACZEGO POWINNO SIĘ
WYBIERAĆ ORYGINALNE

CZĘŚCI ZAMIENNE
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WYBÓR ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

TO WYBÓR NAJROZSĄDNIEJSZY

O S I Ą G I

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

C O M F O R T

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Ś R O D O W I S K O

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

W A R T O Ś C I

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

A K C E S O R I A

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
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JAK ROZPOZNAĆ ORYGINALNE 

CZĘŚCI ZAMIENNE

Filtr powietrza

Oryginalne 
Części Zamienne

Amortyzator Klocki hamulcowe

 
Aby rozpoznać Oryginalną Część Zamienną, wystarczy sprawdzić, czy na komponencie znajduje się logo naszych marek, 

które zawsze wyraźnie widoczne są na Oryginalnych Częściach Zamiennych, od układu hamulcowego po wycieraczki, 
od amortyzatorów po filtr powietrza.

Wszystkie Oryginalne Części Zamienne poddawane są surowym kontrolom, zarówno w fazie projektowej jak i konstrukcyjnej. 
Dokonują ich specjaliści, którzy poddają weryfikacjom zastosowane nowe materiały i badają je pod kątem ich niezawodności.

Ma to na celu późniejsze zagwarantowanie osiągów i bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich pasażerów.
Zawsze zwracaj się o Oryginalne Części Zamienne i sprawdzaj czy są one używane.

  

  
    

  
 

Oryginalne 
Części Zamienne

Oryginalne 
Części Zamienne
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W tej In struk cji ob słu gi opi sa ne są wszyst kie wer sje Wa sze go Fia ta SE DI CI, dla te go na le ży wziąć pod uwa gę 
tyl ko in for ma cje od no szą ce się do wy po sa że nia, sil ni ka i wer sji przez Pań stwa na by tej.

Sza now ni Pań stwo,

Gra tu lu je my i dzię ku je my za wy bór sa mo cho du Fiat SE DI CI.

Opra co wa li śmy tę in struk cję, aby po móc po znać szcze gó ło wo sa mo chód, je go ja kość i funk cjo no wa nie.

Przed wy ru sze niem w pierw szą po dróż za le ca my uważ nie prze czy tać wszyst kie jej roz dzia ły.

Przed sta wio no w niej in for ma cje, za le ce nia i ostrze że nia, waż ne dla eks plo ata cji sa mo cho du, któ re po mo gą w peł ni wy ko rzy stać za -
le ty tech nicz ne Wa sze go Fia ta SE DI CI. 

Przy po mi na my po nad to, że Fiat sto su je „cał ko wi ty re cy kling” ma te ria łów: je że li Wasz Fiat SE DI CI bę dzie mu siał być zło mo wa ny,
Fiat umoż li wi pod da nie zu ży te go sa mo cho du pra wi dło wej ob rób ce eko lo gicz nej i re cy klin go wi je go ma te ria łów (zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi le gi sla cyj ny mi). Dla śro do wi ska na tu ral ne go ko rzyść jest po dwój na: nic się nie tra ci i nie roz pra sza, a jed no cze -
śnie zmniej sza się zu ży cie su row ców.

W za łą czo nej Książ ce gwa ran cyj nej po da ne są po nad to usłu gi ja kie Fiat ofe ru je swo im Klien tom:

❒ Po twier dze nie wy ko na nia prze glą dów okre so wych i wy mian ole ju.

❒ Za kres usług do dat ko wych, prze zna czo nych dla Klien tów Fia ta.

Ży czy my mi łej lek tu ry i szczę śli wej po dró ży!

, 

. 
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Wy bór ory gi nal nych czę ści za mien nych
Fia ta (od no wio nych i nie od no wio nych) za -
pew nia szyb ką i spraw ną ob słu gę, któ rą
wy ko na ją kom pe tent ni me cha ni cy przy
uży ciu od po wied nich na rzę dzi.

ASO Fia ta uży wa ory gi nal nych czę ści za -
mien nych i od no wio nych czę ści za mien -
nych Fia ta.

OD NO WIO NE CZĘ ŚCI 
ZA MIEN NE FIA TA

Są czę ścia mi za mien ny mi/ze spo ła mi me cha -
nicz ny mi ory gi nal ny mi już uży wa ny mi, ale
od zy ska ny mi przez Fia ta i przez nie go cał -
ko wi cie od no wio ny mi i po sia da ją cy mi te
sa me pa ra me try ja ko ścio we i spraw no ścio -
we co ory gi nal ne no we czę ści za mien ne.

Od no wio ne Czę ści za mien ne Fia ta:

❒ umoż li wia ją Klien tom Fia ta na by cie ze -
spo łów me cha nicz nych ja ko czę ści za -
mien nych (sil ni ki, skrzy nie bie gów itp.)
po bar dzo ko rzyst nych ce nach;

❒ za pew nia ją ochro nę śro do wi sku na tu ral -
ne mu po przez zmniej sze nie zło mo wa nia
i umoż li wie nie od zy sku ma te ria łów.

ORY GI NAL NE CZĘ ŚCI 
ZA MIEN NE FIA TA 

Ory gi nal ne czę ści za mien ne za pew nia ją
peł ną spraw ność i ja kość tech no lo gicz ną
gwa ran tu ją cą spo koj ną jaz dę. Czę ści te,
wy ko na ne tak sa mo jak kom po nen ty mon -
to wa ne w sa mo cho dzie, prze cho dzą pod -
czas pro duk cji lub od na wia nia sze reg bar -
dzo ostrych kon tro li i te stów, tak jak
czę ści ory gi nal ne, co gwa ran tu je w cza sie
ca łej eks plo ata cji utrzy ma nie osią gów sa -
mo cho du na sta łym po zio mie.

W ce lu wy ko na nia pra wi dło wej ob słu gi lub
na pra wy na le ży więc ku po wać ory gi nal ne
Czę ści Za mien ne Fia ta (od no wio ne i nie
od no wio ne), roz po zna wa ne po przez cha -
rak te ry stycz nie opa ko wa nie do stęp ne wy -
łącz nie w ASO Fia ta.

ORY GI NAL NE CZĘ ŚCI ZA MIEN NE FIA TA I OD NO WIO NE CZĘ ŚCI 
ZA MIEN NE FIA TA 
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NA STA CJI SER WI SO WEJ

(RHD)

2

2

(LHD)2

4

7

6

(LHD) 19

(RHD)9

3

10

8

5

6

79JF017

1. Pa li wo (patrz roz dział 1)

2. Po kry wa ko mo ry sil ni ka (patrz roz -
dział 4)

3. Na rzę dzia do wy mia ny kół (patrz roz -
dział 4)

4. Wskaź nik kon tro li po zio mu ole ju sil ni -
ko we go (żół ty) (patrz roz dział 8)

5. Wskaź nik kon tro li po zio mu ole ju w au -
to ma tycz nej skrzy ni bie gów (czer wo ny
lub po ma rań czo wy) (patrz roz dział 8)

6. Płyn chło dzą cy sil nik (patrz roz dział 8)

7. Płyn do spry ski wa czy szyb (patrz roz -
dział 8)

8. Aku mu la tor (patrz roz dział 8)

9. Ci śnie nie w opo nach (patrz ta blicz ka
iden ty fi ka cyj na opon umiesz czo na na
słup ku drzwi – po stro nie kie row cy)

10.Ko ło za pa so we (patrz roz dział 8)

LHD: Wer sje z kie row ni cą z le wej stro ny

RHD: Wer sje z kie row ni cą z pra wej stro ny

(Wer sje Die sel)
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ZNA CZE NIE SYM BO LI PO DA NYCH NA TA BLICZ CE IDEN TY FI KA CYJ NEJ AKU MU LA TO RA

79JF016

Nie pa lić, nie zbli żać się
z otwar tym ogniem lub nie po -
wo do wać iskier

Chro nić oczy

Prze cho wy wać w miej scu nie -
do stęp nym dla dzie ci

Kwas aku mu la to ra

Po stę po wać zgod nie z wy ma -
ga ną pro ce du rą

Gaz eks plo du ją cy
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Da ne za war te w in struk cji ob słu gi od no -
szą się do pro duk tów do stęp nych w mo -
men cie jej pu bli ka cji. Ewen tu al ne roz bież -
no ści po mię dzy in for ma cja mi za war ty mi
w tej in struk cji ob słu gi i Wa szym sa mo -
cho dem mo gą być spo wo do wa ne zmia na -
mi lub mo dy fi ka cja mi. 

Fiat za strze ga pra wo do do ko na nia w każ -
dym mo men cie mo dy fi ka cji bez uprze dze -
nia i bez na ru sze nia ja kie go kol wiek norm
praw nych oraz do ko na nie tych sa mych
mo dy fi ka cji lub mo dy fi ka cji po dob nych
w sa mo cho dach obec nie pro du ko wa nych
lub sprze da nych po przed nio.

Sa mo chód, któ ry Pań stwo na by li mo że nie
od po wia dać nor mom praw nym w in nych
kra jach. Za le ca się więc za po znać z prze -
pi sa mi i nor ma mi obo wią zu ją cy mi w kra -
jach, w któ rych za mie rza się uży wać sa mo -
chód przed roz po czę ciem pro ce du ry je go
re je stra cji.

WAŻ NE

Za le ca my prze czy tać i po stę po wać do -
kład nie z in struk cja mi za war ty mi w tej in -
struk cji ob słu gi. In for ma cje znaj du ją ce się
w tek ście, przy któ rych na le ży za trzy mać
się dłu żej ozna czo ne są sym bo lem " i sło -
wa mi UWA GA/OSTRZE ŻE NIE/NO TA
przyj mu ją zna cze nie szcze gól ne. Te zna cze -
nia szcze gól ne sto su je się tyl ko w przy pad -
kach, w któ rych dys po zy cje w nich po da -
ne wy ma ga ją aby te sło wa przyj mo wa ły
zna cze nie róż ne.

Za le ca my zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na
wska za nia za war te w tych sło wach:

WSTĘP

In struk cja ob słu gi jest in te gral ną czę ścią sa -
mo cho du, na le ży ją za cho wać, a w przy -
pad ku zmia ny wła ści cie la sa mo cho du prze -
ka zać no we mu wła ści cie lo wi. Przed
roz po czę ciem jaz dy no wym sa mo cho dem
Fiat za le ca my bar dzo uważ ne jej prze czy -
ta nie a póź niej okre so we prze glą da nie, po -
nie waż za wie ra in for ma cje, za le ce nia
i ostrze że nia waż ne do uży wa nia, bez pie -
czeń stwa i ob słu gi sa mo cho du.

Ozna cza po ten cjal ne nie bez -
pie czeń stwo, któ re mo że na -

ra zić na zra nie nia osób lub spo wo do -
wać ob ra że nia śmier tel ne.

UWA GA

OSTRZE ŻE NIE Wska zu je na po ten cjal -
ne nie bez pie czeń stwo, któ re mo że spo -
wo do wać uszko dze nie sa mo cho du.

NO TA Do star cza wy ja śnień od no szą cych
się do ope ra cji ob słu go wych lub in struk cji.
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OSTRZE ŻE NIE In sta la cja te le fo nów ko -
mór ko wych lub apa ra tów ra dio na daj ni ków
(np. CB) mo że spo wo do wać in ter fe ren cję
z ukła dem za pło nu sa mo cho du i w kon -
se kwen cji nie pra wi dło we funk cjo no wa nie.
Zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra do ra dzi
w tym te ma cie in sta la cję od po wied nich
urzą dzeń.

W pre zen to wa nej in struk cji ob słu gi prze -
kre ślo ny okrąg ozna cza „Błęd nie” lub
„Uni kać”.

OSTRZE ŻE NIE DO TY CZĄ CE MO DY FI KA CJI

Nie mo dy fi ko wać sa mo cho -
du. Ewen tu al ne mo dy fi ka cje

mo gą spo wo do wać, oprócz utra ty
osią gów, po waż ne pro ble my z bez pie -
czeń stwem i nie od po wia dać ho mo lo -
ga cji sa mo cho du. Po nad to ewen tu al -
ne mo dy fi ka cje mo gą spo wo do wać
uszko dze nia nie ob ję te gwa ran cją.

UWAGA

75F080
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ZA NIM USIĄ DZIE CIE ZA KIE ROW NI CĄ

STE RO WA NIE NA KO LUM NIE KIE ROW NI CY

DE SKA ROZ DZIEL CZA

IN NE STE RO WA NIE I URZĄ DZE NIA

PO ZNA NIE SA MO CHO DU

ZA LE CE NIA DO TY CZĄ CE JAZ DY

OB CIĄ ŻE NIE I HO LO WA NIE SA MO CHO DU

KON TRO LE I OB SŁU GA SA MO CHO DU

W RA ZIE AWA RII

OB SŁU GA NAD WO ZIA

IN FOR MA CJE OGÓL NE

DA NE TECH NICZ NE

ZA ŁĄCZ NIK

SPIS AL FA BE TYCZ NY

SSPPIISS  TTRREE  ŚŚCCII 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Stro na ce lo wo po zo sta wio na pu sta.
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ZZAA  NNIIMM  UUSSIIĄĄ  DDZZIIEE  CCIIEE  ZZAA  KKIIEE  RROOWW  NNII  CCĄĄ

60G404

TAN KO WA NIE PA LI WA ................................................... 10

KLU CZY KI ............................................................................ 11

OTWAR CIE/ZA MKNIĘ CIE DRZWI ............................... 12

POD NO ŚNI KI SZYB ........................................................... 24

LU STER KA WSTECZ NE ................................................... 27

RE GU LA CJA SIE DZEŃ ....................................................... 28

ZAGŁÓWKI .......................................................................... 30

PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA I SYS TE MY
CHRO NIĄ CE DZIE CI ......................................................... 31

SYS TE MY CHRO NIĄ CE DZIE CI 
DLA KRA JÓW UE ................................................................ 40

SYS TE MY OCHRON NE DO DAT KO WE
(AIR BAG) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) ..... 47

1
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Mie szan ki ben zy ny i al ko ho lu 
ety lo we go

Mie szan ki ben zy ny i al ko ho lu ety lo we go
(eta no lu) są do stęp ne na nie któ rych ryn -
kach i mo gą być uży wa ne w Wa szym sa -
mo cho dzie tyl ko, gdy pro cen to wa za war -
tość eta no lu jest mniej sza od 10%. Licz ba
okta no wa tych mie sza nek nie mo że być
jed nak mniej sza od licz by okta no wej prze -
wi dzia nej dla ben zy ny.

Mie szan ki ben zy ny i al ko ho lu 
me ty lo we go

Mie szan ki ben zy ny i al ko ho lu me ty lo we go
(me ta no lu) do stęp ne są na nie któ rych ryn -
kach. NI GDY nie tan ko wać sa mo cho du
mie szan ka mi o pro cen to wej za war to ści
me ta no lu więk szej od 5%. Za uszko dze nia
ukła du za si la nia lub utra tę osią gów sa mo -
cho du spo wo do wa nych uży wa niem wy żej
wy mie nio nych mie sza nek Fiat nie od po -
wia da i dla te go nie są ob ję te gwa ran cją
Wa sze go no we go sa mo cho du.

Mie szan ki o pro cen to wej za war to ści me -
ta no lu rów nej lub mniej szej od 5% mo gą
być uży wa ne, je że li za wie ra ją roz pusz czal -
ni ki i do dat ki an ty ko ro zyj ne.

UWA GA Je że li za tan ku je my sa mo chód
mie szan ką ben zy na/al ko hol i nie je ste śmy
za do wo le ni z pro wa dze nia i z zu ży cia pa -
li wa, na le ży użyć ben zy ny bez oło wio wej
nie zmie sza nej z al ko ho lem.

OSTRZE ŻE NIE Uwa żać, aby nie roz lać pa -
li wa za wie ra ją ce go al ko hol na ka ro se rię
pod czas tan ko wa nia Je że li pa li wo zo sta nie
roz la ne na ka ro se rię, oczy ścić ją na tych -
miast. W rze czy wi sto ści al ko hol znaj du -
ją cy się w pa li wie mo że spo wo do wać
uszko dze nia nie ob ję te gwa ran cją na no -
wy sa mo chód na ele men ty la kie ro wa ne. 

SIL NI KI DIE SEL

Uży wać ole ju na pę do we go o licz bie ce ta -
no wej wyż szej od 50 i za wie ra ją ce go siar -
kę po ni żej 50 ppm (czę ści na mi lion). Sa -
mo chód mu si być tan ko wa ny ole jem
na pę do wym zgod nym ze spe cy fi ka cją eu -
ro pej ską EN590, kon tro li emi sji Eu ro V.
Nie uży wać ole ju na pę do we go do sil ni -
ków okrę to wych, ole ju do ogrze wa nia itp.
Uży cie nie od po wied nie go ole ju na pę do -
we go mo że spo wo do wać po waż ne uszko -
dze nia sil ni ka.

TAN KO WA NIE 
PA LI WA

SIL NI KI BEN ZY NO WE

Je że li wlew pa li wa w Wa szym sa mo cho -
dzie nie po sia da ogra nicz ni ka prze pły wu
pa li wa moż li we jest za tan ko wa nie sa mo -
cho du za rów no ben zy ną bez oło wio wą jak
i ben zy ną oło wio wą o licz bie okta no wej
(LO) nie niż szej niż 85.

Uwa ga: za le ca my uży wać ben zy ny bez oło -
wio wej.

Je że li na to miast wlew pa li wa w Wa szym
sa mo cho dzie jest wy po sa żo ny w ogra nicz -
nik prze pły wu pa li wa sa mo chód mu si być
tan ko wa ny wy łącz nie ben zy ną bez oło wio -
wą o licz bie okta no wej (LO) nie mniej szej
od 91 (lub o LO nie mniej szej od 95, je -
że li jest to wy spe cy fi ko wa ne na po kry wie
wle wu pa li wa). W tych sa mo cho dach jest
po nad to ety kie ta w po bli żu wle wu pa li wa
za wie ra ją ca na pis „SO LO CAR BU RAN TE
SEN ZA PIOM BO” – „TYL KO PA LI WO
BEZ OŁO WIO WE” lub „UNLE ADED FU -
EL ON LY”, „NUR UNVER BLE ITES BEN -
ZIN”, „EN DAST BLY FRI BEN SIN”, „SO -
LO GA SO LI NA SIN PLO MO”.

Je że li jest ety kie ta „RON 95”, ko niecz ne
jest uży wa nie ben zy ny bez oło wio wej
o licz bie okta no wej (RON) rów nej lub
wyż szej od 95.

68KMT0101

009-056 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:19  Pagina 10



11

OSTRZE ŻE NIE W sa mo cho dach na olej
na pę do wy uży wać tyl ko ole ju na pę do we -
go au to ry zo wa ny od po wia da ją cy spe cy fi -
ka cji eu ro pej skiej EN590. Uży cie in nych
pro duk tów lub mie sza nek mo że uszko dzić
nie od wra cal nie sil nik z kon se kwen cją utra -
ty gwa ran cji wy ni kłych z tych przy czyn.
W ra zie przy pad ko we go za tan ko wa nia in -
ne go ty pu pa li wa nie uru cha miać sil ni ka,
ale opróż nić cał ko wi cie zbior nik pa li wa. je -
że li sil nik zo stał uru cho mio ny na wet na
krót ki okres cza su, ko niecz ne jest opróż -
nie nie, po za zbior ni kiem pa li wa, ca łe go
ukła du za si la nia.

OSTRZE ŻE NIE Zbior nik pa li wa po sia da
od po wied nią prze strzeń, któ ra umoż li wie -
nia roz prę że nia się pa li wa przy wy so kich
tem pe ra tu rach ze wnętrz nych. Je że li zbior -
nik jest prze peł nio ny i na ra żo ny zo sta nie na
wy so ką tem pe ra tu rę mo gą wy stą pić 
wy cie ki pa li wa. Aby unik nąć zmniej sze nia
prze strze ni we wnętrz nej zbior ni ka nie na -
peł niać go po wy żej za mknię cia au to ma tycz -
ne go pi sto le tu dys try bu to ra, lub je że li pa -
li wo za cznie wy pły wać (w przy pad ku, gdy
zo sta ną uży te dys try bu to ry in ne nie au to -
ma tycz ne).

Nie zbli żać się do wle wu
zbior ni ka pa li wa z otwar -

tym ogniem lub za pa lo nym pa pie ro -
sem: nie bez pie czeń stwo po ża ru. Uni -
kać tak że zbli ża nia twa rzy do wle wu
pa li wa, aby nie wdy chać szko dli wych
par pa li wa.

UWAGA

Fiat CO DE – Sys tem elek tro nicz -
nej blo ka dy sil ni ka (Im mo bi li zer)
(dla wer sji ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Ten sys tem, za pro jek to wa ny dla ochro ny
sa mo cho du przed pró bą kra dzie ży, dzia ła
dez ak ty wu jąc elek tro nicz nie układ uru cha -
mia nia sil ni ka.

Sil nik moż na uru cho mić tyl ko ory gi nal nym
klu czy kiem któ re go za pa mię ta ny jest kod
iden ty fi ka cyj ny. Po ob ró ce niu klu czy ka
w po zy cję „ON” kod iden ty fi ka cyj ny zo -
sta je prze sła ny do cen tral ki sa mo cho du.
Klu czy ki do dat ko we moż na za ma wiać
w ASO Fia ta, któ ra wy ko na ich za pa mię -
ta nie z od po wied nim ko dem iden ty fi ka cyj -
nym. Nie moż na uży wać klu czy ków pro -
du ko wa nych fa brycz nie tra dy cyj nie.

KLU CZY KI

Pojazd dostarczany jest z dwoma kompletami
kluczyków, jeden z pilotem (1) i jeden służący
wyłącznie do obsługi (2), każdy kluczyk
steruje otwieraniem/zamykaniem wszystkich
drzwi.

Kod iden ty fi ka cyj ny klu czy ka po da ny jest
na klu czy ku lub na ta blicz ce me ta lo wej do -
star cza nej ra zem z klu czy ka mi. Za le ca się
prze cho wy wać ta blicz kę (dla wer sji ryn -
ków, gdzie prze wi dzia no) z ko dem iden ty -
fi ka cyj nym w bez piecz nym miej scu. W rze -
czy wi sto ści w przy pad ku zgu bie nia, aby
uzy skać klu czy ki do dat ko we ko niecz ne bę -
dzie po słu że nie się tym ko dem.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku zmia ny wła -
ści cie la sa mo cho du nie zbęd ne jest, aby no -
wy wła ści ciel otrzy mał wszyst kie klu czy ki
i ta blicz kę me ta lo wą.

(2)

81A182

(1)

81A183
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OTWAR CIE/
ZA MKNIĘ CIE DRZWI

DRZWI BOCZ NE

Aby za blo ko wać drzwi przed nie z ze -
wnątrz sa mo cho du:

❒ wło żyć klu czyk i ob ró cić w kie run ku
czę ści tyl nej sa mo cho du, lub

❒ ob ró cić do przo du uchwyt za my ka nia,
pod nieść klam kę i za mknąć drzwi

Aby otwo rzyć drzwi przed nie z ze wnątrz
sa mo cho du, wło żyć klu czyk i ob ró cić
w kie run ku czę ści przed niej sa mo cho du.

Aby za blo ko wać drzwi tyl ne z ze wnątrz sa -
mo cho du, ob ró cić uchwyt za my ka nia do
przo du i za mknąć drzwi.

Aby za blo ko wać drzwi z wnę trza sa mo -
cho du, ob ró cić uchwyt za my ka nia do
przo du; aby po now nie otwo rzyć ob ró cić
dźwi gnię w kie run ku prze ciw nym. Nie jest
ko niecz ne przy trzy my wa nie po cią gnię tej
klam ki gdy drzwi za my ka się.

UWA GA Trzy mać za wsze klam kę drzwi
pod nie sio ną pod czas za my ka nia drzwi
przed nich, w prze ciw nym ra zie drzwi nie
za blo ku ją się.

Je że li za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na sys -
te mu im mo bi li zer (1) dla sil ni ków ben zy no -
wych lub lamp ka sy gna li za cyj na SVS (Se rvi -
ce Ve hic le So on) (2) dla sil ni ków die sel przy
klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w „ON”, sil -
ni ka nie bę dzie moż na uru cho mić.

UWA GA

Je że li za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na,
usta wić klu czyk w „LOCK” i na stęp nie po -
now nie w „ON”. Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj na mi ga przy klu czy ku w „ON”, moż li -
we jest że wy stą pi ło uszko dze nie klu czy ka
lub sys te mu im mo bi li zer. Zwró cić się do
ASO Fia ta, aby skon tro lo wać sys tem.

UWA GI

❒ W przy pad ku zgu bie nia klu czy ka do wy -
łącz ni ka za pło nu, zwró cić się jak naj -
szyb ciej do ASO Fia ta, aby dez ak ty wo -
wać zgu bio ny klu czyk i za mó wić no wy.

❒ W przy pad ku do stę pu do in nych sa mo -
cho dów wy po sa żo nych w klu czy ki elek -
tro nicz ne, trzy mać te klu czy ki z da la od
wy łącz ni ka za pło nu Wa sze go sa mo cho -
du Fiat, po nie waż mo gą spo wo do wać
in ter fe ren cję z sys te mem blo ko wa nia
sil ni ka Fiat i unie moż li wić uru cho mie -
nie sil ni ka.

(1) (2)

62J127

❒ Sil nik mo że nie uru cho mić się, je że li zo -
sta ną po łą czo ne z klu czy kiem przed -
mio ty me ta lo we.

OSTRZE ŻE NIE Klu czyk elek tro nicz ny jest
urzą dze niem bar dzo czu łym, aby unik nąć
je go uszko dze nia:

❒ Uni kać ude rzeń, wil go ci i wy so kich
tem pe ra tur. Nie wy sta wiać klu czy ka na
bez po śred nie dzia ła nie pro mie ni sło -
necz nych (np. po zo sta wia jąc go na de -
sce roz dziel czej).

❒ Nie zbli żać przed mio tów ma gne tycz -
nych do klu czy ka elek tro nicz ne go.

OSTRZE ŻE NIE Moc ne ude rze nia mo gą
uszko dzić ele men ty elek tro nicz ne znaj du -
ją ce się w klu czy ku.

Przed sta wio ny sys tem blo ko wa nia sil ni ka,
mo de le 5WK49181 i 5WK49182 (dla
wer sji ben zy no wych) lub mo de le
5WK49183 i 5 WK49184 (dla wer sji die -
sel) jest zgod ny z głów ny mi nor ma mi i dys -
po zy cja mi Dy rek ty wy Eu ro pej skiej
1999/5/CE.

Sy gna li za tor aku stycz ny klu czy ka
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Je że li drzwi po stro nie kie row cy są otwar -
te, sy gnał aku stycz ny prze ry wa ny ostrze -
że kie row cę o wy ję ciu klu czy ka z wy łącz -
ni ka za pło nu.
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60B008

OD BLO KO WA NIE

ZA BLO KO WA NIE

Tył

Przód

79J021

OD BLO KO WA NIE

ZA BLO KO WA NIE
Po nad to moż li we jest za blo ko wa nie lub
od blo ko wa nie rów no cze sne wszyst kich
drzwi na ci ska jąc od po wied nio na część
przed nią lub tyl ną przy ci sku jak po ka za no
na ry sun ku.

UWA GI

❒ Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys -
tem „Key less En try” (któ ry umoż li wia
do stęp do sa mo cho du bez uży cia klu -
czy ka) moż li we jest za blo ko wa nie i od -
blo ko wa nie wszyst kich drzwi pi lo tem.
Patrz roz dział „Sys tem Key less En try”.

❒ Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys -
tem „Key less Start” (któ ry umoż li wia
uru cho mie nie sil ni ka bez uży cia klu czy -
ka) jest moż li we za blo ko wa nie i od blo -
ko wa nie wszyst kich drzwi na ci śnię ciem
przy ci sku znaj du ją ce go się w klam ce
drzwi. Patrz roz dział „Sys tem Key less
Start”.

ZA MEK CEN TRAL NY
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Moż li we jest za blo ko wa nie lub od blo ko -
wa nie rów no cze sne wszyst kich drzwi
(łącz nie z po kry wą ba gaż ni ka) uru cha mia -
jąc klu czy kiem w zam ku drzwi kie row cy.

Aby za blo ko wać wszyst kie drzwi rów no -
cze śnie, wło żyć klu czyk do zam ka drzwi
kie row cy i ob ró cić go w kie run ku czę ści
tyl nej sa mo cho du.

Aby od blo ko wać wszyst kie drzwi rów no -
cze śnie, wło żyć klu czyk do zam ka drzwi
kie row cy i ob ró cić w kie run ku czę ści
przed niej sa mo cho du.

Aby od blo ko wać tyl ko drzwi po stro nie
kie row cy, wło żyć klu czyk do zam ka drzwi
kie row cy i ob ró cić tyl ko je den raz w kie -
run ku czę ści przed niej sa mo cho du.

54G294

OD BLO KO WA NIE ZA BLO KO WA NIE

Tył

Przód

80JM009

OTWAR CIE
ZA MKNIĘ CIE
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Włą cze nie urzą dze nia:

Wło żyć klu czyk do zam ka drzwi po stro -
nie kie row cy i ob ró cić dwa ra zy klu czyk
w kie run ku czę ści tyl nej sa mo cho du w cią -
gu 3 se kund.

Gdy urzą dze nie jest włą czo ne przy ci ski
otwie ra nia drzwi są nie ak tyw ne.

UWA GI

❒ Urzą dze nie de ad lock nie włą czy się,
gdy jed ne lub wię cej drzwi nie są pra -
wi dło wo za mknię te, dla te go spraw dzić
do kład ne za mknię cie wszyst kich drzwi
przed włą cze niem urzą dze nia de ad lock.

❒ Urzą dze nie de ad lock wy łą cza się au to -
ma tycz nie, umoż li wia jąc otwar cie
drzwi, po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz -
ni ku za pło nu w po zy cję „ON”.

Po włą cze niu urzą dze nia de -
ad lock nie jest moż li we

w ża den spo sób otwar cie drzwi z wnę -
trza sa mo cho du, dla te go przed je go
włą cze niem upew nić się czy ktoś
w nim nie po zo stał.

UWAGA

83E107

Tył

2 ra zy

Przód

DE AD LOCK
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Jest to sys tem za bez pie cze nia, któ ry unie -
moż li wia otwar cie drzwi.

Sys tem de ad lock uak tyw nia się po ob ró -
ce niu klu czy ka w zam ku drzwi po stro nie
kie row cy.

UWA GI

❒ Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys -
tem „Key less En try” moż li we jest uak -
tyw nie nie sys te mu de ad lock pi lo tem.
Patrz roz dział „Key less En try”.

❒ Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys -
tem „Key less Start” moż li we jest uak -
tyw nie nie sys te mu de ad lock na ci śnię -
ciem przy ci sku znaj du ją ce go się
w klam ce drzwi. Patrz roz dział „Key less
Start”.
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Wy łą cze nie urzą dze nia:

Aby wy łą czyć urzą dze nie wło żyć klu czyk
do zam ka drzwi po stro nie kie row cy i ob -
ró cić dwa ra zy klu czyk w kie run ku czę ści
przed niej sa mo cho du.

Aby od blo ko wać tyl ko drzwi po stro nie
kie row cy, wło żyć klu czyk do zam ka drzwi
kie row cy i ob ró cić tyl ko je den raz w kie -
run ku czę ści przed niej sa mo cho du.

83E105

Tył

Przód

❒ Pi lot znaj du ją cy się w po bli żu apa ra tów
elek trycz nych/elek tro nicz nych (np. kom-
pu ter oso bi sty)

Sys tem Key less Start z pi lo tem mo de lu
S62JI i klu czy kiem mo de lu TS001 od po -
wia da głów nym nor mom i dys po zy cjom
Dy rek ty wy Eu ro pej skiej 1999/5/CE.

UWA GI

❒ W przy pad ku nie wła ści we go funk cjo no -
wa nia pi lo ta nie bę dzie moż li we otwar -
cie/za mknię cie drzwi i uru cho mie nie sil -
ni ka, dla te go upew nić się za wsze czy
klu czyk wy łącz ni ka za pło nu znaj du je się
we wnątrz pi lo ta.

❒ Upew nić się za wsze, czy ma my przy so -
bie pi lo ta.

❒ W przy pad ku zgu bie nia pi lo ta, zwró cić
się jak naj szyb ciej do ASO Fia ta, aby
dez ak ty wo wać zgu bio ne go pi lo ta.

❒ Sys tem mo że roz po znać do czte rech pi -
lo tów/klu czy ków. Od no śnie dal szych
szcze gó łów zwró cić się do ASO Fia ta.

❒ Ba te rie pi lo ta po sia da ją trwa łość oko ło
dwóch lat. Trwa łość jed nak zmie nia się
w za leż no ści od wa run ków użyt ko wa -
nia.

SYS TEM KEY LESS START
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Sys tem Key less Start umoż li wia na stę pu -
ją ce ope ra cje:

❒ Otwar cie/za mknię cie drzwi na ci ska jąc
na przy cisk znaj du ją cy się w klam ce
drzwi. Szcze gó ło wy opis po da ny jest
w tym roz dzia le.

❒ Uru cho mie nie sil ni ka bez uży cia klu czy -
ka wy łącz ni ka za pło nu. Patrz „Wy łącz -
nik za pło nu” w roz dzia le „STE RO WA -
NIE NA KO LUM NIE KIE ROW NI CY”
i „Uru cha mia nie sil ni ka” w roz dzia le
„PO ZNA NIE SA MO CHO DU”.

❒ Otwar cie/za mknię cie drzwi za po mo cą
przy ci sków LOCK/UNLOCK w pi lo cie.
Patrz roz dział „Sys tem Key less En try”.

UWA GA Sys tem Key less Start mo że
przed sta wiać pro ble my w funk cjo no wa niu
w na stę pu ją cych przy pad kach:

❒ Sy gna ły prze sy ła ne przez apa ra ty te le -
wi zyj ne, cen tral ki elek tro nicz ne lub te -
le fo ny ko mór ko we znaj du ją ce się w po -
bli żu.

❒ Pi lot sty ka ją cy się z przed mio ta mi me -
ta lo wy mi.

❒ Znaj du ją ce się w po bli żu in ne pi lo ty
o czę sto tli wo ści ra dio wej.
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Po za blo ko wa niu drzwi kie run kow ska zy
mi gną je den raz. Dal sze mi ga nie kie run -
kow ska zów sy gna li zu je ak ty wa cję urzą dze -
nia de ad lock.

Otwie ra nie/za my ka nia drzwi za
po mo c „Key less Sys tem”

Gdy pi lot znaj du je się w pro mie niu dzia -
ła nia moż li we jest otwar cie lub za mknię -
cie drzwi na ci śnię ciem przy ci sku (1) znaj -
du ją ce go się w klam ce drzwi kie row cy,
drzwi pa sa że ra przed nie go lub w po kry -
wie ba gaż ni ka. Aby unik nąć nie po żą da ne -
go otwar cia drzwi/pró by wła ma nia moż li -
we jest uak tyw nie nie urzą dze nia de ad lock.

Aby za blo ko wać drzwi lub włą czyć urzą -
dze nie de ad lock, gdy drzwi są otwar te:

❒ Aby za blo ko wać wszyst kie drzwi, na ci -
snąć je den raz przy cisk znaj du ją cy się
w jed nej z kla mek drzwi.

❒ Aby za blo ko wać wszyst kie drzwi włą -
cza jąc urzą dze nie de ad lock, na ci ska jąc
przy cisk znaj du ją cy się w jed nej z kla -
mek drzwi dwa ra zy w cią gu 3 se kund.

(1)

79J023

Po włą cze niu urzą dze nia de -
ad lock nie jest moż li we

w ża den spo sób otwar cie drzwi z wnę -
trza sa mo cho du, dla te go przed je go
opusz cze niem spraw dzić, czy ktoś
w nim nie po zo stał.

UWAGA

Od blo ko wa nie jed nych drzwi lub wszyst -
kich drzwi:

❒ Aby od blo ko wać tyl ko jed ne drzwi: na -
ci snąć je den raz przy cisk znaj du ją cy się
w klam ce drzwi.

❒ Aby od blo ko wać wszyst kie drzwi: na ci -
snąć po now nie przy cisk znaj du ją cy się
w klam ce drzwi.

Aby wło żyć klu czyk wy łącz ni ka za pło nu do
pi lo ta, wci snąć go do wnę trza pi lo ta aż
usły szy my za trzask za blo ko wa nia.

62J004

(A)

62J005

Aby wy jąć klu czyk z pi lo ta, na ci snąć przy -
cisk (A) w kie run ku po ka za nym strzał ką
i wy jąć klu czyk z pi lo ta jak po ka za no na ry -
sun ku.
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Po otwar ciu jed nych lub wszyst kich drzwi:

❒ Kie run kow ska zy mi gną dwa ra zy i

❒ lam pa su fi to wa we wnętrz na za świe ci się
na oko ło 15 se kund i na stęp nie zga śnie,
przy usta wio nym wy łącz ni ku lam py su -
fi to wej w po zy cji środ ko wej. Po wło -
że niu klu czy ka do wy łącz ni ka za pło nu
lam pa su fi to wa zga śnie na tych miast.

Spraw dzić efek tyw ność za blo ko wa nia
drzwi po na ci śnię ciu przy ci sku.

UWA GI

❒ Za blo ko wa nie drzwi za po mo cą przy ci -
sku nie uru cho mi się w na stę pu ją cych
przy pad kach:

– je że li jed ne drzwi są otwar te lub nie
są do kład nie za mknię te;

– je że li wy łącz nik za pło nu nie znaj du je
się w po zy cji LOCK;

– je że li klu czyk jest wło żo ny do wy łącz -
ni ka za pło nu.

❒ Je że li w cią gu 30 se kund od od blo ko wa -
nia drzwi za po mo cą przy ci sku żad ne
drzwi nie zo sta ną otwar te, drzwi za blo -
ku ją się po now nie au to ma tycz nie.

❒ Przy ci ski blo ko wa nia/od blo ko wa nia
drzwi mo gą nie funk cjo no wać pra wi dło -
wo je że li w sa mo cho dzie znaj du je się
in ny pi lot.

❒ W pi lo cie moż na uru cho mić je den
z przy ci sków blo ko wa nia/od blo ko wa nia
drzwi tyl ko je że li znaj du je się w je go za -
się gu od bio ru. Na przy kład, je że li pi lot
znaj du je się w pro mie niu od bio ru przy -
ci sku blo ko wa nia/od blo ko wa nia drzwi
po stro nie kie row cy, pi lot mo że dzia łać
ale nie moż na uru cho mić przy ci sku
drzwi po stro nie pa sa że ra przed nie go
lub po kry wy ba gaż ni ka.

OSTRZE ŻE NIE Pi lot jest urzą dze niem
elek tro nicz nym bar dzo czu łym, aby unik -
nąć uszko dze nia:

❒ Uni kać ude rzeń, wil go ci i wy so kich
tem pe ra tur. Nie wy sta wiać klu czy ka na
bez po śred nie dzia ła nie pro mie ni sło -
necz nych (np. po zo sta wia jąc go na de -
sce roz dziel czej).

❒ Nie zbli żać pi lo ta do przed mio tów ma -
gne tycz nych (np. te le wi zo ra).

Je że li pi lot znaj du je się oko ło 80 cm od kla -
mek drzwi przed nich lub po kry wy ba gaż -
ni ka moż li we jest za blo ko wa nie lub od blo -
ko wa nie drzwi za po mo cą przy ci sku.

UWA GI

❒ Pro mień dzia ła nia przy ci sku blo ko wa -
nia/od blo ko wa nia drzwi wy no si oko ło
80 cm, dla te go je że li pi lot znaj du je się
w od le gło ści więk szej nie bę dzie moż -
li we za blo ko wa nie lub od blo ko wa nie
drzwi za po mo cą przy ci sku.

❒ Pro mień dzia ła nia pi lo ta zmniej szy się
lub pi lot mo że dzia łać nie pra wi dło wo,
gdy ba te ria jest roz ła do wa na lub je że li
wy stę pu ją za kłó ce nia ra dio we. 

❒ Pi lot mo że nie funk cjo no wać je że li znaj -
du je się zbyt bli sko szy by drzwi.

(1)

(1)

(1)

80JM0201. 80 cm

009-056 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:19  Pagina 17



18

SYS TEM KEY LESS EN TRY
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

(1) przy cisk LOCK (blo ko wa nie)

(2) przy cisk UNLOCK (od blo ko wa nie)

Moż li we jest za blo ko wa nie lub od blo ko -
wa nie wszyst kich drzwi sa mo cho du rów -
no cze śnie dzia ła jąc na daj ni kiem klu czy ka
lub pi lo tem

Gdy pi lot znaj du je się w sa mo cho dzie,
drzwi po stro nie kie row cy lub pa sa że ra
przed nie go zo sta ną od blo ko wa ne au to ma -
tycz nie w na stę pu ją cych przy pad kach:

❒ Drzwi po stro nie kie row cy od blo ku ją
się au to ma tycz nie, je że li zo sta ną otwar -
te, a na stęp nie za mknię te przez ob ró -
ce nie przy ci sku drzwi do przo du lub po
na ci śnię ciu przy ci sku blo ko wa nia/od blo -
ko wa nia.

❒ Drzwi po stro nie pa sa że ra przed nie go
od blo ku ją się au to ma tycz nie, je że li jed -
ne z drzwi (za wy jąt kiem drzwi kie row -
cy) zo sta ną otwar te i na stęp nie za -
mknię te w drzwiach pa sa że ra
ob ró ce niem uchwy tu drzwi do przo du
lub po na ci śnię ciu przy ci sku blo ko wa -
nia/od blo ko wa nia.

UWA GI

❒ Funk cja ostrze ga ją ca nie zo sta nie uak -
tyw nio na, gdy pi lot znaj du je się na de -
sce roz dziel czej, w schow ku, w kie sze -
ni drzwi, w dasz ku prze ciw sło necz nym,
na pod ło dze w sa mo cho dzie itp.

❒ Upew nić się za wsze czy ma my przy so -
bie pi lo ta.

❒ Nie po zo sta wiać pi lo ta w sa mo cho dzie
gdy opusz cza my sa mo chód.

(1)

(2)

81A184

Typ 1

Funk cja ostrze ga ją ca

Gdy pi lot nie znaj du je się w sa mo cho dzie,
uak tyw nia się ostrze że nie aku stycz ne prze -
ry wa ne przez oko ło dwie se kun dy i lamp -
ka sy gna li za cyj na sys te mu Key less Start
(czer wo na) w ze sta wie wskaź ni ków mi ga
w na stę pu ją cych przy pad kach:

❒ Pręd kość sa mo cho du prze kro czy 
10 km/h.

❒ Jed ne lub wię cej drzwi zo sta ną otwar -
te i na stęp nie za mknię te przy wy łącz ni -
ku za pło nu nie w po zy cji LOCK.

Po umiesz cze niu pi lo ta w sa mo cho dzie
(z wy jąt kiem stre fy ba gaż ni ka), czer wo na
lamp ka sy gna li za cyj na zga śnie w cią gu kil ku
se kund.

79JF001
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Za mek cen tral ny

❒ Aby za blo ko wać wszyst kie drzwi, na ci -
snąć przy cisk LOCK (1) je den raz.

❒ Aby od blo ko wać tyl ko drzwi po stro -
nie kie row cy na ci snąć przy cisk
UNLOCK (2) je den raz.

❒ Aby od blo ko wać in ne drzwi na ci snąć
po now nie przy cisk UNLOCK (2).

189001

Typ 2

Po za blo ko wa niu drzwi kie run kow ska zy
mi gną je den raz. Dal sze mi ga nie kie run -
kow ska zów sy gna li zu je ak ty wa cję urzą dze -
nia de ad lock.

Po otwar ciu jed nych lub wszyst kich drzwi:

❒ Kie run kow ska zy mi gną dwa ra zy i

❒ lam pa su fi to wa we wnętrz na za świe ci się
na oko ło 15 se kund i na stęp nie zga śnie,
przy usta wio nym wy łącz ni ku lam py su -
fi to wej w po zy cji środ ko wej. Po wło -
że niu klu czy ka do wy łącz ni ka za pło nu
lam pa su fi to wa zga śnie na tych miast.

Spraw dzić efek tyw ność za blo ko wa nia
drzwi po na ci śnię ciu przy ci sku LOCK (1).

Je że li w cią gu 30 se kund od od blo ko wa -
nia drzwi za po mo cą przy ci sku UNLOCK
(2) żad ne drzwi nie zo sta ną otwar te, drzwi
za blo ku ją się po now nie au to ma tycz nie.

Za mek cen tral ny z urzą dze niem
de ad lock 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Aby za po biec nie upraw nio ne mu otwar ciu
drzwi/pró by wła ma nia, włą czyć urzą dze nie
bez pie czeń stwa de ad lock, któ re gdy jest
ak tyw ne wstrzy mu je dzia ła nie uchwy tów
blo ku ją cych drzwi bocz ne.

Włą cze nie urzą dze nia:

Aby za blo ko wać wszyst kie drzwi, na ci snąć
przy cisk LOCK (1) dwa ra zy w cią gu 3 se -
kund.

Wy łą cze nie urzą dze nia:

❒ Aby od blo ko wać tyl ko drzwi po stro -
nie kie row cy na ci snąć przy cisk
UNLOCK (2) je den raz.

❒ Aby od blo ko wać in ne drzwi, na ci snąć
po now nie przy cisk UNLOCK (2).

Po włą cze niu urzą dze nia de -
ad lock nie jest moż li we

w ża den spo sób otwar cie drzwi z wnę -
trza sa mo cho du, dla te go przed je go
opusz cze niem spraw dzić, czy ktoś
w nim nie po zo stał.

UWAGA
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Wy mia na ba te rii

W przy pad ku bar ku funk cjo no wa nia na daj -
ni ka/pi lo ta spraw dzić i ewen tu al nie wy mie -
nić ba te rię.

Wy mia na ba te rii w na daj ni ku

❒ Od krę cić śru bę (1) i otwo rzyć po kry -
wę na daj ni ka.

❒ Wy jąć na daj nik (2).

Typ 1

Sys tem Key less En try z na daj ni kiem mo -
de lu TS002 i od bior ni kiem mo de lu R51K0
jest zgod ny z głów ny mi nor ma mi i dys po -
zy cja mi Dy rek ty wy Eu ro pej skiej
1999/5/CE.

Typ 2

Sys tem Key less En try z pi lo tem zdal ne go
ste ro wa nia mo de lu S62J1 i klu czy kiem mo -
de lu TS001 jest zgod ny z głów ny mi nor -
ma mi i dys po zy cja mi 1999/5/CE.

OSTRZE ŻE NIE Na daj nik/pi lot jest urzą -
dze niem elek tro nicz nym bar dzo czu łym,
aby unik nąć uszko dze nia:

❒ Uni kać ude rzeń, wil go ci i wy so kich
tem pe ra tur. Nie wy sta wiać na daj ni ka/pi -
lo ta na bez po śred nie dzia ła nie pro mie -
ni sło necz nych (np. po zo sta wia jąc go na
de sce roz dziel czej).

❒ Nie zbli żać na daj ni ka/pi lo ta do przed mio -
tów ma gne tycz nych (np. te le wi zo ra).

(1)

(2)

81A185

UWA GI

❒ Mak sy mal ny pro mień dzia ła nia wy no si
5 me trów. Jed nak ta od le głość zmie nia
się w za leż no ści od wa run ków oto cze -
nia, przede wszyst kim w po bli żu sta cji
ra dio wych lub apa ra tów CB.

❒ Nie jest moż li we za blo ko wa nie lub od -
blo ko wa nie drzwi za po mo cą na daj ni ka
klu czy ka/pi lo ta w na stę pu ją cych przy -
pad kach:

– gdy wy łącz nik za pło nu nie jest w po -
zy cji LOCK lub gdy klu czyk wło żo ny
jest do wy łącz ni ka za pło nu, lub

– gdy jed ne z drzwi są otwar te lub nie -
do kład nie za mknię te.

❒ Wprzy pad ku zgu bie nia na daj ni ka klu czy -
ka/pi lo ta, zwró cić się jak naj szyb ciej do
ASO Fia ta, aby wy mie nić i dez ak ty wo -
wać zgu bio ny na daj nik klu czy ka/pi lo ta.
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❒ Otwo rzyć na daj nik wsu wa jąc w od po -
wied nią szcze li nę (2) kra wędź mo ne ty
lub koń ców kę śru bo krę ta z pła ską koń -
ców ką.

❒ Wy mie nić ba te rię (3) (ty pu li to we go,
okrą głą CR1620 lub na po dob ną) prze -
strze ga jąc bie gu no wo ści.

❒ Za mknąć na daj nik i umie ścić go po now -
nie w od po wied nim miej scu.

❒ Za mknąć po kry wę na daj ni ka, na stęp nie
wło żyć i wkrę cić śru bę (1).

❒ Upew nić się czy moż li we jest dzia ła nie
drzwi za po mo cą na daj ni ka.

❒ Zu ży te ba te rie mu szą być gro ma dzo ne
w od po wied nich po jem ni kach zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Nie wy -
rzu cać ba te rii li to wych do do mo wych
po jem ni ków na śmie ci.

(2)

(3)

80JM135

Wy mia na ba te rii w pi lo cie

❒ Otwo rzyć pi lo ta wsu wa jąc w od po -
wied nią szcze li nę koń ców kę śru bo krę -
ta z pła ską koń ców ką owi nię tą mięk ką
szmat ką

❒ Wy mie nić ba te rię (1) (ty pu li to we go,
okrą głą CR2032 lub na po dob ną) prze -
strze ga jąc bie gu no wo ści, jak po ka za no
na ry sun ku.

❒ Za mknąć do kład nie pi lo ta.

❒ Upew nić się czy moż li we jest dzia ła nie
drzwi za po mo cą pi lo ta.

189002

(1)

80JM134

OSTRZE ŻE NIE Na daj nik/pi lot jest urzą -
dze niem elek tro nicz nym bar dzo czu łym.
Aby za po biec uszko dze niu chro nić przed
ku rzem, wil go cią lub na ru sze niem kom po -
nen tów we wnętrz nych.

UWA GA Zu ży te ba te rie mu szą być gro -
ma dzo ne w od po wied nich po jem ni kach
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Nie
wy rzu cać ba te rii do do mo wych po jem ni -
ków na śmie ci.

Ba te rie li to we, je że li zo sta ną
po łknię te mo gą sta no wić po -

waż ne za gro że nie dla zdro wia. Trzy -
mać z da la od dzie ci i od zwie rząt do -
mo wych. W przy pad ku po łknię cia,
skon sul to wać się na tych miast z le ka -
rzem.

UWAGA
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Za mek z za bez pie cze niem dzie ci
(drzwi tyl ne)

1. ZA BLO KO WA NY

2. OD BLO KO WA NY

W drzwiach tyl nych jest za mek za bez pie -
cza ją cy dzie ci jak po ka za no na ry sun ku.
Gdy dźwi gnia blo ku ją ca jest w po zy cji (1),
za mek za bez pie cza ją cy przed otwar ciem
przez dzie ci jest za blo ko wa ny, na to miast
w po zy cji (2) jest od blo ko wa ny. Gdy za -
mek z za bez pie cze niem dzie ci jest za blo -
ko wa ny, drzwi tyl nych nie bę dzie moż na
otwo rzyć z wnę trza sa mo cho du na wet, je -
że li in ne drzwi są od blo ko wa ne. Przy za -
blo ko wa nym zam ku z za bez pie cze niem
dzie ci drzwi tyl ne moż na otwo rzyć tyl ko
z ze wnątrz.

(1)

(2)

79J025

Blo ko wać za wsze za mek
z za bez pie cze niem dzie ci gdy

dzie ci są na sie dze niach tyl nych.

UWAGA

Po włą cze niu urzą dze nia
w obu drzwiach tyl nych,

spraw dzić je go sku tecz ność po cią ga -
jąc za klam ki we wnętrz ne otwie ra nia
drzwi.

UWAGA

(1)

80JM133

1. Sym bol prze kre ślo ne go po jem ni ka na
śmie ci

Sym bol prze kre ślo ne go po jem ni ka na
śmie ci (1) ozna cza, że ba te rie zu ży te mu -
szą być uty li zo wa ne od dziel nie od od pa -
dów do mo wych. 

Upew nić się, czy ba te ria zu ży ta zo sta ła zu -
ty li zo wa na lub pod da na pra wi dło we mu
pro ce so wi re cy klin gu, aby za po biec za nie -
czysz cze niu śro do wi ska i za gro że niu zdro -
wia, któ re mo gą zo stać spo wo do wa ne nie -
pra wi dło wą jej uty li za cją. Pro ces re cy klin gu
ma te ria łu umoż li wia ochro nę za so bów na -
tu ral nych. Od no śnie szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych uty li za cji lub pro ce su re -
cy klin gu zu ży tych ba te rii, zwró cić się do
ASO Fia ta.
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Po kry wa ba ga  ni ka

1. Urzą dze nie otwie ra nia po kry wy ba gaż -
ni ka

Po kry wę ba gaż ni ka moż na otwo rzyć/za -
mknąć dzia ła jąc klu czy kiem w zam ku drzwi
po stro nie kie row cy.

Je że li Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest
w po kry wę z zam kiem na klu czyk, po kry -
wę moż na za blo ko wać lub od blo ko wać
ob ra ca jąc klu czyk w zam ku. Aby otwo rzyć
po kry wę wło żyć klu czyk i ob ró cić w pra -
wo, aby od blo ko wać za mek i pod nieść po -
kry wę ba gaż ni ka.

Je że li Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest
w po kry wę z wy łącz ni kiem otwie ra nia (1),
aby ją otwo rzyć na ci snąć i przy trzy mać na -
ci śnię ty wy łącz nik (1), po kry wa otwo rzy
się.

UWA GA Je że li po kry wa ba gaż ni ka nie jest
do kład nie za mknię ta, na le ży:

❒ Na ci snąć urzą dze nie otwie ra nia (1)
i otwo rzyć lek ko po kry wę ba gaż ni ka.

❒ Za mknąć po kry wę po kil ku se kun dach.

❒ Upew nić się, czy po kry wa jest za -
mknię ta. 

Gdy nie jest moż li we uru cho mie nie urzą -
dze nia otwie ra nia po kry wy (1) z po wo du
uszko dze nia lub je że li roz ła du je się aku mu -
la tor po kry wę ba gaż ni ka moż na otwo rzyć
za wsze z wnę trza sa mo cho du. Pro ce du ra
jest na stę pu ją ca:

❒ Zło żyć sie dze nia tyl ne, aby uła twić do -
stęp do po kry wy jak opi sa no w roz dzia -
le „Skła da nie sie dzeń tyl nych”.

(1)

79J026

Upew nić się za wsze, czy po -
kry wa ba gaż ni ka jest do kład -

nie za mknię ta. Po dró żo wa nie z otwar -
tą po kry wą ba gaż ni ka lub nie do kład nie
za mknię tą jest bar dzo nie bez piecz ne,
po nie waż w ra zie wy pad ku pa sa że ro -
wie mo gą ła two wy paść z sa mo cho du.
Do kład ne za mknię cie po kry wy za po -
bie ga po nad to prze do sta wa niu się spa -
lin do wnę trza ka bi ny.

UWAGA

❒ Otwo rzyć po kry wę uru cha mia jąc dźwi -
gnię otwie ra nia awa ryj ne go (2) za po -
mo cą śru bo krę ta z pła ską koń ców ką lub
uży wa jąc korb ki pod no śni ka. Aby za blo -
ko wać po now nie po kry wę ba gaż ni ka
wy star czy po pro stu ją za mknąć.

Gdy nie bę dzie moż li we od blo ko wa nie
po kry wy ba gaż ni ka, zwró cić się do ASO
Fia ta.

(2)

79J099

Nie uru cha miać dźwi gni
awa ryj nej pal cem, ry zy ko

zra nie nia.

Upew nić się, czy nie znaj du ją się oso -
by w prze strze ni otwie ra nia po kry wy
ba gaż ni ka je że li otwie ra się ją z wnę -
trza sa mo cho du.

UWAGA
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(1)

(2)

80JM010

POD NO ŚNI KI SZYB 
ELEK TRYCZ NE
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Funk cjo nu ją tyl ko przy wy łącz ni ku za pło -
nu w po zy cji „ON”.

Po stro nie kie row cy (typ A)

POD NO ŚNI KI SZYB

POD NO ŚNI KI SZYB STE RO WA -
NE MA NU AL NIE
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Aby pod nieść lub opu ścić szy bę ob ra cać
korb ką znaj du ją cą się w pa ne lu drzwi.

60G010
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Drzwi pa sa że ra

Drzwi po stro nie pa sa że ra wy po sa żo ne są
w przy cisk (3) któ ry ste ru je szy bą
w drzwiach pa sa że ra.

Drzwi po stro nie kie row cy

Drzwi po stro nie kie row cy wy po sa żo ne są
w na stę pu ją ce przy ci ski: przy cisk (1) któ -
ry ste ru je szy bą po stro nie kie row cy, przy -
cisk (2) któ ry ste ru je szy bą po stro nie pa -
sa że ra i przy ci ski (4) i (5) któ re ste ru ją
od po wied nio szy bą tyl ną le wą i pra wą.

(1)

(2)

(4)

(5)

80JC095

(3)

79J029

Po stro nie kie row cy (typ B)

Aby otwo rzyć, na ci snąć część przed nią
przy ci sku. Aby za mknąć, pod nieść część
przed nią przy ci sku.

Szy ba po stro nie kie row cy po nad to, wy -
po sa żo na jest w funk cję dzia ła nia au to ma -
tycz ne go (uży tecz ną np. przy wjaz dach na
au to stra dy, lub w re stau ra cjach ty pu „dri -
ve in”, w któ rych moż li wy jest do stęp
i kon sump cja po sił ku przy po zo sta niu
w sa mo cho dzie), aby umoż li wić otwar cie
szy by bez ko niecz no ści przy trzy my wa nia
na ci śnię te go przy ci sku. Na ci snąć cał ko wi -
cie przy cisk szy by po stro nie kie row cy
i zwol nić go; aby za trzy mać opusz cza nie
szy by przed osią gnię ciem koń ca sko ku, po -
nieść krót ko przy cisk.

81A009

ZA MY KA NIE

OTWIE RA NIE
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UWA GA Szy by w drzwiach tyl nych są tak
za pro jek to wa ne, aby otwie ra ły się tyl ko do
2/3 cał ko wi te go sko ku.

UWA GA Je że li je dzie my z otwar ty mi szy -
ba mi tyl ny mi, mo że wy stą pić szum spo wo -
do wa ny wi bra cją po wie trza. Aby zmniej -
szyć szum, otwo rzyć szy bę po stro nie
kie row cy lub pa sa że ra przed nie go lub
zmniej szyć otwar cie szyb tyl nych.

79J207

Na uchwy cie drzwi po stro nie kie row cy
znaj du je się tak że przy cisk do blo ko wa -
nia szyb pa sa że rów. Uru cha mia jąc ten
przy cisk blo ku je się otwie ra nie/za my ka nie
szyb w drzwiach pa sa że rów za po mo cą
przy ci sków (2), (3), (4) lub (5). Na ci snąć
po now nie przy cisk blo ko wa nia szyb pa sa -
że rów, aby przy wró cić ich nor mal ne funk -
cjo no wa nie.

80JM011 80JC097

Przy cisk blo ko wa nia szyb (ty pu A) Przy cisk blo ko wa nia szyb (ty pu B)

Blo ko wać za wsze szy by pa -
sa że rów, gdy w sa mo cho dzie

znaj du ją się dzie ci. W rze czy wi sto ści
dzie ci na ra żo ne są bar dziej na ob ra -
że nia spo wo do wa ne prze su wa niem
się szyb.

Upew nić się, czy ja kieś oso by w sa mo -
cho dzie nie są na ra żo ne na ry zy ko ob -
ra żeń (np. rę ki lub gło wy) spo wo do wa -
ne prze su wa ją cą się szy bą do gó ry.

Wy jąć za wsze klu czyk, gdy opusz cza
się sa mo chód, na wet na krót ki okres
cza su. Nie po zo sta wiać dzie ci bez nad -
zo ru w sa mo cho dzie, po nie waż mo gą
uru cho mić ste ro wa nie i zo stać przy -
gnie cio ne prze su wa ją cą się szy bą.

UWAGA
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LU STER KA WSTECZ NE

LU STER KO WSTECZ NE 
WE WNĘTRZ NE

Lu ster ko wstecz ne we wnętrz ne jest re gu -
lo wa ne ręcz nie w ta ki spo sób, aby móc wi -
dzieć tyl ną część sa mo cho du. Aby wy re -
gu lo wać lu ster ko, prze su nąć dźwi gnię (1)
w po zy cję nor mal nej (jaz da dzien na), na -
stęp nie usta wić je ręcz nie na ci ska jąc
w czte rech kie run kach do osią gnię cia żą -
da nej po zy cji.

W przy pad ku jaz dy noc nej, usta wić dźwi -
gnię w po zy cji prze ciw od bla sko wej, aby
zmniej szyć za kłó ce nia spo wo do wa ne re -
flek to ra mi sa mo cho dów ja dą cych z ty łu.

79J032

(1)

65D409

Jaz da dzien na
Jaz da noc na

Pod czas jaz dy lu ster ko mu si
być za wsze usta wio ne w po -

zy cji nor mal nej.

UWAGA

Uży wać po zy cji prze ciw od -
bla sko wej tyl ko, gdy jest to

ko niecz ne, po nie waż przy lu ster ku
usta wio nym w tej po zy cji nie bę dzie
moż li we uzy ska nie tej sa mej pre cy zji
do strze ga nia przed mio tów jak przy
lu ster ku usta wio nym w po zy cji nor -
mal nej.

UWAGA

LU STER KA WSTECZ NE 
ZE WNĘTRZ NE

Wy re gu lo wać po zy cję lu ste rek wstecz nych
ze wnętrz nych w ta ki spo sób aby wi dzieć
bo ki sa mo cho du.

79J033

Lu ster ko wstecz ne ze wnętrz -
ne jest za krzy wio ne, zmie nia -

jąc nie znacz nie pre cy zję od le gło ści
i wiel ko ści przed mio tów, dla te go przed -
mio ty i od le głość mo gą być wi docz ne
ja ko mniej sze niż są w rze czy wi sto ści.

UWAGA
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LU STER KA WSTECZ NE 
RE GU LO WA NE ELEK TRYCZ NIE
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Wy łącz nik, któ ry re gu lu je lu ster ka elek -
trycz ne znaj du je się na pa ne lu drzwi po
stro nie kie row cy. Re gu la cja elek trycz na
jest moż li wa tyl ko przy wy łącz ni ku za pło -
nu w po zy cji „ACC” lub „ON”.

Aby wy ko nać re gu la cję, na le ży:

❒ Za po mo cą wy łącz ni ka wy brać lu ster -
ko (le we lub pra we), któ re chce my wy -
re gu lo wać.

❒ Aby wy re gu lo wać lu ster ko na ci snąć
część ze wnętrz ną wy łącz ni ka dzia ła jąc
w czte rech kie run kach.

❒ Po za koń cze niu re gu la cji przy wró cić
prze łącz nik w po zy cję środ ko wą, aby
unik nąć przy pad ko wych re gu la cji.

RE GU LA CJA SIE DZEŃ

(2)

(4)

(3)

(1) (1)

(3)(2)

(4)

79J034

(1)

79JM031

Spraw dzić za wsze, czy sie -
dze nie za blo ko wa ło się pra -

wi dło wo w pro wad ni cach, prze su wa -
jąc je do przo du i do ty łu. Brak
za blo ko wa nia mo że spo wo do wać nie -
spo dzie wa nie prze su nię cie się sie dze -
nia pod czas jaz dy i utra tę kon tro li nad
sa mo cho dem.

UWAGA

Nad mier ne lu zy pa sów bez -
pie czeń stwa zmniej sza ją sku -

tecz ność ak cji przy trzy my wa nia, dla -
te go ewen tu al ne re gu la cje sie dzeń
po win ny być wy ko ny wa ne przed za -
pię ciem pa sów bez pie czeń stwa.

UWAGA

Ruchome lusterka mogą
ścisnąć dłoń, raniąc ją.

Uważaj, żeby niczyja ręka nie znalazła
się przypadkowo w zasięgu lusterek
podczas ich składania i rozkładania.

UWAGA

Ja ką kol wiek re gu la cję moż -
na wy ko nać wy łącz nie pod -

czas po sto ju sa mo cho du.

UWAGA

UWA GA Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne ogrze wa -
ne, patrz „Wy łącz nik ogrze wa nej szy by tyl -
nej i lu ste rek wstecz nych ogrze wa nych”
w roz dzia le „DE SKA ROZ DZIEL CZA”.

Przełącznik składania
zewnętrznych lusterek wstecznych
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Podczas parkowania pojazdu w warunkach
niedostatecznego miejsca możesz złożyć
lusterka. Aby złożyć i rozłożyć lusterka,
naciśnij przełącznik składania (1).

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że
lusterka są całkowicie rozłożone.
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Je że li sie dze nie wy po sa żo ne jest w re gu la -
cję wy so ko ści pod nieść lub opu ścić dźwi -
gnię re gu la cyj ną znaj du ją cą się na ze wnątrz
sie dze nia aż do uzy ska nia żą da nej wy so ko -
ści.

RE GU LA CJA OPAR CIARE GU LA CJA WZDŁUŻ NA

Dźwi gnia re gu la cji sie dzeń przed nich znaj -
du je się pod ty mi sie dze nia mi. Aby wy ko -
nać re gu la cję żą da ne go sie dze nia pod nieść
dźwi gnię i prze su nąć sie dze nie do przo -
du lub do ty łu.

Po wy re gu lo wa niu spraw dzić, czy sie dze -
nie jest pra wi dło wo za blo ko wa ne pró bu -
jąc prze su nąć je do przo du i do ty łu.

Aby by ła mak sy mal na ochro -
na pa sa mi bez pie czeń stwa,

pod czas jaz dy utrzy my wać opar cia
za wsze w po zy cji pod nie sio nej.

UWAGA

Aby wy ko nać re gu la cję po chy le nia opar cia
sie dze nia przed nie go pod nieść dźwi gnię
re gu la cyj ną znaj du ją cą się na ze wnątrz sie -
dze nia aż do uzy ska nia żą da nej po zy cji. Na -
stęp nie zwol nić dźwi gnię, aby za blo ko wać
opar cie.

80JP040 80JM024 80JM025
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UWA GA Aby wy su nąć cał ko wi cie za głó -
wek mo że oka zać się ko niecz ne prze chy -
le nie opar cia w ce lu uzy ska nia więk szej
prze strze ni ma new ro wej.

Za głów ki przed nie

Aby wy re gu lo wać za głó wek przed ni w kie -
run ku do gó ry, wy su nąć aż do usły sze nia
za trza sku za blo ko wa nia. Aby wy re gu lo wać
w kie run ku do do łu, opu ścić za głó wek na -
ci ska jąc rów no cze śnie na dźwi gnię blo ku -
ją cą. Aby wy jąć za głó wek (np. przy umy ciu,
wy mia nie, itp.) na ci snąć dźwi gnię blo ku -
ją cą i wy jąć cał ko wi cie za głó wek.

ZA GŁÓW KI 

Za głów ki są tak za pro jek to wa ne, aby
zmniej szyć ry zy ko ob ra żeń w ra zie wy pad -
ku. Wy re gu lo wać za głó wek w ta ki spo sób,
aby śro dek za głów ka znaj do wał się moż li -
wie jak naj bli żej gło wy pa sa że ra. Gdy oka -
że się to nie moż li we w przy pad ku pa sa -
że rów bar dzo wy so kich, wy re gu lo wać
za głó wek w po zy cję mak sy mal nie pod nie -
sio ną (cał ko wi cie wy su nię ty).

Za głów ki po win ny być tak
wy re gu lo wa ne, aby opie ra -

ła się na nich gło wa, a nie szy ja. Tyl -
ko w ta kim po ło że niu za pew nio na jest
ochro na.

Ja ką kol wiek re gu la cję moż na wy ko -
nać wy łącz nie pod czas po sto ju sa mo -
cho du.

UWAGA

80J001 80JS082
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PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA
I SYS TE MY CHRO NIĄ CE
DZIE CI

Za głów ki tyl ne

Aby wy re gu lo wać za głó wek tyl ny w kie -
run ku do gó ry, wy su nąć aż do usły sze nia
za trza sku za blo ko wa nia. Aby wy re gu lo wać
w kie run ku do do łu, opu ścić za głó wek na -
ci ska jąc rów no cze śnie na dźwi gnię blo ku -
ją cą. Aby wy jąć za głó wek (np. przy umy ciu,
wy mia nie, itp.) na ci snąć dźwi gnię blo ku -
ją cą i wy jąć cał ko wi cie za głó wek.

Pod czas uży wa nia fo te li ków dla dzie ci za -
głów ki po win ny za wsze znaj do wać się
w po zy cji „cał ko wi cie wy su nię te”.

63J135

Pa sy bez pie czeń stwa po win -
ny być za wsze za pię te.

UWAGA

Po dusz ki po wietrz ne sta no -
wią ochro nę do dat ko wą

w sto sun ku do pa sów bez pie czeń stwa,
któ re mu szą być za wsze za pię te, bez
wzglę du na to, czy sa mo chód jest wy -
po sa żo ny lub nie w po dusz ki po -
wietrz ne, po nie waż ofe ru ją naj lep szą
ochro nę w ra zie wy pad ku, zmniej sza -
jąc ry zy ko po waż nych ob ra żeń, tak że
śmier tel nych.

UWAGA

65D231S

65D606

Nad mied ni cą

Pa sa że ro wie po win ni być
prze wo że ni wy łącz nie na sie -

dze niach z za pię ty mi pa sa mi bez pie -
czeń stwa. Nie wol no prze wo zić pa sa -
że rów w ko mo rze ba gaż ni ka
sa mo cho du gdyż ry zy ko ob ra żeń w ra -
zie wy pad ku zwięk sza się bar dzo
znacz nie.

UWAGA

65D201

Po prze kąt nej mied ni cy
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Aby za piąć pra wi dło wo pa sy
bez pie czeń stwa wy ko nać co

na stę pu je:

– część dol na pa sa mu si przy le gać do
mied ni cy, a nie do brzu cha pa sa że ra.

– część gór na pa sa mu si prze cho dzić
po przez ra mię pa sa że ra, nie pod łok -
ciem.

– część gór na pa sa nie mo że przy le -
gać do twa rzy lub szyi pa sa że ra i nie
mo że ze śli zgi wać się z ra mie nia.

– aby uzy skać mak sy mal ną ochro nę
przez pa sy bez pie czeń stwa, ta śma pa -
sa nie mo że być po skrę ca na, ale za -
wsze wy pro sto wa na i przy le ga ją ca do
kor pu su pa sa że ra. Ak cja przy trzy my -
wa nia luź nym pa sem bez pie czeń stwa
w rze czy wi sto ści jest bar dzo zmniej -
szo na.

– upew nić się, czy za czep każ de go pa -
sa bez pie czeń stwa jest wło żo ny w od -
po wied nie gniaz do. Za cze py pa sów
bez pie czeń stwa sie dzeń tyl nych mo gą
być w rze czy wi sto ści za mie nia ne.

UWAGA

65D199

Uży cie pa sa bez pie czeń stwa
jest tak że ko niecz ne dla ko -

biet w cią ży, któ re jed nak przede
wszyst kim po win ny sto so wać się do
spe cy ficz nych za le ceń przez per so nel
me dycz ny. Ko bie ty w cią ży mu szą za -
piąć pas usta wia jąc część dol ną ta śmy
pa sa bar dzo ni sko, jak po ka za no na
ry sun ku.

Nie no sić lub trzy mać w kie sze ni
przed mio tów ostrych lub kru chych (np.
piór, oku la rów itp), któ re mo gą spo wo -
do wać ob ra że nia w ra zie wy pad ku.

UWAGA

Każ dy pas bez pie czeń stwa
mu si być uży wa ny wy łącz nie

przez jed ną oso bę. Nie prze wo zić nie -
mow ląt lub dzie ci na ko la nach, sto su -
jąc je den pas bez pie czeń stwa dla
ochro ny oboj ga. Ta kie uży cie pa sa bez -
pie czeń stwa mo że spo wo do wać po -
waż ne ob ra że nia w ra zie wy pad ku.

Spraw dzać okre so wo stan pa sów bez -
pie czeń stwa i wy mie niać je, gdy wy -
ka zu ją śla dy zu ży cia lub prze cię cia.
Po wy pad ku wy mie niać za wsze kom -
plet ny ze spół pa sa bez pie czeń stwa,
na wet, je że li nie są wi docz ne śla dy
uszko dzeń.

Dzie ci po ni żej 12 lat mu szą być prze -
wo żo ne na sie dze niach tyl nych przy
uży ciu od po wied nich sys te mów
ochron nych.

Nie mow lę ta i dzie ci bar dzo ma łe mo -
gą być prze wo żo ne wy łącz nie w od -
po wied nich sys te mach ochron nych,
któ re moż na ku pić lo kal nie i któ re
mu szą być za wsze uży wa ne. Upew nić
się, czy za ku pio ny sys tem ochron ny
jest zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi bez pie czeń stwa. Prze czy tać do -
kład nie i prze strze gać skru pu lat nie in -
struk cji mon ta żu do star cza nej przez
pro du cen ta sys te mu ochron ne go.

UWAGA

Ta śma pa sa bar dzo ni sko, 
po prze kąt nej mied ni cy
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PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA

Urzą dze nie zwi ja cza 
z blo ko wa niem awa ryj nym 
(Emer gen cy Loc king Re tac tor –
ELR)

Pas bez pie czeń stwa wy po sa żo ny jest
w urzą dze nie zwi ja cza z blo ko wa niem awa -
ryj nym (ELR), za pro jek to wa nym dla blo -
ko wa nia ta śmy pa sa w przy pad ku gwał -
tow ne go ha mo wa nia lub zde rze nia.
Me cha nizm zwi ja cza in ter we niu je tak że,
gdy zo sta nie gwał tow nie po cią gnię ty pas
bez pie czeń stwa, w tym przy pad ku, gdy pas
za blo ku je się, zwol nić go, aby zwi nął się
po now nie na krót kim od cin ku i po cią gnąć
uni ka jąc gwał tow nych ru chów.

Ogól ne uwa gi o uży wa niu pa sów
bez pie czeń stwa

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy śli zgnię cia
się spod pa sa bez pie czeń stwa w ra zie wy -
pad ku, usta wić część dol ną ta śmy pa sa po
prze kąt nej mied ni cy i do brze przy le ga ją -
cą prze su wa jąc część gór ną ta śmy w za -
cze pie. Część gór na ta śmy pa sa do sto su -
je się au to ma tycz nie do kor pu su pa sa że ra,
któ ry za pi na pas bez pie czeń stwa umoż li -
wia jąc mu swo bo dę ru chu.

– Dotyczy dzieci: jeśli zakłada-
ny na ramię pas bezpieczeń-

stwa uwiera w szyję lub twarz, przesuń
dziecko bliżej środka pojazdu.
– Unikaj zanieczyszczenia tkaniny pasa
bezpieczeństwa przez pasty, oleje, sub-
stancje chemiczne, a w szczególności
kwas z akumulatora. Czyszczenie moż-
na bezpiecznie wykonywać, używając ła-
godnego mydła i wody.
– Nie wkładaj żadnych przedmiotów, ty-
pu monety, zatrzaski itd., do klamer pa-
sa bezpieczeństwa i uważaj, aby na te
części nie rozlać płynów. W przypadku
dostania się do klamry bezpieczeństwa
obcych ciał pas bezpieczeństwa może nie
działać prawidłowo.
– Podczas jazdy wszystkie oparcia fo-
teli muszą się zawsze znajdować w po-
zycji pionowej, aby nie dopuścić do
zmniejszenia skuteczności pasa bez-
pieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa są
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
maksymalnej ochrony, gdy oparcia fo-
teli znajdują się w pozycji pionowej.

UWAGA

60A038

Za pi nać pas utrzy mu jąc 
wy pro sto wa ną klat kę pier sio wą 
i ple cy do brze przy le ga ją ce do
opar cia sie dze nia 

Ta śma ni sko, 
po prze kąt nej mied ni cy

60A040

Ta śma ni sko, 
po prze kąt nej 
mied ni cy

Ab so lut nie za bra nia się de -
mon to wać lub na pra wiać

ele men tów pa sów bez pie czeń stwa
i na pi na czy pa sów. Ja ka kol wiek czyn -
no ści mo gą być wy ko na ne wy łącz nie
przez wy kwa li fi ko wa ne go i au to ry zo -
wa ne go spe cja li stę. Zwra cać się za -
wsze do ASO Fia ta.

UWAGA

009-056 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:19  Pagina 33



34

Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, naciśnij
przycisk na klamrze i powoli wycofuj pas,
przytrzymując dłonią pas i/lub płytkę
zatrzaskową.

60A039

Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, usiądź
prosto w fotelu, opierając się plecami, płyt-
kę zatrzaskową zamocowaną do pasa bez-
pieczeństwa przeciągnij ruchem opasują-
cym ciało w kierunku klamry i wciskaj w
nią płytkę aż do usłyszenia charaktery-
stycznego kliknięcia.

UWA GA Słowo „CENTER” jest umiesz-
czone na klamrze służącej dla tylnego
środkowego pasa bezpieczeństwa. Klam-
ry są zaprojektowane w taki sposób, aby
uniemożliwić wsunięcie płytki zatrzasko-
wej do niewłaściwej klamry.

60A036 80J2008
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SYS TEM S. B. R. 
(SE AT BELT RE MIN DER) – 
SIE DZE NIE PO STRO NIE 
KIE ROW CY

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem S. B.
R (Se at Belt Re min der), skła da ją cy się z sy -
gna li za to ra aku stycz ne go, któ ry ra zem
z za świe ce niem się lamp ki sy gna li za cyj nej
w ze sta wie wskaź ni ków ostrze ga kie row -
cę o bra ku za pię cia wła ści we go pa sa bez -
pie czeń stwa.

Je że li przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło -
nu w po zy cji „ON” pas bez pie czeń stwa
kie row cy nie jest za pię ty:

1) Lamp ka sy gna li za cyj na sys te mu S. B. R
za świe ci się.

2) Gdy pręd kość sa mo cho du prze kro czy
15 km/h, lamp ka sy gna li za cyj na sys te mu
S. B. R bę dzie mi gać i uak tyw ni się sy -
gna li za tor aku stycz ny na oko ło 95 se -
kund.

Za pi nać po win ni za wsze pa -
sy bez pie czeń stwa za rów no

kie row ca jak i pa sa że ro wie. Po dró żo -
wa nie bez za pię tych pa sów zwięk sza
ry zy ko ob ra żeń w ra zie wy pad ku.
Przy zwy cza ić się do za pi na nia pa sów
bez pie czeń stwa przed uru cho mie niem
sil ni ka.

UWAGA

79JF002

3) Po za koń cze niu cy klu opi sa ne go
w punk cie 2), lamp ka sy gna li za cyj na sys -
te mu S. B. R bę dzie się świe cić aż pas
bez pie czeń stwa na sie dze niu kie row cy
nie zo sta nie za pię ty.

Je że li po za pię ciu pa sa bez pie czeń stwa, kie -
row ca ro ze pnie go po now nie, sys tem 
S. B. R uak tyw ni się po now nie roz po czy -
na jąc od cy klu 1) lub 2) w za leż no ści od
pręd ko ści sa mo cho du. Je że li pręd kość sa -
mo cho du jest mniej sza od 15 km/h sys tem
S. B. R uak tyw ni się roz po czy na jąc od cy -
klu 1), je że li pręd kość sa mo cho du jest
wyż sza od 15 km/h sys tem S. B. R. uak tyw -
ni się roz po czy na jąc od cy klu 2).

Sys tem S. B. R dez ak ty wu je się au to ma -
tycz nie po za pię ciu pa sa bez pie czeń stwa
lub po wy łą cze niu sil ni ka.
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URZĄ DZE NIE MO CU JĄ CE
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Upew nić się czy ta śma pa sa bez pie czeń -
stwa jest za mo co wa na w od po wied nich
urzą dze niach w ta ki spo sób, aby nie za plą -
ta ła się w opar ciu, w za wia sach lub pro -
wad ni cach sie dze nia.

RE GU LA CJA WY SO KO ŚCI
URZĄ DZE NIA MO CU JĄ CE GO
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Wyreguluj wysokość mocowania ramie-
niowego tak, aby pas służący do zabezpie-
czenia ramienia przebiegał przez środek
wyeksponowanej strony barku. Aby prze-
mieścić pas wyżej, przesuń mocowanie do
góry. Aby przemieścić pas niżej, przesuń
mocowanie w dół, pociągając na zewnątrz
pokrętło blokujące. Po dokonaniu regula-
cji, upewnij się, że mocowanie jest wła-
ściwie zablokowane.

64J198

Część gór na ta śmy pa sa mu -
si prze cho dzić w oko ło po ło -

wie od le gło ści po mię dzy koń cem ra -
mie nia i szy ją oso by, któ ry go za pi na.
Nie mo że przy le gać do twa rzy lub
szyi, ani też nie mo że spa dać z ra mie -
nia. Nie pra wi dło we wy re gu lo wa nie
pa sa bez pie czeń stwa mo że zmniej szyć
sku tecz ność w ra zie wy pad ku.

UWAGA

79J035

009-056 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:19  Pagina 36



37

SYS TE MY CHRO NIĄ CE DZIE CI

Fiat za le ca uży wa nie od po wied nich sys te -
mów ochron nych dla bez piecz ne go prze -
wo że nia dzie ci. Na ryn ku do stęp ne są ak -
tu al nie róż ne ty py sys te mów chro nią ce
dzie ci; upew nić się czy ku pio ny sys tem od -
po wia da prze pi som praw nym do ty czą cym
bez pie czeń stwa.

Wszyst kie sys te my chro nią ce dzie ci prze -
wi dzia ne są do mo co wa nia na sie dze niach
w sa mo cho dzie za rów no za po mo cą pa -
sów bez pie czeń stwa te go sa mo cho du jak
i za po mo cą spe cjal nych uchwy tów mo cu -
ją cych wbu do wa nych w sie dze nie. Fiat za -
le ca prze wo że nie dzie ci na sie dze niach tyl -
nych, po nie waż jak po ka zu ją sta ty sty ki jest
to po zy cja naj bar dziej bez piecz na w ra zie
zde rze nia.

SPRAW DZE NIE PA SÓW
BEZ PIE CZEŃ STWA

Kon tro lo wać okre so wo stan pa sów bez -
pie czeń stwa, aby zwe ry fi ko wać per fek cyj -
ne funk cjo no wa nie. Kon tro lo wać stan ta -
śmy pa sa, gniazd za cze pów, za cze pów
mo co wa nia, zwi ja czy, urzą dzeń mo cu ją -
cych i prze lo tek prze su wa nia ta śmy. Wy -
mie niać pas je że li jest uszko dzo ny lub funk -
cjo nu je nie pra wi dło wo.

65D209S

Wy mie nić pas w przy pad ku
nie pra wi dło we go funk cjo no -

wa nia. Skon tro lo wać wszyst kie ele -
men ty pa sów bez pie czeń stwa po wy -
pad ku. Po wy pad ku wy mie niać
za wsze kom plet ny ze spół pa sa bez pie -
czeń stwa, na wet je że li nie są wi docz -
ne śla dy uszko dzeń. Wy mie niać pas
bez pie czeń stwa w przy pad ku ak ty wa -
cji na pi na czy (to jest w ra zie wy pad -
ku, któ ry spo wo do wał ak ty wa cję
przed nich po du szek po wietrz nych).

UWAGA

60G332S

Ab so lut nie za bra nia się de -
mon to wać lub na pra wiać

ele men tów pa sów bez pie czeń stwa
i na pi na czy. Ja ka kol wiek czyn no ści
mo gą być wy ko na ne wy łącz nie przez
wy kwa li fi ko wa ne go i au to ry zo wa ne -
go spe cja li stę. Zwra cać się za wsze do
ASO Fia ta.

UWAGA
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(Kra je Unii eu ro pej skiej)

Aby za in sta lo wać sys tem chro nią cy dzie -
ci patrz opis w roz dzia le „Sys te my chro -
nią ce dzie ci dla Kra jów eu ro pej skich”.

In sta la cja sys te mów chro nią cych dzie ci:

❒ Tra dy cyj ne sys te my chro nią ce dzie ci
(mo co wa ne pa sem bez pie czeń stwa)
prze wi dzia ne są tyl ko dla sie dze nia tyl -
ne go le we go.

UWA GA Prze strze gać prze pi sów praw nych
do ty czą cych sys te mów chro nią cych dzie ci.

W ra zie ko niecz no ści prze wo że nia dziec ka
na sie dze niu przed nim w fo te li ku zwró co -
nym do przo du wy re gu lo wać sie dze nie pa -
sa że ra w po zy cję jak naj bar dziej cof nię tą.

79J221

79J222

79J223

Fo te lik dla nie mow ląt – tyl ko dla sie dzeń tyl nych

Fo te lik dla dzie ci

Fo te lik dla mło dzie ży

Nie umiesz czać fo te li ków dla
dzie ci zwró co nym prze ciw nie

do kie run ku jaz dy na sie dze niu przed -
nim, je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w po dusz kę po wietrz ną dla pa sa że ra
sie dze nia przed nie go. Ak ty wa cja po -
dusz ki po wietrz nej w przy pad ku zde -
rze nia mo że spo wo do wać na wet
śmier tel ne ob ra że nia dziec ka. Część
tyl na fo te li ka w rze czy wi sto ści znaj -
do wa ła by się zbyt bli sko stre fy roz kła -
da nia się po dusz ki po wietrz nej.

UWAGA

65D607

Na ry sun kach po ka za ny jest
wy łącz nie przy kład mon ta żu.

Mon to wać fo te lik zgod nie z in struk cją
obo wiąz ko wo do nie go za łą czo ną.

UWAGA
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Gdy in sta lu je się fo te lik dla
dziec ka na sie dze niu tyl nym,

wy re gu lo wać sie dze nie przed nie w po -
zy cję prze su nię tą jak naj bar dziej do
przo du, aby sto py dziec ka nie do ty ka -
ły opar cia sie dze nia co w kon se kwen -
cji mo że spo wo do wać ob ra że nia w ra -
zie wy pad ku.

UWAGA

Je że li sys tem chro nią cy nie
jest do brze za mo co wa ny

w sa mo cho dzie, dziec ko mo że do znać
ob ra żeń w ra zie wy pad ku. Prze strze -
gać skru pu lat nie za le ceń po da nych
po ni żej i in struk cji mon ta żu do star -
cza nej przez pro du cen ta fo te li ka.

UWAGA

65D608 65D609

Nie umiesz czać fo te li ków dla
dzie ci na sie dze niu przed nim,

je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w bocz ne po dusz ki po wietrz ne. Ak ty -
wa cja po dusz ki po wietrz nej w ra zie
zde rze nia mo że spo wo do wać po waż -
ne ob ra że nia dziec ka.

UWAGA

Nie umiesz czać fo te li ków dla
dzie ci zwró co nych prze ciw -

nie do kie run ku jaz dy na sie dze niu tyl -
nym środ ko wym, po nie waż w ra zie
wy pad ku lub gwał tow ne go ha mo wa -
nia, pod ło kiet nik tyl ny (dla wer sji/ryn -
ków gdzie prze wi dzia no) mo że ob ni -
żyć się przy pad ko wo po wo du jąc
ob ra że nia dziec ka. 

UWAGA
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X

X

X

X 

X

X

X

X

X 

X

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

SYS TE MY CHRO NIĄ CE DZIE CI DLA KRA JÓW UE 

SYS TE MY CHRO NIĄ CE DZIE CI

W ta be li po ni żej po da no do sto so wa nie sie dzeń pa sa że rów do prze wo że nia i mon ta żu fo te li ków dla dzie ci. Dla prze wo że nia dzie ci
po ni żej 12 lat lub niż szych od 1,50 m, uży wać urzą dzeń chro nią cych zgod nych z Re gu la mi nem eu ro pej skim CEE -R44, któ ry okre śla
mon to wal ność fo te li ków dla dzie ci, od no sząc się do po ni żej ta be li.

Do sto so wa nie sie dzeń przed nich dla uży cia tra dy cyj nych fo te li ków dla dzie ci 
(mo co wa nych za po mo cą pa sa bez pie czeń stwa) – Ta be la in for ma cyj na

Za kres ma sy Sie dze nie (lub in na po zy cja) 

Pa sa żer Tyl ne Tyl ne Po śred nie Po śred nie 
przed ni ze wnętrz ne środ ko we ze wnętrz ne środ ko we

gru pa 0 do 10 kg

gru pa 0+ do 13 kg

gru pa 1 9-18 kg

gru pa 2 15-25 kg

gru pa 3 22-36 kg

OPIS
U = od po wied nie dla sys te mów ochron nych ka te go rii „Uni ver sa le” dla po da nych za kre sów ma so wych.
UF = od po wied nie dla sys te mów ochron nych zwró co nych w kie run ku jaz dy ka te go rii „Uni wer sal na” dla po da nych za kre sów wa -
go wych.
X = nie od po wied nie dla dzie ci w wska za nych za kre sach ma sy.
ND = nie do stęp ny.
* Sys te my chro nią ce ISO FIX mo gą być usta wia ne za rów no z le wej jak i z pra wej stro ny.
UWA GA „Uni ver sa le” jest ka te go rią prze wi dzia ną przez Re gu la min eu ro pej ski CEE -R44.

U (tyl ko le we)

U (tyl ko le we)

U (tyl ko le we)*

UF (tyl ko le we)

UF (tyl ko le we)
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F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A

ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2

ISO/F2X
ISO/F3

ND
ND
ND  
ND 
ND
ND 
ND 
ND 
ND 
ND
ND 
ND 
ND

X
X
IL 
IL
IL

IL (1)
IL

IL (1)
IL, IUF
IL, IUF
IL, IUF

ND 
ND 

ND
ND
ND  
ND 
ND
ND 
ND 
ND 
ND 
ND
ND 
ND 
ND

ND
ND
ND  
ND 
ND
ND 
ND 
ND 
ND 
ND
ND 
ND 
ND

ND
ND
ND  
ND 
ND
ND 
ND 
ND 
ND 
ND
ND 
ND 
ND

ND
ND
ND  
ND 
ND
ND 
ND 
ND 
ND 
ND
ND 
ND 
ND

Do sto so wa nie sie dzeń pa sa że rów dla uży cia fo te li ków ISO FIX dla dzie ci – Ta be la in for ma cyj na

Za kres wa gi
Kla sa

Po zy cja fo te li ka ISO FIX

wzro stu Mo co wa nie Pa sa żer Tyl ne Tyl ne Po śred nie Po śred nie In ne 
przed ni ze wnętrz ne środ ko we ze wnętrz ne środ ko we sie dze nia

niemowlęta

grupa 0 do 10 kg
grupa 0+ do 13 kg

grupa 1 9-18 kg

grupa 2 15-25 kg
grupa 3 22-36 kg

(1) Przedni fotel powinien być umieszczony pomiędzy skrajnym przednim położeniem a położeniem ustalonym przez 7 karbów w kierunku
wstecz od skrajnego położenia przedniego.

OPIS
IUF = odpowiednie dla systemów ISOFIX przedniego zagłówka dla dzieci, kategorii uniwersalnej, zatwierdzonych do stosowania w tej grupie

wagowej, Fiat zaleca RÖMER DUO plus, dostępne w Lineaccessori Fiat.
IL = odpowiednie dla szczególnych systemów zabezpieczeń ISOFIX należących do kategorii „specyficznej dla pojazdu”, „ograniczonej” lub

„półuniwersalnej”. System zabezpieczeń dla dzieci ISOFIX musi być zatwierdzony dla rozważanego typu pojazdu.
X = Pozycja ISOFIX nieodpowiednia dla systemów zabezpieczeń dla dzieci ISOFIX w tej grupie wagowej i/lub tej klasie rozmiarów.
ND = nie do stęp ny.
UWA GA „Uni ver sa le” jest ka te go rią prze wi dzia ną przez Re gu la min eu ro pej ski CEE -R44.
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IN STA LA CJA Z PA SEM 
BEZ PIE CZEŃ STWA ŚRU BA/
RA MIĘ 
(Do stęp na tyl ko dla usta wie nia na
czę ści le wej sie dze nia tyl ne go)

OSTRZE ŻE NIE Pod nieść cał ko wi cie za -
głó wek przed umiesz cze niem fo te li ka na
sie dze niu tyl nym.

Pas bez pie czeń stwa ty pu ELR

79J224

Za mon to wać fo te lik prze -
strze ga jąc skru pu lat nie in -

struk cji do star czo nej przez Pro du cen -
ta sys te mu chro nią ce go.

UWAGA

Spraw dzić, czy pas bez pie czeń stwa jest za -
pię ty pra wi dło wo.

Po ru szać fo te li kiem we wszyst kich kie run -
kach, aby spraw dzić czy jest za mo co wa ny
pra wi dło wo.

IN STA LA CJA Z MO CO WA NIA MI
TY PU ISO FIX

Sie dze nia tyl ne bocz ne sa mo cho du wy po -
sa żo ne są w spe cjal ne mo co wa nia dol ne
i drąż ki łą czą ce dla mon ta żu fo te li ka dla
dziec ka ty pu ISO FIX. Mo co wa nia umiesz -
czo ne są po mię dzy czę ścią dol ną oparć
i po du szek sie dzeń tyl nych bocz nych.

79J058

Fo te lik ty pu ISO FIX mu si być
mon to wa ny wy łącz nie na sie -

dze niach tyl nych bocz nych i nie mo że
być mon to wa ny na sie dze niu tyl nym
środ ko wym.

UWAGA Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w mo co -
wa nia gór ne, po stę po wać zgod nie z in struk -
cja mi do star cza ny mi przez Pro du cen ta fo -
te li ka do ty czą cy mi uży cia tych mo co wań.

63J020

Prze strze gać in struk cji mon -
ta żu fo te li ka ISO FIX do star -

cza nej przez Pro du cen ta. Po za mon -
to wa niu po ru szać fo te li kiem we
wszyst kich kie run kach (przede wszyst -
kim w przód), aby spraw dzić, czy
drąż ki łą czą ce są za blo ko wa ne do -
kład nie w mo co wa niach.

UWAGA
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Ge ne ral nie pro ce du ra jest na stę pu ją ca:

❒ Pod nieść cał ko wi cie za głó wek tyl ny.

OSTRZE ŻE NIE Przed za mon to wa niem
fo te li ków dla dzie ci, wy re gu lo wać za głó -
wek w po zy cję mak sy mal nie pod nie sio ną
(cał ko wi cie wy su nię ty).

❒ Wy rów nać ręcz nie koń ców ki drąż ków
mo cu ją cych jak po ka za no na ry sun ku,
zwra ca jąc uwa gę, aby nie przy gnieść
pal ców.

❒ Wci snąć fo te lik w mo co wa nia, tak aby
za blo ko wać koń ców ki drąż ków w mo -
co wa niach. Upew nić się, czy fo te lik jest
za blo ko wa ny.

78F114 54G183 54G184

❒ Aby uła twić mon taż prze chy lić sie dze -
nie do ty łu (je że li jest to moż li we).

❒ Usta wić fo te lik na sie dze niu tyl nym
wsu wa jąc drąż ki łą czą ce w mo co wa nia
po mię dzy opar ciem i po dusz ką sie dze -
nia.
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❒ Po łą czyć pas przy trzy mu ją cy gór ny
z od po wied nim mo co wa niem i za blo -
ko wać go zgod nie z in struk cja mi do star -
cza ny mi przez Pro du cen ta fo te li ka.
Spraw dzić czy pas jest pra wi dło wo po -
łą czo ny z od po wied nim mo co wa niem,
a nie z pier ście nia mi mo cu ją cy mi ba gaż
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no).

Upew nić się czy pas nie jest
po łą czo ny z pier ście nia mi

mo cu ją cy mi ba gaż (dla wer sji/ryn ków
gdzie prze wi dzia no). Błęd ne po łą cze -
nie re du ku je ak cję przy trzy my wa nia
wy wie ra ną przez pas.

UWAGA

❒ Chwy cić część przed nią fo te li ka i na ci -
snąć fo te lik sil nie w stro nę opar cia n sie -
dze nia, tak, aby po łą czyć go do kład nie
z drąż ka mi. Spraw dzić pra wi dło we za mo -
co wa nie pró bu jąc po ru szać fo te li kiem
we wszyst kich kie run kach (przede
wszyst kim w przód).

❒ Pod nieść opar cie je że li zo sta ło zło żo ne
po przed nio.

❒ Za mo co wać pas przy trzy mu ją cy gór ny
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)
w spo sób opi sa ny w roz dzia le na stęp -
nym „Mon taż fo te li ka za po mo cą pa sa
przy trzy mu ją ce go gór ne go”

MON TAŻ FO TE LI KA ZA 
PO MO CĄ PA SA 
PRZY TRZY MU JĄ CE GO 
GÓR NE GO

Nie któ re urzą dze nia chro nią ce dzie ci wy -
ma ga ją uży cia pa sa przy trzy mu ją ce go gór -
ne go. Mo co wa nia pa sa przy trzy mu ją ce go
gór ne go znaj du ją się w czę ści tyl nej opar -
cia i ich ilość zmie nia sie w za leż no ści od
ty pu wy po sa że nia sa mo cho du.

Aby za mon to wać fo te lik wy ko nać na stę -
pu ją cą pro ce du rę:

❒ Wy jąć za sło nę ba gaż ni ka.

❒ Za mo co wać fo te lik do sie dze nia tyl ne -
go zgod nie z pro ce du rą opi sa ną po -
przed nio.

54G185 79JF003
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❒ Prze su nąć pas przy trzy my wa nia gór ny
jak po ka za no na ry sun ku. (Patrz: punkt
„Zagłówki”, gdzie zamieszczono szcze-
gółowe informacje dotyczące sposobu
podnoszenia i opuszczania zagłówka).

❒ Upew nić się że żad ne ob cią że nie nie in -
ter fe ru je z pa sem.

PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA 
Z NA PI NA CZA MI
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

86G032

Ty p1

Ty p2

63J269

i/lub

ety kie ta

W tym roz dzia le in struk cji
ob słu gi opi sa no PA SY BEZ -

PIE CZEŃ STWA Z NA PI NA CZA MI
za in sta lo wa ne w Wa szym sa mo cho -
dzie. Za le ca my prze czy tać i prze strze -
gać uważ nie wska zó wek w nim po da -
nych, aby mak sy mal nie zmniej szyć
ry zy ko ob ra żeń, na wet śmier tel nych.

UWAGA

Je że li Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest
w pa sy bez pie czeń stwa z na pi na cza mi,
w czę ści dol nej przed nich pa sów bez pie -
czeń stwa znaj du je się ta blicz ka za wie ra ją -
ca li te rę „P” i /lub „PRE”, jak po ka za no
na ry sun ku. Uży wa nie pa sów bez pie czeń -
stwa z na pi na cza mi jest iden tycz ne jak uży -
wa nie pa sów bez pie czeń stwa tra dy cyj nych.

Za le ca my prze czy tać ten roz dział i roz dział
na stęp ny „Sys te my ochron ne do dat ko we
(air bag)” dla po głę bie nia zna jo mo ści sys -
te mów ochron nych. 

Dzia ła nie pa sów bez pie czeń stwa z na pi na -
cza mi jest po łą czo ne z SYS TE MA MI
OCHRON NY MI DO DAT KO WY MI (Air
bag); czuj ni ki i cen tral ka elek tro nicz na kon -
tro li „air bag” w rze czy wi sto ści, ste ru je
tak że na pi na cza mi. W kon se kwen cji na -
pi na cze uak tyw nia ją się, gdy zo sta ną uak -
tyw nio ne po dusz ki po wietrz ne. Dla do -
dat ko wych in for ma cji i wska zó wek, łącz nie
z ob słu gą pa sów bez pie czeń stwa z na pi na -
cza mi, od nieść się do opi su w obec nym
roz dzia le i ostrze żeń przed sta wio nych
w roz dzia le „Sys te my ochron ne do dat ko -
we (air bag)”.
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Na pi na cze, umiesz czo ne są w zwi ja czach
przed nich pa sów bez pie czeń stwa, wy wie -
ra ją na nie dzia ła nie w przy pad ku zde rze -
nia czo ło we go, co fa jąc o kil ka cen ty me -
trów ta śmę pa sa, gwa ran tu jąc do kład ne
przy le ga nie ta śmy pa sa bez pie czeń stwa do
oso by, któ ra go za pię ła. Uak tyw nie nie na -
pi na cza po wo du je za blo ko wa nie od po -
wied nie go urzą dze nia zwi ja cza. Pod czas in -
ter wen cji na pi na cza wy dzie la się nie wiel ka
ilość dy mu. Dym ten nie jest szko dli wy
i nie ozna cza po ża ru w sa mo cho dzie.

Wszyst kie oso by w sa mo cho dzie (kie row -
ca i pa sa że ro wie) zo bo wią za ni są do za pi -
na nia za wsze pa sów bez pie czeń stwa, za -
rów no tych tra dy cyj nych jak
i wy po sa żo nych w na pi na cze, aby zmniej -
szyć ry zy ko po waż nych ob ra żeń, na wet
śmier tel nych, w ra zie wy pad ku.

Pa sy po win ny być za pię te przy opar ciu sie -
dze nia w po zy cji wy pro sto wa nej i ple cach
do brze przy le ga ją cych do opar cia. Część
dol na pa sa mu si przy le gać do mied ni cy,
a nie do tu ło wia. Nie prze su wać się do
przo du lub w bok. Od nieść się do roz dzia -
łów „Re gu la cja sie dzeń” i „Pa sy bez pie -
czeń stwa i sys te my chro nią ce dzie ci”. 

Zauważ, że napinacze wraz z poduszkami
powietrznymi uruchamiają się w przypad-
kach poważnych zderzeń czołowych,
w rze czy wi sto ści nie są za pro jek to wa ne
dla ak ty wa cji w przy pad ku ude rzeń z ty -
łu, zde rzeń bocz nych, wy wró ce nia się sa -
mo cho du lub zde rze niach czo ło wych o ni -
skiej ener gii. Na pi nacz pa sa bez pie czeń -
stwa jest jed no ra zo we go użyt ku. Po uak -
tyw nie niu się na pi na czy (a więc po uak tyw -
nie niu po du szek po wietrz nych) zwró cić się
moż li wie jak naj szyb ciej do ASO Fia ta, aby
je wy mie nić.

Je że li po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu
w po zy cję „ON” lamp ka sy gna li za cyj na
„AIR BAG” w ze sta wie wskaź ni ków nie
mi ga, za pa li się na krót ko lub po zo sta nie
za pa lo na dłu żej niż 10 se kund lub za pa li się
pod czas jaz dy moż li we jest, że wy stą pi ło
uszko dze nie sys te mów ochron nych (na pi -
na czy lub po du szek po wietrz nych air bag).
Zwró cić się moż li wie jak naj szyb ciej do
ASO Fia ta, aby spraw dzić sys te my.

In ter wen cje zwią za ne z ob -
słu gą na pi na czy, ich kom po -

nen tów lub prze wo dów mu szą być
wy ko ny wa ne wy łącz nie przez au to -
ry zo wa ne go spe cja li stę w ASO Fia ta.
In ter wen cje wy ko na ne nie od po wied -
nio lub błęd nie mo gą spo wo do wać
przy pad ko we uak tyw nie nie na pi na -
czy lub utra tę ich sku tecz no ści. Ry zy -
ko ob ra żeń.

UWAGA

Aby unik nąć uszko dze nia lub przy pad ko -
we go uak tyw nie nia na pi na czy, spraw dzić,
czy aku mu la tor jest odłą czo ny i czy wy -
łącz nik za pło nu znaj du je się w po zy cji
„LOCK” przy naj mniej 90 se kund przed
wy ko na niem ja kiej kol wiek in ter wen cji
w in sta la cji elek trycz nej sa mo cho du.

Prze wo dy i ko nek to ry na pi na czy po sia da -
ją izo la cję ko lo ru żół te go (ta śma lub osło -
na); nie do ty kać ele men tów lub prze wo -
dów na pi na czy. W przy pad ku zło mo wa nia
sa mo cho du zwró cić się do ASO Fia ta.
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SYS TE MY OCHRON NE
DO DAT KO WE
(AIR BAG)
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) 1

2

3

3

44

5

5

6

7

8

8

79J115

W tym roz dzia le in struk cji ob -
słu gi opi sa ne są SYS TE MY

OCHRON NE DO DAT KO WE (AIR
BAG) za in sta lo wa ne w Wa szym sa mo -
cho dzie. Za le ca my prze czy tać i prze -
strze gać uważ nie wska zó wek w nim po -
da nych, aby mak sy mal nie zmniej szyć
ry zy ko ob ra żeń, na wet śmier tel nych.

UWAGA

Oprócz pa sów bez pie czeń stwa, sa mo chód
wy po sa żo ny jest w sys tem ochron ny do -
dat ko wy (air bag), skła da ją cy się z na stę -
pu ją cych kom po nen tów:

1 Air bag kie row cy

2 Air bag pa sa że ra przed nie go

3 Air bag bocz ny (dla wer sji/ryn ków,
gdzie prze wi dzia no)

3 Air bag bocz ny ty pu „kur ty ny po -
wietrz nej” (za bez pie cze nia gło wy – dla
wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

5 Na pi na cze

6 Cen tral ka air bag

7 Czuj nik roz po zna nia zde rzeń czo ło -
wych

8 Czuj nik roz po zna nia zde rzeń bocz -
nych (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze -
wi dzia no)
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AIR BAG PRZED NIE

Po dusz ka po wietrz na kie row cy umiesz czo -
na jest w od po wied nim gnieź dzie w środ -
ku kie row ni cy, na to miast po dusz ka po -
wietrz na pa sa że ra przed nie go znaj du je się
w de sce roz dziel czej po stro nie pa sa że ra.
Umiesz cze nie obu po du szek po wietrz nych
iden ty fi ko wa ne jest na pi sem „SRS AIR BAG”
na po kry wach po du szek po wietrz nych.

Je że li po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu
w po zy cję „ON” lamp ka sy gna li za cyj na
„AIR BAG” w ze sta wie wskaź ni ków nie
mi ga, po zo sta nie za pa lo na lub za pa li się
pod czas jaz dy moż li we jest, że wy stą pi ło
uszko dze nie sys te mów ochron nych (na pi -
na czy lub air bag) (dla wer sji/ryn ków, gdzie
prze wi dzia no) Zwró cić się moż li wie jak
naj szyb ciej do ASO Fia ta, aby spraw dzić
sys te my.

63J030

80JS026 80J2009

60G032

Pro mień uak tyw nie nia przy zde rze niu
czo ło wym

Nie na kle jać taśm sa mo przy -
lep nych lub in nych przed mio -

tów na kie row ni cę, na po kry wę 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, gdyż mo gą utrud nić pra wi dło we
otwar cie po dusz ki po wietrz nej pa sa -
że ra (np. te le fo ny ko mór ko we) i spo -
wo do wać po waż ne ob ra że nia pa sa że -
rów w sa mo cho dzie.

UWAGA
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Jeśli musisz użyć zabezpieczenia dziecka na
przednim fotelu pasażera w pozycji przo-
dem do kierunku jazdy, przesuń ten fotel
możliwie najdalej do tyłu. Aby znaleźć in-
formacje szczegółowe dotyczące sposobu
zabezpieczenia dziecka, patrz: podpunkt
„Pasy bezpieczeństwa i systemy zabezpie-
czenia dzieci” w niniejszym punkcie.

Przednie poduszki powietrzne są zapro-
jektowane dla napełniania się podczas po-
ważnych zderzeń czołowych, nie są jed nak
za pro jek to wa ne dla uak tyw nie nia się
w przy pad ku ude rzeń z ty łu, zde rzeń bocz -
nych, wy wró ce niu się sa mo cho du lub zde -
rzeń czo ło wych o ni skiej ener gii, po nie waż
nie ofe ru ją żad nej do dat ko wej ochro ny
w te go ty pu ko li zjach. Pa mię tać po nad to,
że w ra zie wy pad ku po dusz ka po wietrz -
na uak tyw ni się tyl ko raz, dla te go na le ży
mieć za wsze za pię te pa sy bez pie czeń stwa,
któ re speł nia ją na to miast ro lę ochron ną
przy wszyst kich in nych ru chach sa mo cho -
du, któ re mo gą wy stą pić pod czas te go wy -
pad ku.

65D236A 65D237A

Po dusz ki po wietrz ne NIE za stę pu ją pa sów
bez pie czeń stwa. Aby być mak sy mal nie
chro nio nym w przy pad ku ko li zji ZA PI -
NAĆ ZA WSZE PA SY BEZ PIE CZEŃ -
STWA, ma jąc świa do mość, że żad ne urzą -
dze nie bez pie czeń stwa nie jest w sta nie
za po biec wszyst kim róż nym moż li wym ob -
ra że niom w ra zie wy pad ku.

Po dusz ki po wietrz ne nie za -
stę pu ją pa sów bez pie czeń -

stwa, ale zwięk sza ją ich sku tecz ność.
Wszyst kie oso by w sa mo cho dzie (kie -
row ca i pa sa że ro wie) zo bo wią za ni są
za pi nać za wsze pa sy bez pie czeń stwa,
tak że je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w po dusz ki po wietrz ne, aby zmniej szyć
ry zy ko po waż nych ob ra żeń, na wet
śmier tel nych, w ra zie wy pad ku.

UWAGA

Nie umiesz czać fo te li ków dla
dzie ci zwró co nych prze ciw -

nie do kie run ku jaz dy na sie dze niu
przed nim, je że li sa mo chód wy po sa żo -
ny jest w przed nią po dusz kę po wietrz -
ną pa sa że ra. Ak ty wa cja po dusz ki po -
wietrz nej w przy pad ku zde rze nia
mo że spo wo do wać na wet śmier tel ne
ob ra że nia dziec ka. Część tyl na fo te li -
ka w rze czy wi sto ści znaj do wa ła by się
zbyt bli sko stre fy roz kła da nia się po -
dusz ki Air Bag.

UWAGA

65D607

Przed nie po dusz ki po wietrz ne nie uak tyw nia ją się 
w na stę pu ją cych przy pad kach

Przed nie po dusz ki po wietrz ne mo gą nie uak tyw nić się 
w na stę pu ją cych przy pad kach
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AIR BAG BOCZ NE I AIR BAG
BOCZ NE TY PU „KUR TY NY”
(za bez pie cze nia gło wy)
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Air bag bocz ne (dla wer sji/ryn ków, gdzie
prze wi dzia no) umiesz czo ne są w czę ści ze -
wnętrz nej opar cia, to jest od stro ny drzwi.
Po ło że nie air bag bocz nych iden ty fi ko wa -
ne jest po przez na pis „SRS AIR BAG” znaj -
du ją cy się na po kry wie air bag.

Ta blicz ka Air bag

Ta blicz ka umiesz czo na na dasz ku prze ciw -
sło necz nym.

63J115 77J052

AVERTISSEMENTWARNING
ADVERTENCIA WARNUNG
ATTENZIONE WAARSCHUWING
VIGYÁZAT

GB

F

E

D

I

NL

H

57L20203

009-056 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:19  Pagina 50



51

Air bag bocz ne ty pu „kur ty ny” (za bez pie -
cze nie gło wy – dla wer sji/ryn ków gdzie
prze wi dzia no) umiesz czo ne są w po szy ciu
da chu. Po ło że nie air bag bocz nych ty pu
„kur ty ny” iden ty fi ko wa ne jest po przez na -
pis „SRS AIR BAG” znaj du ją cy się na po -
kry wie air bag.

80JM146

Nie umiesz czać fo te li ków dla
dzie ci na sie dze niu przed nim,

je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w bocz ne po dusz ki po wietrz ne. Ak ty -
wa cja po dusz ki po wietrz nej w ra zie
zde rze nia mo że spo wo do wać po waż -
ne ob ra że nia dziec ka.

UWAGA

80JM032

Pro mień uak tyw nie nia przy zde rze niu bocz nym

54G027

Air bag bocz ne i air bag bocz ne ty pu „kur ty ny” 
nie uak tyw nia ją się w na stę pu ją cych przy pad kach

Nie opie rać gło wy, ra mion
lub łok ci o drzwi, szy by

i w po bli żu prze strze ni roz kła da nia się
bocz nych po du szek po wietrz nych
chro nią cych gło wę (Win dow bag), aby
unik nąć moż li wych ob ra żeń pod czas
fa zy na peł nia nia

UWAGA

Nie wy sta wiać ni gdy gło wy,
ra mion i łok ci po za szy by.

UWAGA
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Boczne poduszki powietrzne i boczne kur-
tynowe poduszki powietrzne są zaprojek-
towane tak, aby napełniały się w przypad-
ku poważnych zderzeń bocznych, nie są
jed nak za pro jek to wa ne dla uak tyw nie nia
się w przy pad ku ude rzeń z ty łu, zde rzeń
bocz nych, wy wró ce niu się sa mo cho du lub
zde rzeń czo ło wych o ni skiej ener gii, po -
nie waż nie ofe ru ją żad nej do dat ko wej
ochro ny w te go ty pu ko li zjach. Pa mię tać
po nad to, że w ra zie wy pad ku po dusz ka
po wietrz na uak tyw ni się tyl ko raz, dla te -
go na le ży mieć za wsze za pię te pa sy bez -
pie czeń stwa, któ re speł nia ją na to miast ro -
lę ochron ną przy wszyst kich in nych ru -
chach sa mo cho du, któ re mo gą wy stą pić
pod czas te go wy pad ku.

54G028

Air bag bocz ne i air bag bocz ne ty pu „kur ty ny” mo gą
nie uak tyw nić się w na stę pu ją cych przy pad kach

FUNK CJO NO WA NIE SYS TE MU
AIR BAG

W przy pad ku zde rze nia czo ło we go, cen -
tral ka elek tro nicz na prze twa rza sy gna ły
gwał tow ne go zwol nie nia prze sy ła ne przez
czuj ni ki roz po zna nia i uak tyw nia, gdy jest
to ko niecz ne, na peł nia nie po du szek po -
wietrz nych. Je że li sa mo chód wy po sa żo ny
jest w bocz ne po dusz ki po wietrz ne i bocz -
ne ty pu „kur ty ny” w ra zie 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 ni ki i uak tyw -
nia, gdy jest to ko niecz ne, na peł nia nie po -
du szek po wietrz nych. Ga zem uży wa nym
dla na peł nia nia po du szek po wietrz nych jest
azot lub ar gon. Po dusz ka po wietrz na na -
peł nia jąc się chro ni gło wy (tyl ko po dusz ki
po wietrz ne przed nie i po dusz ki po wietrz -
ne bocz ne ty pu „kur ty ny”) i czę ści gór ną
tu ło wia. Ak ty wa cja i dez ak ty wa cja po du -
szek po wietrz nych jest na tych mia sto wa,
nie za sła nia wi do ku i nie utrud nia ła twe -
go wyj ścia z sa mo cho du.

Po dusz ki po wietrz ne NIE za stę pu ją pa sów
bez pie czeń stwa. Aby być mak sy mal nie
chro nio nym w przy pad ku ko li zji ZA PI -
NAĆ ZA WSZE PA SY BEZ PIE CZEŃ -
STWA, ma jąc świa do mość, że żad ne urzą -
dze nie bez pie czeń stwa nie jest w sta nie
za po biec wszyst kim róż nym moż li wym ob -
ra że niom w ra zie wy pad ku.

Po dusz ki po wietrz ne nie za -
stę pu ją pa sów bez pie czeń -

stwa, ale zwięk sza ją ich sku tecz ność.
Wszyst kie oso by w sa mo cho dzie (kie -
row ca i pa sa że ro wie) zo bo wią za ni są
za pi nać za wsze pa sy bez pie czeń stwa,
tak że je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w po dusz ki po wietrz ne, aby zmniej szyć
ry zy ko po waż nych ob ra żeń, na wet
śmier tel nych, w ra zie wy pad ku.

UWAGA
65D610
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Po dusz ki po wietrz ne uak tyw nia ją się bar -
dzo szyb ko i z od po wied nią si łą, aby zre -
du ko wać po waż ne ob ra że nia w ra zie wy -
pad ku. Ak ty wa cja na tych mia sto wa
po du szek po wietrz nych mo że jed nak że
spo wo do wać nie wiel kie pro ble my zwią za -
ne z po draż nie niem skó ry twa rzy. Uru cho -
mie nie po dusz ki po wietrz nej wy wo łu je
dość sil ny ha łas, nie wiel ka emi sję py łu i dy -
mu nie szko dli wych dla zdro wia, któ re nie
ozna cza ją po ża ru sa mo cho du. Warunki te
nie są niebezpieczne i nie oznaczają pożaru
w pojeździe. Pamiętaj jednak, że niektóre
podzespoły poduszek powietrznych przez
krótką chwilę po napełnieniu mogą być
rozgrzane.

Pas bez pie czeń stwa po ma ga w utrzy ma niu
pra wi dło wej po zy cji pod czas ak ty wa cji po -
dusz ki po wietrz nej. Wy re gu lo wać sie dze -
nie w po zy cję moż li wie jak naj bar dziej cof -
nię tą, aby utrzy mać kon tro lę nad
sa mo cho dem. Utrzy my wać opar cie w po -
zy cji wy pro sto wa nej i do brze oprzeć ple -
cy. Nie po chy lać się do przo du nad kie row -
ni cą lub de ską roz dziel czą, to sa mo
do ty czy pa sa że ra miej sca przed nie go, któ -
ry nie mo że po chy lać się do przo du lub
drze mać opie ra jąc się o drzwi. Szczegóły
dotyczące właściwej regulacji siedzeń i
pasów bezpieczeństwa, patrz: podpunkt
„Regulacja siedzeń” oraz podpunkt „Pasy
bezpieczeństwa i systemy zabezpieczenia
dzieci” w niniejszym punkcie.

54G582

Kie row ca nie mo że po chy lać
się do przo du nad kie row ni -

cą lub de ską roz dziel czą, to sa mo do -
ty czy pa sa że ra miej sca przed nie go,
któ ry nie mo że po chy lać się do przo -
du lub opie rać się o de skę roz dziel czą.
W sa mo cho dach wy po sa żo nych
w bocz ne po dusz ki po wietrz ne, pa sa -
żer miej sca przed nie go nie mo że opie -
rać się lub drze mać opie ra jąc się od
drzwi. We wszyst kich tych sy tu acjach
rze czy wi ście sie dzą cy w sa mo cho dzie
znaj du ją się zbyt bli sko stre fy roz kła -
da nie się po du szek po wietrz nych i mo -
gą od nieść po waż ne ob ra że nia. 

Nie na kle jać taśm sa mo przy lep nych
lub in nych przed mio tów na kie row ni -
cę, na de skę roz dziel czą po stro nie pa -
sa że ra, po nie waż mo gą utrud nić pra -
wi dło we otwar cie po du szek
po wietrz nych lub być wy rzu co ne
w przy pad ku in cy den tu po wo du jąc
po waż ne ob ra że nia pa sa że rów.

W sa mo cho dach wy po sa żo nych
w bocz ne po dusz ki po wietrz ne, nie za -
kła dać na opar cia sie dzeń przed nich
po krow ców, któ re mo gły by zre du ko -
wać roz kła da nie się po du szek po -
wietrz nych po wo du jąc po waż ne ob ra -
że nia. Nie in sta lo wać uchwy tów na
kub ki/bu tel ki w drzwiach, któ re przy
ak ty wa cji po du szek po wietrz nych mo -
gły by zo stać wy rzu co ne po wo du jąc
po waż ne ob ra że nia pa sa że rów.

UWAGA
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Zde rze nia o ni skiej ener gii mo gą spo wo -
do wać uszko dze nia sa mo cho du, ale nie
po wo du ją ak ty wa cji przed nich lub bocz -
nych po du szek po wietrz nych. Za le ca się
jed nak spraw dzić pra wi dło we funk cjo no -
wa nie sys te mu po du szek po wietrz nych
w ASO Fia ta po wy pad ku, na wet, je że li
zde rze nie nie spo wo do wa ło je go uak tyw -
nie nia.

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w mo duł dia -
gno stycz ny, któ ry w ra zie wy pad ku z ak ty -
wa cją po du szek po wietrz nych, otrzy mu je
da ne od no szą ce się do ca łe go ukła du air bag,
łącz nie z czuj ni ka mi.

Ob słu ga sys te mu air bag

W przy pad ku ak ty wa cji po du szek po -
wietrz nych, zwró cić się jak naj szyb ciej do
ASO Fia ta, aby wy mie nić po dusz ki po -
wietrz ne i od po wied nie kom po nen ty.

Je że li sa mo chód zo sta nie za la ny wo dą lub
za to pio ny (przede wszyst kim w stre fie
pod ło gi po stro nie kie row cy) spraw dzić
układ po du szek po wietrz nych w ASO Fia -
ta, po nie waż cen tral ka mo gła zo stać
uszko dzo na.

Ob słu ga lub wy mia na po du szek po wietrz -
nych wy ma ga za sto so wa nia pro ce dur spe -
cy ficz nych, dla te go zwró cić się wy łącz nie
do ASO Fia ta. Zgła szać za wsze oso bom
wy ko nu ją cym in ter wen cje ob słu go we, że
Wasz sa mo chód jest wy po sa żo ny w po -
dusz ki po wietrz ne.

In ter wen cje ob słu go we po du szek po -
wietrz nych, ich kom po nen tów lub prze -
wo dów mu szą być wy ko ny wa ne wy łącz nie
przez au to ry zo wa ne go spe cja li stę w ASO
Fia ta. In ter wen cje wy ko na ne nie od po -
wied nio lub błęd nie mo gą spo wo do wać
przy pad ko we uak tyw nie nie po du szek po -
wietrz nych lub utra tę ich sku tecz no ści. Ry -
zy ko ob ra żeń.

Aby unik nąć uszko dze nia lub przy pad ko -
we go uak tyw nie nia po du szek po wietrz -
nych air bag, spraw dzić, czy aku mu la tor
jest odłą czo ny i czy wy łącz nik za pło nu znaj -
du je się w po zy cji „LOCK” przy naj mniej
90 se kund przed wy ko na niem ja kiej kol -
wiek in ter wen cji w in sta la cji elek trycz nej
sa mo cho du. Prze wo dy i ko nek to ry po du -
szek po wietrz nych po sia da ją izo la cję ko lo -
ru żół te go (ta śma lub osło na), aby uła twić
ich iden ty fi ka cję. Nie do ty kać ele men tów
lub prze wo dów sys te mu po du szek po -
wietrz nych.

Zło mo wa nie sa mo cho du wy po sa żo ne go
w po dusz ki po wietrz ne, któ re nie eks plo -
do wa ły jest nie bez piecz ne, zwró cić się do
ASO Fia ta.
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OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE

Przy klu czy ku wło żo nym do
wy łącz ni ka za pło nu w po zy -

cji ON, na wet z wy łą czo nym sil ni kiem,
po dusz ki po wietrz ne mo gą uak tyw nić
się tak że je że li sa mo chód stoi, gdy zo -
sta nie ude rzo ny przez in ny po ru sza -
ją cy się po jazd. Dla te go na wet w sa -
mo cho dzie za trzy ma nym nie wol no
ab so lut nie umiesz czać dzie ci na sie -
dze niu przed nim. Z dru giej stro ny na -
le ży rów nież pa mię tać, że gdy klu czyk
jest wło żo ny do wy łącz ni ka za pło nu
w po zy cji LOCK żad ne urzą dze nie bez -
pie czeń stwa (po dusz ki po wietrz ne lub
na pi na cze pa sów bez pie czeń stwa) nie
uak tyw ni się w przy pad ku zde rze nia;
brak ich ak ty wa cji w tych przy pad -
kach nie ozna cza nie pra wi dło we go
funk cjo no wa nia sys te mu.

UWAGA

2Nie 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 ra zie
zde rze nia z in ter wen cją air bag mo gą
spo wo do wać po waż ne ob ra że nia.

UWAGA

Je że li sa mo chód zo stał skra -
dzio ny lub pró bo wa no się do

nie go wła mać, je że li był na ra żo ny na
pró bę znisz cze nia, za la ny wo dą lub
za to pio ny, spraw dzić sys tem po du szek
po wietrz nych w ASO Fia ta.

UWAGA

Nie myć sie dzeń wo dą lub
pa rą pod ci śnie niem (ręcz -

nie lub w myj niach au to ma tycz nych
sie dzeń).

UWAGA

In ter wen cja przed nich po du -
szek po wietrz nych prze wi -

dzia na jest dla zde rzeń o ener gii więk -
szej niż dla na pi na czy pa sów
bez pie czeń stwa. W przy pad ku zde rze -
nia o ener gii miesz czą cej się w prze -
dzia le tych dwóch war to ści pro go -
wych, uru cho mią się tyl ko na pi na cze
pa sów bez pie czeń stwa, co na le ży
uwa żać za nor mal ne.

UWAGA

Nie za cze piać sztyw nych
przed mio tów o za cze py i o

uchwy ty pod trzy my wa nia.

UWAGA
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SSTTEE  RROO  WWAA  NNIIEE  NNAA  KKOO  LLUUMM  NNIIEE  KKIIEE  RROOWW  NNII  CCYY
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WY ŁĄCZ NIK ZA PŁO NU ................................................. 58

DŹWI GNIA WŁĄ CZE NIA ŚWIA TEŁ ............................ 63

DŹWI GNIA WY CIE RA CZEK SZY BY PRZED NIEJ/
SPRY SKI WA CZY SZY BY PRZED NIEJ ............................. 65

WY ŁĄCZ NIK WY CIE RACZ KI SZY BY TYL NEJ/
SPRY SKI WA CZA SZY BY TYL NEJ 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) .......................... 66

DŹWI GNIA RE GU LA CJI KIE ROW NI CY 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) .......................... 67

STE RO WA NIA RA DIO OD TWA RZA CZEM 
W KIE ROW NI CY 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) .......................... 68

SY GNAŁ DŹWIĘ KO WY .................................................... 68

RE GU LA TOR STA ŁEJ PRĘD KO ŚCI
(CRU ISE CON TROL) 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) .......................... 69
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WY ŁĄCZ NIK 
ZA PŁO NU

SA MO CHÓD BEZ SYS TE MU
„KEY LESS START”
(uru cha mia nie bez klu czy ka)

Wy łącz nik za pło nu po sia da na stę pu ją ce
czte ry po zy cje:

LOCK

Jest nor mal ną po zy cją par ko wa nia i jest je -
dy ną po zy cją, w któ rej moż li we jest wy -
ję cie klu czy ka.

W tej po zy cji nie jest moż li we uru cho mie -
nie sil ni ka i ob ró ce nie kie row ni cą po wy -
ję ciu klu czy ka.

Wer sje z ma nu al ną skrzy nią 
bie gów

Wci snąć klu czyk, aby ob ró cić go w po zy -
cję „LOCK”. Wyj mu jąc klu czyk blo ku je się
uru cho mie nie sil ni ka i kie row ni cę.

Wer sje z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów

Klu czyk moż na usta wić w po zy cji „LOCK”
tyl ko je że li dźwi gnia wy bie ra nia bie gów
znaj du je się w po zy cji „P” (Par ko wa nie).
Wyj mu jąc klu czyk blo ku je się uru cho mie -
nie sil ni ka, kie row ni cę i dźwi gnię wy bie ra -
nia bie gów.

65D367

Nie uru cha miać ste ro wań
wkła da jąc rę ką po przez kie -

row ni cę aby unik nąć ob ra żeń.

UWAGA

60G033A

Ob ró cić klu czyk w po zy cję „LOCK”

Wci snąć

60B041A

Aby wy łą czyć blo ka dę kie row ni cy na le ży
wło żyć klu czyk i ob ró cić w pra wo w jed -
ną z in nych po zy cji. W przy pad ku, gdy nie
uda się ob ró cić klu czy ka, aby wy łą czyć blo -
ka dę kie row ni cy, spró bo wać ob ra cać lek -
ko kie row ni cą w pra wo lub w le wo i rów -
no cze śnie ob ró cić klu czyk.

Ma nu al na skrzy nia bie gów
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W przy pad ku na ru sze nia wy -
łącz ni ka za pło nu (np. przy

pró bie kra dzie ży) przed roz po czę ciem
jaz dy spraw dzić je go funk cjo no wa nie
w ASO Fia ta.

UWAGA

Opusz cza jąc sa mo chód wy -
jąć za wsze klu czyk z wy łącz -

ni ka za pło nu, aby za po biec przy pad -
ko we mu uru cho mie niu ste ro wań.
Pa mię tać o za cią gnię ciu ha mul ca
ręcz ne go. Je że li sa mo chód par ku je my
pod gó rę włą czyć pierw szy bieg, na -
to miast je że li sa mo chód stoi na spad -
ku dro gi włą czyć bieg wstecz ny. Ni gdy
nie po zo sta wiać dzie ci w sa mo cho dzie
bez nad zo ru.

UWAGA

Ni gdy nie wyj mo wać klu czy -
ka gdy sa mo chód je dzie. Kie -

row ni ca za blo ku je się au to ma tycz nie
przy pierw szym skrę cie. Wy stą pi to
za wsze tak że w przy pad ku ho lo wa nia
sa mo cho du.

UWAGA

Bez względ nie za bra nia się
ja kich kol wiek prze ró bek po

za ku pie niu sa mo cho du obej mu ją cych
kie row ni cę lub ko lum nę kie row ni cy
(np. mon taż urzą dzeń za bez pie cza ją -
cych przed kra dzie żą), po nie waż mo -
gą spo wo do wać oprócz utra ty osią -
gów sys te mu i gwa ran cji, po waż ne
pro ble my z bez pie czeń stwem, a tak -
że nie od po wia dać ho mo lo ga cji sa mo -
cho du.

UWAGA

ACC

Mo gą dzia łać urzą dze nia ta kie jak ra dio, ale
nie sil nik.

ON

Jest nor mal ną po zy cją funk cjo no wa nia.
Wszyst kie ukła dy elek trycz ne są włą czo ne.

START

Jest po zy cją w któ rej uru cha mia się sil nik
roz rusz ni kiem. Klu czyk na le ży zwol nić jak
sil nik uru cho mi się.

Sy gna li za cja klu czy ka 
w wy łącz ni ku za pło nu
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Je że li drzwi po stro nie kie row cy są otwar -
te i klu czyk znaj du je się jesz cze w wy łącz -
ni ku za pło nu, włą cza się prze ry wa na sy gna -
li za cja aku stycz na, aby przy po mnieć
kie row cy o wy ję ciu klu czy ka.
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❒ Je że li za świe ci się wskaź nik czer wo ny
sys te mu „Key less Start”, pi lot mo że nie
znaj do wać się w sa mo cho dzie lub ba te -
ria pi lo ta mo że być roz ła do wa na.
Wskaź nik czer wo ny zga śnie po kil ku se -
kun dach po umiesz cze niu pi lo ta w sa -
mo cho dzie, za wy jąt kiem gdy jest w ba -
gaż ni ku.

Gdy pi lot znaj du je się w sa mo cho dzie, za
wy jąt kiem przy pad ku, gdy jest w ba gaż ni -
ku, moż li we jest ob ró ce nia wy łącz ni ka za -
pło nu bez uży cia klu czy ka.

UWA GI

❒ Je że li ba te ria w pi lo cie jest roz ła do wa -
na lub są sil ne fa le ra dio we lub za kłó -
ce nia, pro mień funk cjo no wa nia pi lo ta
mo że być mniej szy lub pi lot mo że nie
dzia łać.

❒ Je że li pi lot znaj du je się zbyt bli sko szy -
by, mo że nie funk cjo no wać.

❒ Je że li pi lot znaj du je się na de sce roz -
dziel czej, we wnątrz schow ka, w kie sze -
ni drzwi, w dasz ku prze ciw sło necz nym
lub na pod ło dze sa mo cho du mo że oka -
zać się nie moż li we ob ró ce nie wy łącz ni -
ka za pło nu.

SA MO CHÓD Z SYS TE MEM
„KEY LESS START”

Gdy pi lot znaj du je się we wnątrz sa mo cho -
du, za wy jąt kiem ko mo ry ba gaż ni ka, moż -
li we jest uru cho mie nie wy łącz ni ka za pło -
nu. Aby go uru cho mić, naj pierw ko niecz ne
jest wci śnię cie go.

Wer sje z ma nu al ną skrzy nią 
bie gów

Wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob ró cić go
z po zy cji „LOCK” w po zy cję „ACC”. Aby
po wró cić w po zy cję „LOCK” z po zy cji
„ACC”, wci snąć i ob ró cić wy łącz nik za pło -
nu w le wo.

Wer sje z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów

Wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob ró cić go.

Je że li w ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się
wskaź nik nie bie ski sys te mu „Key less Start”
moż li we jest ob ró ce nie wy łącz ni ka za pło -
nu. Je że li na to miast za świe ci się wskaź nik
czer wo ny nie jest moż li we ob ró ce nie wy -
łącz ni ka za pło nu.

UWA GI

❒ Moż li we jest ob ró ce nie wy łącz ni ka za -
pło nu w po zy cję „ACC”, gdy za świe ci
się wskaź nik nie bie ski sys te mu „Key less
Start”. Wskaź nik nie bie ski bę dzie się
świe cił przez kil ka se kund i na stęp nie
zga śnie aby chro nić sys tem. W tym
przy pad ku ko niecz ne jest zwol nie nie
wy łącz ni ka za pło nu i na stęp nie po now -
ne je go wci śnię cie.

(1)

(2)

(3)

(4)

56KN076 79JF001
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OSTRZE ŻE NIE Pi lot jest czu łym urzą dze -
niem elek tro nicz nym. Aby unik nąć je go
uszko dze nia:

❒ Uni kać ude rzeń, wil go ci i wy so kich
tem pe ra tur, np. po zo sta wia jąc go na de -
sce roz dziel czej na ra ża jąc na dzia ła nie
pro mie ni sło necz nych.

❒ Trzy mać pi lo ta z da la od urzą dzeń ma -
gne tycz nych jak te le wi zor.

Po nad to moż li we jest ob ró ce nie wy łącz -
ni ka za pło nu po wło że niu klu czy ka w od -
po wied nią szcze li nę.

Je że li po zo sta wi my drzwi otwar te przy wy -
łącz ni ku za pło nu w „ACC” przez pe wien
okres cza su (bez wło żo ne go klu czy ka) sil -
nik mo że nie uru cho mić się po ob ró ce niu
klu czy ka w „START”. W przy pad ku bra ku
uru cho mie nia, za mknąć wszyst kie drzwi lub
ob ró cić klu czyk w „LOCK”, na stęp nie uru -
cho mić sil nik.

ACC (2)

Mo gą dzia łać urzą dze nia jak ra dio, ale nie
sil nik.

ON (3)

Jest nor mal ną po zy cją funk cjo no wa nia.
Wszyst kie ukła dy elek trycz ne są włą czo ne.

START (4)

Jest po zy cją w któ rej uru cha mia się sil nik
roz rusz ni kiem. Klu czyk mu si zo stać zwol -
nio ny, gdy tyl ko sil nik uru cho mi się.

Sy gna li za tor wy łącz ni ka za pło nu 

(Gdy uży wa się sys te mu „Key less Start”)

Po otwar ciu drzwi kie row cy włą cza się sy -
gnał aku stycz ny prze ry wa ny aby przy po -
mnieć kie row cy o usta wie niu wy łącz ni ka
za pło nu w po zy cji „LOCK”, je że li znaj du -
je się w po zy cji „ACC”.

Wy łącz nik za pło nu ma na stę pu ją ce czte -
ry po zy cje:

LOCK (1)

Jest nor mal ną po zy cją par ko wa nia i jest je -
dy ną po zy cją, w któ rej moż li we jest wy -
ję cie klu czy ka. W tej po zy cji nie jest moż -
li we uru cho mie nie sil ni ka i ob ró ce nie
kie row ni cą.

Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w au to -
ma tycz ną skrzy nię bie gów, klu czyk moż na
usta wić w „LOCK” tyl ko je że li dźwi gnia
wy bie ra nia bie gów jest w po zy cji „P” (Par -
king).

Aby wy łą czyć blo ka dę kie row ni cy na le ży
wło żyć klu czyk i ob ró cić w pra wo w jed -
ną z in nych po zy cji. W przy pad ku, gdy nie
uda się ob ró cić klu czy ka, aby wy łą czyć blo -
ka dę kie row ni cy, spró bo wać ob ra cać lek -
ko kie row ni cą w pra wo lub w le wo i rów -
no cze śnie ob ró cić klu czyk.

Wer sje z ma nu al ną skrzy nią 
bie gów

Wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob ró cić go
z po zy cji „LOCK” w po zy cję „ACC”. Aby
po wró cić w po zy cję „LOCK” z po zy cji
„ACC”, wci snąć i ob ró cić wy łącz nik za pło -
nu w le wo.

Wer sje z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów

Wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob ró cić go.
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81A297S

Nie usta wiać ni gdy wy łącz -
ni ka za pło nu w po zy cji

„LOCK” i nie wyj mo wać ni gdy klu czy -
ka gdy sa mo chód jest w ru chu. Kie -
row ni ca za blo ku je się unie moż li wia -
jąc skrę ca nie.

Usta wić za wsze wy łącz nik za pło nu
w po zy cję „LOCK” i wy jąć za wsze klu -
czyk przed opusz cze niem sa mo cho -
du na wet na krót ki okres cza su. Nie
po zo sta wiać ni gdy dzie ci bez nad zo ru
w za par ko wa nym sa mo cho dzie, po -
nie waż mo gą spo wo do wać przy pad -
ko we ru sze nie sa mo cho du lub uru cho -
mić elek trycz ne pod no śni ki szyb lub
dach otwie ra ny. Po nad to mo gą do -
znać uda ru ciepl ne go, któ re mo że być
ry zy kow ne dla zdro wia z kon se kwen -
cją za gro że nia ży cia.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIA

❒ Nie uży wać roz rusz ni ka dłu żej niż 15 se -
kund za każ dym ra zem. Je że li cho dzi
o wer sje Die sel nie uży wać roz rusz ni ka
dłu żej niż 30 se kund za każ dym ra zem.
Je że li sil nik nie uru cho mi się, za cze kać 15
se kund przed ko lej nym uru cho mie niem.
Je że li sil ni ka na dal nie uda się uru cho -
mić po kil ku pró bach, spraw dzić po ziom
pa li wa i układ za pło nu lub zwró cić się do
ASO Fia ta.

❒ Je że li sil nik jest wy łą czo ny, nie po zo sta -
wiać wy łącz ni ka za pło nu w po zy cji
„ON”, aby unik nąć roz ła do wa nia aku -
mu la to ra.

Moż li we jest ob ró ce nie wy łącz ni ka za pło -
nu po wło że niu klu czy ka w szcze li nę.

Po kry wa (1) wy łącz ni ka za pło nu zo sta ła
prze wi dzia na dla uła twie nia ob ro tu te go
urzą dze nia.

Je że li uży wa się klu czy ka do ob ró ce nia wy -
łącz ni kiem za pło nu, wy jąc po kry wę (1) na -
ci ska jąc ją z obu stron.

Sy gna li za tor klu czy ka wy łącz ni ka
za pło nu 

(Gdy uży wa się klu czy ka wy łącz ni ka 
za pło nu)

Je że li drzwi po stro nie kie row cy zo sta ną
otwar te i klu czyk znaj du je się jesz cze
w wy łącz ni ku za pło nu, włą cza się ostrze -
że nie aku stycz ne prze ry wa ne, aby przy po -
mnieć kie row cy o wy ję ciu klu czy ka.

(1)

80JM139
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Sy gna li za cja świe cą cych się świa teł
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Sy gna li za cja aku stycz na uak tyw nia się, aby
przy po mnieć o zga sze niu świa teł w przy -
pad ku gdy bę dą się świe cić po wy ję ciu
klu czy ka i otwar ciu drzwi po stro nie kie -
row cy.

Ste ro wa nie świa tła mi przy funk cjo -
no wa niu pod czas dnia
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Po uru cho mie niu sil ni ka za świe cą się
wszyst kie świa tła. Jed nak to ste ro wa nie
moż na wy łą czyć gdy dźwi gnia ste ro wa nia
świa teł zo sta nie ob ró co na w każ dą in ną
po zy cję róż ną od „OFF”.

DŹWI GNIA 
WŁĄ CZE NIA ŚWIA TEŁ

FUNK CJO NO WA NIE ŚWIA TEŁ

Aby za świe cić i zga sić świa tła ob ró cić po -
krę tłem umiesz czo nym na koń cu dźwi gni.
Są trzy po zy cje: 

OFF (1) Wszyst kie świa tła są zga szo ne.

3 (2) Świa tła par ko wa nia przed nie,
świa tła po zy cyj ne tyl ne, pod świe tle nie ze -
sta wu wskaź ni ków i lam py oświe tle nia ta -
bli cy re je stra cyj nej świe cą się, ale re flek -
to ry są zga szo ne.

1 (3) Świa tła par ko wa nia przed nie, świa -
tła po zy cyj ne tyl ne, pod świe tle nie ze sta -
wu wskaź ni ków, lam py oświe tle nia ta bli cy
re je stra cyj nej i re flek to ry świe cą się.

Gdy re flek to ry świe cą się, prze su nąć dźwi -
gnię do przo du aby za świe cić świa ta dro -
go we lub po cią gnąć dźwi gnię do ty łu (do
sie bie), aby za świe cić świa tła mi ja nia. Gdy
świe cą się świa tła dro go we, za świe ci się
od po wied ni wskaź nik w ze sta wie wskaź -
ni ków. Aby uru cho mić chwi lo wo świa tła
dro go we ja ko sy gna li za cję wy prze dze nia,
po cią gnąć lek ko dźwi gnię do sie bie i zwol -
nić po za koń cze niu sy gna li za cji.

(1)

(2)

(3)

78K068 78K069
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FUNK CJO NO WA NIE 
KIE RUN KOW SKA ZÓW

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON” moż li we jest włą cze nie kie run -
kow ska zu pra we go lub le we go prze su wa -
jąc do gó ry lub do łu dźwi gnię.

Nor mal na sy gna li za cja skrę tu

Prze su nąć dźwi gnię cał ko wi cie do gó ry lub
do do łu. Po wy ko na niu skrę tu kie run kow -
skaz wy łą czy się i dźwi gnia po wró ci w po -
zy cję nor mal ną.

Sy gna li za cja zmia ny pa sa ru chu

Gdy za mie rza się zmie nić pas ru chu, dla
któ re go wy star czy mi ni mal ny ob rót kie -
row ni cą, moż li we jest mi gnię cie kie run -
kow ska zem prze su wa jąc czę ścio wo od po -
wied nią dźwi gnię i przy trzy mu jąc ją w tej
po zy cji. Dźwi gnia po wró ci w po zy cję nor -
mal ną po zwol nie niu.

WY ŁĄCZ NIK TYL NE GO 
ŚWIA TŁA 
PRZE CIW M GIEL NE GO

Aby za świe cić tyl ne świa tło prze ciw m giel -
ne ob ró cić po krę tło jak po ka za no na ry -
sun ku przy świe cą cych się re flek to rach. Po
za świe ce niu tyl ne go świa tła prze ciw m giel -
ne go za świe ci się wskaź nik w ze sta wie
wskaź ni ków. Nie ob ra cać wy łącz ni ka tyl -
ne go świa tła prze ciw m giel ne go, gdy re flek -
to ry nie świe cą się.

UWA GA Po usta wie niu wy łącz ni ka re flek -
to rów w po zy cji „OFF”, wy łącz nik tyl ne -
go świa tła prze ciw m giel ne go au to ma tycz -
nie wy łą czy się.

78K070 78K071 78K072
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ne, in ter we niu je układ za bez pie cze nia sil -
nicz ka, któ ry blo ku je ich funk cjo no wa nie
na wet na kil ka se kund. Je że li na stęp nie funk -
cjo no wa nie nie zo sta nie przy wró co ne (na -
wet po po now nym uru cho mie niu sil ni ka
klu czy kiem), zwró cić się ASO Fia ta.

Je że li dźwi gnia wy po sa żo na jest w ste ro wa -
nie „INT TI ME”, ob ró cić po krę tło do przo -
du lub do ty łu, aby wy re gu lo wać funk cjo no -
wa nie prze ry wa ne wy cie ra czek szy by
przed niej zgod nie z wy ma ga ny mi prze rwa mi.

SPRY SKI WA CZE SZY BY 
PRZED NIEJ

Aby uru cho mić spry ski wa cze szy by przed -
niej po cią gnąć dźwi gnię do sie bie. Wy cie -
racz ki szy by przed niej uak tyw nią się au to -
ma tycz nie z ma łą pręd ko ścią, je że li nie są
już włą czo ne i usta wio na jest po zy cja „INT”.

DŹWI GNIA 
WY CIE RA CZEK SZY BY
PRZED NIEJ/ 
SPRY SKI WA CZY SZY BY
PRZED NIEJ

PRACA WYCIERACZKI I
SPRYSKIWACZA 

Gdy przełącznik zapłonu jest w pozycji
„ON”, możesz użyć dźwigni lub przełącz-
nika wycieraczki/spryskiwacza (dla wer-
sji/rynków, których dotyczą).

WY CIE RACZ KI SZY BY 
PRZED NIEJ

Aby włą czyć wy cie racz ki szy by przed niej
prze su nąć dźwi gnię w dół w jed ną z trzech
po zy cji funk cjo no wa nia. W po zy cji „INT”
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) wy -
cie racz ki szy by przed niej funk cjo nu ją w try -
bie prze ry wa nym. Ta po zy cja jest szcze gól -
nie za le ca na, gdy po dró żu je się pod czas
nie wiel kie go desz czu lub mgły. Po zy cja „LO”
ozna cza funk cjo no wa nie cią głe wol ne. Po zy -
cja „HI” ozna cza funk cjo no wa nie cią głe szyb -
kie. Aby wy łą czyć wy cie racz ki szy by przed -
niej prze su nąć dźwi gnię w po zy cję „OFF”.

Prze su nąć dźwi gnię i przy trzy mać w po zy -
cji „MIST” aby ak ty wo wać funk cjo no wa nie
cią głe wol ne wy cie ra czek szy by przed niej.

OSTRZE ŻE NIE Nie uży wać wy cie ra czek,
aby oczy ścić szy bę przed nią z za mar z nię te -
go śnie gu lub szro nu. W tych wa run kach,
je że li wy cie racz ki zo sta ną bar dzo ob cią żo -

Aby za po biec za mar z nię ciu
szy by przed niej pod czas zi -

mo wych mie się cy, włą czyć od mra ża -
nie do ogrza nia szy by przed niej przed
i pod czas uży wa nia spry ski wa czy szy -
by przed niej.

Nie wle wać nie za ma rza ją ce go pły nu
chło dzą ce go sil nik do zbior ni ka pły nu
spry ski wa czy szyb. Mo że po waż nie
zmniej szyć wi docz ność, je że li zo sta nie
spry ska na nim szy ba przed nia a tak -
że uszko dzić la kier sa mo cho du.

UWAGA

MIST

OFF

INT

LO

HI

63J301

63J302

63J303
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WY ŁĄCZ NIK 
WY CIE RACZ KI SZY BY
TYL NEJ/
SPRY SKI WA CZA SZY BY
TYL NEJ
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Aby włą czyć wy cie racz kę szy by tyl nej, ob -
ró cić od po wied ni wy łącz nik znaj du ją cy się
na koń cu dźwi gni do przo du w po zy cję
„ON”. Je że li w sa mo cho dzie prze wi dzia na
jest po zy cja „INT” po ob ró ce niu wy łącz -
ni ka do przo du w po zy cję „INT” wy cie -
racz ka szy by tyl nej funk cjo nu je w try bie
prze ry wa nym. Aby wy łą czyć wy cie racz kę
szy by tyl nej, przy wró cić wy łącz nik w po -
zy cję „OFF”.

Gdy wy cie racz ka szy by tyl nej jest w po zy -
cji „OFF”, ob ró cić wy łącz nik do ty łu i przy -
trzy mać go w tej po zy cji, aby uru cho mić na -
trysk pły nu spry ski wa cza szy by tyl nej.

Gdy wy cie racz ka szy by tyl nej jest w po -
zy cji „ON”, ob ró cić wy łącz nik do przo du
i przy trzy mać go w tej po zy cji, aby uru -
cho mić na trysk pły nu spry ski wa cza szy by
tyl nej.

OSTRZE ŻE NIE Usu nąć lód lub śnieg
z szy by tyl nej i z pió ra wy cie racz ki szy by
tyl nej przed jej uży ciem. Na gro ma dzo ny
śnieg lub lód mo że za blo ko wać ruch pió -
ra wy cie racz ki szy by tyl nej i spo wo do wać
uszko dze nie sil ni ka.

63J304

Wy cie racz ka szy by tyl nej

Spry ski wacz szy by tyl nej

Funk cjo no wa nie prze ry wa ne

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dze nia
kom po nen tów ukła du wy cie ra czek/spry -
ski wa czy szy by przed niej, prze strze gać na -
stę pu ją cych ostrze żeń:

❒ Nie kon ty nu ować dzia ła nia na dźwi gnię,
je że li zbior nik spry ski wa czy szy by
przed niej jest pu sty, w prze ciw nym ra -
zie wy stą pi ry zy ko uszko dze nia sil ni ka
pom py spry ski wa czy szy by przed niej.

❒ Nie czy ścić su chej szy by przed niej uży -
wa jąc wy cie ra czek, w prze ciw nym ra zie
ist nie je ry zy ko uszko dze nia szy by
przed niej lub piór wy cie ra czek szy by
przed niej. Uru cha miać za wsze spry ski -
wa cze szy by przed niej przed włą cze -
niem wy cie ra czek na szy bie su chej.

❒ Usu nąć lód lub śnieg z piór wy cie ra czek
szy by przed niej przed ich uży ciem.

❒ Kon tro lo wać po ziom pły nu spry ski wa -
czy szyb re gu lar nie, przede wszyst kim
w ra zie nie po go dy.

❒ Na peł niać tyl ko w 3/4 zbior nik pły nu
spry ski wa czy szyb w mie sią cach zim -
nych, aby umoż li wić dy la ta cję pły nu
w przy pad ku, gdy tem pe ra tu ra spad nie
po ni żej tem pe ra tu ry za ma rza nia mie -
sza ni ny.
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DŹWI GNIA RE GU LA CJI
KIE ROW NI CY
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Dźwi gnia blo ku ją ca umiesz czo na jest pod
ko lum ną kie row ni cy. Aby wy re gu lo wać
wy so kość kie row ni cy:

❒ Po cią gnąć dźwi gnię blo ku ją cą do gó ry,
aby od blo ko wać ko lum nę kie row ni cy.

❒ Wy re gu lo wać żą da ną wy so kość kie -
row ni cy i za blo ko wać ko lum nę kie row -
ni cy prze su wa jąc dźwi gnię blo ku ją cą
w dół

❒ Spró bo wać prze su nąć kie row ni cę w gó -
rę lub w dół, aby upew nić się czy jest
efek tyw nie za blo ko wa na.

Re gu la cję moż na prze pro wa -
dzać tyl ko w sa mo cho dzie za -

trzy ma nym i przy wy łą czo nym sil ni ku.

UWAGA

Bez względ nie za bra nia się
wy ko ny wa nia ja kich kol wiek

in ter wen cji po za ku pie niu sa mo cho du
obej mu ją cych kie row ni cę lub ko lum nę
kie row ni cy (np. mon taż urzą dzeń za -
po bie ga ją cych przed kra dzie żą), po nie -
waż mo gą spo wo do wać oprócz utra ty
osią gów sys te mu i gwa ran cji, po waż ne
pro ble my bez pie czeń stwa, a tak że
brak zgod no ści z ho mo lo ga cją sa mo -
cho du.

UWAGA

80JP043

OD BLO KO WA NIE

BLO KO WA NIE

Nie wy ko ny wać ni gdy re gu -
la cji wy so ko ści kie row ni cy,

gdy sa mo chód jest w ru chu, aby nie
utra cić kon tro li nad sa mo cho dem.

UWAGA
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SY GNAŁ DŹWIĘ KO WY

Aby uak tyw nić sy gnał dźwię ko wy, na ci snąć
od po wied ni przy cisk znaj du ją cy się w kie -
row ni cy. Sy gnał dźwię ko wy uak tyw nia się
nie za leż nie od po zy cji wy łącz ni ka za pło nu.

STE RO WA NIA 
RA DIO OD TWA RZA CZA
W KIE ROW NI CY
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Moż li we jest ste ro wa nie ba zo wy mi funk -
cja mi ra dio od twa rza cza za po mo cą ste ro -
wań znaj du ją cych się na kie row ni cy.

Od no śnie dal szych szcze gó łów patrz „Ra -
dio od twa rzacz” w roz dzia le „DE SKA
ROZ DZIEL CZA”. 63J307

80JM014
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RE GU LA TOR STA ŁEJ
PRĘD KO ŚCI 
(CRU ISE CON TROL)
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Tempomat pozwala utrzymać stałą
prędkość bez przytrzymywania stopą
pedału gazu. Elementy sterujące
tempomatem znajdują się na kierownicy.
Możesz użyć tempomatu przy spełnieniu
następujących warunków:

❒ Dla pojazdów z ręczną skrzynia biegów
typu transaxle musi to być bieg 4., 5. lub
6. (dla wersji/rynków, których dotyczy).

❒ Prędkość pojazdu musi wynosić około
40 km/h (25 mph) lub więcej.

ci się lampka sygnalizacyjna „CRUISE”,
możesz ustawić prędkość tempomatu.

2. Przyspieszaj lub zwalniaj do żądanej
prędkości.

3. Naciśnij przełącznik „SET/COAST” (3)
i włącz lampkę sygnalizacyjną „SET”.
Zdejmij nogę z pedału przyspieszenia;
ustawiona prędkość będzie utrzymy-
wana.

Lampka sygnalizacyjna „CRUISE”

Po naciśnięciu przełącznika „CRUISE” włą-
cza się tempomat i na panelu przyrządów
zaczyna się świecić lampka sygnalizacyjna
„CRUISE”.

Lampka sygnalizacyjna „SET”

Gdy prędkość pojazdu jest kontrolowana
przez tempomat, wówczas na panelu przy-
rządów będzie świecić się lampka sygnali-
zacyjna „SET”.

1) Przełącznik „CRUISE”
(2) Przełącznik „CANCEL”
(3) Przełącznik „SET/COAST”
(4) Przełącznik „RES/ACC”

Aby ustawić prędkość tempomatu

1. Włącz tempomat, naciskając przełącz-
nik „CRUISE” (1). Z chwilą gdy zaświe-

79JM005

(1)

(2) (3)

(4)

79JM006

52D113

65D474

Aby nie utracić kontroli nad
pojazdem, nie używaj tem-

pomatu podczas jazdy w warunkach
intensywnego ruchu, na śliskich lub
krętych drogach lub na stromych zjaz-
dach.

UWAGA

W razie przypadkowego
ustawienia prędkości tempo-

matu nie możesz zwolnić i możesz
utracić kontrolę nad pojazdem.

Może to doprowadzić do wypadku
grożącego obrażeniami ciała lub
śmiercią. Wyłącz tempomat i upewnij
się, że nie świeci się lampka sygnali-
zacyjna „CRUISE”, gdy system ten nie
jest w użyciu.

UWAGA
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Aby tymczasowo zmienić
prędkość

Przy utrzymywaniu prędkości przez tem-
pomat możesz tymczasowo przyspieszyć
lub zwolnić.

Aby przyspieszyć, wciśnij pedał przyspie-
szenia. Gdy zdejmiesz nogę z pedału, po-
jazd powróci do zadanej prędkości. Aby
zwolnić, wciśnij pedał hamulca. Zadana
prędkość zostanie skasowana i zgaśnie
lampka sygnalizacyjna „SET”. Aby powró-
cić do poprzednio zadanej prędkości, na-
ciśnij przełącznik „RES/ACC” (4) i włącz
ponownie lampkę sygnalizacyjną „SET”,
gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/h
(25 mph). Pojazd przyspieszy i będzie
utrzymywał zadaną poprzednio prędkość.

ABY ZMIENIĆ PRĘDKOŚĆ
TEMPOMATU

Z wykorzystaniem pedału
przyspieszenia

Aby nastawić większą prędkość tempo-
matu, przyspiesz do żądanej prędkości,
używając pedału przyspieszenia i naciśnij
przełącznik „SET/COAST” (3). Zacznie
być utrzymywana nowa prędkość.

Z wykorzystaniem pedału hamulca

Aby nastawić mniejszą prędkość tempo-
matu, zwolnij do żądanej prędkości, uży-
wając pedału hamulca i naciśnij przełącz-
nik „SET/COAST” (3). Zacznie być utrzy-
mywana nowa prędkość. 

UWAGA W chwili naciśnięcia pedału ha-
mulca zgaśnie i do momentu ponownego
ustawienia prędkości tempomatu nie bę-
dzie świecić się lampka sygnalizacyjna
„SET”.

Używanie przełącznika
tempomatu

Aby ustawić większą prędkość tempoma-
tu, naciskaj wielokrotnie lub przytrzymuj
wciśnięty przełącznik „RES/ACC” (4).
Prędkość pojazdu będzie stale wzrastać.
Po zwolnieniu tego przełącznika, będzie
utrzymywana nowa prędkość.

Aby ustawić mniejszą prędkość tempo-
matu, naciskaj wielokrotnie lub przytrzy-
muj wciśnięty przełącznik „SET/COAST”
(3), aż pojazd zwolni do żądanej prędko-
ści, po czym zwolnij przełącznik. Zacznie
być utrzymywana nowa prędkość. 

UWAGA Możesz wyregulować zadaną
prędkość o około 1,6 km/h (1,0 mph), na-
ciskając szybko przełącznik tempomatu.

Wyłączanie tempomatu

Lampka sygnalizacyjna „SET” zgaśnie i tem-
pomat zostanie tymczasowo wyłączony
przy realizacji następujących procedur:

❒ Naciśnięcie przełącznika „CANCEL” (2).

❒ Wciśnięcie pedału hamulca.

❒ W przypadku ręcznej skrzyni biegów ty-
pu transaxle naciśnięcie pedału sprzęgła.

❒ Spadek prędkości pojazdu o więcej niż
20 km/h (12,5 mph) poniżej zadanej
prędkości.

❒ Każdorazowo, gdy prędkość pojazdu
spada poniżej 40 km/h (25 mph).

❒ Gdy pojazd wpada w poślizg i zostaje
uruchomiony system ESP® (jeśli jest na
wyposażeniu).

Aby powrócić do poprzednio ustalonej
prędkości, naciśnij przełącznik „RES/ACC”
(4) i włącz lampkę sygnalizacyjną „SET”. Po-
nadto prędkość pojazdu musi być większa
niż 40 km/h (25 mph), gdy pojazd nie znaj-
duje się w wyżej wymienionych warunkach.

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij prze-
łącznik „CRUISE” (1) i upewnij się, że zga-
sła lampka sygnalizacyjna „CRUISE”.

Również jeśli na panelu przyrządu świeci
się lub migocze lampka sygnalizacyjna
usterki, tempomat zostanie wyłączony.

UWAGA W razie wyłączenia tempomatu
ustawiona poprzednio w pamięci prędkość
zostanie wymazana. Ponownie ustaw
żądaną prędkość tempomatu.
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DE SKA ROZ DZIEL CZA

1. Ze staw wskaź ni ków

2. Wy łącz nik za pło nu

3. Wy łącz nik świa teł/kie run kow ska zów
i re gu la tor świa teł 

4. Wy łącz nik wy cie ra czek/spry ski wa czy
szy by przed niej i wy łącz nik wy cie racz -
ki/spry ski wa cza szy by tyl nej (dla wer -
sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

5. Przy cisk świa teł awa ryj nych

6. In ne wy łącz ni ki (dla wer sji/ryn ków,
gdzie prze wi dzia no)

7. Ste ro wa nie kli ma ty za cją

8. Ra dio od twa rzacz (dla wer sji/ryn ków,
gdzie prze wi dzia no)

9. Gniazdko dla akcesoriów/zapalniczki

10.Otwie ra nie po kry wy sil ni ka

11.Krat ka wy lo tu środ ko wa

12.Krat ka wy lo tu bocz na

13.Wy lot od mra ża nia bocz ny

14.Scho wek na przed mio ty

15.Skrzyn ka bez piecz ni ków

16.Air bag (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze -
wi dzia no)

3

15

16 1 4 511 8 16

2 7 9 14106

4

10

163 18 5 1116

13 13 12 131312

13 13 12 131312

714 152 69

79JM021

Kie row ni ca z pra wej stro ny

Kie row ni ca z le wej stro ny
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ZE STAW 
WSKAŹ NI KÓW

1. Pręd ko ścio mierz

2. Ob ro to mierz

3. Wskaź nik po zio mu pa li wa

4. Wskaź nik tem pe ra tu ry

5. Wy świe tlacz 

6. Po krę tło prze łącz ni ka okre so we go
licz ni ka ki lo me trów

7. Po krę tło prze łącz ni ka wy świe tla nia

8. Lamp ki sy gna li za cyj ne i wskaź ni ki
świetl ne

5 7 88 6

12 384

* *

79J234

(*) Więcej informacji, patrz "Wyświetlacz" w rozdziale "DESKA ROZDZIELCZA".
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Lamp ka mu si zga snąć po uru cho mie niu sil -
ni ka i po cał ko wi tym zwol nie niu ha mul ca
po sto jo we go gdy po ziom pły nu ha mul co -
we go w zbior ni ku jest pra wi dło wy.

Po nad to lamp ka za świe ci się ra zem z lamp -
ką ABS w przy pad ku uszko dze nia funk cji
kon tro li si ły ha mul ców tyl nych sys te mu
ABS (funk cja za wo ru pro por cjo nal ne go).

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na ukła du ha mul -
co we go za świe ci się pod czas jaz dy ozna -
cza, że wy stę pu ją pro ble my w ukła dzie ha -
mul co wym sa mo cho du. W tym przy pad ku
na le ży:

❒ Zwol nić i za trzy mać się ostroż nie.

❒ Spraw dzić funk cjo no wa nie ha mul ców
ru sza jąc i ha mu jąc sa mo chód ostroż nie
na po bo czu ro gi

– Je że li moż na bę dzie po dró żo wać bez -
piecz nie, pro wa dzić sa mo chód
ostroż nie i skie ro wać się na tych miast
do naj bliż szej ASO Fia ta aby do ko nać
na pra wy; lub

LAMP KI 
SY GNA LI ZA CYJ NE
I WSKAŹ NI KI 
ŚWIETL NE

65D477

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
UKŁA DU HA MUL CO WE GO

Aby spraw dzić, czy ta lamp ka sy gna li za cyj -
na funk cjo nu je na le ży wy ko nać na stę pu -
ją ce trzy róż ne ope ra cje w za leż no ści od
spe cy fi ka cji tech nicz nej sa mo cho du:

❒ Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się na
krót ko, gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co -
ny zo sta nie w po zy cję „ON” i/lub
„START”.

❒ Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
za cią gnię ty zo sta nie ha mu lec ręcz ny
i wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”.

❒ Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
roz po zna ny zo sta nie je den lub oba po -
wyż sze przy pad ki.

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się tak że,
gdy płyn ha mul co wy w zbior ni ku spad nie
po ni żej usta lo ne go po zio mu.

Pa mię tać, że dro ga ha mo wa -
nia zwięk szy się, dla te go ko -

niecz ne bę dzie na ci śnię cie do opo ru
pe da łu ha mul ca, na wet po wy żej li mi -
tów nor mal nych przed cał ko wi tym za -
trzy ma niem sa mo cho du.

UWAGA

Je że li wy stą pi je den z na stę -
pu ją cych przy pad ków, zwró -

cić się na tych miast do ASO Ffia ta di
aby spraw dzić układ ha mul co wy.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na ukła du
ha mul co we go nie zga śnie po uru cho -
mie niu sil ni ka i zwol nie niu ha mul ca
ręcz ne go.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na ukła du
ha mul co we go nie za świe ci się po ob -
ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po zy -
cję „ON” lub „START”.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na ukła du
ha mul co we go za świe ci się w ja kim kol -
wiek mo men cie funk cjo no wa nia sa -
mo cho du.

UWAGA

 – Za ho lo wać sa mo chód do naj bliż szej
ASO Fia ta w ce lu do ko na nia na pra wy.

UWA GA Po nie waż układ ha mul co wy tar -
czo wy jest ty pu sa mo re gu la cyj ne go, po -
ziom pły nu ha mul co we go ob ni ża się
w mia rę zu ży wa nia kloc ków ha mul co wych.
Dla te go uzu peł nia nie po zio mu w zbior ni -
ku pły nu ha mul co we go na le ży uwa żać za
nor mal ną ope ra cje ob słu gi okre so wej.
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i lamp ka ukła du ha mul co we go po zo sta ną
świe cą się lub za świe cą się rów no cze śnie
pod czas jaz dy sa mo cho du ozna cza że mo -
gły wy stą pić pro ble my za rów no funk cji
kon tro li si ły ha mo wa nia ha mul ców tyl nych
jak i funk cji za po bie ga ją cej blo ko wa niu kół
ABS. Je że li roz po zna na zo sta nie jed na
z tych sy tu acji, zwró cić się do ASO Ffia ta
aby skon tro lo wać sys tem. W ra zie uszko -
dze nia ABS, sys tem funk cjo nu je jak tra dy -
cyj ny układ ha mul co wy bez ABS. Aby uzy -
skać wię cej szcze gó łów o sys te mie ABS,
od nieść się do „ABS (sys tem za po bie ga -
ją cy blo ko wa niu kół)” w roz dzia le „PO -
ZNA WA NIE SA MO CHO DU”.

LAMP KA AWA RII SYS TE MU 
ZA PO BIE GA JĄ CE GO 
BLO KO WA NIU KÓŁ (ABS)

65d529

Gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co ny zo sta nie
w po zy cję „ON” ta lamp ka za świe ci się
krót ko, aby umoż li wić spraw dze nie swo je
pra wi dło we funk cjo no wa nie.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta nie
świe cą ca się lub za świe ci się pod czas jaz -
dy sa mo cho du ozna cza, że wy stę pu ją pro -
ble my w ABS.

W tym przy pad ku:

❒ Zwol nić i za trzy mać się ostroż nie.

❒ Ob ró cić wy łącz nik za pło nu w po zy cję
„LOCK” i na stęp nie uru cho mić po now -
nie sil nik.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
i na tych miast zga śnie ozna cza że sys tem
funk cjo nu je re gu lar nie. Je że li na to miast
lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta nie świe cą -
cą się ozna cza że są pro ble my.

Sys tem ABS wy po sa żo ny jest w funk cję
kon tro li si ły ha mo wa nia ha mul ców tyl nych,
dla te go gdy lamp ka sy gna li za cyj na ABS

52KM133

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
WSKAŹ NI KA SLIP (PO ŚLI ZGU)
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

ESP® jest zna kiem han dlo wym za re je stro -
wa nym przez Da im ler AG.

Ta lamp ka mi ga z czę sto tli wo ścią 5 ra zy na
se kun dę, gdy uak tyw nia się je den z sys te -
mów ESP® róż nych od ABS. Je że li lamp ka
sy gna li za cyj na mi ga je chać ostroż nie.

Gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co ny zo sta nie
w po zy cję „ON”, lamp ka sy gna li za cyj na za -
świe ci się na chwi lę, aby umoż li wić spraw -
dze nie pra wi dło we go sta nu funk cjo no wa -
nia. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta nie
świe cą ca się lub za świe ci się pod czas jaz -
dy i bę dzie się świe cić mo gą wy stą pić pro -
ble my w sys te mach ESP® (nie ABS). Skon -
tro lo wać sys tem w ASO FIA TA.

UWA GA Gdy odłą czy się i po łą czy aku -
mu la tor funk cje sys te mów ESP® in ne od
ABS zo sta ną dez ak ty wo wa ne i lamp ka sy -
gna li za cyj na wskaź ni ka po śli zgu pul su je
z czę sto tli wo ścią 1 raz na se kun dę. W ce -
lu uzy ska nia wię cej szcze gó łów jak po now -
nie uak tyw nić sys te my ESP®, za po znać się
z „Lamp ka sy gna li za cyj na wskaź ni ka SLIP
(po śli zgu)” w roz dzia le „PO ZNA WA NIE
SA MO CHO DU”.

W ce lu uzy ska nia wię cej szcze gó łów o sys -
te mach ESP®, za po znać się z „ESP® (Elec -
tro nic Sta bi li ty Pro gram, kon tro la elek tro -
nicz na sta bil no ści)” w roz dzia le „PO ZNA -
WA NIE SA MO CHO DU”.

Sys te my ESP® nie eli mi nu ją
moż li wo ści wy pad ków. Je -

chać za wsze ostroż nie.

UWAGA
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Spraw dzić po ziom ole ju i uzu peł nić, je że li
to ko niecz ne. Je że li po ziom ole ju jest wy -
star cza ją cy, spraw dzić układ sma ro wa nia
w ASO Fia ta przed dal szą jaz dą.
OSTRZE ŻE NIA
❒ Po zo sta wia jąc funk cjo nu ją cy sil nik, gdy

ta lamp ka sy gna li za cyj na świe ci się jest
ry zy kow ne.

❒ Aby roz po znać, kie dy ko niecz ne jest
uzu peł nie nie ole ju nie cze kać na sy gna -
li za cję lamp ką ni skie go ci śnie nia ole ju,
ale spraw dzać re gu lar nie po ziom ole ju.

50G051A

Ta lamp ka za świe ci się, gdy wy łącz nik za -
pło nu ob ró co ny zo sta nie w po zy cję „ON”
i ga śnie po uru cho mie niu sil ni ka. Lamp ka
sy gna li za cyj na za świe ci się i po zo sta je świe -
cą ca się je że li ci śnie nie ole ju jest nie wy -
star cza ją ce.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na
v za świe ci się pod czas

jaz dy na tych miast wy łą czyć sil nik
i zwró cić się do ASO Fia ta.

UWAGA

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA NIE -
WY STAR CZA JĄ CE GO CI ŚNIE NIA
OLE JU SIL NI KO WE GO

66J031

66J032

Gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co ny zo sta nie
w po zy cję ON, lamp ka sy gna li za cyj na za -
świe ci się na chwi lę, aby umoż li wić spraw -
dze nie pra wi dło we go sta nu funk cjo no wa -
nia. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta nie
świe cą ca się lub za świe ci się pod czas jaz -
dy mo gą wy stą pić pro ble my w sys te mach
ESP® (nie ABS). Skon tro lo wać sys tem
w ASO FIA TA.

W ce lu uzy ska nia wię cej szcze gó łów o sys -
te mach ESP®, za po znać się z „ESP® (Elec tro -
nic Sta bi li ty Pro gram, kon tro la elek tro nicz -
na sta bil no ści)” w roz dzia le „PO ZNA WA -
NIE SA MO CHO DU”.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
WSKAŹ NI KA ESP® OFF
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

LAM PA SY GNA LI ZA CYJ NA ESP®

(Elec tro nic Sta bi li ty Pro gram, 
kon tro la elek tro nicz na sta bil no ści)
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no) 

Gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co ny zo sta nie
w po zy cję ON, lamp ka sy gna li za cyj na za -
świe ci się na chwi lę, aby umoż li wić spraw -
dze nie pra wi dło we go sta nu funk cjo no wa -
nia.

Gdy na ci śnie się wy bie rak ESP® OFF aby dez -
ak ty wo wać sys te my ESP® (nie ABS), lamp ka
sy gna li za cyj na ESP® OFF bę dzie się świe cić.

W ce lu uzy ska nia dal szych szcze gó łów
o sys te mach ESP®, patrz „ESP® (Elec tro nic
Sta bi li ty Pro gram, kon tro la elek tro nicz na
sta bil no ści)” w roz dzia le „PO ZNA WA NIE
SA MO CHO DU”.

LAMPKA ŻĄDANIA WYMIANY
OLEJU
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

79JM007

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem kon -
tro li zu ży cia ole ju sil ni ko we go, któ ry roz -
po zna je, kie dy ko niecz na jest wy mia na ole -
ju sil ni ko we go i fil tra ole ju.

Aby umoż li wić spraw dze nie funk cjo no wa -
nia, ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
na kil ka se kund po ob ró ce niu wy łącz ni ka
za pło nu w po zy cję „ON”.
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Jeśli lampka ta zaświeca się podczas jaz-
dy, nie oznacza to usterki samochodu, lecz
informuje jedynie o konieczności natych-
miastowej wymiany oleju silnikowego i fil-
tra oleju, ponieważ system kontrolny roz-
poznał, że czas pozostały do wymiany oleju
silnikowego został ograniczony z powo-
du pogorszenia, zwiększenia lub zmniej-
szenia ilości oleju.

Lamp ka sy gna li za cyj na zga śnie po wy mia nie
ole ju sil ni ko we go i fil tra ole ju i po wy ze ro -
wa niu sys te mu kon tro li zu ży cia ole ju.

Więcej informacji na temat wymiany ole-
ju silnikowego, patrz sekcja „Wymiana ole-
ju silnikowego i filtra oleju” w rozdziale
„KONTROLE I OBSŁUGA SAMOCHO-
DU”.

Po wy mia nie ole ju sil ni ko we go, lamp ka sy -
gna li za cyj na mu si być wy ze ro wa na aby
umoż li wić skal ku lo wa nie na stęp nej wy mia -
ny ole ju. Aby wy ze ro wać pra wi dło wo lamp -
kę sy gna li za cyj ną zwró cić się do ASO Fia ta.

Należy pamiętać, że olej ulega szybszemu
zużyciu w następujących warunkach:

– używania samochodu przeważnie w mie-
ście, co sprawia, że proces regeneracji DPF
odbywa się częściej;

– jazdy na krótkich odcinkach uniemożli-
wiających osiągnięcie przez silnik właściwej
temperatury;

– częstego przerywania procesu regenera-
cyjnego sygnalizowanego przez zaświecanie
się lampki sygnalizacyjnej DPF.

50G052A

Ta lamp ka za świe ci się, gdy wy łącz nik za pło -
nu ob ró co ny zo sta nie w po zy cję „ON” i ga -
śnie po uru cho mie niu sil ni ka. Lamp ka sy -
gna li za cyj na bę dzie się świe cić je że li
wy stę pu ją pro ble my w sys te mie do ła do wa -
nia aku mu la to ra. Je że li lamp ka sy gna li za cyj -
na za świe ci się pod czas jaz dy sa mo cho du,
spraw dzić na tych miast sys tem do ła do wa nia
aku mu la to ra w ASO Fia ta.

W momencie zaświecenia się
lampki sygnalizacyjnej, zuży-

ty olej silnikowy powinien zostać moż-
liwie jak najszybciej wymieniony, nie
dopuszczając nigdy do przejechania
powyżej 500 km od pierwszego za-
świecenia się lampki. Nieprzestrzega-
nie podanych zaleceń może spowodo-
wać poważne uszkodzenie silnika nie
objęte gwarancją. Należy pamiętać, że
zaświecenie się tej lampki nie jest zwią-
zane z ilością oleju w silniku, więc nie
należy wówczas absolutnie dolewać in-
nego oleju.

UWAGA

Ta lamp ka za świe ci się gdy kie row ca nie za -
pnie pa sa bez pie czeń stwa. W ce lu uzy ska -
nia wię cej szcze gó łów od no śnie sys te mu
S. B. R. patrz „Pa sy bez pie czeń stwa i sys -
te my chro nią ce dzie ci” w roz dzia le
„PRZED ZA JĘ CIEM MIEJ SCA ZA KIE -
ROW NI CĄ”.

60G049

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
AWA RII „AIR BAG”
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

63J030

Gdy wy łącz nik za pło nu ob ró co ny zo sta nie
w po zy cję „ON” ta lamp ka mi ga lub za -
świe ci się na kil ka se kund aby umoż li wić
kon tro lę swo je go pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA 
NIE WY STAR CZA JĄ CE GO 
DO ŁA DO WA NIA AKU MU LA TO RA

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA 
PA SÓW BEZ PIE CZEŃ STWA 
(S. B. R. – SE AT BELT RE MIN DER)
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)
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Je że li lamp ka sy gna li za cyj na
„AIR BAG” nie mi ga lub nie

za świe ci się na kil ka se kund po ob ró ce -
niu wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję
„ON” lub bę dzie się świe cić dłu żej niż
10 se kund lub za świe ci się pod czas jaz -
dy sa mo cho du ozna cza, że sys tem air
bag lub sys tem na pi na czy pa sów bez -
pie czeń stwa (dla wer sji/ryn ków, gdzie
prze wi dzia no) mo że funk cjo no wać nie -
re gu lar nie. Spraw dzić oba sys te my
w ASO Fia ta.

UWAGA

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się i po -
zo sta nie świę cą ca się je że li roz po zna na zo -
sta nie uszko dze nie sys te mu air bag lub sys -
te mu na pi na czy pa sów bez pie czeń stwa
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no).

LAMP KA SY GNA LI ZA CJI 
PRZE NIE SIE NIA NA PĘ DU
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

81A262

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się na kil -
ka se kund po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło -
nu w po zy cję „ON” aby umoż li wić spraw -
dze nie funk cjo no wa nia. Gdy lamp ka
za świe ci się sy gna li zu je pro blem w sys te mie
prze nie sie nia na pę du. Skon tro lo wać sys tem
prze nie sie nia na pę du w ASO Fia ta.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
AWA RII SYS TE MU KON TRO LI
SIL NI KA

65D530

Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys -
tem skom pu te ry zo wa nej dia gno zy emi sji
za nie czysz czeń. Lamp ka awa rii w ze sta wie
wskaź ni ków sy gna li zu je ko niecz ność
spraw dze nia sys te mu kon tro li emi sji.
Lamp ka sy gna li za cyj na awa rii sys te mu kon -
tro li sil ni ka za świe ci się po ob ró ce niu wy -
łącz ni ka za pło nu w po zy cję „ON”, aby
umoż li wić spraw dze nie funk cjo no wa nia
i ga śnie po uru cho mie niu sil ni ka.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna awarii świeci
się lub miga gdy silnik jest uruchomiony,
koniecznie sprawdzić emisję spalin. Skie-
rować się natychmiast samochodem do
ASO Fiata.

OSTRZE ŻE NIE Kon ty nu ując jaz dę sa mo -
cho dem gdy lamp ka awa rii świe ci się lub
mi ga, jest ry zy kow ne mo że spo wo do wać
nie od wra cal ne uszko dze nie sys te mu kon -
tro li emi sji i na stęp nie zwięk szo ne zu ży cie
pa li wa wpły wa ją ce na pro wa dze nie sa mo -
cho du.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA SVS
(Se rvi ce Ve hic le So on) 
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

84E034

Po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za pło -
nu w po zy cję „ON” ta lamp ka sy gna li za cyj -
na za świe ci się na kil ka se kund, aby wska -
zać pra wi dło we funk cjo no wa nie lamp ki. Je że li
lamp ka mi ga przy klu czy ku w „ON”, sil nik
nie uru cho mi się.

UWA GA Je że li lamp ka mi ga, usta wić klu -
czyk w „LOCK” na stęp nie usta wić
w „ON”. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na mi -
ga nie na dal przy klu czy ku w „ON”, moż -
li we jest wy stą pie nie uszko dze nia w sys te -
mie im mo bi li zer. Zwró cić się do ASO
Fia ta, aby skon tro lo wać sys tem.

071-130 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:16  Pagina 78



79

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
FIAT CO DE (IM MO BI LI ZER)
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

65D239

Ta lamp ka za świe ci się gdy ob ró ci my wy -
łącz nik za pło nu w po zy cję „ON”, aby
umoż li wić spraw dze nie pra wi dło we go
funk cjo no wa nia. 

Je że li lamp ka mi ga przy klu czy ku w „ON”,
sil nik nie uru cho mi się.

UWA GA Je że li lamp ka mi ga, usta wić klu -
czyk w „LOCK” na stęp nie usta wić
w „ON”. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na mi -
ga nie na dal przy klu czy ku w „ON”, moż -
li we jest wy stą pie nie uszko dze nia w sys te -
mie im mo bi li zer. Zwró cić się do ASO
Fia ta, aby skon tro lo wać sys tem.

54G345

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
NAD MIER NEJTEM PE RA TU RY
PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO SIL NIK
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się na kil -
ka se kund po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło -
nu w po zy cję „ON” aby umoż li wić spraw -
dze nie funk cjo no wa nia. Lamp ka
sy gna li za cyj na za świe ci się pod czas jaz dy
gdy sil nik jest prze grza ny. Patrz roz dział
„Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło dzą ce -
go sil nik/Lamp ka sy gna li za cyj na nad mier -
nej tem pe ra tu ry pły nu chło dzą ce go sil nik”.

60A534

Po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za pło -
nu lamp ka za świe ci się i zga śnie, gdy świe ce
ża ro we osią gną tem pe ra tu rę pra wi dło wą do
uru cho mie nia sil ni ka.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA NA -
GRZE WA NIA ŚWIEC ŻA RO WYCH
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
OBEC NO ŚCI WO DY 
W FIL TRZE OLE JU NA PĘ DO WE GO
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

60A541

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się na kil -
ka se kund po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło -
nu w po zy cję „ON” aby umoż li wić spraw -
dze nie funk cjo no wa nia. Lamp ka
sy gna li za cyj na za świe ci się pod czas jaz dy
aby wska zać obec ność wo dy w fil trze ole -
ju na pę do we go. Zwró cić się jak naj szyb -
ciej do ASO Fia ta, aby spu ścić wo dę. Patrz
„Filtr pa li wa” w roz dzia le „KON TRO LE
I OB SŁU GA SA MO CHO DU”.

OSTRZE ŻE NIE Obec ność wo dy w ukła -
dzie za si la nia, mo że spra wić po waż ne
uszko dze nie sys te mu wtry sku i spo wo do -
wać nie re gu lar ne funk cjo no wa nie sil ni ka.
W przy pad ku za świe ce nia się lamp ki zwró -
cić się moż li wie jak naj szyb ciej do ASO
Fia ta, aby spu ścić wo dę. Je że li ta sy gna li za -
cja wy stą pi za raz po za tan ko wa niu, moż -
li we jest że do zbior ni ka pa li wa prze do sta -
ła się wo da: w tym przy pad ku wy łą czyć
na tych miast sil nik i skon tak to wać się
z ASO Fia ta.
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LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA 
ZA TKA NE GO FIL TRA CZĄ STEK
STA ŁYCH
(dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

64J244

Po przekręceniu kluczyka w położenie
"ON" lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale
powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lamp-
ka świeci się światłem stałym, aby zasygna-
lizować klientowi, że system DPF wymaga
usunięcia zanieczyszczeń (cząstek stałych),
za pośrednictwem procesu regeneracyjne-
go. Lampka sygnalizacyjna nie zaświeca się
za każdym razem, kiedy DPF  przeprowa-
dza regenerację, ale jedynie, kiedy warun-
ki jazdy wymagają zasygnalizowania tego
faktu klientowi. Aby lampka wyłączyła się,
konieczne jest utrzymanie jazdy samocho-
du aż do zakończenia regeneracji.

Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio
30 minut. Optymalne warunki dla zakoń-
czenia tego procesu uzyskiwane są, gdy
utrzymana jest prędkość jazdy samocho-
du 50 km/h lub wyższa, przy obrotach
przekraczających 2000 obr/min. Zaświe-
cenie się tej lampki nie oznacza usterki sa-
mochodu, dlatego też nie ma potrzeby po-
zostawiania samochodu w warsztacie.
Więcej informacji, patrz sekcja "Filtr czą-
stek stałych" w rozdziale "POZNAWANIE
SAMOCHODU".

Kierowca powinien zawsze
dostosowywać sposób jazdy

do warunków panujących na drodze,
widoczności, ruchu drogowego i obo-
wiązujących przepisów kodeksu dro-
gowego. Sygnalizuje sie również, że
możliwe jest wyłączenie silnika kiedy
lampka sygnalizacyjna DPF świeci się;
jednak powtarzające się przerywanie
procesu regeneracyjnego może spowo-
dować przedwczesne zużycie oleju sil-
nikowego. Z tego powodu zaleca się za-
wsze poczekać na zgaszenie lampki
przed wyłączeniem silnika, przestrze-
gając podanych powyżej zaleceń. Nie
zaleca się kończenia procesu regenera-
cji DPF w samochodzie zatrzymanym.

UWAGA

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
OTWAR TYCH DRZWI

54G391

Ta lamp ka bę dzie się świe cić aż wszyst kie
drzwi (wraz z po kry wą ba gaż ni ka) nie zo -
sta ną do kład nie za mknię te.

Je że li jed ne z drzwi, wraz z po kry wą ba -
gaż ni ka, nie zo sta ną do kład nie za mknię te
gdy sa mo chód roz pocz nie jaz dę, uak tyw -
ni się sy gna li za tor aku stycz ny. 

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA 
RE ZER WY PA LI WA 

54G343

Ta lamp ka za świe ci się, gdy ko niecz ne jest
na tych mia sto we na peł nie nie zbior ni ka pa li -
wem. Gdy ta lamp ka za świe ci się, sy gna li za -
tor aku stycz ny przy po mni o ko niecz no ści na -
peł nie nia zbior ni ka pa li wa. Do mo men tu
na peł nie nia zbior ni ka pa li wa, sy gna li za tor
aku stycz ny uak tyw ni się przy każ dym ob ró -
ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję „ON”:
UWA GA Ak ty wa cja tej lamp ki zmie nia się wza -
leż no ści od wa run ków dro go wych (na przy kład
gdy je dzie my z gó ry lub je że li po ko nu je my za -
krę ty) i wa run ków jaz dy spo wo do wa nych po -
ru sza niem się pa li wa we wnątrz zbior ni ka.

79J039

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
AWA RII UKŁA DU 
WSPO MA GA NIA KIE ROW NI CY
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Ta lamp ka za świe ci się, gdy wy łącz nik za pło -
nu ob ró co ny zo sta nie w po zy cję „ON” i ga -
śnie po uru cho mie niu sil ni ka.
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Je że li ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe cić się
pod czas jaz dy ozna cza, że wspo ma ga nie
kie row ni cy mo że nie funk cjo no wać re gu -
lar nie, dla te go ko niecz ne jest skon tro lo -
wa nie je go w ASO Fia ta.

UWA GA Je że li wspo ma ga nie kie row ni cy
nie funk cjo nu je re gu lar nie moż li we jest
skrę ca nie kie row ni cą, ale trze ba użyć
więk szej si ły.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
„KEY LESS START”
(uru cha mia nie sil ni ka bez klu czy ka)
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

80JM122

Gdy na ci śnie my wy łącz nik za pło nu w sa -
mo cho dzie wy po sa żo nym w sys tem „Key -
less Start”, ta lamp ka za świe ci się na nie -
bie sko lub czer wo no. Je że li za świe ci się na
nie bie sko moż li we jest ob ró ce nie wy łącz -
ni ka za pło nu bez uży cia klu czy ka, je że li na -
to miast za świe ci się na czer wo no nie jest
moż li we ob ró ce nie wy łącz ni ka za pło nu bez
uży cia klu czy ka. W ce lu uzy ska nia wię cej
szcze gó łów patrz „Wy łącz nik za pło nu”
w roz dzia le „STE RO WA NIE NA KO LUM -
NIE KIE ROW NI CY”.

Lamp ka mi ga na czer wo no, aby ostrzec kie -
row cę że pi lot nie znaj du je się w sa mo cho -
dzie. Od no śnie dal szych szcze gó łów patrz
„Sys tem Key less Start” w roz dzia le „ZA -
NIM USIĄ DZIESZ ZA KIE ROW NI CĄ”.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
TYL NE GO ŚWIA TŁA PRZE CIW -
M GIEL NE GO
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

54G491

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
włą czo ne jest tyl ne świa tło prze ciw m giel ne.

64J045

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
ŚWIA TEŁ

Ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
włą czo ne są świa tła po zy cyj ne, lam py
oświe tle nia ta bli cy re je stra cyj nej i/lub re -
flek to ry.

50G056

Ta lamp ka za świe ci się gdy zo sta ną włą czo -
ne świa tła dro go we.

50G055

Po uak tyw nie niu kie run kow ska zu le we go
lub pra we go od po wied nia strzał ka zie lo na
w ze sta wie wskaź ni ków bę dzie mi gać wraz
z wy bra nym kie run kow ska zem. Po włą cze -
niu świa teł awa ryj nych, obie strzał ki mi -
ga ją wraz z wszyst ki mi kie run kow ska za mi.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
ŚWIA TEŁ DRO GO WYCH

LAMP KI SY GNA LI ZA CYJ NE 
KIE RUN KOW SKA ZÓW
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79J040

Gdy ob ró ci my wy łącz nik za pło nu w po zy -
cję „ON” ta lamp ka za świe ci się na krót -
ko aby umoż li wić spraw dze nie swo je pra -
wi dło we funk cjo no wa nie. Gdy prze łącz nik
2WD/4WD znaj du je się w try bie „4WD
AU TO” przy wy łącz ni ku za pło nu w po zy -
cji „ON”, ta lamp ka bę dzie się świe cić.

Je że li ta lamp ka sy gna li za cyj na i wskaź nik
„4WD LOCK” po zo sta ną świe cą ce się lub
za świe cą się rów no cze śnie pod czas ja zy
sa mo cho du, ozna cza że mo gło wy stą pić
uszko dze nie sys te mu 4x4 i dla te go na le ży
spraw dzić go w ASO Fia ta.

Je że li tem pe ra tu ra ole ju kom po nen tów
sys te mu 4x4 jest wy so ka, ta lamp ka sy gna -
li za cyj na za cznie mi gać. Tryb „4WD AU -
TO” lub „4WD LOCK” prze cho dzi au to -
ma tycz nie w tryb „2WD – dwa ko ła
na pę dza ne” aby unik nąć uszko dze nia kom -
po nen tów sys te mu 4x4.

Od no śnie dal szych szcze gó łów patrz „Uży -
wa nie prze łącz ni ka 2WD/4WD” w roz -
dzia le „PO ZNA WA NIE SA MO CHO DU”.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
4WD AU TO 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

UWA GI

❒ Po zwięk sze niu pręd ko ści sa mo cho du
prze cho dzi się au to ma tycz nie z try bu
„4WD LOCK” w „4WD AU TO” i od -
po wied nia lamp ka bę dzie się świe cić.

❒ Po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po -
zy cję „OFF” wy łą cza się tryb „4WD
LOCK”.

Od no śnie szcze gó łów do ty czą cych try bu
„4WD LOCK” patrz „Prze łącz nik
2WD/4WD” w roz dzia le „PO ZNA WA -
NIE SA MO CHO DU”.

OSTRZE ŻE NIE Nie uży wać try bu „4WD
LOCK” na na wierzch niach twar dych i su -
chych”.

UWA GA Po po now nym uru cho mie niu sil -
ni ka lamp ka sy gna li za cyj na prze ry wa mi ga -
nie chwi lo wo.

UWA GA Po zwięk sze niu pręd ko ści sa mo -
cho du, prze cho dzi się au to ma tycz nie z try -
bu „4WD LOCK” w „4WD AU TO” i od -
po wied nia lamp ka bę dzie się świe cić.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
4WD LOCK
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

79J100

Po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję
„ON” ta lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
na krót ko, aby umoż li wić spraw dze nie jej re -
gu lar ne funk cjo no wa nie.

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
prze łącz nik 2WD/4WD przej dzie z try -
bu „4WD AU TO” w tryb „4WD LOCK”.

Je że li ta lamp ka sy gna li za cyj na i wskaź nik
„4WD LOCK” po zo sta ną świe cą ce się lub
za świe cą się rów no cze śnie pod czas ja zy
sa mo cho du, ozna cza że mo gło wy stą pić
uszko dze nie sys te mu 4x4 i ko niecz ne jest
spraw dze nie w ASO Fia ta.
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79JM020

LAMP KI SY GNA LI ZA CYJ NE 
RE GU LA TO RA STA ŁEJ 
PRĘD KO ŚCI 
(CRU ISE CON TROL)

(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Lamp ka sy gna li za cyj na ak tyw ne go
Cru ise Con trol

FSUV1649

FSUV1648

Gdy włączony jest tempomat, lampka ta
będzie się świecić.

Lamp ka sy gna li za cyj na 
funk cjo no wa nia Cru ise Con trol

Gdy prędkość pojazdu sterowana jest
przez tempomat, lampka ta będzie się
świecić.

PRĘD KO ŚCIO MIERZ

Pręd ko ścio mierz wska zu je pręd kość sa -
mo cho du w km/h lub w mph.
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OB RO TO MIERZ

Ob ro to mierz wska zu je pręd kość ob ro to -
wą sil ni ka w ob ro tach na mi nu tę.

OSTRZEŻENIE Nie jechać nigdy z wska-
zówką obrotomierza w zakresie czerwo-
nym, może się uszkodzić poważnie silnik.
Także wtedy gdy redukuje się bieg spraw-
dzić czy wskaźnik nie osiągnął zakresu
czerwonego. Odnieść się do “Maksymal-
na dopuszczalna prędkość przy reduko-
waniu biegów" w rozdziale “POZNAWA-
NIE SAMOCHODU”.

Dla modelu z silnikiem
benzynowym

Maksymalne obroty silnika są ograniczone
na poziomie około 5000 obr./min przez
układ sterowania odcinaniem paliwa w
chwili naciśnięcia pedału przyspieszenia,
gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
pozycji „P” (Postój) lub „N” (Neutralna).

Dla modelu z silnikiem
dieslowskim

Maksymalne obroty silnika są ograniczone
na poziomie około 4800 obr./min przez
układ sterowania wtryskiem paliwa w
chwili naciśnięcia pedału przyspieszenia,
gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
pozycji „N” (Neutralna).

79JM001

WSKAŹ NIK PO ZIO MU
PA LI WA

Gdy wy łącz nik za pło nu jest w po zy cji
„ON” ten wskaź nik do star cza wska zań
o przy bli żo nej ilo ści pa li wa znaj du ją ce go
się w zbior ni ku pa li wa. „F” ozna cza peł -
ny, na to miast „E” ozna cza pu sty zbior nik.

Gdy wskaź nik zbli ża się do za kre su „E”
(nie do li te ry „E”), na peł nić jak naj szyb -
ciej zbior nik pa li wa.

(2)

(1)

80JM102
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UWA GA Wskaź nik po ru sza się nie znacz -
nie w za leż no ści od wa run ków dro go wych
(np. na zjeź dzie lub na za krę cie) i sty lu jaz -
dy z po wo du po ru sza nia się pa li wa
w zbior ni ku.

Gdy lamp ka sy gna li za cyj na re zer wy (1) za -
świe ci się, na peł nić na tych miast zbior nik
pa li wa.

Gdy lamp ka sy gna li za cyj na re zer wy pa li wa
(1) za świe ci się, sy gna li za tor aku stycz ny za -
sy gna li zu je je den raz aby przy po mnieć
o za tan ko wa niu.

Do mo men tu za tan ko wa nia, sy gna li za tor
aku stycz ny uak tyw ni się przy każ dym ob -
ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję
„ON”:

UWA GA Mo ment za świe ce nia lamp ki sy -
gna li za cyj nej re zer wy pa li wa (1) zmie nia
się w za leż no ści od wa run ków dro go wych
(np. na zjeź dzie lub na za krę cie) i sty lu jaz -
dy z po wo du po ru sza nia się pa li wa
w zbior ni ku

Sym bol (2) wska zu je, że po kry wa wle wu
zbior ni ka pa li wa znaj du je się po le wej stro -
nie sa mo cho du.

WSKAŹ NIK 
TEM PE RA TU RY/LAMP KA 
SY GNA LI ZA CYJ NA
PRZE GRZA NIA SIL NI KA
(dla wer sji z sil ni kiem die sel)

(1)

79JF007

Gdy klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu jest
w po zy cji „ON” ten wskaź nik wska zu je
tem pe ra tu rę pły nu chło dzą ce go sil nik.
W nor mal nych wa run kach jaz dy wskaź nik
po wi nien znaj do wać się w za kre sie tem -
pe ra tu ry nor mal nej i do pusz czal nej po mię -
dzy „H” i „C”. Gdy wskaź nik zbli ży się do
„H” (lub za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj -
na prze grza nia sil ni ka (1) (dla wer sji/ryn -
ków, gdzie prze wi dzia no), ozna cza że sil -
nik jest prze grza ny. Prze strze gać in struk cji
wska za nych w przy pad ku prze grza nia sil -
ni ka, po da nych w roz dzia le „W RA ZIE
AWA RII”.

OSTRZE ŻE NIE Kon ty nu owa nie jaz dy sa -
mo cho dem z prze grza nym sil ni kiem mo -
że spo wo do wać po waż ne uszko dze nie sil -
ni ka.
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WY ŚWIE TLACZ

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”, wy świe tlacz do star cza na stę -
pu ją cych in for ma cji:

Wy świe tlacz (A)

Chwi lo we zu ży cie pa li wa

Wy świe tlacz (B)

Licz nik ki lo me trów okre so wy/Śred nie zu -
ży cie pa li wa/Za sięg sa mo cho du/Ter mo -
metr/Kontrola zużycia oleju silnikowego
(dla wersji z silnikiem diesel)

Wy świe tlacz (C)

Wskaź nik po zy cji dźwi gni wy bie ra nia bie -
gów (dla wer sji z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów).

Wy świe tlacz (D)

Licz nik ki lo me trów cał ko wi ty / Re gu la cja
pod świe tle nia

Wy świe tlacz (E)

Ze gar (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi -
dzia no)

1. Po krę tło wy bo ru okre so we go licz ni ka
ki lo me trów

2. Po krę tło wy bo ru wy świe tla nia

3. Wy świe tlacz

Chwi lo we zu ży cie pa li wa

Wy świe tlacz (A) po ka zu je chwi lo we zu ży -
cie pa li wa gra ficz nie słup ka mi, tyl ko w sa -
mo cho dzie po ru sza ją cym się.

(1) (2)(3)

(D)

(B)
(A)

(C)

(E)

80JM104

80JM081

86

UWA GA

❒ Gdy pojazd nie znajduje się w ruchu, na
wyświetlaczu nie jest pokazany wykres
słupkowy.

❒ Zależnie od specyfikacji pojazdu usta-
wiane początkowo jednostki zużycia pa-
liwa są pokazane jako l/100 km, km/l lub
MPG.

❒ Dla ustawienia „l/100 km” lub „km/l”
wskazana maksymalna wartość chwilo-
wego zużycia paliwa wynosi 30. Na wy-
świetlaczu nie zostanie wyświetlona
większa wartość niż 30 nawet jeśli rze-
czywiste chwilowe zużycie paliwa bę-
dzie większe.

❒ Dla ustawienia „MPG” wskazana mak-
symalna wartość chwilowego zużycia
paliwa wynosi 80. Na wyświetlaczu nie
zostanie wyświetlona większa wartość
niż 80 nawet jeśli rzeczywiste chwilowe
zużycie paliwa będzie większe.

❒ Wskazanie na wyświetlaczu może być
opóźnione, jeśli na zużycie paliwa mają
wpływ warunki jazdy.

❒ Na wyświetlaczu pokazane są warto-
ści szacunkowe. Wskazania mogą nie
być identyczne z rzeczywistymi warto-
ściami.

❒ Dla ustawienia „l/100 km” lub „km/l”
możesz zmienić jednostki, w jakich wy-
świetlana jest chwilowa wartość zuży-
cia paliwa. Patrz: „Średnie zużycie pali-
wa” w tym punkcie.
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❒ Usta wić wy świe tlacz (B) na za sięg sa -
mo cho du na ci ska jąc po krę tło prze łącz -
ni ka wy świe tla nia (2).

80JM105

80JM106

❒ Przy trzy mu jąc na ci śnię te po krę tło prze -
łącz ni ka okre so we go licz ni ka ki lo me -
trów (1), ob ró cić po krę tło prze łącz ni -
ka wy świe tla nia (2) aby dez ak ty wo wać
lub uak tyw nić chwi lo we zu ży cie pa li wa.

UWA GA Gdy pod łą cza się po now nie bie -
gun ujem ny (–) aku mu la to ra, wska za nie
chwi lo we go zu ży cia pa li wa mu si być usta -
wio ne po now nie w opar ciu o pre fe ren cje.

Licz nik ki lo me trów okre so wy/
Śred nie zu ży cie pa li wa
Za sięg sa mo cho du/
Ter mo metr/Kon tro la zu ży cia ole ju
sil ni ko we go (dla wersji z silnikiem
diesel)

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”, wy świe tlacz (B) wy świe tla
sześć na stę pu ją cych wska zań: licz nik ki lo -
me trów okre so wy A, licz nik ki lo me trów
okre so wy B, śred nie zu ży cie pa li wa, za sięg
sa mo cho du, ter mo metr lub kon tro la zu -
ży cia ole ju sil ni ko we go (dla wersji/rynków,
gdzie przewidziano).

Aby zmie nić wska za nie wy świe tla cza (B),
na ci snąć szyb ko po krę tło wy bo ru okre so -
we go licz ni ka ki lo me trów (1) lub po krę -
tło wy bo ru wy świe tla nia (2).

Nie zmie niać usta wień wy -
świe tla cza pod czas jaz dy. Je -

że li zmie nia się usta wie nia wy świe tla -
cza pod czas jaz dy, moż na utra cić
kon tro lę nad sa mo cho dem.

UWAGA
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

79JM009

Nie zmie niać usta wień wy -
świe tla cza pod czas jaz dy. Je -

że li zmie nia się usta wie nia wy świe tla -
cza pod czas jaz dy, moż na utra cić
kon tro lę nad sa mo cho dem.

UWAGAAS Na ci snąć po krę tło wy bo ru okre so we go licz -
ni ka ki lo me trów (1).

QZ Na ci snąć po krę tło wy bo ru wy świe tla nia (2).

a. Okre so wy licz nik ki lo me trów A
b. Okre so wy licz nik ki lo me trów B
c. Śred nie zu ży cie pa li wa
d. Za sięg sa mo cho du
e. Ter mo metr
f. Kon tro la zu ży cia ole ju sil ni ko we go (dla
wersji z silnikiem diesel)

UWA GA

❒ Wska za nia zmie nia ją się, gdy na ci ska się
lub zwal nia po krę tło.

❒ Wy świe tlacz po ka zu je war to ści sza cun -
ko we. Wska za nia mo gą róż nić się od
war to ści rze czy wi stych.

88

071-130 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:16  Pagina 88



89

Okre so wy licz nik ki lo me trów

Okre so we go licz ni ka ki lo me trów moż na
użyć do po mia ru prze je cha nych od le gło ści
pod czas krót kich po dró ży lub po mię dzy
tan ko wa nia mi pa li wa.

Licz ni ki A i B mo gą być uży wa ne nie za leż -
nie.

Aby wy ze ro wać okre so wy licz nik ki lo me -
trów przy trzy mać na ci śnię te po krę tło wy -
bo ru okre so we go licz ni ka ki lo me trów (1)
gdy na wy świe tla czu po ka zy wa ny jest
okre so wy licz nik ki lo me trów.

UWA GA Mak sy mal na war to ścią wska zy -
wa na przez okre so wy licz nik ki lo me trów
wy no si 9999.9. Po prze kro cze niu war to ści
mak sy mal nej wska za nie po wra ca do 0.0.

Śred nie zu ży cie pa li wa

Gdy pod czas ostat niej po dró ży usta wio ne
by ło śred nie zu ży cie pa li wa, na wy świe tla -
czu po ja wi się ostat nia war tość śred nie -
go zu ży cia pa li wa ob li czo na pod czas po -
dró ży po przed niej, gdy wy łącz nik za pło nu
był w po zy cji „ON”. Aż do na stęp ne go wy -
ze ro wa nia war to ści śred nie go zu ży cia pa -
li wa, na wy świe tla czu po ka zy wa na bę dzie
ob li czo na war tość przy uwzględ nie niu po -
dró ży po przed niej.

Aby wy ze ro wać śred nie zu ży cia pa li wa,
przy trzy mać na ci śnię te po krę tło prze łącz -
ni ka wy świe tla nia (2) gdy na wy świe tla czu
po ka zy wa ne jest śred nie zu ży cia pa li wa.

UWA GA Gdy wy ze ru je się war tość śred -
nie go zu ży cia pa li wa lub po łą czy po now -
nie bie gun ujem ny (–) aku mu la to ra, wska -
za nie śred nie go zu ży cia pa li wa bę dzie
wy świe tlo ne po krót kim prze bie gu.

Aby zmie nić jed nost kę śred nie go zu ży cia
pa li wa ob ró cić po krę tło prze łącz ni ka wy -
świe tla nia (2) przy trzy mu jąc na ci śnię te po -
krę tło prze łącz ni ka okre so we go licz ni ka
ki lo me trów (1).

80JM1372

UWA GA W za leż no ści od cha rak te ry sty -
ki sa mo cho du, po cząt ko we usta wie nie jed -
nost ki śred nie go zu ży cia pa li wa mo że być
po da ne w km/L lub L/100km. 

UWA GA

❒ Zmie nia jąc jed nost kę śred nie go zu ży cia
pa li wa zmie nia się au to ma tycz nie tak -
że jed nost kę po mia ru chwi lo we go zu -
ży cia pa li wa. 

❒ Po po now nym po łą cze niu bie gu na
ujem ne go (–) aku mu la to ra, jed nost kę
po mia ru chwi lo we go zu ży cia pa li wa na -
le ży usta wić po now nie. Zmie nić po -
now nie jed nost kę po mia ru na ba zie pre -
fe ren cji.
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80JM093

UWA GA Po po now nym po łą cze niu bie gu -
na ujem ne go (–) aku mu la to ra, jed nost kę
po mia ru ter mo me tru na le ży usta wić po -
now nie. Zmie nić po now nie jed nost kę po -
mia ru na ba zie pre fe ren cji.

Kon tro la zu ży cia ole ju sil ni ko we go
(dla wersji z silnikiem diesel)

Informacja monitorująca okres eksploata-
cji oleju wskazuje na przebieg pozostały
do następnej wymiany oleju silnikowego i
filtra oleju. Gdy pozostały przebieg zbliża
się do wartości 0 km, powinieneś natych-
miast wymienić olej silnikowy i filtr oleju.
Może również zaświecić się znajdująca się
na panelu przyrządów lampka sygnalizu-
jąca konieczność zmiany oleju, która in-
formuje o obowiązku natychmiastowej
wymiany oleju silnikowego i filtra oleju.
Szczegółowe informacje dotyczące sposo-
bu wymiany oleju silnikowego i filtra ole-
ju zamieszczone są w podpunkcie „Wy-
miana oleju silnikowego i filtra” w punkcie
„KONTROLA I KONSERWACJA”.

90

(g)

79JM010

Za sięg sa mo cho du

Je że li pod czas ostat niej po dró ży usta wio -
ny był za sięg jaz dy sa mo cho du, na wy świe -
tla czu po ja wi się na kil ka se kund „---„ i na -
stęp nie uka że się ak tu al ny za sięg jaz dy
sa mo cho du, od mo men tu usta wie nia wy -
łącz ni ka za pło nu w po zy cji „ON”.

Za sięg jaz dy sa mo cho du po ka zy wa ny na
wy świe tla czu wska zu je przy bli żo ną od le -
głość, któ ra moż na prze je chać przed osią -
gnię ciem przez wskaź nik po zio mu pa li wa
sek to ra „E”, na ba zie ak tu al nych wa run -
ków jaz dy.

Gdy zapala się lampka ostrzegawcza ni-
skiego poziomu paliwa, na wyświetlaczu
pojawia się symbol „---”.

Je że li za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na re -
zer wy pa li wa, na tych miast za tan ko wać nie -
za leż nie od war to ści za się gu po ka zy wa nej
na wy świe tla czu.

War tość za się gu jaz dy sa mo cho du ob li cza -
na jest na ba zie ostat nich wa run ków jaz dy
i dla te go war tość po każ dym na peł nie niu
zbior ni ka pa li wa bę dzie in na.

UWA GA Je że li pod czas tan ko wa nia wy -
łącz nik za pło nu po zo sta nie w po zy cji
„ON”, wska za nia za się gu jaz dy sa mo cho -
du mo gą być nie pra wi dło we.

Gdy po łą czy po now nie bie gun ujem ny (–)
aku mu la to ra, wska za nie za się gu jaz dy sa -
mo cho du zo sta ną wy świe tlo ne po prze je -
cha niu od cin ka dro gi.

Ter mo metr

Ter mo metr wska zu je tem pe ra tu rę ze -
wnętrz ną.

Je że li tem pe ra tu ra ze wnętrz na zbli ży się
do 0 °C, na wy świe tla czu po ja wi się sym -
bol (g).

UWA GA Gdy je dzie się z ma łą pręd ko ścią
lub za trzy mu je się, wy świe tla na war tość
tem pe ra tu ry ze wnętrz nej mo że nie od po -
wia dać tem pe ra tu rze rze czy wi stej.

Je że li ter mo metr roz po zna war to ści nie -
pra wi dło we lub na tych miast po ob ró ce niu
wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję „ON”, wy -
świe tlacz mo że nie wska zy wać tem pe ra -
tu ry ze wnętrz nej.

Je że li tem pe ra tu ra ze wnętrz na zbli ży się
do 0 °C, sym bol (g) po ja wi się na wy świe -
tla czu, na wet wte dy gdy ter mo metr nie
jest wy świe tla ny.

Aby zmie nić jed nost kę po mia ru ter mo me -
tru ob ró cić po krę tło prze łącz ni ka wy świe -
tla nia (2) przy trzy mu jąc na ci śnię te po krę -
tło prze łącz ni ka okre so we go licz ni ka
ki lo me trów (1). 
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(h)

79JM011

Za każ dym ra zem, gdy wy mie nia się olej
sil ni ko wy i filtr ole ju, sys tem kon tro li zu -
ży cia ole ju sil ni ko we go mu si zo stać wy ze -
ro wa ny, aby pra wi dło wo ob li czyć na stęp -
ną wy mia nę. Aby wy ze ro wać wska za nie
zwró cić się do ASO Fia ta.

Z chwilą zresetowania komunikatu moni-
torującego okres eksploatacji oleju, za-
czyna on wskazywać przebieg pozostały
do następnej wymiany oleju silnikowego i
filtra oleju. Jeśli świeciła się lampka żąda-
nia wymiany oleju, lampka ta zgaśnie.

OSTRZE ŻE NIE Wy mie nić na tych miast
olej sil ni ko wy i filtr ole ju gdy od le głość
wska zy wa na przez sys tem kon tro li zu ży -
cia ole ju sil ni ko we go zbli ża się do 0 km. Je -
że li kon ty nu uje się uży wa nie sa mo cho du,
gdy wy świe tla ne jest wska za nie 0 km,
moż na uszko dzić po waż nie sil nik.

UWA GA Je że li sa mo chód uży wa ny jest
wy łącz nie e trud nych wa run kach, olej sil -
ni ko wy i filtr ole ju mu szą być wy mie nia ne
czę ściej, nie za leż nie od wska zań sys te mu
kon tro li zu ży cia ole ju sil ni ko we go. Od nieść
się do „Ob słu ga za le ca na w trud nych wa -
run kach eks plo ata cji sa mo cho du w roz -
dzia le „KON TRO LE I OB SŁU GA SA MO -
CHO DU”.

Gdy wy łącz nik za pło nu jest w po zy cji
„ON”, na wy świe tla czu (C) po ka zy wa na
jest po zy cja (h) dźwi gni zmia ny bie gów.

W ce lu uzy ska nia in for ma cji o uży wa niu
skrzy ni bie gów od nieść się do „Uży wa nie
skrzy ni bie gów” w roz dzia le „PO ZNA WA -
NIE SA MO CHO DU”.

Wskaź nik po zy cji dźwi gni 
wy bie ra nia bie gów 
(dla wer sji z au to ma tycz ną 
skrzy nią bie gów)

Licz nik ki lo me trów cał ko wi ty/
Re gu la cja pod świe tle nia

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”, wy świe tlacz (D) po ka zu je cał -
ko wi ty licz nik ki lo me trów.

Po ob ró ce niu w le wo lub w pra wo po krę -
tła prze łącz ni ka wy świe tla nia (2), na wy -
świe tla czu po ja wi się kon tro la re gu la cji
pod świe tle nia.

Licz nik ki lo me trów cał ko wi ty

Licz nik ki lo me trów wska zu je cał ko wi ty
prze bieg sa mo cho du.

OSTRZE ŻE NIE Kon tro lo wać da ne cał ko -
wi te go licz ni ka ki lo me trów i i po rów ny -
wać re gu lar nie z pla nem prze glą dów okre -
so wych. Brak wy ko na nia in ter wen cji
ser wi so wych w prze wi dzia nych od stę pach
ki lo me trów, mo że spo wo do wać więk sze
zu ży cie lub ewen tu al ne uszko dze nie nie -
któ rych ele men tów sa mo cho du.
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UWA GA

❒ Je że li nie na ci śnie się lub ob ró ci po krę -
tła prze łącz ni ka wy świe tla nia przez ko -
lej ne 5 se kund od mo men tu ak ty wa cji
kon tro li pod świe tle nia, kon tro la ta zo -
sta nie ska so wa na au to ma tycz nie i na
wy świe tla czu (D) po ja wi się cał ko wi ty
licz nik ki lo me trów.

❒ Moż na zmie nić pod świe tle nie przy włą -
czo nych świa tłach po zy cyj nych lub re -
flek to rach, tak że wte dy, gdy wy łącz nik
za pło nu znaj du je się w po zy cji „ACC”
lub „LOCK”.

❒ Po po now nym po łą cze niu bie gu na
ujem ne go (–) aku mu la to ra, pod świe tle -
nie ze sta wu wskaź ni ków na le ży usta wić
po now nie. Wy re gu lo wać po now nie
pod świe tle nie na ba zie pre fe ren cji

UWA GA Je że li usta wio ny jest mak sy mal -
ny po ziom pod świe tle nia, pod świe tle nie
ze sta wu wskaź ni ków nie zmniej szy się po
włą cze niu świa teł po zy cyj nych lub re flek -
to rów.

Ze gar 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”, wy świe tlacz (E) po ka zu je ze -
gar.

Aby wy re gu lo wać go dzi nę:

❒ Na ci snąć rów no cze śnie po krę tło prze -
łącz ni ka okre so we go licz ni ka ki lo me -
trów (1) i po krę tło prze łącz ni ka wy -
świe tla nia (2). 

Nie zmie niać usta wień wy -
świe tla cza pod czas jaz dy. Je -

że li zmie nia się usta wie nia wy świe tla -
cza pod czas jaz dy, moż na utra cić
kon tro lę nad sa mo cho dem.

UWAGA

80JM039

Re gu la cja pod świe tle nia

Gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji
“ON”, oświetlenie zestawu wskaźników
zaświeci się. 
Samochód wyposażony jest w system,
który redukuje automatycznie podświe-
tlenie zestawu wskaźników po włączeniu
świateł pozycyjnych lub reflektorów. 
Możliwa jest zmiana podświetlenia zesta-
wu wskaźników niezależnie od włączenia
świateł pozycyjnych czy reflektorów. 
W celu zwiększenia intensywności pod-
świetlenia wskaźników należy obrócić w
prawo pokrętło przełącznika wyświetlania
(2). 
W celu zmniejszenia intensywności pod-
świetlenia zestawu wskaźników należy ob-
rócić w lewo pokrętło przełącznika wy-
świetlania (2). 
Zmiana podświetlenia sygnalizowana jest
przez wyświetlenie symbolu (1) w zesta-
wie wskaźników.

(1)
(2)

(A)
(C)

(E)

81A181
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Nie zmie niać usta wień wy -
świe tla cza pod czas jaz dy. Je -

że li zmie nia się usta wie nia wy świe tla -
cza pod czas jaz dy, moż na utra cić
kon tro lę nad sa mo cho dem.

UWAGA

❒ Aby usta wić go dzi nę ob ró cić kil ka krot -
nie po krę tłem prze łącz ni ka wy świe tla -
nia (2) w le wo lub w pra wo gdy pul su -
ją go dzi ny. Aby zmie nić szyb ko
wska zy wa ną go dzi nę przy trzy mać ob -
ró co ne po krę tło prze łącz ni ka wy świe -
tla nia (2). Aby usta wić wy świe tla ną go -
dzi nę na ci snąć po krę tło prze łącz ni ka
wy świe tla nia (2) i roz pocz ną pul so wać
mi nu ty.

❒ Aby usta wić mi nu ty ob ró cić kil ka krot -
nie po krę tłem prze łącz ni ka wy świe tla -
nia (2) w le wo lub w pra wo gdy pul su -
ją mi nu ty. Aby zmie nić szyb ko
wska zy wa ne mi nu ty przy trzy mać ob ró -
co ne po krę tło prze łącz ni ka wy świe tla -
nia (2). Aby usta wić wy świe tla ne mi nu -
ty na ci snąć po krę tło prze łącz ni ka
wy świe tla nia (2).

UWA GA Po po now nym pod łą cze niu bie -
gu na ujem ne go (–) aku mu la to ra ze gar zo -
sta nie wy ze ro wa ny. Wy re gu lo wać po now -
nie ze gar.

PRZY CISK ŚWIA TEŁ
AWA RYJ NYCH

Aby włą czyć świa tła awa ryj ne na ci snąć od -
po wied ni przy cisk. Rów no cze śnie roz pocz -
ną pul so wać wszyst kie czte ry kie run kow -
ska zy i od po wied nie lamp ki sy gna li za cyj ne.

Aby wy łą czyć świa tła awa ryj ne na ci snąć
po now nie przy cisk.

Uży wać świa teł awa ryj nych, aby ostrzec
in nych kie row ców, gdy mu si się za par ko -
wać sa mo chód w sy tu acji awa ryj nej lub
gdy Wasz sa mo chód mo że za gro zić bez -
pie czeń stwu w ru chu dro go wym.

80JM041

WY ŁĄCZ NIK 
PRZED NICH ŚWIA TEŁ
PRZE CIW M GIEL NYCH
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Przed nie świa tła prze ciw m giel ne włą cza się
na ci ska jąc od po wied ni wy łącz ni ka, gdy
dźwi gnia włą cze nia świa teł ze wnętrz nych
znaj du je się w dru giej lub trze ciej po zy cji.
Lamp ka sy gna li za cyj na w wy łącz ni ku świe -
ci się, gdy przed nie świa tła prze ciw m giel -
ne są włą czo ne.

UWA GA W nie któ rych kra jach funk cjo -
no wa nie przed nich świa teł prze ciw m giel -
nych mo że być róż ne od wy żej opi sa ne go
i za le ży od prze pi sów praw nych lo kal nych.

64J058
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PRZY CISK „ESP® OFF”
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

ESP® jest zna kiem han dlo wym za re je stro wa -
nym przez Da im ler AG.

Przy cisk ESP® OFF znaj du je się na tu ne lu
środ ko wym. Za po mo cą te go przy ci sku
moż na uak tyw nić lub dez ak ty wo wać sys -
tem ESP® (za wy jąt kiem sys te mu ABS).

Aby dez ak ty wo wać sys tem ESP® (za wy jąt -
kiem sys te mu ABS), przy trzy mać na ci śnię -
ty przy cisk ESP® OFF do pó ki nie za świe ci
się lamp ka sy gna li za cyj na ESP® OFF.

Aby uak tyw nić po now nie wszyst kie sys te -
my ESP®, na ci snąć po now nie przy cisk ESP®

OFF. Lamp ka wskaź ni ka ESP® OFF zga śnie.

W ce lu uzy ska nia wię cej szcze gó łów o sys -
te mach ESP®, patrz „ESP® (Elec tro nic Sta -
bi li ty Pro gram, kon tro la elek tro nicz na sta -
bil no ści)” w roz dzia le „PO ZNA WA NIE
SA MO CHO DU”.

GNIAZDKO DLA
AKCESORIÓW 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Gniazdko dla akcesoriów jest aktywne, gdy
przełącznik zapłonu znajduje się w pozy-
cji „ACC” lub „ON”.

Gniazdko to można wykorzystywać do za-
silania napięciem stałym 12 V/120 W ak-
cesoriów elektrycznych.

UWAGA Użycie nieodpowiednich akce-
soriów elektrycznych może spowodować
uszkodzenie instalacji elektrycznej pojaz-
du. Upewnij się, że każde wykorzystywa-
ne urządzenie elektryczne jest zaprojek-
towane do podłączenia do tego typu
gniazdka.

PRZE ŁĄCZ NIK
2WD/4WD
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Prze łącz nik 2WD/4WD znaj du je się na tu -
ne lu środ ko wym.

Od no śnie szcze gó łów do ty czą cych uży wa -
nia te go wy łącz ni ka patrz „Funk cjo no wa -
nie prze łącz ni ka 2WD/4WD” w roz dzia -
le „PO ZNA WA NIE SA MO CHO DU”.

79J177

79J180

79JF021
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WY ŁĄCZ NIK 
OGRZE WA NEJ SZY BY
TYL NEJ I LU STE REK
WSTECZ NYCH 
ZE WNĘTRZ NYCH
OGRZE WA NYCH
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Aby od mro zić ogrze wa ną szy bę tyl ną na -
ci snąć wy łącz nik (1), przy uru cho mio nym
sil ni ku. 

Je że li na lu ster ku wstecz nym po stro nie
kie row cy znaj du je się sym bol (2), ozna cza,
że lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne są ogrze -
wa ne. Po na ci śnię ciu wy łącz ni ka (1) uak -
tyw nia ne zo sta ją rów no cze śnie za rów no
lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne ogrze wa ne
jak i ogrze wa na szy ba tyl na.

Gdy sys tem od mra ża nia funk cjo nu je świe -
ci się od po wied nia lamp ka sy gna li za cyj na.
Sys tem funk cjo nu je wy łącz nie przy uru cho -
mio nym sil ni ku.

Aby dez ak ty wo wać sys tem od mra ża nia,
na ci snąć po now nie wy łącz nik (1).

OSTRZE ŻE NIE Ogrze wa na szy ba tyl na
i ogrze wa ne lu ster ka wstecz ne ze wnętrz -
ne (dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)
ab sor bu ją du ży prąd. Wy łą czać je za raz po
od mro że niu.

(1)

80JM042

(1)

80JM043

(2)

80JC040

UWA GA

❒ Od mra a nie funk cjo nu je tyl ko przy uru -
cho mio nym sil ni ku.

❒ Od mra a nie wy ł  cza si  au to ma tycz nie
po 15 mi nu tach funk cjo no wa nia, aby za -
po biec roz ła do wa niu aku mu la to ra.
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51KM101

80JP044

PRZE ŁĄCZ NIK 
KO REK TO RA ŚWIA TEŁ
RE FLEK TO RÓW
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Po ob ró ce niu te go prze ł cz ni ka mo  na re -
gu lo wa  usta wie nie re flek to rów w funk cji
wa run ków ob ci  e nia sa mo cho du. 

Na sche ma cie po ni ej po ka za no po zy cje
prze ł cz ni ka od po wia da j  ce ró  nym wa run -
kom ob ci  e nia sa mo cho du.

Stan ob cią że nia
sa mo cho du

Tyl ko kie row ca

Kie row ca + 1 pa sa żer
(na sie dze niu przed nim)

Kie row ca + 4 pa sa że rów, 
bez ob cią że nia

Kie row ca + 4 pa sa że rów, 
z ob cią że niem 

Kie row ca 
+ peł ne ob cią że nie

Po zy cja
prze łącz ni ka

0

0

1

2

3

SCHO WEK 
NA PRZED MIO TY

Aby otwo rzyć scho wek po cią gnąć za
uchwyt. Aby go za mknąć, wci snąć po kry -
wę aż się za mknie za trzask.

Nie je chać ni gdy z otwar tą
po kry wą schow ka, po nie waż

moż na spo wo do wać ob ra że nia w ra -
zie wy pad ku

UWAGA
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ZA PAL NICZ KA 
I PO PIEL NICZ KA
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

ZA PAL NICZ KA

Za pal nicz ka funk cjo nu je przy wy łącz ni ku
za pło nu w po zy cji „ACC” lub „ON”.
Aby użyć za pal nicz ki, wci snąć ją cał ko wi -
cie w gniaz do i zwol nić. Na grze je się au -
to ma tycz nie i po wró ci w po zy cję ory gi nal -
ną bę dąc go to wa do uży cia.
OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dze nia
gniaz da za pal nicz ki, nie uży wać jej dla za -
si la nia in nych ak ce so riów. W rze czy wi sto -
ści wtycz ki nie któ rych ak ce so riów mo gą
uszko dzić me cha nizm we wnętrz ny gniaz -
da za pal nicz ki.

PO PIEL NICZ KA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)
Moż li we jest wło że nie po piel nicz ki w jed -
no z wgłę bień na bu tel ki na tu ne lu środ -
ko wym.

79J045

Po piel nicz ka pa ne lu 
przed nie go

79J047

Upew nić się o cał ko wi tym
zga sze niu nie do pał ków pa -

pie ro sów przed za mknię ciem po piel -
nicz ki i nie po zo sta wiać ni gdy w niej
od pa dów pa pie ro wych, aby unik nąć
ry zy ka po ża ru.

UWAGA

LAMP KA 
SY GNA LI ZA CYJ NA
ALAR MU
Ta lamp ka sy gna li za cyj na mi ga, gdy wy -
łącz nik za pło nu jest w po zy cji „OFF” lub
„ACC”. Lamp ka sy gna li za cyj na mi ga jąc
speł nia funk cję ostrze ga ją cą ewen tu al -
nych zło dziei, aby utwier dzić ich w prze -
ko na niu, że sa mo chód wy po sa żo ny jest
w sys tem alar mo wy.

GNIAZDKO
UNIWERSALNEJ
MAGISTRALI
SZEREGOWEJ (USB) 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)
Podłącz do tego gniazdka swój przenośny
cyfrowy odtwarzacz muzyki, lub inne po-
dobne urządzenie, aby móc słuchać mu-
zyki z wykorzystaniem samochodowego
systemu audio. Dalsze informacje, patrz:
instrukcja obsługi odtwarzacza audio.

80JM022 79JM032
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UKŁAD OGRZE WA NIA
I KLI MA TY ZA CJI

Wy stę pu ją trzy ty py ukła du ogrze wa nia
i kli ma ty za cji:

❒ Układ ogrze wa nia

❒ Układ ogrze wa nia i kli ma ty za cji ma nu -
al ny

❒ Układ ogrze wa nia i kli ma ty za cji au to ma -
tycz ny

DY FU ZO RY PO WIE TRZA

1. Dy fu zor dla od pa ro wa nia/od mro że nia
szy by przed niej

2. Wy lo ty do od pa ro wa nia/od mro że nia
szyb bocz nych

3. Wy lo ty bocz ne

4. Wy lot środ ko wy

5. Wy lo ty dol ne (dla wer sji/ryn ków, gdzie
prze wi dzia no) 80JM151
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SYS TEM OGRZE WA NIA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

OPIS STE RO WAŃ

Prze łącz nik re gu la cji tem pe ra tu ry (1)

Po ob ró ce niu te go prze łącz ni ka moż li we
jest usta wie nie żą da nej tem pe ra tu ry.

Prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra (2)

Po ob ró ce niu te go prze łącz ni ka moż li we
jest włą cze nie wen ty la to ra i wy bra nie
pręd ko ści.

Prze łącz nik wy lo tu po wie trza (3)

Zo sta je uży ty dla wy bra nia jed nej z na stę -
pu ją cych funk cji.

WY LOT BOCZ NY

Gdy jest „otwar ty”, po wie trze wy pły wa
nie za leż nie od po zy cji dy fu zo ra.

63J045

(1) (2) (3)

(4)

63J193

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)

63J048
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Funk cja ogrze wa nia (c)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych i bocz nych,
z dy fu zo rów od mra ża nia/od pa ro wa nia szy -
by przed niej i o mniej szym na tę że niu tak -
że z dy fu zo rów od mra ża nia/od pa ro wa nia
szyb bocz nych.

Funk cja od mra ża nia/od pa ro wa nia (e)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów od mra ża nia/od pa -
ro wa nia szy by przed niej i szyb bocz nych
i z dy fu zo rów bocz nych.

Wen ty la cja (a)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów środ ko wych i bocz -
nych.

79J065

79J066

Funk cja Bi -le vel (b)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych, na to miast
z dy fu zo rów środ ko wych i bocz nych wy -
pły wa po wie trze bar dziej świe że. Gdy
prze łącz nik re gu la cji tem pe ra tu ry (1) zo -
sta nie ob ró co ny cał ko wi cie w po zy cję
FRED DO – ZIM NO lub w po zy cję CAL -
DO – CIE PŁO, po wie trze na wie wa ne
z dy fu zo rów dol nych, środ ko wych i bocz -
nych ma tą sa mą tem pe ra tu rę.

79J067

79J068

Funk cja ogrze wa nia i od mra ża nia (d)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych z dy fu zo -
rów bocz nych i z dy fu zo rów od mra ża -
nia/od pa ro wa nia szy by przed niej i szyb
bocz nych.

79J069

(g)(f)

63J047

Prze łącz nik na tę że nia wy lo tu po -
wie trza (4)

Ten prze łącz nik uży wa ny jest dla wy bo ru
na stę pu ją cych try bów.

Po wie trze świe że (f )

Po wy bra niu te go try bu wskaź nik ga śnie
i do pro wa dza ne jest po wie trze ze -
wnętrz ne.

100
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Wen ty la cja wy mu szo na

Usta wie nia ste ro wań są ta kie sa me, jak
prze wi dzia ne dla wen ty la cji na tu ral nej, za
wy jąt kiem prze łącz ni ka pręd ko ści wen ty -
la to ra, któ ry nie mo że znaj do wać się
w po zy cji „OFF”.

Ogrze wa nie nor mal ne (przy uży -
ciu po wie trza ze wnętrz ne go)

Wy brać „OGRZE WA NIE” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz nik re gu la cji
tem pe ra tu ry i prze łącz nik pręd ko ści wen ty -
la to ra w żą da ną po zy cję. Zwięk sza jąc pręd -
kość wen ty la to ra za po mo cą od po wied nie -
go prze łącz ni ka, zwięk sza się tak że
sku tecz ność ogrze wa nia.

Ogrze wa nie szyb kie 
(przy uży ciu re cyr ku la cji po wie trza)

Usta wie nia ste ro wań są ta kie sa me, jak
prze wi dzia ne dla ogrze wa nia nor mal ne go,
za wy jąt kiem „RE CYR KU LA CJI PO WIE -
TRZA”, któ ra mu si być uak tyw nio na. Uży -
wa jąc te go try bu ogrze wa nia przez dłuż szy
czas, po wie trze w sa mo cho dzie mo że się
za nie czy ścić i szy by mo gą za pa ro wać. Tak,
więc za le ca się uży wa nie te go try bu tyl ko
dla szyb kie go ogrza nia wnę trza sa mo cho -
du i na stęp nie przejść do nor mal ne go try -
bu ogrze wa nia.

Ogrze wa nie gło wy/nóg

Wy brać „BI -LE VEL” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz nik re gu la cji
tem pe ra tu ry i prze łącz nik pręd ko ści wen -
ty la to ra w żą da ną po zy cję. Je że li prze łącz -
nik re gu la cji tem pe ra tu ry nie bę dzie znaj -
do wał się w po zy cji ZIM NO lub CIE PŁO,
na wie wa ne po wie trze z dy fu zo rów środ -
ko wych i bocz nych bę dzie bar dziej świe -
że, niż po wie trze na wie wa ne z dy fu zo rów
dol nych.

Od mra ża nie/Ogrze wa nie nóg

Wy brać „OGRZE WA NIE I OD MRA ŻA -
NIE” i „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE”, ob ra ca -
jąc prze łącz nik re gu la cji tem pe ra tu ry w żą -
da ną po zy cję i prze łącz nik pręd ko ści
wen ty la to ra na mak sy mal ną pręd kość. Gdy
szy ba przed nia od pa ru je się ob ró cić prze -
łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra w żą da ną
po zy cję.

Od mra ża nie

Wy brać „OD MRA ŻA NIE” i „PO WIE -
TRZE ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz nik re -
gu la cji tem pe ra tu ry w żą da ną po zy cję (im
wyż sza jest usta wio na tem pe ra tu ra, tym
od mro że nie na stą pi szyb ciej) i prze łącz nik
pręd ko ści wen ty la to ra na mak sy mal ną
pręd kość. Gdy szy ba przed nia od pa ru je się
ob ró cić prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to -
ra w żą da ną po zy cję.

Re cyr ku la cja po wie trza (g)

Po wy bra niu te go try bu, wskaź nik za świe -
ci się, do pływ po wie trza ze wnętrz ne go zo -
sta je za mknię ty i po wie trze we wnętrz ne
re cyr ku lu je.

Ten tryb za le ca ny jest, aby unik nąć wlo tu
ze wnętrz ne go po wie trza za nie czysz czo ne -
go, na przy kład pod czas jaz dy w tu ne lu lub
na dro gach za ku rzo nych, lub, gdy chce my
szyb ko od świe żyć wnę trze sa mo cho du.

Tryb „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE” i „RE CYR -
KU LA CJA PO WIE TRZA” zo sta ją wy bie -
ra ne al ter na tyw nie za każ dym ra zem, gdy
na ci śnie się prze łącz nik na tę że nia wy lo tu
po wie trza.

UWA GA Uni kać po zo sta wia nia ak tyw nej
funk cji „RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA”
przez dłuż szy czas: po wie trze we wnątrz
sa mo cho du mo że się za nie czy ścić. Dla te -
go za le ca się wy bie rać od cza su do cza su
tryb „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE”.

IN STRUK CJE DLA FUNK CJO NO -
WA NIA UKŁA DU

Wen ty la cja na tu ral na

Wy brać „WEN TY LA CJA” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz ni kiem re gu -
la cji tem pe ra tu ry w żą da ną po zy cję i prze -
łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra w po zy cję
„OFF”, aby umoż li wić wlot po wie trza
świe że go do sa mo cho du pod czas jaz dy.
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UWA GA Je że li chce my mak sy mal ne go od -
mra ża nia, oprócz te go co po da no w Od -
mra ża niu, ob ró cić prze łącz nik na mak sy mal -
na tem pe ra tu rę i usta wić dy fu zo ry bocz ne
kie ru jąc po wie trze na szy by bocz ne.

KLI MA TY ZA CJA 
MA NU AL NA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

OPIS STE RO WAŃ

Prze łącz nik re gu la cji tem pe ra tu ry (1)

Po ob ró ce niu te go prze łącz ni ka moż li we
jest usta wie nie żą da nej tem pe ra tu ry.

Prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra (2)

Po ob ró ce niu te go prze łącz ni ka moż li we
jest włą cze nie wen ty la to ra i wy bra nie
pręd ko ści.

(1) (2)(5) (3)

(4)

79J103

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)

63J048

Prze łącz nik wy lo tu po wie trza (3)

Zo sta je uży ty dla wy bra nia jed nej z na stę -
pu ją cych funk cji.
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Funk cja ogrze wa nia (c)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych i bocz nych
i o mniej szym na tę że niu tak że z dy fu zo -
rów od mra ża nia/od pa ro wa nia szy by
przed niej i szyb bocz nych.

Funk cja od mra ża nia/
od pa ro wa nia (e)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów od mra ża nia/od pa -
ro wa nia szy by przed niej i szyb bocz nych
i z dy fu zo rów bocz nych.

Wen ty la cja (a)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów środ ko wych i bocz -
nych.

79J065

79J066

Funk cja Bi -le vel (b)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych, na to miast
z dy fu zo rów środ ko wych i bocz nych wy -
pły wa po wie trze bar dziej świe że. Gdy
prze łącz nik re gu la cji tem pe ra tu ry (1) zo -
sta nie ob ró co ny cał ko wi cie w po zy cję
FRED DO – ZIM NO lub w po zy cję CAL -
DO – CIE PŁO, po wie trze na wie wa ne
z dy fu zo rów dol nych, środ ko wych i bocz -
nych ma tą sa mą tem pe ra tu rę.

79J067

79J068

Funk cja ogrze wa nia i od mra ża nia (d)

Po wie trze o tem pe ra tu rze kon tro lo wa nej
wy pły wa z dy fu zo rów dol nych z dy fu zo -
rów bocz nych i z dy fu zo rów od mra ża -
nia/od pa ro wa nia szy by przed niej i szyb
bocz nych.

79J069

(g)(f)

63J047

Prze łącz nik na tę że nia wy lo tu 
po wie trza (4)

Ten prze łącz nik uży wa ny jest dla wy bo ru
na stę pu ją cych try bów.

Po wie trze świe że (f )

Po wy bra niu te go try bu wskaź nik ga śnie
i do pro wa dza ne jest po wie trze ze -
wnętrz ne.
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Wy łącz nik po wie trza 
kli ma ty zo wa ne go (5)

Aby włączyć układ klimatyzacji, ustaw
przełącznik obrotów dmuchawy w innej
pozycji niż „OFF” i naciśnij przełącznik
„A/C”.

Gdy sys tem kli ma ty za cji jest ak tyw ny za -
świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na w przy ci -
sku.

Aby wy łą czyć układ kli ma ty za cji na ci snąć
po now nie przy cisk „A/C”.

Pod czas funk cjo no wa nia kli ma ty za cji moż -
na roz po znać lek ką zmia nę ilo ści ob ro tów
sil ni ka. Jest to nor mal ne, w rze czy wi sto ści
układ jest za bez pie czo ny w ta ki spo sób, że
sprę żar ka włą cza i wy łą cza się w ce lu
utrzy ma nia żą da nej tem pe ra tu ry. Ogra ni -
czo ne uży cie kli ma ty za cji umoż li wia więk -
szą oszczęd ność pa li wa.

IN STRUK CJE DLA 
FUNK CJO NO WA NIA UKŁA DU

Wen ty la cja na tu ral na

Wy brać „WEN TY LA CJA” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz ni kiem re gu -
la cji tem pe ra tu ry w żą da ną po zy cję i prze -
łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra w po zy cję
„OFF”, aby umoż li wić wlot po wie trza
świe że go do sa mo cho du pod czas jaz dy.

Wen ty la cja wy mu szo na

Usta wie nia ste ro wań są ta kie sa me, jak
prze wi dzia ne dla wen ty la cji na tu ral nej, za
wy jąt kiem prze łącz ni ka pręd ko ści wen ty -
la to ra, któ ry nie mo że znaj do wać się
w po zy cji „OFF”.

Ogrze wa nie nor mal ne 
(przy uży ciu po wie trza 
ze wnętrz ne go)

Wy brać „OGRZE WA NIE” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz nik re gu la cji
tem pe ra tu ry i prze łącz nik pręd ko ści wen ty -
la to ra w żą da ną po zy cję. Zwięk sza jąc pręd -
kość wen ty la to ra za po mo cą od po wied nie -
go prze łącz ni ka, zwięk sza się tak że
sku tecz ność ogrze wa nia.

Ogrze wa nie szyb kie 
(przy uży ciu re cyr ku la cji 
po wie trza)

Usta wie nia ste ro wań są ta kie sa me, jak
prze wi dzia ne dla ogrze wa nia nor mal ne go,
za wy jąt kiem „RE CYR KU LA CJI PO WIE -
TRZA”, któ ra mu si być uak tyw nio na. Uży -
wa jąc te go try bu ogrze wa nia przez dłuż szy
czas, po wie trze w sa mo cho dzie mo że się
za nie czy ścić i szy by mo gą za pa ro wać. Tak,
więc za le ca się uży wa nie te go try bu tyl ko
dla szyb kie go ogrza nia wnę trza sa mo cho -
du i na stęp nie przejść do nor mal ne go try -
bu ogrze wa nia.

Re cyr ku la cja po wie trza (g)

Po wy bra niu te go try bu, wskaź nik za świe -
ci się, do pływ po wie trza ze wnętrz ne go zo -
sta je za mknię ty i po wie trze we wnętrz ne
re cyr ku lu je.

Ten tryb za le ca ny jest, aby unik nąć wlo tu
ze wnętrz ne go po wie trza za nie czysz czo ne -
go, na przy kład pod czas jaz dy w tu ne lu lub
na dro gach za ku rzo nych, lub, gdy chce my
szyb ko od świe żyć wnę trze sa mo cho du.

Tryb „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE” i „RE CYR -
KU LA CJA PO WIE TRZA” zo sta ją wy bie -
ra ne al ter na tyw nie za każ dym ra zem, gdy
na ci śnie się prze łącz nik na tę że nia wy lo tu
po wie trza.

UWA GA Uni kać po zo sta wia nia ak tyw nej
funk cji „RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA”
przez dłuż szy czas: po wie trze we wnątrz
sa mo cho du mo że się za nie czy ścić. Dla te -
go za le ca się wy bie rać od cza su do cza su
tryb „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE”.
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Chło dze nie szyb kie 
(przy uży ciu re cyr ku la cji 
po wie trza)

Usta wie nia ste ro wań są ta kie sa me, jak
prze wi dzia ne dla chło dze nia nor mal ne go,
za wy jąt kiem „RE CYR KU LA CJI PO WIE -
TRZA”, któ ra mu si być wy bra na ra zem
z po zy cją mak sy mal nej pręd ko ści wen ty -
la to ra.

UWA GI

❒ Uni kać po zo sta wia nia ak tyw nej funk cji
„RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA” przez
dłuż szy czas: po wie trze we wnątrz sa mo -
cho du mo że się za nie czy ścić. Dla te go
za le ca się wy bie rać od cza su do cza su
tryb „PO WIE TRZE ŚWIE ŻE”.

❒ Je że li Wasz sa mo chód na grza ny bę dzie
przez słoń ce przy szy bach za mknię tych,
ochło dzi się du żo szyb ciej po otwar ciu
szyb na krót ki okres cza su i rów no cze -
snym włą cze niu kli ma ty za cji z prze łącz ni -
kiem na wie wu po wie trza w po zy cji „PO -
WIE TRZE ŚWIE ŻE” i wen ty la to rem
usta wio nym na mak sy mal ną pręd kość.

Osu sza nie po wie trza

Ustaw przełącznik przepływu powietrza w
żądanej pozycji, przełącznik temperatury
w pozycji żądanej temperatury oraz prze-
łącznik obrotów dmuchawy w pozycji żą-
danych obrotów dmuchawy. Wybierz rów-
nież „FRESH AIR” i włącz przełącznik
„A/C”.

UWA GA Kli ma ty za cja osu sza po wie trze;
przy jej uży wa niu moż li we jest utrzy ma nie
szyb czy stych, tak że przy wy lo cie 
po wie trza cie płe go w funk cji „OD MRA -
ŻA NIE” lub „OGRZE WA NIE I OD MRA -
ŻA NIE”.

UWA GA Je że li chce my uzy skać mak sy mal -
ny po ziom od mra ża nia:

❒ wy brać „OD MRA ŻA NIE” i „PO WIE -
TRZE ŚWIE ŻE”,

❒ włą czyć kli ma ty za cję „A/C”,

❒ usta wić prze łącz nik wen ty la to ra na
mak sy mal ną pręd kość,

❒ usta wić prze łącz nik na mak sy mal ną
tem pe ra tu rę,

❒ wy re gu lo wać dy fu zo ry bocz ne, tak, aby
skie ro wać po wie trze bez po śred nio na
szy by bocz ne.

Ogrze wa nie gło wy/nóg

Wy brać „BI -LE VEL” i „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE”, ob ra ca jąc prze łącz nik re gu la cji
tem pe ra tu ry i prze łącz nik pręd ko ści wen -
ty la to ra w żą da ną po zy cję. Je że li prze łącz -
nik re gu la cji tem pe ra tu ry nie bę dzie znaj -
do wał się w po zy cji ZIM NO lub CIE PŁO,
na wie wa ne po wie trze z dy fu zo rów środ -
ko wych i bocz nych bę dzie bar dziej świe -
że, niż po wie trze na wie wa ne z dy fu zo rów
dol nych.

Chło dze nie nor mal ne

Ustaw przełącznik przepływu powietrza w
pozycji „VENTILATION”, przełącznik tem-
peratury w pozycji żądanej temperatury i
przełącznik obrotów dmuchawy w żądanej
pozycji, po czym włącz przełącznik „A/C”.
Ustawienie przełącznika obrotów dmu-
chawy w pozycji wyższych obrotów po-
woduje wzrost wydajności chłodzenia.

Moż na usta wić prze łącz nik wy lo tu po wie -
trza za rów no w po zy cji „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE” jak i w po zy cji „RE CYR KU LA -
CJA PO WIE TRZA” w za leż no ści od wy -
ma gań. Wy bra nie „RE CYR KU LA CJA PO -
WIE TRZA” zwięk sza wy daj ność
chło dze nia.

79J070
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UWA GA W ukła dzie sto so wa ny jest czyn -
nik chło dzą cy HFC -134a, zwy kle okre śla -
ny ja ko „R -134a”. Czyn nik chło dzą cy R -
-134a za stą pił typ R -12 sto so wa ny
w sek to rze sa mo cho do wym w 1993. Do -
stęp ne są tak że in ne czyn ni ki chło dzą ce,
łącz nie z czyn ni kiem R -12 pod da nym re -
cy klin go wi, ale w Wa szym sa mo cho dzie
mu si być sto so wa ny tyl ko typ R -134a.

OSTRZE ŻE NIE Przy uży ciu nie pra wi dło -
we go czyn ni ka chło dzą ce go, ist nie je ry zy -
ko uszko dze nia ukła du kli ma ty za cji. Uży -
wać tyl ko R -134a. Nie mie szać, ani nie
za mie niać czyn ni ka chło dzą ce go R -134a na
in ne ty py czyn ni ków chło dzą cych.

KLI MA TY ZA CJA 
AU TO MA TYCZ NA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

OPIS STE RO WAŃ

1. Prze łącz nik tem pe ra tu ry

2. Prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra

3. Prze łącz nik wy lo tu po wie trza

4. Prze łącz nik roz dzia łu po wie trza

5. Przy cisk od mra ża nia

6. Przy cisk „OFF” (wy łą cze nie)

7. Przy cisk po wie trza kli ma ty zo wa ne go

8. Przy cisk „AU TO”

9. Wy świe tlacz

OB SŁU GA

Gdy nie uży wa się kli ma ty za cji przez dłu -
gi okres cza su na przy kład pod czas mie się -
cy zi mo wych, ist nie je ry zy ko, że je go osią -
gi zmniej szą się po po now nym włą cze niu.
Aby utrzy mać ją za wsze spraw ną i za gwa -
ran to wać trwa łość ko niecz ne jest okre so -
we uak tyw nia nie kli ma ty za cji. Uru cha miać
kli ma ty za cję przy naj mniej raz w mie sią cu
na jed ną mi nu tę przy sil ni ku pra cu ją cym na
bie gu ja ło wym. W ten spo sób uru cho mi
się cyr ku la cja czyn ni ka chło dzą ce go i sma -
ro wa nie chro nią ce kom po nen ty we -
wnętrz ne.

Układ kli ma ty za cji wy po sa żo ny jest w fil -
try po wie trza. Czy ścić lub wy mie niać fil -
try jak po da no w „Ob słu ga okre so wa”
w roz dzia le „KON TRO LE I OB SŁU GA”.
Za le ca się wy ko ny wa nie tych ope ra cji
w ASO Fia ta, po nie waż ko niecz ne jest wy -
mon to wa nie schow ka dol ne go.
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(1) (9) (2)

(7) (3)(5)(4)(6)(8)

79JF008

(1)

(7)

79JF013

Prze łącz nik tem pe ra tu ry (1)

Ob ró cić prze łącz nik (1) aby wy re gu lo wać
tem pe ra tu rę.

Przy cisk po wie trza 
kli ma ty zo wa ne go (7)

Przycisk powietrza klimatyzowanego (7)
włącza i wyłącza system klimatyzacji po-
wietrza tylko gdy wentylator jest włączo-
ny.

Aby włą czyć sys tem kli ma ty za cji po wie trza
na ci snąć przy cisk: na pis „A/C ON” po ja wi
się na wy świe tla czu. Aby wy łą czyć sys tem
kli ma ty za cji po wie trza na ci snąć po now nie
przy cisk: na pis „A/C ON” na wy świe tla -
czu zga śnie.
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(2)

80JM047

(3)

(a)

(b)

80J2145

Prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra (2)

Prze łącz nik pręd ko ści wen ty la to ra (2) włą -
cza wen ty la tor i słu ży do wy bra nia pręd -
ko ści wen ty la to ra.

Je że li przy cisk „AU TO” (8) jest na ci śnię -
ty, pręd kość wen ty la to ra zmie nia się au to -
ma tycz nie, aby umoż li wić sys te mo wi kon -
tro li kli ma ty za cji utrzy ma nie wy bra nej
tem pe ra tu ry.

Prze łącz nik wy lo tu po wie trza (3)

Na ci snąć prze łącz nik wy lo tu po wie trza (3)
aby wy brać je den z na stę pu ją cych try bów.

Je że li przy cisk „AU TO” (8) jest na ci śnię -
ty, wy lot po wie trza zmie nia się au to ma -
tycz nie, aby umoż li wić sys te mo wi kon tro -
li kli ma ty za cji utrzy ma nie wy bra nej
tem pe ra tu ry.

RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA (a)

Po wy bra niu te go try bu, za mknię ty zo sta -
nie wy lot po wie trza ze wnętrz ne go i uru -
cha mia się re cyr ku la cja po wie trza we -
wnętrz ne go. Ten tryb sto su je się dla
unik nię cia wlo tu po wie trza ze wnętrz ne go
za nie czysz czo ne go, na przy kład pod czas
jaz dy w tu ne lu lub na dro gach za ku rzo -
nych, lub, gdy chce my szyb ko ochło dzić
wnę trze sa mo cho du.

PO WIE TRZE ŚWIE ŻE (b)

Po wy bra niu te go try bu, do wnę trza sa mo -
cho du do pły wa po wie trze ze wnętrz ne.

Za każ dym ra zem, gdy na ci śnię ty zo sta -
nie prze łącz nik wy lo tu po wie trza prze cho -
dzi się al ter na tyw nie z opcji „PO WIE TRZE
ŚWIE ŻE” na „RE CYR KU LA CJA PO WIE -
TRZA”.

UWA GA Po utrzy ma niu wy bra nej opcji
„RE CYR KU LA CJA PO WIE TRZA” przez
prze dłu żo ny okres cza su, po wie trze we -
wnątrz nad wo zia mo że za nie czy ścić się.
Dla te go wy bie rać od cza su do cza su opcję
„PO WIE TRZE ŚWIE ŻE”.
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(4)

(c)

(d)

(e)

( f )

80JP046

79J065

79J066

79J068

79J067

Prze łącz nik roz dzia łu po wie trza (4)

Na ci snąć prze łącz nik roz dzia łu po wie trza
(4) aby wy brać jed ną z na stę pu ją cych funk -
cji. Wska za nie wy bra nej funk cji po ja wi się
na wy świe tla czu.

Je że li przy cisk „AU TO” (8) jest na ci śnię -
ty, roz dział po wie trza zmie nia się au to ma -
tycz nie, aby umoż li wić sys te mo wi kon tro -
li kli ma ty za cji utrzy ma nie wy bra nej
tem pe ra tu ry.

Wen ty la cja (c)

Po wie trze o kon tro lo wa nym po zio mie
tem pe ra tu ry wy pły wa z dy fu zo rów środ -
ko wych i bocz nych.

Bi -li vel (d)

Po wie trze o kon tro lo wa nym po zio mie
tem pe ra tu ry wy pły wa z dy fu zo rów na no -
gi, na to miast po wie trze bar dziej świe że
wy pły wa z dy fu zo rów środ ko wych i bocz -
nych. Jed nak gdy prze łącz nik tem pe ra tu -
ry (1) znaj du je się cał ko wi cie w po zy cji
COLD (ZIM NO) lub HOT (CIE PŁO), na -
wie wa ne po wie trze z dy fu zo rów na no gi
i po wie trze prze sy ła ne z dy fu zo rów środ -
ko wych i bocz nych bę dzie mia ło tą sa mą
tem pe ra tu rę.

Ogrze wa nie (e)

Po wie trze o kon tro lo wa nym po zio mie
tem pe ra tu ry wy pły wa z dy fu zo rów na 
no gi i z dy fu zo rów bocz nych, na to miast nie -
wiel ka ilość po wie trza wy pły wa z dy fu zo -
rów dla od mra ża nia szy by przed niej i z dy -
fu zo rów dla od mro że nia szyb bocz nych.

Ogrze wa nie i od mra ża nie (f ):

Po wie trze o kon tro lo wa nym po zio mie
tem pe ra tu ry wy pły wa z dy fu zo rów na no -
gi, z dy fu zo rów dla od mra ża nia szy by
przed niej, z dy fu zo rów dla od mra ża nia
szyb bocz nych i z dy fu zo rów bocz nych.
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(5)

80JM050

(7) (6)

(8)(1)

80JM126

80JM051

Przy cisk od mra ża nia (5)

Na ci snąć przy cisk (5) aby włą czyć od mra -
ża nie.

Od mra ża nie 

Po wie trze o kon tro lo wa nym po zio mie
tem pe ra tu ry wy pły wa z dy fu zo rów dla od -
mra ża nia szy by przed niej, z dy fu zo rów dla
od mra ża nia szyb bocz nych i z dy fu zo rów
bocz nych.

UWA GA Po na ci śnię ciu przy ci sku (5)
w ce lu włą cze nia od mra ża nia sys tem kli -
ma ty za cji po wie trza włą czy się i wy bra ny
zo sta nie au to ma tycz nie tryb „PO WIE -
TRZE ŚWIE ŻE”. Jed nak, gdy tem pe ra tu -
ra ze wnętrz na jest szcze gól nie ni ska, sys -
tem kli ma ty za cji nie uak tyw ni się.

IN STRUK CJE DZIA ŁA NIA 
SYS TE MU

Funk cjo no wa nie au to ma tycz ne

Moż na usta wić układ kli ma ty za cji w try bie
funk cjo no wa nia au to ma tycz nym. Aby usta -
wić sys tem w try bie dzia ła nia cał ko wi cie
au to ma tycz nym, na le ży wy ko nać po niż szą
pro ce du rę:

❒ Uru cho mić sil nik.

❒ Na ci snąć przy cisk „AU TO” (8).

❒ Usta wić żą da ną tem pe ra tu rę ob ra ca jąc
prze łącz ni kiem tem pe ra tu ry (1).

Aby utrzy mać usta wio ną tem pe ra tu rę,
pręd kość wen ty la to ra, wlot i roz dział po -
wie trza kon tro lo wa ne są au to ma tycz nie.

Moż na użyć przy ci sku kli ma ty za cji po wie -
trza (7) aby włą czyć lub wy łą czyć ma nu -
al nie kli ma ty za cje po wie trza na ba zie swo -
ich pre fe ren cji. Po wy łą cze niu kli ma ty za cji
po wie trza, sys tem kon tro li kli ma ty za cji nie
mo że ob ni żyć tem pe ra tu ry we wnętrz nej
usta la jąc ja na po zio mie niż szym w sto sun -
ku do tem pe ra tu ry ze wnętrz nej.

Aby wy łą czyć sys tem kon tro li kli ma ty za cji
na ci snąć przy cisk „OFF” (6).

UWA GA Je że li na wy świe tla czu mi ga na -
pis „AU TO”, ozna cza to że wy stę pu je pro -
blem w sys te mie ogrze wa nia i/lub w sys -
te mie kli ma ty za cji. Skon tro lo wać sys tem
w ASO Fia ta.

071-130 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:16  Pagina 110



111

(11)

(10)

80JM127 79J070

UWA GA

❒ Aby zna leźć tem pe ra tu rę naj bar dziej
od po wied nią, roz po cząć od usta wie nia
22°C (72°F).

❒ Po ob ró ce niu prze łącz ni ka tem pe ra tu ry
(1) do mo men tu, gdy na wy świe tla czu
po ja wi się na pis „HI” lub „LO”, sys tem
kon tro li kli ma ty za cji usta wi mak sy mal ne
ogrze wa nie lub chło dze nie i wen ty la tor
bę dzie funk cjo no wał z mak sy mal ną pręd -
ko ścią.

❒ Aby unik nąć na wie wu po wie trza zim ne -
go przy ni skiej tem pe ra tu rze lub po wie -
trza cie płe go, przy tem pe ra tu rze wy so -
kiej, sys tem opóź nia włą cze nie
wen ty la to ra, do mo men tu, aż sta nie się
do stęp ne po wie trze cie płe lub ochło -
dzo ne.

❒ Je że li sa mo chód zo stał na grza ny przez
sło ni ce z szy ba mi za mknię ty mi, ochło dzi
się szyb ciej po otwar ciu szyb na krót ki
okres cza su.

❒ Tak że w try bie au to ma tycz nym moż li -
we jest usta wie nie ręcz ne nie któ rych
re gu la cji. Funk cje wy bra ne ręcz nie zo -
sta ną utrzy ma ne, na to miast wszyst kie
in ne funk cje po zo sta ną kon tro lo wa ne
au to ma tycz nie.

❒ Aby przy wró cić dzia ła nie w try bie au to -
ma tycz nym prze łącz ni ka pręd ko ści wen -
ty la to ra (2), prze łącz ni ka roz dzia łu po wie -
trza (3) i prze łącz ni ka wy lo tu po wie trza
(4) na ci snąć przy cisk „AU TO” (8).

Zwra cać uwa gę, aby nie za kry wać czuj ni -
ka tem pe ra tu ry we wnętrz nej (10) znaj du -
ją ce go się po mię dzy kie row ni cą i ze spo -
łem ste ro wań kli ma ty za cji lub czuj ni ka
pro mie nio wa nia sło necz ne go (11) znaj du -
ją ce go się na koń cu de ski roz dziel czej po
stro nie kie row cy.

Te czuj ni ki uży wa ne są w sys te mie au to -
ma tycz nym dla re gu la cji tem pe ra tu ry.

Funk cjo no wa nie ręcz ne

Moż li wa jest re gu la cja ręcz na sys te mu kon -
tro li kli ma ty za cji. Usta wić prze łącz ni ki w żą -
da nej po zy cji.

UWA GA Je że li chce my uzy skać mak sy mal -
ne od mra ża nie:

❒ na ci snąć przy cisk (5) aby uak tyw nić od -
mra ża nie (sys tem kli ma ty za cji po wie trza
włą czy się i tryb „PO WIE TRZE ŚWIE -
ŻE” zo sta nie wy bra ny au to ma tycz nie),

❒ usta wić pręd kość wen ty la to ra na
„HIGH” (WY SO KA),

❒ ob ró cić prze łącz nik tem pe ra tu ry do
mo men tu po ja wie nia się na pi su „HI” na
wy świe tla czu,

❒ wy re gu lo wać krat ki bocz ne tak, aby
skie ro wać po wie trze na szy by bocz ne.

OB SŁU GA

Gdy nie uży wa się kli ma ty za cji przez dłu -
gi okres cza su na przy kład pod czas mie się -
cy zi mo wych, ist nie je ry zy ko, że je go osią -
gi zmniej szą się po po now nym włą cze niu.
Aby utrzy mać ją za wsze spraw ną i za gwa -
ran to wać trwa łość ko niecz ne jest okre so -
we uak tyw nia nie kli ma ty za cji. Uru cha miać
kli ma ty za cję przy naj mniej raz w mie sią cu
na jed ną mi nu tę przy sil ni ku pra cu ją cym na
bie gu ja ło wym. W ten spo sób uru cho mi
się cyr ku la cja czyn ni ka chło dzą ce go i sma -
ro wa nie chro nią ce kom po nen ty we -
wnętrz ne.

071-130 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:16  Pagina 111



112

IN STA LA CJI RA DIO OD -
TWA RZA CZA

❒ Gdy je dzie my po dro gach o eks tre mal -
nie nie rów nej na wierzch ni mo gą wy stą -
pić wi bra cje po wo du ją ce prze ska ki wa -
nie dźwię ku.

❒ W ra dio od twa rza czu za sto so wa no pre -
cy zyj ny me cha nizm. Na wet, je że li wy stą -
pią pro ble my, nie otwie rać ni gdy lub de -
mon to wać od twa rza cza i nie sma ro wać
ele men tów ru cho mych. Zwró cić się z ra -
dio od twa rza czem do ASO Fia ta.

Układ kli ma ty za cji wy po sa żo ny jest w fil -
try po wie trza. Czy ścić lub wy mie niać fil -
try jak po da no w „Ob słu ga okre so wa”
w roz dzia le „KON TRO LE I OB SŁU GA”.
Za le ca się wy ko ny wa nie tych ope ra cji
w ASO Fia ta, po nie waż ko niecz ne jest wy -
mon to wa nie schow ka dol ne go.

UWA GA W ukła dzie sto so wa ny jest czyn -
nik chło dzą cy HFC -134a, zwy kle okre śla -
ny ja ko „R -134a”. Czyn nik chło dzą cy R -134a
za stą pił typ R -12 sto so wa ny w sek to rze sa -
mo cho do wym w 1993. Do stęp ne są tak -
że in ne czyn ni ki chło dzą ce, łącz nie z czyn -
ni kiem R -12 pod da nym re cy klin go wi, ale
w Wa szym sa mo cho dzie mu si być sto so -
wa ny tyl ko typ R -134a.

OSTRZE ŻE NIE Przy uży ciu nie pra wi dło -
we go czyn ni ka chło dzą ce go, ist nie je ry zy -
ko uszko dze nia ukła du kli ma ty za cji. Uży -
wać tyl ko R -134a. Nie mie szać, ani nie
za mie niać czyn ni ka chło dzą ce go R -134a na
in ne ty py czyn ni ków chło dzą cych.

Zbyt wy so ko usta wio na gło -
śność sta no wi nie bez pie czeń -

stwo dla kie row cy i dla in nych osób,
znaj du ją cych się w ru chu dro go wym.
Na le ży za tem wy re gu lo wać gło śność
na po zio mie gwa ran tu ją cym sły szal -
ność ze wnętrz nych sy gna łów ostrze -
gaw czych (np. ka re tek po go to wia, po -
li cji i in nych po jaz dów).

UWAGA

RA DIO FM/MW/LW Z OD TWA -
RZA CZEM CD I CD CHAN GER

OSTRZE ŻE NIA

❒ Gdy tem pe ra tu ra we wnątrz sa mo cho -
du jest bar dzo ni ska i uży je my od twa -
rzacz CD za raz po włą cze niu ogrze wa -
nia, mo że osiąść pa ra wod na na pły cie
CD i na ele men tach optycz nych od twa -
rza cza i na stęp nie mo że po gor szyć się
od twa rza nie. Je że li pa ra wod na osią dzie
na CD, oczy ścić pły tę mięk ką szmat ką.
Je że li pa ra wod na osią dzie na ele men -
tach optycz nych od twa rza cza, nie uży -
wać go, przez co naj mniej go dzi nę, aby
pa ra wod na od pa ro wa ła na tu ral nie.

79J188
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No we pły ty mo gą po sia dać chro po wa te
kra wę dzie. Je że li uży wa się ta kich płyt, od -
twa rzacz mo że nie funk cjo no wać lub mo -
że za ni kać dźwięk. Aby wy rów nać chro po -
wa tość (C) z kra wę dzi pły ty użyć
dłu go pi su (B) przed wło że niem pły ty do
od twa rza cza.

Aby wy jąć pły tę z pu deł ka, na ci snąć
w środ ku pu deł ka i pod nieść pły tę trzy ma -
jąc ją ostroż nie za kra wę dzie.

Trzy mać pły tę kom pak to wą za wsze za kra -
wę dzie.

Nie do ty kać ni gdy po wierzch ni pły ty CD.

52D275

Wy ję cie pły ty Spo sób pra wi dło we go 
trzy ma nia pły ty kom pak to wej

Aby usu nąć śla dy pal ców i ku rzu uży wać
mięk kiej szmat ki i prze cie rać po wierzch -
nię CD roz po czy na jąc od środ ka prze su -
wa jąc się w kie run ku ob wo du.

(B)
(B)(C)

52D277

Nie na kle jać na kle jek oraz nie pi sać ołów -
kiem lub dłu go pi sem na po wierzch ni pły ty.

OSTRZE ŻE NIA DLA OB SŁU GI
PŁYT CD

Ra dio od twa rzacz zo stał za pro jek to wa ny
spe cy ficz nie do od twa rza nia płyt kom pak -
to wych, któ re po sia da ją znak (A).

Żad na in na pły ta kom pak to wa nie mo że być
od twa rza na.

(A)

52D274

52D347 52D348
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52D349

52D350

52D351

(A)

52D274

52D291

Nie uży wać ab so lut nie wy bie la czy plam,
sub stan cji an ty sta tycz nych lub roz pusz czal -
ni ków do stęp nych w han dlu do czysz cze -
nia pły ty kom pak to wej.

Nie uży wać płyt kom pak to wych moc no
po ry so wa nych, zde for mo wa nych, itp. Uży -
wa nie ta kich płyt spo wo du je nie pra wi dło -
we funk cjo no wa nie lub uszko dze nie od -
twa rza cza.

UWA GI

❒ Nie uży wać fo lii ochron nych z CD znaj -
du ją cych się w han dlu lub płyt kom pak -
to wych wy po sa żo nych w sta bi li za to ry
itp., po nie waż mo gą za blo ko wać się
w we wnętrz nym me cha ni zmie i uszko -
dzić pły tę.

❒ Nie jest gwa ran to wa ne pra wi dło we
funk cjo no wa nie, gdy uży te zo sta ną no -
śni ki CD -R nie pra wi dło wo na gra ne.

❒ Ra dio od twa rzacz nie jest prze wi dzia ny
do od twa rza nia CD -RW.

SŁU CHA NIE PŁY TY CD

❒ CD lub CD -ROM bez zna ku (A) nie
mo gą być uży wa ne.

❒ Nie któ re pły ty po przed nio na gra ne
w for ma cie CD -R/CD -RW nie mo gą
być uży wa ne.

❒ CD mu si być wło żo ne z ety kie tą zwró -
co ną w gó rę.

❒ Gdy jest już wło żo na CD do od twa rza -
cza nie bę dzie moż li we wło że nie in nej.
Nie pró bo wać wkła dać si łą CD

❒ Je że li zo sta nie wło żo na CD pu sta (nie -
na gra na) zo sta nie wy su nię ta.

OSTRZE ŻE NIA

❒ wkła dać ni gdy pal ca lub rę ki w gniaz do
wsu wa nia CD i w żad nym przy pad ku in -
nych przed mio tów.

❒ Nie wkła dać ni gdy CD, któ re po sia da ją
śla dy kle ju na ety kie cie na CD lub ze śla -
da mi kle ju, któ re po zwa la ją przy pusz -
czać, że ety kie ta ory gi nal na zo sta ła usu -
nię ta. Śla dy kle ju mo gą za blo ko wać
wy su wa nie CD i spo wo do wać nie pra -
wi dło we funk cjo no wa nie.

Nie wy sta wiać płyt kom pak to wych na bez -
po śred nie pro mie nio wa nie sło necz ne lub
na dzia ła nie ja kie go kol wiek źró dła cie pła.
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IN FOR MA CJE OGÓL NE

1. Przy cisk on/off (włą cze nie/wy łą cze nie)
– po krę tło re gu la cji gło śno ści

2. Przy cisk mu te

3. Przy cisk Au dio

4. Przy cisk Up (wy bór/prze szu ki wa nie
w gó rę)

5. Przy cisk Down (wy bór/prze szu ki wa -
nie w dół)

Przy cisk on/off

Na ci snąć przy cisk on/off (1) aby włą czyć
układ.

Na ci snąć po now nie przy cisk on/off (1) aby
wy łą czyć układ.

Gło śność Up/Down 

Ob ró cić po krę tłem re gu la cji gło śno ści (1)
w kie run ku zgod nym z ru chem wska zó -
wek ze ga ra, aby zwięk szyć gło śność.

Ob ró cić po krę tłem re gu la cji gło śno ści (1)
w kie run ku prze ciw nym do ru chu wska -
zó wek ze ga ra, aby zmniej szyć gło śność.

Mu te on/off

Na ci snąć przy cisk mu te (2) aby wy ze ro -
wać chwi lo wo gło śność.

Na ci snąć po now nie przy cisk mu te (2) aby
przy wró cić gło śność.

AN TE NA RA DIA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

An te na ra dia umiesz czo na jest w czę ści
przed niej da chu i mo że być skła da na i wyj -
mo wa na. Aby zło żyć an te nę, wci snąć ją
w dół. Aby wy mon to wać an te nę, ob ró cić
ją w kie run ku prze ciw nym do ru chu wska -
zó wek ze ga ra. Aby za mon to wać an te nę
ob ró cić ją w kie run ku zgod nym z ru chem
wska zó wek ze ga ra.

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dze nia
an te ny:

❒ Wy mon to wać ją przed wje cha niem do
myj ni sa mo cho do wej.

❒ Wy mon to wać ją lub zło żyć, gdy wy stę -
pu je ry zy ko ude rze nia, np. ni ski su fit
w ga ra żu lub na kry wa nie sa mo cho du
po krow cem.

80G143

UWA GI

❒ W try bie CD funk cja play zo sta je chwi -
lo wo za wie szo na (funk cja pau za), ale
nie zo sta je wy ze ro wa na gło śność (funk -
cja mu te).

❒ Je że li zo sta nie wy łą czo ny układ, lub na -
ci śnię ty zo sta nie ja ki kol wiek przy cisk,
funk cja mu te zo sta je au to ma tycz nie
wy łą czo na

Re gu la cja Au dio

Za po mo cą te go ste ro wa nia moż li wa jest
re gu la cja na stę pu ją cych funk cji: Bass (to ny
ni skie), Tre ble (to ny wy so kie), Ba lan ce (ba -
lans ka na łów pra wy/le wy), Fa der (ba lans
ka na łów przód/tył).
Na ci snąć przy cisk au dio (3) aby wy brać żą -
da ną funk cję.
Za każ dym ra zem, gdy zo sta nie na ci śnię -
ty przy cisk au dio (3) moż na zmie niać do -
stęp ne funk cje w na stę pu ją cy spo sób:

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

79J189
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RA DIO

4. Przy cisk Up (wy bór/prze szu ki wa nie w
gó rę)

5. Przy cisk Down (wy bór/prze szu ki wa -
nie w dół)

6. Przy cisk FM/AM

7. Przy cisk pro gra mo wa nia od [1] do [6]

8. Przy cisk prze szu ki wa nia au to ma tycz -
ne go

Tryb ra dio

Je że li na ci śnię ty zo sta nie przy cisk FM/AM
(6) po tym, gdy układ zo stał wy łą czo ny lub
usta wio ny zo sta nie tryb róż ny od ra dia,
włą czo na zo sta nie ostat nio słu cha na do -
stro jo na sta cja.

Za kres fal

Za każ dym ra zem, gdy wy bra ny zo sta nie
tryb ra dia za po mo cą przy ci sku FM/AM
(6), za kres fal zmie nia się w spo sób na stę -
pu ją cy:

FM1 /FM2/LW/MW1/MW2/(FM1)

Do stro je nie ręcz ne

Re gu la cja czę sto tli wo ści na stę pu je za po -
mo cą przy ci sku Up (4) lub Down (5).

(4): Czę sto tli wość wyż sza

(5): Czę sto tli wość niż sza

BAS (Bass, ba sy) / TRE (Tre ble, to ny wy so -
kie) / BAL (Ba lan ce, ba lans) / FAD (Fa der,
roz pro sze nie dźwię ku) / AVC (Au to Vo lu -
me Con trol, au to ma tycz na kon tro la gło -
śno ści) (tyl ko wer sje MP3)
Po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku au dio
(3) wy łą cza ją się od po wied nie ste ro wa nia.
Na ci snąć przy cisk Up (4) lub Down (5) aby
wy re gu lo wać wy bra ne funk cje.
❒ BAS (Ba sy)

(4): Aby zwięk szyć to ny ba so we
(5): Aby zmniej szyć to ny ba so we

❒ BAS (Ba sy)
(4): Aby zwięk szyć to ny ba so we
(5): Aby zmniej szyć to ny ba so we

❒ BAL (Ba lans pra wy/le wy)
(4): Aby zmniej szyć gło śność gło śni ka
le we go
(5): Aby zmniej szyć gło śność gło śni ka
pra we go

❒ FAD (Ba lans przód/tył)
(4): Aby zmniej szyć gło śność gło śni ka
przed nie go
(5): Aby zmniej szyć gło śność gło śni ka
tyl ne go

❒ AVC (Au to Vo lu me Con trol, au to ma -
tycz na kon tro la gło śno ści) (tyl ko wer sje
MP3) (4): AVC OFF/AVC1/AVC2/AVC3
(5): AVC3 / AVC2 / AVC1 / AVC OFF

UWA GA Funk cja au to ma tycz nej kon tro li
gło śno ści AVC re gu lu je au to ma tycz nie
(zwięk sza lub zmniej sza) gło śność dźwię ku
w za leż no ści od pręd ko ści sa mo cho du.

Do stra ja nie au to ma tycz ne

Je że li zwol ni się przy cisk Up (4) lub Down
(5) po na ci śnię ciu przez oko ło 1 lub wię -
cej se kund do stra ja nie roz pocz nie au to -
ma tycz nie szu ka nie pierw szej moż li wej do
od bio ru sta cji.

(4): Czę sto tli wość wyż sza

(5): Czę sto tli wość niż sza

UWA GA Je że li ak tyw na jest funk cja AF,
do stro jo ne zo sta ną tyl ko wy szu ka ne sta -
cje RDS

(4)

(5)

(6)

(8)

(7)

79J190
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❒ Sta cje mo gą być za pro gra mo wa ne od -
po wied nio w FM1, FM2, LW, MW1
i MW2.

❒ Moż na za pro gra mo wać do sze ściu sta -
cji. Je że li nie zo sta ną wy szu ka ne sta cje
o naj moc niej szym od bio rze, ilość sta -
cji za pro gra mo wa nych mo że być mniej -
sza od sze ściu.

❒ Po za pro gra mo wa niu sta cji, włą czo na
zo sta nie sta cja od po wia da ją ca przy ci -
sko wi ozna czo ne mu nu me rem [1]. Je -
że li nie zo sta nie wy szu ka na żad na sta -
cja, do stro je nie po wró ci do
czę sto tli wo ści po przed niej.

❒ Gdy sta cje zo sta ną prze pro gra mo wa -
ne, no we sta cje zo sta ną nad pi sa ne na
sta rych.

❒ Je że li ak tyw na jest funk cja AF, do stro -
jo ne zo sta ną tyl ko wy szu ka ne sta cje
RDS.

Wy bór sta cji za pro gra mo wa nych

Po na ci śnię ciu jed ne go z przy ci sków pro -
gra mo wa nia (7) po nu me ro wa nych od [1]
do [6] przez oko ło 2 lub wię cej se kund,
ode bra na zo sta nie sta cja za pro gra mo wa -
na pod tym przy ci skiem.

UWA GA Po na ci śnię ciu przy ci sku, pod
któ rym nie jest za pro gra mo wa na żad na
sta cja na wy świe tla czu uka że się „- - -”.

Pro gra mo wa nie ręcz ne

Po na ci śnię ciu jed ne go z przy ci sków pro -
gra mo wa nia (7) po nu me ro wa nych od [1]
do [6] przez oko ło 2 lub wię cej se kund,
ode bra na zo sta nie sta cja za pro gra mo wa -
na pod tym przy ci skiem.

UWA GI

❒ Sta cje mo gą być za pro gra mo wa ne od -
po wied nio w FM1, FM2, LW, MW1
i MW2.

❒ Gdy sta cje zo sta ną prze pro gra mo wa -
ne, no we sta cje zo sta ną nad pi sa ne na
sta rych.

Pro gra mo wa nie au to ma tycz ne

Po na ci śnię ciu przy ci sku prze szu ki wa nia
au to ma tycz ne go (8) przez oko ło 2 lub wię -
cej se kund, moż li we jest za pro gra mo wa -
nie au to ma tycz ne w za kre sie fal ak tu al nie
wy bra nym sześć sta cji o naj moc niej szym
sy gna le od bio ru.

UWA GI

❒ Pro gra mo wa nie au to ma tycz ne moż na
wy łą czyć po na ci śnię ciu przy ci sku prze -
szu ki wa nia au to ma tycz ne go (8) gdy
pro gra mo wa nie au to ma tycz ne jest
w to ku.

RDS (Ra dio Da ta Sys tem)

1. Przy cisk on/off – po krę tło re gu la cji
gło śno ści

4. Przy cisk Up (wy bór/prze szu ki wa nie
w
gó rę)

5. Przy cisk Down (wy bór/prze szu ki wa -
nie w dół)

9. Przy cisk czę sto tli wo ści au to ma tycz -
nej (AF)

10. Przy ci ski in for ma cji o ru chu dro go -
wym (TA)

11. Przy cisk wy bo ru ty pu pro gra mu PTY

Co to jest sys tem RDS?

Nie któ re sta cje FM trans mi tu ją do dat ko -
we da ne kom pa ty bil ne z sys te mem RDS.
Ten sys tem ofe ru je swo je funk cje dzię ki
wy ko rzy sta niu tych da nych.

Do stęp ność ser wi su RDS zmie nia się
w za leż no ści od ob sza ru, dla te go waż ne
jest, aby wziąć po uwa gę, że na stę pu ją ce
funk cje mo gą nie być do stęp ne w nie któ -
rych ob sza rach.

AF (Al ter na ti ve Fre qu en cy – 
Czę sto tli wość Al ter na tyw na)

Do stra ja nie wy szu ku je sta cję, któ ra na da -
je ten sam pro gram ak tu al nie słu cha ny
o naj lep szym od bio rze i wy bie ra au to ma -
tycz nie tą sta cję.
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REG (Re gion)

Moż na usta wić stre fę, w któ rej uży wa na
jest funk cja AF, aby wy brać sta cje. Gdy ak -
tyw na jest funk cja REG, funk cja AF dzia ła
tyl ko w stre fie ak tu al nej.

PS (Pro gram Se rvi ce Na me)

Zo sta je wy świe tla na na zwa sta cji nadaw -
czej w miej sce czę sto tli wo ści.

PTY (Pro gram Ty pe)

Moż na wy szu kać pro gra my, na ba zie ich ty -
pu.

(4)

(5)

(1)

(9)
(11)
(10)

79J191

TA (Traf fic An no un ce ment)

Do stra ja nie wy szu ka sta cje, któ re na da ją
pro gra my o ru chu na dro gach (TP) i do -
stra ja wy bie ra jąc te sta cje. Sta cje na da ją ce
pro gra my o ru chu na dro gach na zy wa ne
są sta cja mi TP.

EON (En han ced Other Ne twork)

In for ma cje RDS zo sta ją uak tu al nia ne w spo -
sób cią gły, na ba zie ak tu al nej po zy cji.

Wskaź nik „EON” po zo sta je świe cą cy się,
gdy od bie ra ne są in for ma cje RDS.

Od biór ko mu ni ka tów awa ryj nych

Ko mu ni ka ty awa ryj ne zo sta ją nada wa ne
i wy świe tla ne au to ma tycz nie.

AF/REG On/Off

Za każ dym ra zem, gdy na ci śnie ty zo sta -
nie przy cisk czę sto tli wo ści au to ma tycz nej:
(9), AF/REG zmie nia się w spo sób na stę -
pu ją cy:

AF ON/REG OFF / AF ON/REG ON / AF
OFF/REG OFF / AF ON/REG OFF)

Wskaź nik „AF” za świe ci się, gdy AF jest
w ON (ak tyw ny). Tak że wskaź nik „REG”
za świe ci się, gdy REG jest w ON.

TA On/off

Na ci snąć przy cisk in for ma cji o ru chu na
dro gach (10) aby uak tyw nić funk cję TA
i na ci snąć przy cisk po now nie, aby wy łą czyć
funk cję TA.

Gdy funk cja TA jest ak tyw na, za świe ci się
wskaź nik „TA”.

Wskaź nik „TP” bę dzie się świe cił, gdy od -
bie ra ne są da ne TP.

UWA GI

❒ Po na ci śnię ciu przy ci sku Up (4) lub
Down (5) gdy ak tyw na jest funk cja TA,
do stra ja nie prze cho dzi do szu ka nia sta -
cji TP (TP SE EK).

❒ Je że li nie zo sta ną ode bra ne da ne w cią -
gu 20 se kund od uak tyw nie nia funk cji
TA, prze szu ki wa nie TP SE EK zo sta nie
wy ko na ne au to ma tycz nie tyl ko je den
raz.

❒ Je że li nie zo sta nie ode bra na żad na sta -
cja TP, jed nost ka wy świe tli na pis „NO -
THING” (nic).

TA Stand by

Je że li od bie ra się pro gra my o ru chu na
dro gach (TP), gdy ak tyw na jest funk cja TA
w try bie CD lub CD chan ger, tryb ra dio
wy bra ny zo sta nie au to ma tycz nie, po czym
ra dio od twa rzacz po wró ci do try bu po -
przed nie go na da ją ce go pro gra my o ru chu
na dro gach.
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PTY Se arch

Moż na wy szu kać pro gra my, na ba zie ich ty -
pu.

❒ Na ci snąć przy cisk wy bo ru ty pu pro -
gra mu (11) aby wy brać tryb PTY.

❒ Ob ró cić po krę tło re gu la cji gło śno ści
(1) aby wy brać żą da ny typ pro gra mu.

Po ob ró ce niu po krę tła re gu la cji gło śno ści
(1) w kie run ku zgod nym z ru chem wska -
zó wek ze ga ra, moż na prze wi jać po zy cje
w na stę pu ją cej ko lej no ści. (Po ob ró ce niu
po krę tła w kie run ku prze ciw nym do ru -
chu wska zó wek ze ga ra, pro ce du ra ko lej -
no ści jest od wrot na).

NO PTY / NEWS / AF FA IRS / IN FO /
SPORTS / EDU CA TE / DRA MA / CUL TU -
RE / SCIEN CE / VA RIED / POP / ROCK /
EASY M / LI GHT M / CLAS SICS / OTHER
M / WE ATHER / FI NAN CE / CHIL DREN
/ SO CIAL / RE LI GION / PHO NE IN /
TRA VEL / LE ISU RE / JAZZ / CO UN TRY /
NA TION M / OL DIES / FOLK M / DO -
CU MENT / (NEWS)

❒ Po na ci śnię ciu przy ci sku Up (4) lub
Down (5) pod czas wy świe tla nia PTY
uak tyw nia się prze szu ki wa nie.

UWA GA Je że li nie zo sta nie ode bra ny wy -
spe cy fi ko wa ny typ pro gra mu, jed nost ka
wy świe tli na pis „NO THING” i na stęp nie
po now nie PTY. Po na ci śnię ciu przy ci sku
Up (4) lub Down (5) zo sta nie po now nie
wy szu ka ny ten sam typ pro gra mu.

OD TWA RZACZ CD

4. Przy cisk Up (wy bór na stęp ny)
5. Przy cisk Down (wy bór po przed ni)
12. Przy cisk CD
13. Przy cisk wy su wa nia CD (eject)
14. Przy cisk od twa rza nia szyb kie go (scan)
15. Przy cisk po wta rza nia (re pe at)
16. Przy cisk od twa rza nia lo so we go

(ran dom)

Tryb CD

Moż na wy brać tryb CD po na ci śnię ciu
przy ci sku CD (12) gdy ra dio od twa rzacz
jest wy łą czo ny lub usta wio ny jest in ny tryb.

UWA GI

❒ Tryb CD nie mo że być wy bra ny, je że li
pły ta CD nie jest wło żo na do od twa rza -
cza.

❒ Aby przejść w tryb CD Chan ger, na ci -
snąć po now nie przy cisk CD (12).

(4)

(5)

(12)

(13)

(16)

(15)
(14)

79J192

Wło e nie/wy j  cie CD

Przed wło że niem CD upew nić się, czy ety -
kie ta zwró co na jest do gó ry.

Aby wy su nąć pły tę CD na ci snąć przy cisk
eject (13).

UWA GA Wskaź nik „CD IN” bę dzie się
świe cił, gdy CD jest w od twa rza czu. Zwra -
cać uwa gę, aby nie wkła dać do od twa rza -
cza in ne go CD, gdy świe ci się wskaź nik
„CD IN”.

Wy bór na gra nia

Moż na wy brać wy ma ga ne na gra nie na ci -
ska jąc przy cisk Up (4) lub Down (5).

(4): Na gra nie na stęp ne

(5): Na gra nie po przed nie (na ci snąć dwu -
krot nie)

Szyb kie prze wi ja nie do przo -
du/Szyb kie prze wi ja nie do ty łu

Pręd kość od twa rza nia zwięk sza się lub
zmniej sza przy trzy mu jąc na ci śnie ty przy -
cisk Up (4) lub Down (5).

(4): Prze wi ja nie szyb kie do przo du

(5): Prze wi ja nie szyb kie do ty łu

UWA GI

❒ Gdy wy bra ne na gra nie w try bie RE PE -
AT osią gnie ko niec, zo sta nie od two rzo -
ne po now nie.

❒ Po przy trzy ma niu przy ci sku prze wi ja nia
szyb kie go do przo du do koń ca pły ty, po -
wra ca się do pierw sze go na gra nia.
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SCAN Play

Aby od two rzyć szyb ko (zo sta je od twa rza -
ne pierw sze 10 se kund każ de go na gra nia),
na ci snąć od po wied ni przy cisk (14).

Aby wy łą czyć od twa rza nie szyb kie, na ci -
snąć po now nie przy cisk (14).

Wskaź nik „SCN” bę dzie się świe cił pod -
czas od twa rza nia szyb kie go.

RE PE AT Play

Aby po wtó rzyć (to sa mo na gra nie jest po -
wta rza ne cią gle) na ci snąć od po wied ni
przy cisk (15).

Aby wy łą czyć po wta rza nie, na ci snąć po -
now nie przy cisk (15).

Wskaź nik „RPT” bę dzie się świe cił pod -
czas po wta rza nia.

RAN DOM Play

Aby od twa rzać lo so wo na gra nia (na gra nia
na CD zo sta ną od two rzo ne w ko lej no ści
lo so wej) na ci snąć od po wied ni przy cisk
(16).

Aby wy łą czyć od twa rza nie lo so we, na ci -
snąć po now nie przy cisk (16).

Wskaź nik „RDM” bę dzie się świe cił pod -
czas od twa rza nia lo so we go.

CD CHAN GER (Ma ga zy nek CD)

CD Chan ger jest opcją. Skon tak to wać się
z ASO Ffia ta w ce lu uzy ska nia od po wied -
nich in for ma cji.

4. Przy cisk Up (wy bór na stęp ny)

5. Przy cisk Down (wy bór po przed ni)

12. Przy cisk CD

14. Przy cisk od twa rza nia szyb kie go (scan)

15. Przy cisk po wta rza nia (re pe at)

16. Przy cisk od twa rza nia lo so we go (ran -
dom)

17. Przy cisk wy bo ru pły ty na stęp nej

18. Przy cisk wy bo ru pły ty po przed niej

Tryb CD Chan ger

Moż na wy brać tryb CD Chan ger na ci ska -
jąc przy cisk CD (12) gdy ra dio od twa rzacz
jest wy łą czo ny lub usta wio ny jest in ny tryb.

UWA GI

❒ Try bu CD Chan ger nie moż na wy brać,
je że li CD Chan ger nie jest po łą czo ny lub
nie jest wło żo ny CD do od twa rza cza.

❒ Aby przejść w tryb CD, na ci snąć po -
now nie przy cisk CD (12).

Wy bór pły ty na stęp nej/po przed niej

Moż na wy brać żą da ną pły tę po na ci śnię ciu
przy ci sku wy bo ru pły ty na stęp nej (17) lub
pły ty po przed niej (18).

(17) Pły ta na stęp na

(18) Pły ta po przed nia

Wy bór na gra nia

Moż na wy brać wy ma ga ne na gra nie na ci -
ska jąc przy cisk Up (4) lub Down (5).

(4): Na gra nie na stęp ne

(5): Na gra nie po przed nie (Na ci snąć dwu -
krot nie)

(4)

(5)

(18) (17)

(16)

(15)
(14)

(12)

79J193

071-130 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:16  Pagina 120



121

❒ DISC SCAN Play

Aby od two rzyć szyb ko CD (zo sta je od -
twa rza ne pierw sze 10 se kund pierw sze go
na gra nia na każ dej pły cie), na ci snąć od po -
wied ni przy cisk (14) przez oko ło 1 lub
wię cej se kund.

Aby wy łą czyć od twa rza nie szyb kie CD, na -
ci snąć po now nie przy cisk (14).

Wskaź nik „D. SCN” bę dzie się świe cił
pod czas od twa rza nia szyb kie go.

RE PE AT Play

❒ RE PE AT Play

Aby po wtó rzyć (to sa mo na gra nie jest po -
wta rza ne cią gle) na ci snąć od po wied ni
przy cisk (15).

Aby wy łą czyć po wta rza nie, na ci snąć po -
now nie przy cisk (15).

Wskaź nik „RPT” bę dzie się świe cił pod -
czas po wta rza nia.

❒ DISC RE PE AT Play

Aby po wtór nie od two rzyć pły tę (ta sa ma
pły ta jest od twa rza na cią gle) na ci snąć od -
po wied ni przy cisk (15) przez oko ło 1 lub
wię cej se kund.

Aby wy łą czyć po wtór ne od twa rza nie pły -
ty, na ci snąć po now nie przy cisk (15).

Wskaź nik „D. RPT” bę dzie się świe cił pod -
czas po wtór ne go od twa rza nia pły ty.

RAN DOM Play

❒ RAN DOM Play

Aby od twa rzać lo so wo na gra nia (na gra nia
na CD zo sta ną od two rzo ne w ko lej no ści
lo so wej) na ci snąć od po wied ni przy cisk
(16).

Aby wy łą czyć od twa rza nie lo so we, na ci -
snąć po now nie przy cisk (16).

Wskaź nik „RDM” bę dzie się świe cił pod -
czas od twa rza nia lo so we go.

❒ DISC RAN DOM Play

Aby od two rzyć lo so wo CD (na gra nia na
wszyst kich pły tach zo sta ną od two rzo ne
w ko lej no ści lo so wej) na ci snąć od po wied -
ni przy cisk (16) przez oko ło 1 lub wię cej
se kund.

Aby wy łą czyć od twa rza nie lo so we CD, na -
ci snąć po now nie przy cisk (16).

Wskaź nik „D. RDM” bę dzie się świe cił
pod czas od twa rza nia lo so we go.

Szyb kie prze wi ja nie do 
przo du/Szyb kie prze wi ja nie do ty łu

Pręd kość od twa rza nia zwięk sza się lub
zmniej sza przy trzy mu jąc na ci śnie ty przy -
cisk Up (4) lub Down (5).

(4): Prze wi ja nie szyb kie do przo du

(5): Prze wi ja nie szyb kie do ty łu

UWA GI

❒ Gdy wy bra ne na gra nie w try bie RE PE -
AT osią gnie ko niec, zo sta nie od two rzo -
ne po now nie.

❒ Po przy trzy ma niu przy ci sku prze wi ja nia
szyb kie go do przo du do koń ca pły ty, po -
wra ca się do pierw sze go na gra nia.

SCAN Play

❒ SCAN Play

Aby od two rzyć szyb ko (zo sta je od twa rza -
ne pierw sze 10 se kund każ de go na gra nia),
na ci snąć od po wied ni przy cisk (14).

Aby wy łą czyć od twa rza nie szyb kie, na ci -
snąć po now nie przy cisk (14).

Wskaź nik „SCN” bę dzie się świe cił pod -
czas od twa rza nia szyb kie go.
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OD TWA RZACZ MP3/WMA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

4. Przy cisk pli ku na stęp ne go

5. Przy cisk pli ku po przed nie go

12.Przy cisk CD

13.Przy cisk wy su wa nia 

15.Przy cisk po wta rza nia

16.Przy cisk od twa rza nia lo so we go

17.Przy cisk ka ta lo gu na stęp ne go

18.Przy cisk fol de ru po przed nie go

20.Przy cisk wy świe tla nia tek stu

Co to są for ma ty MP3 i WMA?

MP3 (MPE G1/2 Au dio Lay er -II/III) i WMA
(Win dows Me diaTM Au dio) są for ma ta mi
skom pre so wa ny mi au dio cy fro we go.
Pierw szy opra co wa ny jest przez MPEG
(Mo tion Pic tu re Experts Gro up), na to -
miast dru gi opra co wa ny jest przez Mi cro -
soft Cor po ra tion. Uży wa jąc tych for ma -
tów kom pre sji moż na na grać za war tość
oko ło 10 CD mu zycz nych na jed nym CD
(Te cy fry od no szą się do da nych na gra nych
na CD -R lub CD -RW o po jem no ści 650
MB i sta łym bit ra te 128 kbps i czę sto tli -
wo ści prób ko wa nia 44,1 kHz).

(4)

(5)

(18) (17)(20)

(16)

(15)

(12)

(13)
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Uwa gi o two rze niu pli ków MP3/WMA

MP3 i WMA 

❒ Aby uzy skać wy so ką ja kość au dio za le -
ca się uży wać wy so kich bit ra te i czę -
sto tli wo ści prób ko wa nia.

❒ Uży wa nie VBR (Zmien ne go Bit Ra te)
nie jest za le ca ne po nie waż czas od twa -
rza nia nie jest wy świe tla ny pra wi dło wo
i od twa rza nie mo że być prze ry wa ne.

❒ Ja kość od twa rza nia dźwię ku zmie nia się
w za leż no ści od try bu ko do wa nia.

W ce lu uzy ska nia dal szych in for ma cji od -
nieść się do in struk cji try bu ko do wa nia
Wa sze go so ftwa re i na gry wa nia płyt.

MP3

❒ Za le ca się usta wić bit ra te „128 kbps
lub wyż szy” i „sta ły”.

WMA

❒ Za le ca się usta wić bit ra te „64kbps lub
wyż szy” i „sta ły”.

❒ Aby umoż li wić od twa rza nie pli ków
przez ta jed nost kę, nie usta wiać funk -
cji za bez pie cze nia przed ko pio wa niem
pli ków WMA.

UWA GA Nie nada wać ni gdy roz sze rze nia
„ .mp3” lub „ .wma” pli kom, któ re nie są
w for ma cie MP3/WMA. Pod czas od twa rza -
nia mógł by wy stą pić ha łas, któ ry jest w sta -
nie spo wo do wać uszko dze nie nie tyl ko gło -
śni ków, ale tak że Wa sze go słu chu.

Na gry wa nie pli ków MP3/WMA na
pły cie CD

❒ Za le ca się uni kać na gry wa nia płyt za wie -
ra ją cych rów no cze śnie pli ki CD -DA
i pli ki MP3/WMA.

❒ Je że li na tej sa mej pły cie znaj du ją się pli -
ki CD -DA i pli ki MP3 lub WMA, na gra -
nia mo gą nie zo stać od two rzo ne w prze -
wi dzia nej ko lej no ści, lub nie któ re
na gra nia mo gą zo stać nie od two rzo ne.

❒ Gdy za pa mię tu je się da ne MP3 i WMA
na Wa szej pły cie, uży wać róż nych ka ta -
lo gów dla każ de go ty pu da nych.

❒ Nie na gry wać pli ków in nych niż MP3/
WMA i nie po trzeb nych ka ta lo gów na
pły cie.

❒ Na zwy pli ków MP3/WMA mu szą być
przy zna wa ne na ba zie wska zań po da -
nych w roz dzia łach na stęp nych, przy
prze strze ga niu re guł dla każ de go sys te -
mu pli ków.
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Wkła da nie i wyj mo wa nie 
pły ty

Aby wło żyć pły tę, upew nić się czy stro na
z ety kie tą zwró co na jest do gó ry. Aby wy -
jąć pły tę na ci snąć przy cisk wy su wa nia (13).

UWA GA: Wskaź nik CD IN bę dzie się
świe cił, gdy pły ta znaj du je się w od twa rza -
czu. Nie wkła dać pły ty, gdy wskaź nik CD
IN świe ci się.

Plik na stęp ny i po przed ni

Moż na wy brać żą da ny plik na ci ska jąc przy -
cisk pli ku na stęp ne go (4) lub przy cisk pli -
ku po przed nie go (5).

(4): Plik na stęp ny

(5): Plik po przed ni (na ci snąć dwu krot nie)

Ka ta log na stęp ny i po przed ni

Moż na wy brać żą da ny ka ta log na ci ska jąc
przy cisk ka ta lo gu na stęp ne go (17) lub przy -
cisk ka ta lo gu po przed nie go (18).
(17): Ka ta log na stęp ny
(18): Ka ta log po przed ni

❒ Roz sze rze nia „ .mp3” lub „ .wma” mu -
szą być przy zna wa ne każ de mu pli ko wi
w za leż no ści od od po wia da ją ce go for -
ma tu.

❒ Mo gą wy stą pić pro ble my przy od twa -
rza niu pli ków MP3/WMA lub pod czas
wy świe tla nia in for ma cji od po wia da ją -
cych pli kom MP3/WMA na gra nych
z okre ślo ny mi ty pa mi so ftwa re na gra -
nia lub na gra ny mi na CD.

❒ Ta jed nost ka nie dys po nu je funk cją li sta
utwo rów – li sta na grań.

❒ Je że li na gry wa nie na stę pu je w Mul ti -ses -
sion, za le ca się uży wać try bu Disc -at -
-On ce.

For ma ty kom pre sji MP3

❒ Bit ra te

MPE G1 Au dio Lay er II: 64k – 320 kbps

MPE G1 Au dio Lay er III: 32k – 320 kbps

MPE G2 Au dio Lay er II: 64k – 320 kbps

MPE G2 Au dio Lay er III: 8k – 160 kbps

❒ Czę sto tli wość prób ko wa nia

MPE G1 Au dio Lay er II/III: 44.1 k/48 k/32
kHz

MPE G2 Au dio Lay er II/III: 22.05 k/24 k/16
kHz

WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)

❒ Bit ra te 32 k – 192 kbps

❒ Czę sto tli wość prób ko wa nia 44.1 k/48
k/32 kHz

* WMA 9 Pro fes sio nal/Los sLess/Vo ice nie
współ dzia ła ją

Współ dzia ła ją ce sys te my pli ków

ISO 9660 Po ziom 1/Po ziom 2, Roz sze rze -
nie Ap ple a ISO 9660, Jo liet, Ro meo

Mak sy mal na ilość pli ków/ka ta lo -
gów

❒ Mak sy mal na ilość pli ków: 511 (pli ki +
ka ta lo gi)

❒ Mak sy mal na ilość pli ków w ka ta lo gu:
255

❒ Mak sy mal na ilość pod ka ta lo gów: 8
❒ Mak sy mal na ilość ka ta lo gów: 255 (łącz -

nie z ka ta lo giem Ra di ce)

Tryb MP3/WMA

Aby wy brać tryb MP3/WMA na ci snąć
przy cisk CD (12) przy wy łą czo nym za -
si la niu lub w in nym try bie.

UWA GA
❒ Tryb MP3/WMA nie zo sta nie wy bra -

ny, je że li żad na pły ta MP3/WMA nie
zo sta ła wło żo na do od twa rza cza.

❒ Je że li ten tryb jest włą cza ny z try bu
ma ga zyn ka CD na ci snąć po now nie
przy cisk CD (12).
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Od twa rza nie RE PE AT 
(po wta rza nie)

Aby od two rzyć po now nie (od twa rza nie
po wta rzal ne pli ku ak tu al ne go) na ci snąć
przy cisk po wta rza nia (15).
Aby prze rwać ten tryb od twa rza nia, na ci -
snąć po now nie przy cisk po wta rza nia (15).
Wskaź nik RPT bę dzie się świe cił pod czas
po wta rza nia od twa rza nia.

Od twa rza nie RAN DOM (lo so we)

Aby od two rzyć lo so wo na gra nia (od twa -
rza nie pli ków znaj du ją cych się na pły cie
w ko lej no ści lo so wej) na ci snąć przy cisk
od twa rza nia lo so we go (16).
Aby prze rwać ten tryb od twa rza nia, na -
ci snąć po now nie przy cisk od twa rza nia lo -
so we go (16).
Wskaź nik RDM bę dzie się świe cił pod czas
od twa rza nia lo so we go.

UKŁAD ZA PO BIE GA JĄ CY
PRZED KRA DZIE ŻĄ (SEC)

1. Przy cisk on/off – po krę tło re gu la cji
gło śno ści

4. Przy cisk Up 

11. Przy cisk wy bo ru ty pu pro gra mu

19. Przy ci ski po nu me ro wa ne od [1] do [4]

Szyb kie prze wi ja nie do przo du 
i do ty łu

Pręd kość od twa rza nia zwięk sza się przy -
trzy mu jąc na ci śnie ty przy cisk (4) lub (5).
(4): Prze wi ja nie szyb kie do przo du
(5): Prze wi ja nie szyb kie do ty łu
UWA GA

❒ Gdy wy bra ny plik od twa rza ny jest
w try bie RE PE AT (po wta rza nie), po
osią gnię ciu koń ca od twa rza nie wra ca
do try bu nor mal ne go.

❒ Po przy trzy ma niu przy ci sku szyb kie go
prze wi ja nia do przo du do koń ca pły ty,
po wra ca się do pierw sze go pli ku.

Wy świe tla nie tek stu

Za każ dym ra zem, gdy zo sta nie na ci śnię -
ty przy cisk wy świe tla nia tek stu (20) w try -
bie MP3/WMA, wy świe tlacz zmie nia się
w spo sób opi sa ny po ni żej:
Upły wa ją cy czas od twa rza nia / Na zwa ka -
ta lo gu / Na zwa pli ku (Upły wa ją cy czas od -
twa rza nia)
UWA GA: aby tekst nie prze wi jał się, przy -
trzy mać na ci śnię ty przy cisk wy świe tla nia
tek stu (20) przez 2 lub wię cej se kund.

Ra dio wy po sa żo ne jest sys tem za bez pie cza -
ją cy przed kra dzie żą wy ma ga ją cy 
wpro wa dze nia ko du iden ty fi ka cyj ne go 4 cy -
fro we go. Po wpro wa dze niu ko du iden ty fi -
ka cyj ne go, je że li zo sta nie odłą czo ne za si la -
nie lub aku mu la tor ra dio od twa rza cza nie
bę dzie moż na użyć bez po now ne go wpro -
wa dze nia ko du iden ty fi ka cyj ne go.

UWA GI

❒ Je że li zo sta nie wpro wa dzo ny błęd ny kod
iden ty fi ka cyj ny 10 ra zy, na wy świe tla czu
uka że się „HELP” i nie bę dzie moż li we
uak tyw nie nie ra dio od twa rza cza.

❒ Je że li za po mni cie Wa sze go ko du iden ty -
fi ka cyj ne go zwró cić się do ASO Fia ta.

(4)

(19)(1)

(11)

79J195
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Ka so wa nie ko du iden ty fi ka cyj ne go

Za pa mię ta ny kod iden ty fi ka cyj ny moż na
ska so wać. Po ska so wa niu bę dzie moż li we
usta wie nie no we go ko du iden ty fi ka cyj ne -
go. Dla te go moż li wa jest zmia na Wa sze go
ko du iden ty fi ka cyj ne go, za każ dym ra zem,
gdy te go za żą da cie.

❒ Na ci snąć przy cisk on/off (1) aby wy łą -
czyć układ.

❒ Przy trzy mu jąc rów no cze śnie na ci śnię -
te przy ci ski (19) ozna czo ne nu me ra mi
[3] i [4], na ci snąć przy cisk on/off (1)
przez 1 lub wię cej se kund.
Na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza
uka że się „SEC”.

❒ Przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk Up
(4), na ci snąć przy cisk (19) ozna czo ny
nu me rem [1].
Na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza uka -
że się „- - - -”.

❒ Na ci snąć przy ci ski (19) po nu me ro wa -
ne od [1] do [4] i wpro wa dzić kod iden -
ty fi ka cyj ny użyt kow ni ka. Każ de mu przy -
ci sko wi od po wia da jed na cy fra.
Wpro wa dzić za pa mię ta ny kod iden ty -
fi ka cyj ny użyt kow ni ka.

❒ Na ci snąć przy cisk wy bo ru ty pu pro gra -
mu (11) przez oko ło 2 lub wię cej se -
kund, aby za pa mię tać kod.
Układ wy łą czy się na oko ło 10 se kund
po wy świe tle niu „- - - -”.

Wpro wa dze nie ko du 
iden ty fi ka cyj ne go użyt kow ni ka

Po usta wie niu ko du iden ty fi ka cyj ne go użyt -
kow ni ka, na wy świe tla czu ra dio od twa rza -
cza uka że się na pis „SEC”, aby za pro sić do
wpro wa dze nia ko du iden ty fi ka cyj ne go po
po now nym włą cze niu ukła du lub w przy -
pad ku, gdy ra dio od twa rzacz zo sta nie wy -
ję ty lub odłą czo ny zo sta nie aku mu la tor.

Nie bę dzie moż li we uży cie ra dio od twa rza -
cza, je że li nie zo sta nie wpro wa dzo ny kod
iden ty fi ka cyj ny w na stę pu ją cej ko lej no ści.

UWA GA Na wy świe tla czu ra dio od twa rza -
cza nie uka że się na pis „SEC”, je że li urzą -
dze nie zo sta nie włą czo ne w cią gu 20 se -
kund od ostat nie go uży cia.

❒ Przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk Up
(4) na ci snąć przy cisk (19) ozna czo ny
nu me rem [1].
Na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza
uka że się „- - - -”.

❒ Na ci snąć przy ci ski (19) po nu me ro wa -
ne od [1] do [4] i wpro wa dzić kod iden -
ty fi ka cyj ny użyt kow ni ka. Każ de mu przy -
ci sko wi od po wia da jed na cy fra.
Wpro wa dzić za pa mię ta ny kod iden ty fi -
ka cyj ny.

❒ Na ci snąć przy cisk wy bo ru ty pu pro gra -
mu (11) przez oko ło dwie lub wię cej
se kund, aby wpro wa dzić kod iden ty fi -
ka cyj ny.
Układ zga śnie.
Po po now nym włą cze niu ukła du, znaj -
dzie się on w try bie ra dio.

Usta wie nie ko du iden ty fi ka cyj ne go
użyt kow ni ka

❒ Na ci snąć przy cisk on/off (1) aby włą czyć
układ.

❒ Przy trzy mu jąc rów no cze śnie na ci śnię -
te przy ci ski (19) ozna czo ne nu me ra mi
[3] i [4], na ci snąć przy cisk on/off (1)
przez 1 lub wię cej se kund.
Na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza

uka że się „SEC”.

❒ Przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk Up
(4), na ci snąć przy cisk (19) ozna czo ny
nu me rem [1]. Na wy świe tla czu ra dio -
od twa rza cza uka że się „- - - -”.

❒ Na ci snąć przy ci ski (19) po nu me ro wa -
ne od [1] do [4] i wpro wa dzić kod iden -
ty fi ka cyj ny użyt kow ni ka. Każ de mu przy -
ci sko wi od po wia da jed na cy fra i nu mer
zwięk sza się po każ dym na ci śnię ciu
przy ci sku.
Na przy kład, aby zwięk szyć dru gą cy -
frę od le wej do 3, na ci snąć przy cisk (19)
ozna czo ny nu me rem [2] czte ry ra zy.

❒ Na ci snąć przy cisk wy bo ru ty pu pro -
gra mu (11) przez oko ło 2 lub wię cej
se kund, aby za pa mię tać kod.
Układ wy łą czy się po wy świe tle niu na -
pi su „SEC”.
Po usta wie niu ko du iden ty fi ka cyj ne go,
bę dzie on żą da ny po włą cze niu ukła du
w przy pad ku, w któ rym zo sta nie wy ję -
ty ra dio od twa rzacz lub zo sta nie odłą -
czo ny aku mu la tor.
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PO SZU KI WA NIE USTE REK

Je że li zo sta ną roz po zna ne uszko dze nia w funk cjo no wa niu wy ko nać na stę pu ją ce kon tro le.
Je że li su ge stie przed sta wio ne po ni żej nie są wy star cza ją ce dla roz wią za nia uster ki, zwró cić się do naj bliż sze go ASO Fia ta aby spraw -
dzić ra dio od twa rzacz.

Ogól ne

Uster ka Moż li wa przy czy na Moż li we roz wią za nie

Sil ne za kłó ce nia

Brak funk cjo no wa nia

Te le fon ko mór ko wy uży wa ny jest w po bli żu

Funk cja za bez pie cze nia jest ak tyw na

Je że li chce my użyć te le fo nu ko mór ko we go,
od da lić się od ukła du

Je że li na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza po ja wi się
„SEC” wpro wa dzić kod iden ty fi ka cyj ny użyt kow ni ka.
Je że li na wy świe tla czu ra dio od twa rza cza po ja wi się
„HELP” zwró cić się do ASO Fia ta.

Ra dio

Uster ka Moż li wa przy czy na Moż li we roz wią za nie

Sil ne za kłó ce nia

Do stra ja nie au to ma tycz ne 
jest nie moż li we

Nie moż li we za pro gra mo wa nie 
sta cji o sy gna łach wy star cza ją co 
moc nych za po mo cą 
pro gra mo wa nia au to ma tycz ne go

Do stro ić do kład nie sta cję

Wy brać sta cję za po mo cą do stro je nia ręcz ne go.
Dez ak ty wo wać funk cję AF.

Dez ak ty wo wać funk cję AF.

Układ nie jest per fek cyj nie 
do stro jo ny do sta cji

Nie wy stę pu ją sta cje 
emi tu ją ce sy gna ły wy star cza ją co moc ne.
Je że li ak tyw na jest funk cja AF, apa rat
szu ka wy łącz nie sta cji RDS.

Je że li ak tyw na jest funk cja AF
za pro gra mo wa ne zo sta ną tyl ko sta cje
RDS
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CD
Uster ka Moż li wa przy czy na Moż li we roz wią za nie

Dźwięk prze ry wa się 
lub jest za kłó co ny
Nie moż li we wło że nie CD

Oczy ścić CD mięk ką szmat ką..
Wy mie nić CD na in ną po zba wio ną de fek tów.
Wło żyć CD po wy ję ciu tej, któ ra jest już 
wło żo na na ci ska jąc przy cisk eject (13).

CD jest za bru dzo na.
CD jest uszko dzo na lub zde for mo wa na.
W ra dio od twa rza czu znaj du je się już CD

Nie moż li we od czy ta nie CD

Od twa rzacz po sia da uster kę, któ rej
przy czy na nie jest roz po zna na

KO MU NI KA TY O USTER KACH

CD

Wy świe tlacz Moż li wa przy czy na Moż li we roz wią za nie

ER ROR 1

ER ROR 3

Wło żyć CD z ety kie tą zwró co ną do gó ry.
Spraw dzić, czy pły ta CD nie jest uszko dzo na lub 
zde for mo wa na.
Je że li na pis ER ROR 1 nie znik nie na wet 
po wło że niu CD nor mal ne go, zwró cić się 
ASO Ffia ta.

Je że li pły ta CD jest wło żo na do ra dio od twa rza -
cza, na ci snąć przy cisk eject (13) aby wy jąć CD.
Je że li nie jest moż li we wy ję cie CD, zwró cić się
do ASO Fia ta.
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STE RO WA NIA 
RA DIO OD TWA RZA CZA
NA KIE ROW NI CY
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Moż li we jest ste ro wa nie ba zo wy mi funk -
cja mi ukła du ra dio od twa rza cza za po mo -
cą przy ci sków na kie row ni cy. Uży cie tych
ste ro wań zmie nia się, je że li za in sta lo wa -
ny jest sys tem na wi ga cji.

Dla sa mo cho dów bez na wi ga to ra

Aby wy re gu lo wać gło śność:

Zwięk szyć gło śność na ci ska jąc przy cisk (1).

Zmniej szyć gło śność na ci ska jąc przy cisk (2).

Dla funk cji mu te na ci snąć przy cisk (3).

Aby wy brać tryb, na ci snąć przy cisk (4).

Po nad to moż li we jest włą cze nie ra dio od -
twa rza cza na ci ska jąc przy cisk (4).

Aby zmie nić sta cję ra dia:

Aby wy brać na stęp ną za pro gra mo wa ną
sta cję na ci snąć krót ko przy cisk (5) (tyl ko
wer sje MP3)

Aby wy brać po przed nią za pro gra mo wa -
ną sta cję, na ci snąć krót ko przy cisk (6) (tyl -
ko wer sje MP3).

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

63J305

Aby prze wi nąć sta cje ra dia w stro nę wyż -
szych czę sto tli wo ści, przy trzy mać na ci śnie -
ty przy cisk (5).

Aby prze wi nąć sta cje ra dia w stro nę ni -
skich czę sto tli wo ści, przy trzy mać na ci śnie -
ty przy cisk (6).

Aby prze wi nąć szyb ko na gra nia na CD:

Aby przejść w przód do na gra nia na stęp -
ne go na CD, na ci snąć przy cisk (5) 

Aby wy brać na gra nie po przed nie na CD,
na ci snąć przy cisk (6)

Dla sa mo cho dów z na wi ga to rem

Za po znać się z po niż szy mi sche ma ta mi,
aby użyć przy ci sków w kie row ni cy.
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Wy łą- Funk cjo no wa nie Tryb

cznik wy łącz nik Do stra ja nie CD CD (MP3, WMA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Na ci snąć 
krót ko 

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć 
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć 
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć 
krót ko

Na ci snąć 
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć 
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

zwięk szyć 
gło śność

zwięk szyć gło śność
szyb ko

zmniej szyć 
gło śność

zmniej szyć gło śność
szyb ko

wy szu kać sta cję 
ra dio wą za pa mię ta ną

o wyż szej 
czę sto tli wo ści

wy szu kać sta cję 
ra dio wą za pa mię ta ną

o wyż szej 
czę sto tli wo ści

wy szu kać sta cję 
ra dio wą za pa mię ta ną

o niż szej 
czę sto tli wo ści

wy szu kać sta cję 
ra dio wą o niż szej 

czę sto tli wo ści

po łą cze nie te le fo nicz ne nad cho dzą ce: od po wiedź na po łą cze nie
(je że li za in sta lo wa ne jest urzą dze nie gło śno mó wią ce)

po łą cze nie te le fo nicz ne w to ku: za koń cze nie po łą cze nia te le fo nicz ne go
(je że li za in sta lo wa ne jest urzą dze nie gło śno mó wią ce)

od dzwo nić

ak ty wo wać kon tro lę gło so wą 
(je że li za in sta lo wa ny jest mi kro fon ja ko opcja)

zwięk szyć 
gło śność

zwięk szyć gło śność
szyb ko

zmniej szyć 
gło śność

zmniej szyć gło śność
szyb ko

przej ście do na gra nia
na stęp ne go

szyb kie przej ście
o jed no na gra nie

w przód

po wrót do na gra nia
po przed nie go

szyb kie przej ście
o jed no na gra nie w tył

zwięk szyć 
gło śność

zwięk szyć gło śność
szyb ko

zmniej szyć 
gło śność

zmniej szyć gło śność
szyb ko

przej ście w przód do
na gra nia na stęp ne go

przej ście w przód do
ka ta lo gu na stęp ne go

po wrót do na gra nia
po przed nie go

po wrót do ka ta lo gu
po przed nie go

Sys tem na wi ga cji kom plet ny 
z ma pa mi

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

79J233
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Wy łą- Funk cjo no wa nie Tryb

cznik wy łącz nik Od twa rzacz mu zycz ny Kar ta SD (MP3, WMA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Na ci snąć
krót ko 

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć
krót ko 

Na ci snąć 
dłu go 

Na ci snąć
krót ko 

Na ci snąć 
dłu go 

Na ci snąć
krót ko 

Na ci snąć
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

Na ci snąć
krót ko

Na ci snąć 
dłu go

zwięk szyć gło śność

zwięk szyć gło śność 
szyb ko

zmniej szyć gło śność 

zmniej szyć gło śność 
szyb ko 

przej ście w przód do na gra nia 
na stęp ne go

przej ście w przód do ka ta lo gu 
na stęp ne go

po wrót do na gra nia 
po przed nie go

po wrót do ka ta lo gu 
po przed nie go

po łą cze nie te le fo nicz ne nad cho dzą ce: od po wiedź na po łą cze nie
(je że li za in sta lo wa ne jest urzą dze nie gło śno mó wią ce)

po łą cze nie te le fo nicz ne w to ku: za koń cze nie po łą cze nia te le fo nicz ne go
(je że li za in sta lo wa ne jest urzą dze nie gło śno mó wią ce)

od dzwo nić

ak ty wo wać kon tro lę gło so wą 
(je że li za in sta lo wa ny jest mi kro fon ja ko opcja)

zwięk szyć gło śność

zwięk szyć gło śność 
szyb ko

zmniej szyć gło śność

zmniej szyć gło śność 
szyb ko

przej ście w przód do na gra nia 
na stęp ne go

przej ście w przód do ka ta lo gu 
na stęp ne go

po wrót do na gra nia 
po przed nie go

po wrót do ka ta lo gu 
po przed nie go

Sys tem na wi ga cji kom plet ny z ma pa mi

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

79J233
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IINN  NNEE  SSTTEE  RROO  WWAA  NNIIAA  II UURRZZĄĄ  DDZZEE  NNIIAA

60G407

DŹWI GNIA HA MUL CA RĘCZ NE GO............................ 132
PE DA ŁY ................................................................................... 133
DŹWI GNIA ZMIA NY BIE GÓW....................................... 134
KO REK WLE WU PA LI WA................................................. 134
SIE DZE NIA TYL NE SKŁA DA NE....................................... 136
DASZ KI PRZE CIW SŁO NECZ NE..................................... 139
WY ŁĄCZ NIK LAM PY SU FI TO WEJ ................................. 140
LAM PY PUNK TO WE 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 140

SIE DZE NIA PRZED NIE OGRZE WA NE
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 141

UCHWY TY DLA POD TRZY MY WA NIA 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) ........................... 142

PO KRY WA KO MO RY SIL NI KA ........................................ 142

MIEJSCE NA FILIŻANKĘ I PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 144

HA KI HO LOW NI CZE......................................................... 145

NA RZĘ DZIA DLA WY MIA NY KO ŁA............................. 146

KIE SZEŃ W OPAR CIU SIE DZE NIA PRZED NIE GO 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 147

ZA CZEP DLA MO CO WA NIA TECZ KI.......................... 147

MATY PODŁOGOWE.........................................................

ZA CZE PY DLA MO CO WA NIA BA GA ŻU 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 147

PÓŁ KA TYL NA 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 148

OŚWIE TLE NIE KO MO RY BA GAŻ NI KA ........................ 148

AN TE NA RA DIA 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no).................................... 147

IN STA LA CJA NA DAJ NI KÓW 
O CZĘ STO TLI WO ŚCI RA DIO WEJ ................................. 147

MO CO WA NIA BA GAŻ NI KA NA DA CHU LUB 
RE LIN GÓW DA CHO WYCH 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)............................ 147
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DŹWI GNIA HA MUL CA
RĘCZ NE GO

1. Aby za cią gnąć ją

2. Aby odłą czyć ją

3. Aby zwol nić ją

Dźwi gnia ha mul ca ręcz ne go znaj du je się
mię dzy sie dze nia mi. Aby za cią gnąć ha mu -
lec ręcz ny ko niecz ne jest na ci śnię cie pe -
da łu ha mul ca i po cią gnię cie dźwi gni ha mul -
ca ręcz ne go w gó rę. Aby zwol nić ha mu lec
ręcz ny, na ci snąć pe dał ha mul ca, po cią gnąć
lek ko dźwi gnię ha mul ca ręcz ne go, na ci snąć
pal cem przy cisk znaj du ją cy się na koń cu
dźwi gni i ob ni żyć dźwi gnię, usta wia jąc ją
w nor mal nej po zy cji.

(2)

(3)

(1)

54G039

Przed za par ko wa niem, w sa -
mo cho dach wy po sa żo nych

w ma nu al ną skrzy nię bie gów, włą czyć
pierw szy bieg lub bieg wstecz ny („R”),
na to miast w sa mo cho dach wy po sa żo -
nych w au to ma tycz ną skrzy nię bie -
gów, usta wiać skrzy nię bie gów w po -
zy cji „P” (Par ko wa nie). Pa mię tać
za wsze, nie za leż nie od włą cze nia bie -
gu lub po zy cji par ko wa nia o za cią -
gnię ciu do opo ru ha mul ca ręcz ne go.

UWAGA

Przy par ko wa niu sa mo cho du
w wa run kach kli ma tycz nych

szcze gól nie zim nych, pa mię tać, aby
prze strze gać na stę pu ją cej pro ce du ry:

1) Za cią gnąć ha mu lec ręcz ny.

2) Ma nu al na skrzy nia bie gów: wy łą -
czyć sil nik i włą czyć pierw szy bieg
lub bieg wstecz ny.
Au to ma tycz na skrzy nia bie gów:
usta wić dźwi gnię wy bie ra nia bie -
gów w „P” (Par ko wa nie) i wy łą czyć
sil nik.

3) Przy wy łą czo nym sil ni ku, wyjść
z sa mo cho du i pod ło żyć kli ny pod
ko ła.

4) Zwol nić ha mu lec ręcz ny.

Po po wro cie do sa mo cho du przed wy -
ję ciem kli nów pa mię tać za wsze, aby
naj pierw za cią gnąć ha mu lec ręcz ny.

UWAGA

Nie je chać ni gdy sa mo cho -
dem z za cią gnię tym ha mul -

cem ręcz nym, w prze ciw nym ra zie
wy stą pi ry zy ko prze grza nia ha mul ców
tyl nych, utra ta sku tecz no ści ha mo wa -
nia, skró ce nie trwa ło ści lub trwa łe ich
uszko dze nie.

Je że li ha mu lec ręcz ny nie jest w sta -
nie utrzy mać za ha mo wa ne go sa mo -
cho du lub nie moż na go zwol nić cał -
ko wi cie, zwró cić się na tych miast do
ASO Fia ta.

UWAGA

W sa mo cho dach wy po sa żo nych w au to -
ma tycz ną skrzy nię bie gów, za cią gnąć za -
wsze ha mu lec po sto jo wy przed prze su nię -
ciem dźwi gni wy bie ra nia bie gów w po zy cję
„P” (PAR KO WA NIE). Je że li par ku je się sa -
mo chód na po chy łej dro dze i prze su nie sie
dźwi gnię wy bie ra nia bie gów w „P” przed
za cią gnię ciem ha mul ca po sto jo we go, ma -
sa sa mo cho du mo że utrud nić prze su nię -
cie dźwi gni wy bie ra nia bie gów z po zy cji
„P” gdy bę dzie my go to wi do ru sze nia.

Za cią gać za wsze ha mu lec
ręcz ny do opo ru przed opusz -

cze niem sa mo cho du, aby unik nąć
przy pad ko we go je go ru sze nia po wo -
du ją ce go ob ra że nia lub uszko dze nia.

UWAGA
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(1) (2) (3)

79J072Ma nu al na skrzy nia bie gów

(2) (3)

79J154Au to ma tycz na skrzy nia bie gów

PE DA ŁY

Pe dał sprzę gła (1)
(dla ma nu al nej skrzy ni bie gów)

Pe dał sprzę gła uży wa ny jest dla prze rwa -
nia prze no sze nia na pę du na ko ła, gdy uru -
cha mia sie sil nik, gdy sie za trzy mu je lub gdy
prze su wa się dźwi gnię zmia ny bie gów. Na -
ci ska jąc pe dał roz łą cza się sprzę gło.

OSTRZE ŻE NIE Nie je chać z no gą na pe -
da le sprzę gła. Mo że na stą pić nad mier ne zu -
ży cie sprzę gła, je go uszko dze nie 
lub nie spo dzie wa nie zmniej szy się spraw -
ność ha mo wa nia sil ni kiem.

Pe dał ha mul ca (2)

Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest w ha mul -
ce tar czo we przed nie i tyl ne lub w ha mul -
ce tar czo we przed nie i ha mul ce bęb no we
tyl ne. Po na ci śnię ciu pe da łu ha mul ca włą -
cza ją się obie pa ry ha mul ców.

Cza sa mi moż na usły szeć pisz cze nie ha mul -
ców pod czas ich uży wa nia. Jest to nor mal -
ne i za le ży od czyn ni ków śro do wi ska jak
na przy kład zim no, wil goć, śnieg ecc...

Pe dał przy spie sze nia (3)

Ten pe dał kon tro lu je pręd kość sil ni ka. Po
na ci śnię ciu pe da łu przy spie sze nia zwięk sza
się moc i pręd kość sa mo cho du.

Je że li pisz cze nie ha mul ców
jest nad mier ne i sły chać je za

każ dym ra zem, gdy ha mul ce są uży -
wa ne skon tro lo wać je w ASO Fia ta.

UWAGA

Nie „uży wać” ha mul ców cią -
gle i nie opie rać no gi o pe dał

ha mul ca. Spo wo du je to prze grza nie
ha mul ców, co mo że spo wo do wać nie -
prze wi dy wal ne ha mo wa nie, wy dłu ży
się dro ga ha mo wa nia zwięk szy się lub
ha mul ce trwa le uszko dzą się.

UWAGA
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DŹWI GNIA ZMIA NY
BIE GÓW

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w ma nu al ną
skrzy nię bie gów lub au to ma tycz ną skrzy -
nię bie gów.

Dźwi gnia zmia ny bie gów dla każ de go ty pu
skrzy ni po ka za na jest po ni żej. Od no śnie
uzy ska nie wię cej szcze gó łów jak uży wać
skrzy ni bie gów od nieść się do roz dzia łu
„Uży wa nie skrzy ni bie gów” w roz dzia le
„PO ZNA WA NIE SA MO CHO DU”.

Ma nu al na skrzy nia bie gów:
aby po praw nie zmie nić bieg,

na le ży wci snąć do opo ru pe dał sprzę -
gła. Dla te go upew nić się za wsze, czy
pod pe da ła mi nie znaj du ją się ja kieś
prze szko dy: spraw dzić rów nież, czy dy -
wa ni ki są do brze roz cią gnię te i nie prze -
szka dza ją przy na ci ska niu na pe da ły.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE Nie je chać z rę ką opar tą
na dźwi gni zmia ny bie gów, po nie waż na -
cisk na wet lek ki, przy dłu giej jeź dzie mo -
że spo wo do wać zu ży cie we wnętrz nych
ele men tów skrzy ni bie gów.

63J051

80J2033

KO REK WLE WU 
PA LI WA

Ko rek wle wu pa li wa znaj du je się po stro -
nie tyl nej le wej sa mo cho du. Po kry wę wle -
wu pa li wa otwie ra się po po cią gnię ciu
dźwi gni znaj du ją cej się obok sie dze nia kie -
row cy i za my ka się po pro stu na ci ska jąc
po kry wę.

Od krę cać wol no ko rek wle -
wu pa li wa, po nie waż pa li wo

mo że znaj do wać się pod ci śnie niem
i wy try snąć na ze wnątrz z ry zy kiem
ob ra żeń.

UWAGA

Ben zy na jest bar dzo ła two -
pal na. Nie pa lić pod czas tan -

ko wa nia sa mo cho du i upew nić się czy
sa mo chód znaj du je się z da la od
otwar te go ognia lub źró dła iskier.

UWAGA

Ma nu al na skrzy nia bie gów 5 bie go wa 
(dla sil ni ków ben zy no wych)

Ma nu al na skrzy nia bie gów 6 bie go wa
(dla sil ni ków die sel)

77J021Au to ma tycz na skrzy nia bie gów
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79J048

79J049

Aby wy jąć ko rek wle wu pa li wa:

❒ Otwo rzyć po kry wę wle wu pa li wa.

❒ Wy jąć ko rek ob ra ca jąc go w kie run ku
prze ciw nym do ru chu wska zó wek ze -
ga ra.

UWA GA Pod czas tan ko wa nia ko rek (2)
moż na za mo co wać w za cze pie (1) na po -
kry wie wle wu pa li wa.

Aby za mknąć ko rek wle wu pa li wa:

❒ Ob ró cić ko rek w kie run ku zgod nym
z ru chem wska zó wek ze ga ra do mo -
men tu usły sze nia kil ku dźwię ków „clic”.

❒ Za mknąć po kry wę wle wu pa li wa.

79K053

(1)

(2)

56KN078

Je że li ko niecz na jest wy mia -
na kor ka, użyć czę ści za mien -

nej ory gi nal nej Fia ta lub rów no waż nej.
Przy uży ciu kor ka nie wła ści we go moż -
na zmie nić funk cjo no wa nie ukła du za -
si la nia pa li wa lub sys te mu kon tro li
emi sji lub mo że na stą pić wy ciek pa li -
wa w ra zie wy pad ku.

UWAGA
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OSTRZE ŻE NIE Gdy zagłówek tylnego sie-
dzenia sięga do przedniego oparcia, prze-
suń do przodu przedni fotel.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas skła da nia oparć
tyl nych do przo du, za wra cać uwa gę, aby
nie wpa dły w gniaz da za cze pów cia ła ob -
ce. Mo że spo wo do wać to uszko dze nie
me cha ni zmów blo ko wa nia i unie moż li wić
pra wi dło we za mo co wa nie opar cia tyl ne go.

SIE DZE NIA TYL NE
SKŁA DA NE

Sie dze nia tyl ne Wa sze go sa mo cho du
moż na zło żyć, aby zwięk szyć prze strzeń
ba ga żo wą.

Aby zło żyć sie dze nia do przo du:
❒ Za mo co wać ta śmę pa sa bez pie czeń -

stwa w od po wied nich za cze pach.
OSTRZE ŻE NIE Pod czas skła da nia opar cia
upew nić się czy ta śma pa sa bez pie czeń -
stwa za mo co wa na jest w od po wied nich
za cze pach, aby za po biec wplą ta niu się ta -
śmy w opar cie sie dze nia, za wias lub me -
cha nizm blo ko wa nia i ich nie uszko dzić.
Zwra cać uwa gę, aby nie skrę cić ta śmy pa -
sa bez pie czeń stwa.
❒ Umie ścić za cze py mo co wa nia pa sa sie -

dze nia środ ko we go i pra we go w po zy -
cji po ka za nej na ry sun ku.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas skła da nia sie dzeń
tyl nych do przo du, naj pierw za mo co wać
za cze py mo co wa nia pa sów miej sca środ -
ko we go i pra we go za sie dze niem, aby unik -
nąć jej za plą ta nia i uszko dze nia.
❒ Całkowicie opuść zagłówek.
❒ Po cią gnąć dźwi gnię od blo ko wa nia znaj -

du ją cą się nad każ dym opar ciem i zło -
żyć opar cia do przo du.

79J121

79J213

(1)

63J057

79J123

Gdy odłą cza my sie dze nia tyl -
ne zwra cać uwa gę, aby nie

zra nić twa rzy lub rąk pod czas pod no -
sze nia sie dzeń.

UWAGA

❒ Po cią gnąć za pa sek (1) z ty łu, aby od -
blo ko wać sie dze nie.
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❒ Odłą czyć pa sek (2) na ci ska jąc na za czep
jak po ka za no na ry sun ku.

❒ Za mo co wać pa sek (2) do za głów ka
przed nie go jak po ka za no na ry sun ku.

OSTRZE ŻE NIE Gdy mo cu je się sie dze nia
zło żo ne jed nym pa skiem, wy re gu lo wać je -
go dłu gość, aby unik nąć że sie dze nia prze -
su ną się.

❒ Zło żyć cał ko wi cie sie dze nia do przo du.

OSTRZEŻENIE Gdy tylny fotel sięga do
przedniego oparcia, przesuń do przodu
przedni fotel.

79J124

(2)

79J125

(2)

63J059

Ba ga że lub in ne go ty pu ła du -
nek po win ny być za wsze

umiesz czo ne w ko mo rze ba ga żo wej,
przy sie dze niach tyl nych w po zy cji wy -
pro sto wa nej. Je że li ko niecz ne jest prze -
wo że nie ba ga żu, zaj mu ją ce go tak że
prze strzeń w sa mo cho dzie przy sie dze -
niach tyl nych zło żo nych, upew nić się,
czy ba gaż jest pra wi dło wo za mo co wa -
ny, w prze ciw nym przy pad ku mo że się
prze su nąć ra niąc pa sa że rów w sa mo -
cho dzie. Ba gaż nie mo że ni gdy prze -
kra czać wy so ko ści oparć.

UWAGA
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OSTRZE ŻE NIE

❒ Gdy przy wra ca się sie dze nia tyl ne
w po zy cję nor mal ną, upew nić się, czy
nic nie znaj du je się wo kół me cha ni zmu
mo co wa nia. Ja kie kol wiek cia ło ob ce
mo że unie moż li wić trwa łe za blo ko wa -
nie sie dzeń.

❒ Gdy przy wra ca się sie dze nia tyl ne w po -
zy cję nor mal ną upew nić się, czy nic nie
znaj du je się pod ni mi, co mo gło by spo -
wo do wać ich uszko dze nie.

❒ Upew nić się czy sie dze nia tyl ne są pra -
wi dło wo za blo ko wa ne. W prze ciw nym
przy pad ku wi docz na bę dzie czer wo -
na stre fa pa ska odłą cza nia urzą dze nia
blo ku ją ce go.

Aby przy wró cić sie dze nia w po zy cje nor -
mal ną, pro ce du ra jest na stę pu ją ca.

❒ Odłą czyć pa sek od za głów ka i za mo -
co wać w czę ści tyl nej sie dze nia. 

❒ Ob ni żyć sie dze nie, aż za blo ku je się
w po zy cji ory gi nal nej

Gdy umiesz cza się sie dze nia
tyl ne w po zy cji nor mal nej

zwra cać uwa gę, aby nie wło żyć pal -
ca po mię dzy me cha nizm blo ku ją cy
a pod ło gę.

UWAGA

ZA BLO KO WA NE OD BLO KO WA NE

Czer wo na

Nie wkła dać rę ki otwar cia
za cze pów sie dzeń tyl nych,

po nie waż pa lec Wa szej rę ki mo że zo -
stać przy trza śnię ty i zra nio ny.

UWAGA

❒ Pod nieść opar cia do mo men tu za blo ko -
wa nia.

Po przy wró ce niu sie dzeń w po zy cję nor -
mal ną, po ru szyć ni mi, aby spraw dzić, czy
są za blo ko wa ne pra wi dło wo.

OSTRZE ŻE NIE Po za mo co wa niu sie dzeń,
upew nić się czy są za blo ko wa ne trwa le. Je -
że li nie są, wi docz ny bę dzie czer wo ny pa -
sek na dźwi gni odłą cza nia.

79J126

79J129

79J168 63J130

79J127

131-150 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:20  Pagina 138



139

79J161

DASZ KI 
PRZE CIW SŁO NECZ NE

Dasz ki prze ciw sło necz ne mo gą być opusz -
czo ne w kie run ku szy by przed niej, lub ob -
ró co ne w stro nę szy by bocz nej, aby za po -
biec ośle pie niu zbyt moc nym świa tłem.

OSTRZE ŻE NIE Gdy ma new ru je się dasz -
ka mi prze ciw sło necz ny mi trzy mać tyl ko za
czę ści z twar de go two rzy wa, aby unik nąć
uszko dze nia dasz ków.

(1)

(2)

79JM027

(3)

79JM029

Kieszeń na dokumenty/karty 
magnetyczne
(dla wersji/rynków gdzie przewidziano)

Z drugiej strony daszka przeciwsłonecz-
nego może znajdować się kieszeń na do-
kumenty/karty magnetyczne (2) i lusterko
(1). 

OSTRZEŻENIE Jeżeli samochód zostanie
zaparkowany w nasłonecznionym miejscu
nie pozostawiać kart magnetycznych pla-
stikowych w kieszeni na dokumenty; cie-
pło może je zdeformować i mogą być nie-
użyteczne.

Lusterko w daszku 
przeciwsłonecznym 
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby skorzystać z lusterka (3), umieszczo-
nego z drugiej  strony daszka przeciwsło-
necznego przesunąć odpowiednią zasłonę
.

OSTRZEŻENIE

❒ Nie używać lusterka podczas jazdy:
można utracić kontrolę nad samocho-
dem.

❒ Podczas używania lusterka nie opierać
się w strefie przednich poduszek po-
wietrznych: poduszka napełniając się
gwałtownie może spowodować szereg
obrażeń.
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UWA GA Ilość drzwi po wią za nych z funk -
cjo no wa niem lam py su fi to wej za le ży od
spe cy fi ka cji tech nicz nej sa mo cho du. Je że -
li jak po ka za no na ry sun ku za in sta lo wa ny
jest wy łącz nik (z wy stę pem z gu my)
w gnieź dzie drzwi, ozna cza to, że drzwi są
po wią za ne z funk cjo no wa niem lam py su fi -
to wej.

LAM PY PUNK TO WE
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Aby za pa lić i zga sić lam pę na ci snąć wy -
łącz nik.

WY ŁĄCZ NIK LAM PY
SU FI TO WEJ

Wy łącz nik ma trzy po zy cje, któ re uak tyw -
nia ją na stę pu ją ce funk cje:

ON (1)

Lam pa su fi to wa za pa la się świa tłem cią głym
nie za leż nie od te go czy drzwi są otwar te
czy za mknię te.

DO OR (2)

Lam pa su fi to wa za pa la się po otwar ciu jed -
nych z drzwi.

OFF (3)

Lam pa su fi to wa po zo sta je zga szo na tak -
że po otwar ciu jed nych z drzwi.

Po za mknię ciu wszyst kich drzwi lam pa su -
fi to wa po zo sta je za pa lo na przez oko ło 15
se kund i na stęp nie ga śnie stop nio wo. Po
wło że niu klu czy ka do wy łącz ni ka za pło nu
w tym za kre sie cza su, lam pa za cznie ga -
snąć na tych miast stop nio wo.

Po wy ję ciu klu czy ka z wy łącz ni ka za pło -
nu, lam pa za świe ci się na oko ło 15 se kund
i na stęp nie ga śnie stop nio wo.

(1)(2)(3)

64J104

79J075

79J074
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SIE DZE NIA PRZED NIE
OGRZE WA NE
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Gdy wy łącz nik za pło nu znaj du je się w po -
zy cji „ON”, na ci snąć je den lub oba wy łącz -
ni ki, aby ogrzać od po wied nie sie dze nie.
Lamp ka sy gna li za cyj na w wy łącz ni ku za pa li
się. Aby dez ak ty wo wać ogrze wa nie sie dze -
nia na ci snąć po now nie wy łącz nik. Lamp ka
sy gna li za cyj na w wy łącz ni ku zga śnie.

79J076

Nie pra wi dło we uży cie ogrze -
wa nia sie dze nia mo że być

nie bez piecz ne. Pa sa żer sie dze nia mo -
że do znać opa rzeń, na wet przy tem -
pe ra tu rze bar dzo ni skiej, je że li no si
lek kie spodnie, mi ni spód nicz kę lub
krót kie spodnie i po zo sta wi ogrze wa -
nie włą czo ne przez dłu gi czas.

Uni kać uży wa nia ogrze wa nia, gdy pa -
sa żer ma na stę pu ją ce ce chy:

– Oso by o zmniej szo nej czu ło ści czę -
ści dol nych cia ła oraz oso by star sze
lub nie spraw ne.

– Dzie ci lub oso by o skó rze szcze gól -
nie czu łej.

– Oso by lu bią ce drze mać lub pod
wpły wem al ko ho lu lub in nych środ ków
po wo du ją cych uczu cie zmę cze nia.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE Uni kać uszko dze nia kom -
po nen tów urzą dze nia ogrze wa nia:

❒ Nie na ra żać sie dzeń przed nich na moc -
ne ude rze nia, jak na przy kład ska ka nie
dziec ka na sie dze niu.

❒ Nie na kry wać sie dzeń ma te ria ła mi izo -
la cyj ny mi ta ki mi jak ko ce lub po dusz ki.

86G064
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UCHWY TY DLA 
POD TRZY MY WA NIA
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Uchwy ty są in sta lo wa ne, aby za pew nić wy -
go dę pa sa że rom.

OSTRZE ŻE NIE Nie wie szać się na uchwy -
tach, aby unik nąć uszko dze nia uchwy tów
i po szy cia.

54G249 79J077

PO KRY WA KO MO RY
SIL NI KA

Aby otwo rzyć po kry wę ko mo ry sil ni ka:

❒ Po cią gnąć za uchwyt odłą cza ją cy, znaj -
du ją cy się w czę ści dol nej le wej de -
ski roz dziel czej po stro nie kie row cy.
W ten spo sób po kry wa sil ni ka otwo -
rzy się lek ko.

80J045

❒ Na ci snąć pal cem dźwi gnię odłą cza ją -
cą znaj du ją cą się pod po kry wą sil ni ka,
jak po ka za no na ry sun ku.. Pod nieść
po kry wę sil ni ka na ci ska jąc dźwi gnię.

131-150 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:20  Pagina 142



143

❒ Kon ty nu ować pod no sze nie po kry wy
i gdy jest wy star cza ją co pod nie sio na po -
de przeć ją pod pór ką pod trzy mu ją cą.

79JM022

Nie pra wi dło we za mo co wa -
nie pod pór ki mo że spo wo do -

wać na głe opad nię cie po kry wy ko mo -
ry sil ni ka.

UWAGA

Aby za mknąć po kry wę ko mo ry sil ni ka:

❒ Pod nieść lek ko po kry wę sil ni ka i wy jąć
pod pór kę pod trzy mu ją cą z otwo ru. Za -
mo co wać pod pór kę pod trzy mu ją cą
w za cze pie blo ku ją cym.

❒ Ob ni żyć po kry wę ko mo ry sil ni ka w po -
bli że zde rza ka, a na stęp nie pu ścić ja
swo bod nie. Po za mknię ciu upew nić się
czy po kry wa ko mo ry sil ni ka jest pra wi -
dło wo za blo ko wa na.

Ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa po kry wa sil ni ka po win -

na być za wsze do kład nie za mknię ta
pod czas jaz dy. Dla te go spraw dzić za -
wsze pra wi dło we za mknię cie po kry -
wy sil ni ka, upew nia jąc się, czy me cha -
nizm blo ku ją cy jest włą czo ny. Je że li
pod czas jaz dy za uwa ży my, że urzą -
dze nie blo ku ją ce nie jest pra wi dło wo
włą czo ne, za trzy mać się na tych miast
i za mknąć po kry wę sil ni ka w spo sób
pra wi dło wy.

UWAGA
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MIEJSCE NA FILIŻANKĘ
I PRZESTRZEŃ
MAGAZYNOWA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Wgłę bie nia na kub ki/bu tel ki znaj du ją się na
tu ne lu środ ko wym.

Nie uży wać wgłę bień na
kub ki/bu tel ki ja ko po jem ni -

ków dla na poi go rą cych lub przed -
mio tów ostrych lub kru chych, po nie -
waż mo gą wy paść pod czas
gwał tow ne go ha mo wa nia i zra nić pa -
sa że rów w sa mo cho dzie.

UWAGA

WGŁĘ BIE NIA NA BU TEL KI 

Do wgłę bie nia moż na wło żyć bu tel kę
z kor kiem.

Po cią gnąć po kry wę, aby otwo rzyć.

79JM033

79J052

80JM087

80JM055

80JM143

Do przo du

Do ty łu
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(1)

79JF019

(2)

79J080

Do przo du

Do ty łu

(3)

79J081

(3)

79J132

Bocz ne (dla wer sji/ryn ków
gdzie prze wi dzia no)

HA KI HO LOW NI CZE

Ha ki ho low ni cze do star cza ne są dla czę ści
przed niej (1), tyl nej (2) i bocz nej (3) (dla
wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no) sa mo -
cho du. Ha ki (1) i (2) prze wi dzia ne są dla
uży cia w sy tu acjach awa ryj nych. Ha ki (3) (dla
wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no) prze wi -
dzia ne są do uży cia w przy pad ku trans por -
tu sa mo cho du na la we cie/ w po cią gu.

Aby ho lo wać sa mo chód na dro dze po stę -
po wać zgod nie z in struk cja mi po da ny mi
w roz dzia le „W RA ZIE AWA RII” w czę ści
„OB CIĄ ŻE NIE I HO LO WA NIE SA MO -
CHO DU”.

Nie uży wać ha ków ho low ni -
czych dla ho lo wa nia in ne go

sa mo cho du lub dla nor mal ne go ho lo -
wa nia sa mo cho du na dro dze lub au -
to stra dzie. 

Ha ki (1) i (2) są prze wi dzia ne dla uży -
cia wy łącz nie w sy tu acjach awa ryj -
nych, na przy kład, gdy Wasz lub in ny
sa mo chód lub in ny sa mo chód wpad -
nie w bło to lub w śnieg.

Ha ki (3) (je że li prze wi dzia no) prze wi -
dzia ne są dla trans por tu sa mo cho du
na la we cie/w po cią gu.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE Aby nie uszko dzić sa mo -
cho du nie uży wać ni gdy ha ków (1) i (2) dla
trans por tu sa mo cho du na la we cie/w po -
cią gu.

Nie przyspieszaj nagle.
UWAGA Gdy używasz haka zamocowa-
nego do ramy (2), unikaj jazdy powodują-
cej oddziaływanie nadmiernych naprężeń
fizycznych na hak. Takie działanie może
spowodować uszkodzenie haka, nadwozia
pojazdu lub układu napędowego.

❒ Nie przyspieszaj nagle.

❒ Nie holuj pojazdu cięższego niż Twój
własny pojazd.

UWAGA Gdy używasz haka holownicze-
go (1), unikaj jazdy powodującej oddzia-
ływanie nadmiernych naprężeń fizycznych
na hak. Takie działanie może spowodować
uszkodzenie haka lub nadwozia pojazdu. 
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79JM014

79J083

(1)

80J048

79J085

Po uży ciu na rzę dzi dla wy -
mia ny ko ła, umie ścić je

w gniaz dach ostroż nie, aby unik nąć,
by w ra zie wy pad ku mo gły spo wo do -
wać ob ra że nia.

UWAGA

79J086

NA RZĘ DZIA DLA 
WY MIA NY KO ŁA
Pod no śnik, dźwi gnia pod no śni ka i klucz do
śrub umiesz czo ne są w ba gaż ni ku.
Aby wy jąć ko ło za pa so we, od krę cić urzą dze -
nie środ ko we (1) w kie run ku prze ciw nym do
ru chu wska zó wek ze ga ra i wy jąć ko ło.
Aby wy jąć pod no śnik, ob ró cić złącz kę w kie -
run ku prze ciw nym do ru chu wska zó wek ze -
ga ra i wy jąć go z obej my pod trzy mu ją cej.
Aby umie ścić po now nie pod no śnik
w gnieź dzie, wło żyć go do obej my pod -
trzy mu ją cej i ob ró cić złącz kę w kie run ku
zgod nym z ru chem wska zó wek ze ga ra do
mo men tu za mo co wa nia.

Pod no śnik słu ży tyl ko do wy -
mia ny kół sa mo cho du, na

któ re go wy po sa że niu się znaj du je lub
sa mo cho dów te go sa me go mo de lu.
Ab so lut nie za bra nia się sto so wać pod -
no śni ka do in nych ce lów, jak na przy -
kład do pod no sze nia sa mo cho dów in -
nych mo de li. W żad nym przy pad ku
nie uży wać go do na praw pod sa mo -
cho dem. Nie pra wi dło we usta wie nie
pod no śni ka mo że spo wo do wać opad -
nię cie pod nie sio 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 ne na ta -
blicz ce zna mio no wej pod no śni ka. 
Przed uży ciem pod no śni ka prze czy tać
uważ nie in struk cje do ty czą ce pod no -
sze nia po da ne w tej In struk cji ob słu -
gi w roz dzia le „W RA ZIE AWA RII”.

UWAGA
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KIE SZEŃ W OPAR CIU 
SIE DZE NIA PRZED NIE GO
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Ta kie szeń słu ży do umiesz cza nia w niej
przed mio tów lek kich i mięk kich jak rę ka -
wicz ki, ga ze ty lub in ne cza so pi sma.

60B119

Nie wkła dać przed mio tów
twar dych lub ostrych do

wnę trza kie sze ni. W ra zie wy pad ku
przed mio ty ta kie jak bu tel ki, szklan -
ki itp mo gą zra nić pa sa że rów sie dzeń
tyl nych.

UWAGA
Niezastosowanie się do wy-
mienionych poniżej środków

ostrożności może przyczynić się do
ocierania maty podłogowej po stronie
kierowcy o pedały i spowodowania
utraty kontroli nad pojazdem, a w
konsekwencji wypadku.

– Upewnij się, że pierścień(nie)
wzmacniający(e) jest(są) założony(e)
na uchwyt(y).

– Nigdy nie umieszczaj dodatkowych
mat na istniejących matach podłogo-
wych.

UWAGA

80JM058

80J2014

ZA CZEP DLA 
MO CO WA NIA TECZ KI
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Na wieszaczku (w przedziale bagażowym)
możesz zawiesić torbę na zakupy lub inne,
podobne rzeczy.
Ten za czep nie mo że być uży wa ny dla
przed mio tów cięż kich lub du żych.
OSTRZEŻENIE Aby uniknąć pęknięcia za-
czepu, nie mocować przedmiotów o ma-
sie większej od 2 kg.

MATY PODŁOGOWE

Aby nie dopuścić do przesuwania się na-
przód maty podłogowej po stronie kie-
rowcy i do ewentualnego zakłócania pra-
cy pedałów, zaleca się oryginalne maty
podłogowe firmy FIAT. Po każdorazowym
ponownym umieszczeniu w pojeździe ma-
ty podłogowej po stronie kierowcy, pa-
miętaj o założeniu pierścienia lub pier-
ścieni wzmacniających na uchwyt(y) i
prawidłowym umieszczeniu maty podło-
gowej na swoim miejscu.

Podczas wymiany mat podłogowych w po-
jeździe na inny typ, na przykład na maty
uniwersalne, usilnie zalecamy stosowanie
oryginalnych mat podłogowych firmy FIAT,
co umożliwi ich właściwe założenie.
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PÓL KA TYL NA
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

Dzię ki tej po kry wie za kry wa się przed wi -
do kiem ob cych ba gaż lub in ne go ty pu ob -
cią że nie umiesz czo ne w ko mo rze ba gaż -
ni ka.

Nie umiesz czać nic na pół ce
tyl nej, na wet przed mio tów

nie wiel kich lub lek kich, po nie waż mo -
gą zo stać wy rzu co ne w ra zie wy pad -
ku, ra niąc pa sa że rów sa mo cho du lub
za sło nić wi dok kie row cy.

UWAGA

OŚWIE TLE NIE 
KO MO RY BA GAŻ NI KA

Po otwar ciu tyl nej po kry wy ba gaż ni ka,
przy lam pie w ko mo rze ba gaż ni ka w po -
zy cji „ON” (1), bę dzie świe cić się świa tłem
cią głym przez ca ły czas, gdy po kry wa po -
zo sta nie otwar ta.

Gdy lam pa w ko mo rze ba gaż ni ka jest
w po zy cji „OFF” (2), po zo sta nie zga szo -
na nie za leż nie od otwar cia lub za mknię -
cia tyl nej po kry wy ba gaż ni ka.

OSTRZE ŻE NIE Nie po zo sta wiać tyl nej
po kry wy ba gaż ni ka otwar tej dłu go, przy
lam pie w ko mo rze ba gaż ni ka w po zy cji
„ON”, w prze ciw nym ra zie roz ła du je się
aku mu la tor.

79J128 79J162

(1) (2)

79J053

79J087

ZA CZE PY DLA 
MO CO WA NIA BA GA ŻU
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

W pod ło dze ko mo ry ba gaż ni ka znaj du ją
się czte ry za cze py dla mo co wa nia ba ga żu.
Moż na mo co wać do nich siat ki ela stycz ne,
do stęp ne na za mó wie nie, dla za blo ko wa -
nia ba ga żu przed prze su wa niem się pod -
czas jaz dy.
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AN TE NA RA DIA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

An te na ra dia umiesz czo na jest w czę ści
przed niej da chu i mo że być skła da na i wyj -
mo wa na. Aby zło żyć an te nę, prze su nąć ją
w dół Aby wy mon to wać an te nę, ob ró cić
ją w kie run ku prze ciw nym do ru chu wska -
zó wek ze ga ra. Aby za mon to wać an te nę
ob ró cić ją w kie run ku zgod nym z ru chem
wska zó wek ze ga ra.

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dze nia
an te ny:

❒ Wy mon to wać ją przed wje cha niem do
myj ni sa mo cho do wej.

❒ Wy mon to wać ją lub zło żyć, gdy wy stę -
pu je ry zy ko ude rze nia, np. ni ski su fit
w ga ra żu lub na kry wa nie sa mo cho du
po krow cem.

80G143

IN STA LA CJA 
NA DAJ NI KÓW 
O CZĘ STO TLI WO ŚCI
RA DIO WEJ

Przed za in sta lo wa niem w Wa szym sa mo -
cho dzie na daj ni ka fal ra dio wych za le ca się
za py tać za wsze w ASO Fia ta o za kres czę -
sto tli wo ści, mak sy mal na moc emi sji, mak -
sy mal ną moc an te ny w sa mo cho dzie
i o wa run ki, któ rych na le ży prze strze gać
przy i in sta la cji i/lub uży ciu. Te urzą dze -
nia, je że li nie są pra wi dło wo za in sta lo wa -
ne lub nie są prze wi dzia ne dla te go ty pu
sa mo cho du, mo gą spo wo do wać nie pra wi -
dło we funk cjo no wa nie sys te mów elek tro -
nicz nych kon tro li. 

MO CO WA NIA DLA 
BA GAŻ NI KÓW 
DA CHO WYCH LUB 
RE LIN GÓW 
DA CHO WYCH
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Moż na użyć re lin gów da cho wych dla za mo -
co wa nia ewen tu al nie ba gaż ni ków da cho -
wych do stęp nych w ASO Fia ta. Przy uży wa -
niu ba gaż ni ków da cho wych prze strze gać
in struk cji i ostrze żeń po da nych w tym roz -
dzia le i in struk cji do star czo nych ra zem z ba -
gaż ni kiem da cho wym.

❒ Upew nić się, czy ba gaż nik da cho wy jest
trwa le za mo co wa ny.

❒ Aby za mon to wać pra wi dło wo róż ne ty -
py ba ga żu (nar ty, ro we ry, ecc...) użyć
od po wied nich ak ce so riów do stęp nych
w ASO Fia ta. In sta lo wać od po wied nio
te ak ce so ria zgod nie z in struk cja mi do -
staw cy. Nie mon to wać ich bez po śred -
nio na da chu, aby go nie uszko dzić.

❒ Ma sa prze wo żo ne go ba ga żu nie mo -
że prze kra czać 50 kg. Po nad to cał ko -
wi ta ma sa sa mo cho du (peł ne ob cią -
że nie obej mu ją ce ma sę kie row cy,
pa sa że rów ob cią że nie ba gaż ni ka, ob -
cią że nie na da chu i ma sa ha ka ho low -
ni cze go) nie mo że prze kra czać mak -
sy mal ne go do pusz czal ne go ob cią że nia
po da ne go w roz dzia le „DA NE
TECH NICZ NE”..
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79J088

79J089

Re lin gi da cho we

Mo co wa nia ba gaż ni ka da cho we go

❒ Mon to wać i mo co wać trwa le ba gaż na
re lin gach da cho wych zgod nie z in struk -
cja mi do staw cy. Za pew nić, aby przed -
mio ty cięż kie umiesz czo ne by ły na do -
le i roz miesz czać ob cią że nie w spo sób
moż li wie jak naj bar dziej rów no mier ny.

❒ Nie prze wo zić przed mio tów zbyt du -
żych, któ re wy sta ją po za dłu gość (zde -
rza ki) lub sze ro kość sa mo cho du za sła -
nia ją cych wi dok dro gi.

❒ Mo co wać koń ce przed nie i tyl ne przed -
mio tów dłu gich jak na przy kład pa ne le
drew nia ne, de ski sur fin go we itp. do czę -
ści przed niej lub tyl nej sa mo cho du. Za -
bez pie czać czę ści la kie ro wa ne sa mo -
cho du, aby nie zo sta ły po ry so wa ne
lin ka mi mo cu ją cy mi.

❒ Kon tro lo wać okre so wo, czy re lin gi da -
cho we są do brze za mo co wa ne i czy są
w do brym sta nie.

❒ W sa mo cho dach wy po sa żo nych w mo -
co wa nia na re lin gach da cho wych za bez -
pie czyć je, gdy nie są uży wa ne.

Gwał tow ne ma new ry lub
brak za mo co wa nia ba ga żu

mo że spo wo do wać ob ra że nia in nych
osób lub uszko dzić in ne sa mo cho dy

Mo co wać ba gaż trwa le i uni kać gwał -
tow nych ma new rów jak ru sza nie „ze
zry wem”, po ko ny wa nie ostrych za -
krę tów oraz nie prze wi dzia ne go przy -
spie sza nia i ha mo wa nia. Spraw dzać
okre so wo, czy ba gaż jest za mo co wa -
ny trwa le.

Przed mio ty o du żych wy mia rach, sze -
ro kie, dłu gie lub pła skie mo gą wpły -
wać na ae ro dy na mi kę sa mo cho du,
lub mo gą zo stać po rwa ne przez wiatr,
zmniej sza jąc kon tro lę nad sa mo cho -
dem z ry zy kiem spo wo do wa nia wy -
pad ków. Je chać wol no i ostroż nie, gdy
prze wo zi się te go ty pu ba gaż. 

UWAGA
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SPRAW DZE NIA 
CO DZIEN NE

PRZED ROZ PO CZĘ CIEM JAZ DY

❒ Upew nić się, czy szy by, lu ster ka wstecz -
ne, lam py i szkła od bla sko we są czy ste
i po zba wio ne za nie czysz czeń.

❒ Spraw dzać wzro ko wo na stę pu ją ce ele -
men ty:

– głę bo kość row ków bież ni ka opon

– zu ży cie nie re gu lar ne, pęk nię cia lub
uszko dze nia opon

– po lu zo wa nie śrub mo co wa nia kół

– obec ność ciał ob cych w opo nach jak
gwoź dzie, ka mie nie itp.

Patrz „Opo ny” w roz dzia le „KON TRO -
LE I OB SŁU GA” od no śnie dal szych szcze -
gó łów.

❒ Spraw dzać ewen tu al ne wy cie ki pły nów
i ole ju.

NO TA Zja wi skiem nor mal nym jest ślad
wo dy wy pły wa ją cej z ukła du kli ma ty za cji
po je go uży ciu.

❒ Upew niać się czy po kry wa ko mo ry sil -
ni ka jest za mknię ta trwa le.

❒ Spraw dzać, czy re flek to ry, kie run kow -
ska zy, świa tła sto pu i sy gna ły dźwię ko -
we funk cjo nu ją re gu lar nie.

❒ Wy re gu lo wać sie dze nia i za głów ki (dla
wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no),

❒ Wyreguluj fotel i zagłówek.

OSTRZE ŻE NIE
SPA LI NY

52D334

Uni kać wdy cha nia spa lin, po -
nie waż za wie ra ją tle nek wę -

gla, gaz bez won ny i bez barw ny po ten -
cjal nie tru ją cy śmier tel nie. Po nie waż
tle nek wę gla jest trud ny do roz po zna -
nia, sto so wać się do na stę pu ją cych
ostrze żeń, aby za po biec pe ne tro wa niu
te go ga zu do wnę trza sa mo cho du.

Nie po zo sta wiać sil ni ka uru cho mio ne -
go we wnątrz ga ra żu lub in nych po -
miesz cze niach za mknię tych.

Nie par ko wać sa mo cho du z sil ni kiem
uru cho mio nym na dłu gi okres cza su,
na wet, je że li znaj du je się na otwar tej
prze strze ni. Je że li wy stą pi po trze ba
prze by wa nia we wnątrz za trzy ma ne go
sa mo cho du przy uru cho mio nym sil ni -
ku przez krót ki czas, usta wić prze łącz -
nik na wie wu po wie trza w po zy cję „PO -
WIE TRZE ŚWIE ŻE” i wen ty la tor na
mak sy mal ną pręd kość.

Uni kać jaz dy sa mo cho du z otwar tą
po kry wą tyl ną lub po kry wą ba gaż ni -
ka, upew nić się o za mknię ciu wszyst -
kich szyb i da chu otwie ra ne go (dla
wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)
i usta wić prze łącz nik na wie wu po wie -
trza w po zy cję „PO WIE TRZE ŚWIE -
ŻE” i wen ty la tor na mak sy mal ną pręd -
kość.

UWAGA

Aby umoż li wić pra wi dło we
funk cjo no wa nie sys te mu wen -

ty la cji w sa mo cho dzie, czy ścić krat kę
wen ty la cji znaj du ją cą się przed szy bą
przed nią ze śnie gu, li ści lub in nych za -
nie czysz czeń.

Utrzy my wać stre fę wo kół ru ry wy de -
cho wej wol ną od śnie gu lub in nych ma -
te ria łów, aby unik nąć gro ma dze nia się
spa lin pod sa mo cho dem. To ostrze że -
nie jest szcze gól nie waż ne, gdy par ku -
je się sa mo chód w wa run kach po go do -
wych nie ko rzyst nych.

Kon tro lo wać okre so wo układ wy de -
cho wy, aby roz po znać ewen tu al ną
obec ność uszko dzeń lub prze dmu chów.
Je że li zo sta ną roz po zna ne, na pra wić
na tych miast.

UWAGA
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❒ Po ziom pły nu ukła du wspo ma ga nia kie -
row ni cy (dla wer sji/ryn ków gdzie prze -
wi dzia no)

❒ Po ziom pły nu do spry ski wa czy szyb

❒ Po ziom elek tro li tu aku mu la to ra

❒ Funk cjo no wa nia za cze pu po kry wy ko -
mo ry sil ni ka
Po cią gnąć uchwyt za cze pu w stro nę
wnę trza sa mo cho du. Upew nić się, czy
nie jest moż li we otwar cie cał ko wi te po -
kry wy sil ni ka, bez odłą cze nia za cze pu
za bez pie cza ją ce go. Upew nić się o trwa -
łym za mknię ciu po kry wy sil ni ka po
spraw dze niu pra wi dło we go dzia ła nia za -
cze pu. Patrz „Za cze py, za wia sy i blo ka -
dy” w opi sie „POD WO ZIE I KA RO SE -
RIA” w „Plan prze glą dów okre so wych”
w roz dzia le „KON TRO LE I OB SŁU GA”
od no śnie pro gra mu sma ro wa nia.

Raz na mie siąc, lub za każ dym ra zem, gdy
tan ku je my pa li wo, spraw dzić ci śnie nia
w opo nach ma no me trem. Spraw dzić tak -
że ci śnie nie w ko le za pa so wym

❒ Wy re gu lo wać lu ster ka wstecz ne.

❒ Upew niać się, czy wszy scy pa sa że ro wie
ma ją za pię te pa sy bez pie czeń stwa.

❒ Spraw dzać, czy wszyst kie lamp ki sy gna -
li za cyj ne za pa la ją się po ob ró ce niu klu -
czy ka w po zy cję „ON” lub „START”.

❒ Kon tro lo wać wszyst kie wskaź ni ki.

❒ Kon tro lo wać, czy LAMP KA SY GNA LI -
ZA CYJ NA UKŁA DU HA MUL CO WE -
GO ga śnie po zwol nie niu ha mul ca ręcz -
ne go.

Raz na ty dzień, lub za każ dym ra zem, gdy
tan ku je my pa li wo, spraw dzić w ko mo rze sil -
ni ka:

❒ Po ziom ole ju sil ni ko we go

❒ Po ziom czyn ni ka chło dzą ce go

❒ Po ziom pły nu ha mul co we go

60A187

Przed roz po czę ciem jaz dy
upew nić się, czy po kry wa sil -

ni ka jest pra wi dło wo za mknię ta,
w prze ciw nym ra zie mo że pod nieść się
nie spo dzie wa nie pod czas jaz dy i za sło -
nić wi docz ność dro gi z ry zy kiem spo -
wo do wa nia wy pad ku.

UWAGA

ZU ŻY CIE OLE JU 
SIL NI KO WE GO 

To nor mal ne, że sil nik zu ży wa olej pod czas
swo je go funk cjo no wa nia.

Ilość zu ży wa ne go ole ju za le ży od lep ko -
ści ole ju, ja ko ści ole ju i wa run ków eks plo -
ata cji sa mo cho du.

Zu ży cie ole ju zwięk sza się, gdy jeź dzi się
z wy so ki mi pręd ko ścia mi, przy spie sza lub
zwal nia czę sto lub, gdy sa mo chód słu ży do
prze wo że nia du żych cię ża rów.

Po nad to sil nik no wy zu ży wa wię cej ole ju,
po nie waż je go tło ki, pier ście nie sprę ży ste
i ścian ki cy lin drów nie są jesz cze do tar te.

Sil ni ki no we osią ga ją po ziom nor mal ne go
zu ży cia ole ju do pie ro po prze je cha niu oko -
ło 5000 km.
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URU CHA MIA NIE 
SIL NI KA

PRZED URU CHO MIE NIEM 
SIL NI KA

UWA GA Dźwi gnie zmia ny bie gów po ka -
za ne na ry sun ku są przy kła dem ma nu al nej
skrzy ni bie gów 5 bie go wej (dla wer sji z sil -
ni ka mi ben zy no wy mi) i au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów.

❒ Upew nić się o cał ko wi tym za cią gnię ciu
ha mul ca ręcz ne go.

❒ Ma nu al na skrzy nia bie gów: usta wić
dźwi gnię zmia ny bie gów w po zy cji „N”
(lu zu) i na ci snąć do opo ru pe dał sprzę -
gła. Przy trzy my wać na ci śnię ty pe dał
pod czas uru cha mia nia sil ni ka.

❒ Au to ma tycz na skrzy nia bie gów: prze su -
nąć dźwi gnię zmia ny bie gów w po zy cję
„P” (Par ko wa nie) ( Je że li ko niecz ne jest
po now ne uru cho mie nie sil ni ka gdy sa -
mo chód jest w ru chu, usta wić ją w „N”.)

UWA GA Sa mo cho dy wy po sa żo ne w au to -
ma tycz na skrzy nie bie gów po sia da ją urzą -
dze nie za bez pie cza ją ce za pro jek to wa ne dla
za blo ko wa nia funk cjo no wa nia roz rusz ni ka
gdy skrzy nia bie gów znaj du je sie w po zy cji
in nej od „P” (Par ko wa nie).

Zu ży cie ole ju: Max. 1,0 L na każ de
1000 km 

Pod czas kon tro li zu ży wa nia się ole ju pa -
mię tać, że olej mo że być roz rze dzo ny,
a więc trud niej jest oce nić je go rze czy wi -
sty po ziom.

Na przy kład, je że li uży wa się sa mo chód
czę sto na krót kich i po wta rzal nych tra sach
i zu ży cie ole ju jest nor mal ne, wskaź nik po -
zio mu ole ju mo że nie po ka zy wać zmniej -
sza nia się po zio mu ole ju na wet po prze je -
cha niu 1000 km lub wię cej. Jest to
spo wo do wa ne fak tem, że olej mie sza się
stop nio wo z pa li wem lub pa rą wod ną i mo -
że wy da wać się, że po ziom ole ju po zo sta -
je nie zmie nio ny.

Na le ży tak że pa mię tać, że skład ni ki roz -
pusz czal ne od pa ro wu ją, gdy jeź dzi się
z wy so ki mi pręd ko ścia mi, na przy kład na
au to stra dzie, wy ka zu jąc nad mier ne zu ży -
cie ole ju po prze je cha niu tra sy z wy so ki -
mi pręd ko ścia mi.

Przed uru cho mie niem sil ni ka
upew nić się, czy ha mu lec

ręcz ny jest za cią gnię ty i czy dźwi gnia
zmia ny bie gów znaj du je się w po zy cji
lu zu (lub w po zy cji „P” (Par ko wa nie)
w sa mo cho dach z au to ma tycz ną skrzy -
nia bie gów).

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE W po cząt ko wym okre sie
eks plo ata cji sa mo cho du za le ca się nie ob -
cią żać go nad mier nie (np. gwał tow nie przy -
spie szać, je chać z mak sy mal ny mi ob ro ta -
mi przez dłuż szy czas, ostro ha mo wać itp.).

OSTRZE ŻE NIE Gdy sil nik jest wy łą czo ny,
nie zo sta wiać klu czy ka w wy łącz ni ku za -
pło nu, aby unik nąć nie po trzeb ne go po bo -
ru prą du i roz ła do wa nia aku mu la to ra.

MT

80JS008
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URU CHO MIE NIE ZIM NE GO 
SIL NI KA (dla wer sji ben zy no wych)

Bez na ci ska nia pe da łu przy spie sze nia, uru -
cho mić sil nik ob ra ca jąc klu czyk w po zy -
cję „START”. Zwol nić klu czyk za raz po
uru cho mie niu sil ni ka.
OSTRZE ŻE NIA
❒ Prze stać na tych miast ob ra ca nia roz -

rusz ni kiem po uru cho mie niu sil ni ka, aby
unik nąć uszko dze nia ukła du za pło nu.

❒ Nie wy ko ny wać ope ra cji uru cha mia nia
sil ni ka dłu żej niż 15 se kund przy każ -
dej pró bie. Je że li sil nik nie uru cho mi się
za pierw szym ra zem, za cze kać oko ło 15
se kund przed ko lej ną pró bą uru cho mie -
nia.

Je że li sil nik nie uru cho mi się po od cze ka niu
15 se kund, za cze kać ko lej ne 15 se kund, na -
stęp nie na ci snąć pe dał przy spie sze nia do
oko ło 1/3 sko ku i spró bo wać po now nie
uru cho mić sil nik. Zwol nić klu czyk i pe dał
przy spie sze nia za raz po uru cho mie niu sil ni -
ka.
Je że li sil nik na dal nie uru cho mi się, spró -
bo wać z pe da łem przy spie sze nia wci śnię -
tym do opo ru przez ca ły czas ope ra cji uru -
cha mia nia sil ni ka. W ten spo sób przy wró ci
się pra wi dło we funk cjo no wa nie sil ni ka,
gdy by zo stał za la ny.

URU CHO MIE NIE ZIM NE GO 
SIL NI KA (dla wer sji Die sel)

Ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu
w po zy cję „ON” i za cze kać, aż lamp ka sy -
gna li za cyj na na grze wa nia świec ża ro wych

zga śnie. Uru cho mić sil nik ob ra ca jąc klu -
czyk w po zy cję „START”. Zwol nić klu czyk
za raz po uru cho mie niu sil ni ka.
OSTRZE ŻE NIA
❒ Nie ob ra cać roz rusz ni kiem dłu żej niż 30

se kund. Je że li sil nik nie uru cho mi się, za -
cze kać oko ło 15 se kund, a na stęp nie po -
wtó rzyć pró bę uru cho mie nia. Je że li sil nik
przy trze ciej pró bie na dal nie uru cho mi
się zwró cić się do ASO Fia ta.

❒ Je że li sa mo chód stał dłu go w tem pe ra tu -
rze bar dzo ni skiej (–20°C), zwol nić klu -
czyk w wy łącz ni ku za pło nu z po zy cji start
i prze rwać uru cha mia nie po po twier dze -
niu wzro stu ob ro tów sil ni ka po mię dzy
800 i 1000 obr/min.

URU CHA MIA NIE CIE PŁE GO 
SIL NI KA

Uru cho mić sil nik ob ra ca jąc klu czyk w po -
zy cję „START”. Zwol nić klu czyk za raz po
uru cho mie niu sil ni ka.

ZA LE CE NIA DLA WY ŁĄ CZE NIA
SIL NI KA Z TUR BO SPRĘ ŻAR KĄ

Przed za trzy ma niem sil ni ka po jeź dzie pod
gó rę lub z wy so ką pręd ko ścią, po zo sta wić
sil nik pra cu ją cy na bie gu ja ło wym przez mi -
nu tę lub dłu żej (je że li nie jest to za bro nio -
ne), aby ochło dzić tur bo sprę żar kę i olej
sil ni ko wy. Ta ope ra cja słu ży do unik nię cia
nad mier ne go ob ni że nia ja ko ści ole ju sil ni -
ko we go, któ re mo że spo wo do wać uszko -
dze nie ło żysk tur bo sprę żar ki.

URU CHO MIE NIE SIL NI KA 
DIE SEL D20AA PO ZGA ŚNIĘ CIU
Z PO WO DU BRA KU PA LI WA

Sil nik zga śnie, gdy skoń czy sie pa li wo. Aby
uru cho mić po now nie sil nik, za trzy mać sa -
mo chód, przy trzy mać klu czyk w po zy cji
„ON” przez 5 – 10 se kund, aby za si lić sil -
nik pa li wem na stęp nie wy ko nać pro ce du -
rę uru cho mie nia sil ni ka opi sa ną po przed -
nio.

FILTR CZĄ STEK STA ŁYCH

Filtr czą stek sta łych die sel wy ła pu je cząst -
ki sa dzy znaj du ją cej się w spa li nach i dla te -
go w za leż no ści od wa run ków jaz dy mo że
za tkać się. Filtr czą stek sta łych die sel czy -
ści się za po mo cą pro ce su re ge ne ra cji,
pod czas któ re go cząst ki sa dzy spa la ne są
w fil trze zwięk sza jąc tem pe ra tu rę spa lin
pod czas jaz dy lub na bie gu ja ło wym. 

Gdy w fil trze czą stek sta łych die sel za ku -
mu lu je się okre ślo na ilość czą stek sa dzy,
filtr re ge ne ru je się au to ma tycz nie, aby
unik nąć za tka nia. 

Gdy re ge ne ra cja fil tra czą stek sta łych die -
sel roz pocz nie sie pod czas jaz dy, kon ty nu -
owa na jest pod czas funk cjo no wa nia sil ni -
ka na bie gu ja ło wym, pręd kość ob ro to wa
sil ni ka zwięk szy sie o oko ło 100 obr/min.
i włą czy się wen ty la tor chłod ni cy..
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Od da lić się od ru ry wy de cho -
wej, gdy sil nik funk cjo nu je. Je -

że li filtr czą stek sta łych die sel re ge ne -
ru je się, tem pe ra tu ra spa lin mo że się
zwięk szyć.

UWAGA

UWA GA Pod czas jaz dy sa mo cho du lub
pod czas funk cjo no wa nia sil ni ka na bie gu
ja ło wym, z ru ry wy de cho wej mo że wy do -
by wać się bia ły dym, w funk cji ty pu uży -
wa ne go pa li wa. Spo wo do wa ne jest to re -
ge ne ra cją au to ma tycz ną fil tra czą stek
sta łych die sel i nie wpły wa na za cho wa -
nie się sa mo cho du pod czas jaz dy.

64J244

Lamp ka sy gna li za cyj na fil tra 
czą stek sta łych die sel

Je że li pod czas jaz dy za pa li się lamp ka sy gna -
li za cyj na fil tra czą stek sta łych die sel, ozna -
cza to, że filtr roz po czy na za ty kać się. Gdy
lamp ka sy gna li za cyj na za pa li się ko niecz ne
jest zre ge ne ro wa nie fil tra czą stek sta łych
die sel. Aby zre ge ne ro wać filtr czą stek sta -
łych die sel na le ży kon ty nu ować jaz dę sa -
mo cho du do mo men tu zga śnię cia lamp ki
z pręd ko ścią oko ło 50 km/h lub wyż szą
przez pe wien okres cza su (mak sy mal nie 30
mi nut w funk cji pręd ko ści sa mo cho du).

Po mi mo wszyst ko ko niecz nie je chać
ostroż nie, przy zwró ce niu uwa gi na wa -
run ki ru chu dro go we go.

Je że li sa mo chód bę dzie kon ty nu ował jaz -
dę do mo men tu zga śnię cia lamp ki sy gna -
li za cyj nej, re ge ne ra cja fil tra czą stek sta łych
die sel za koń czy się.

OSTRZE ŻE NIE Za pew nić re ge ne ra cję fil -
tra czą stek sta łych die sel, gdy od po wied -
nia lamp ka sy gna li za cyj na za pa li się. Brak
wy ko na nia re ge ne ra cji fil tra czą stek sta łych
die sel mo że być przy czy ną nie pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia sa mo cho du z po wo du
za tka ne go fil tra.

SA MO CHÓD Z SYS TE MEM 
URU CHA MIA NIA BEZ KLU CZY KA

Wy łącz nik za pło nu moż na ob ró cić bez
uży cia klu czy ka wy łącz ni ka za pło nu, gdy pi -
lot znaj du je się we wnątrz sa mo cho du za
wy jąt kiem tyl nej ko mo ry ba gaż ni ka. Aby
ob ró cić wy łącz nik za pło nu na le ży naj pierw
wci snąć go.

56KN082

79JF001

Dla te go moż li we jest sły szal ne jest lek kie
zwięk sze nie ha ła su sil ni ka (obej mu ją ce tak -
że ha łas wen ty la to ra) i/lub tem pe ra tu ra
spa lin mo że zwięk szyć sie z po wo du spa -
la nia czą stek sa dzy.
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Wer sje z ma nu al ną skrzy nią 
bie gów

Na le ży wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob -
ró cić go z po zy cji „LOCK” w po zy cję
„ACC”. Aby po wró cić w po zy cję „LOCK”
z po zy cji „ACC”, wci snąć i ob ró cić wy łącz -
nik za pło nu w kie run ku prze ciw nym do ru -
chu wska zó wek ze ga ra.

Wer sje z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów

Wci snąć wy łącz nik za pło nu, aby ob ró cić go.

Je że li w ze sta wie wskaź ni ków za pa li się
nie bie ska lamp ka sy gna li za cyj na sys te mu
uru cha mia nia sil ni ka bez klu czy ka moż li we
jest ob ró ce nie wy łącz ni ka za pło nu. Je że li
na to miast za pa li się lamp ka sy gna li za cyj na
czer wo na, nie jest moż li we ob ró ce nie wy -
łącz ni ka za pło nu.

UWA GA

❒ Moż li we jest ob ró ce nie wy łącz ni ka za -
pło nu w po zy cję „ACC”, gdy za pa li się
nie bie ska lamp ka sy gna li za cyj na sys te -
mu uru cha mia nia sil ni ka bez klu czy ka.
Nie bie ska lamp ka sy gna li za cyj na po zo -
sta nie za pa lo ny przez kil ka se kund, gdy
na ci śnie się wy łącz nik za pło nu i na stęp -
nie zga śnie dla za bez pie cze nia sys te mu.
W tym przy pad ku, aby spo wo do wać
po now ne za pa le nie nie bie skiej lamp ki
sy gna li za cyj nej, ko niecz ne jest zwol nie -
nie wy łącz ni ka za pło nu i na stęp nie po -
now ne je go wci śnię cie.

❒ Je że li za pa li się czer wo na lamp ka sy gna -
li za cyj na sys te mu uru cha mia nia sil ni ka
bez klu czy ka, pi lot mo że nie znaj do wać
się we wnątrz sa mo cho du lub ba te ria pi -
lo ta mo że być roz ła do wa na.

UWA GA

❒ Je że li ba te ria w pi lo cie jest roz ła do wa -
na lub wy stę pu ją sil ne fa le ra dio we lub
za kłó ce nia, za kres dzia ła nia pi lo ta mo -
że być mniej szy lub pi lot mo że nie dzia -
łać.

❒ Je że li pi lot znaj du je się zbyt bli sko szyb
mo że nie funk cjo no wać.

❒ Wy łącz nik za pło nu nie ob ró ci się, gdy
pi lot znaj du je się na de sce roz dziel czej,
we wnątrz schow ka, w kie sze ni na
przed mio ty, w dasz ku prze ciw sło necz -
nym lub na pod ło dze.

OSTRZE ŻE NIE Pi lot jest czu łym urzą dze -
niem elek tro nicz nym. Aby unik nąć je go
uszko dze nia uni kać ude rzeń, wil go ci i wy -
so kich tem pe ra tur (na przy kład po zo sta -
wia jąc go na de sce roz dziel czej pod da jąc
dzia ła niu pro mie ni sło necz nych).

Je że li po zo sta wi się drzwi otwar te przy
wy łącz ni ku za pło nu w po zy cji „ACC”
przez pe wien okres cza su (i bez wci śnię -
te go klu czy ka) sil nik mo że nie uru cho mić
się po ob ró ce niu wy łącz ni ka za pło nu w po -
zy cję „START”. Je że li sil nik nie uru cho mi
się, za mknąć do kład nie wszyst kie drzwi lub
przy wró cić wy łącz nik za pło nu w po zy cję
„LOCK” i na stęp nie uru cho mić sil nik.

Po nad to moż li we jest ob ró ce nie wy łącz ni -
ka za pło nu po wło że niu klu czy ka w od po -
wied nią szcze li nę. Od nieść sie do „Wy łącz -
nik za pło nu” w roz dzia le „STE RO WA NIA
NA KO LUM NIE KIE ROW NI CY”.
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N (Luz)

W tej po zy cji dźwi gni moż na uru cho mić
sil nik je śli sa mo chód jest za trzy ma ny oraz
gdy ko niecz ne jest po now ne uru cho mie -
nie sil ni ka, gdy sa mo chód jest w ru chu. Je -
śli prze sta wi się dźwi gnię na po zy cję lu zu
przy sil ni ku na ob ro tach bie gu ja ło we go,
ko niecz nym jest na ci śnię cie pe da łu ha mul -
ca dla utrzy ma nia po jaz du za trzy ma ne go.

D (Jaz da)

Jest po zy cją dźwi gni pod czas jaz dy nor mal -
nej. Gdy dźwi gnia zmia ny bie gów znaj du -
je się w „D”, bie gi zmie nia ją się au to ma -
tycz nie po na ci śnię ciu pe da łu
przy spie sze nia. Im więk sza jest pręd kość
sa mo cho du, tym ko niecz ne jest więk sze
na ci śnię cie pe da łu przy spie sze nia, aby
zmie niać bie gi.

3 (Bieg ni ski 3a)

Ta po zy cja dźwi gni zmia ny bie gów umoż -
li wia jaz dę na więk szych po chy ło ściach
dro gi. W tej po zy cji jest moż li we wy ko rzy -
sta nie efek tu ha mo wa nia sil ni kiem na
mniej szych po chy ło ściach. Zmia na bie gów
tyl ko do trze cie go.

2 (Bieg ni ski 2)

Ta po zy cja dźwi gni zmia ny bie gów umoż -
li wia uzy ska nie więk szej mo cy pod czas jaz -
dy pod gó rę lub więk sze ha mo wa nie sil -
ni kiem na zjaz dach.

UŻY WA NIE SKRZY NI
BIE GÓW

AU TO MA TYCZ NA SKRZY NIA
BIE GÓW 4 BIE GO WA

Dźwi gnia zmia ny bie gów

Dźwi gni zmia ny bie gów nie moż na prze -
su nąć z po zy cji „P” (Par ko wa nie) je że li wy -
łącz nik za pło nu nie znaj du je się w po zy cji
„ON” i pe dał ha mul ca nie jest na ci śnię ty.

77J021

77J028Po zy cje dźwi gni au to ma tycz nej skrzy ni bie gów

Au to ma tycz na skrzy nia bie gów 4 bie go wa

Na ci snąć za wsze pe dał ha -
mul ca, je że li sa mo chód jest

za trzy ma ny, przed prze su nię ciem
dźwi gni z po zy cji „P” (Par ko wa nie) lub
„N” (Luz) w bieg do przo du lub bieg
wstecz ny, aby unik nąć nie spo dzie wa -
ne go ru sze nia sa mo cho du, gdy zmie -
nia się bieg.

UWAGA

Uży wać dźwi gni zmia ny bie gów w spo sób
opi sa ny po ni żej:

P (Par ko wa nie)

Ta po zy cja dźwi gni blo ku je skrzy nię bie -
gów kie dy sa mo chód jest za par ko wa ny lub
w fa zie uru cha mia nia sil ni ka. Prze su wać
dźwi gnię w po zy cję „P” kie dy sa mo chód
jest cał ko wi cie za trzy ma ny.

R (Bieg wstecz ny)

Prze su wać dźwi gnię w tą po zy cję kie dy sa -
mo chód jest za trzy ma ny, aby włą czyć bieg
wstecz ny.

Upew nić się czy sa mo chód jest cał ko wi cie
za trzy ma ny przed włą cze niem bie gu
wstecz ne go.
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Ma nu al na skrzy nia bie gów 5 bie go wa 
(dla sil ni ków ben zy no wych)

Ma nu al na skrzy nia bie gów 6 bie go wa 
(dla sil ni ków die sel)

L (Bieg ni ski 1)

Ta po zy cja dźwi gni zmia ny bie gów po wo -
du je do star cze nie mak sy mal nej mo cy, gdy
po ko nu je się du że wznie sie nia lub jaz dę po
głę bo kim śnie gu lub bło cie lub gwa ran tu -
je mak sy mal ne ha mo wa nie sil ni kiem kie dy
po ko nu je się ostre zjaz dy.

UWA GA

Je że li wy bie ra się bieg ja dąc z pręd ko ścią
wyż szą od mak sy mal nej do pusz czal nej dla
zmia ny bie gu, skrzy nia bie gów nie do ko -
na zmia ny bie gu do mo men tu aż pręd kość
sa mo cho du nie spad nie po ni żej mak sy mal -
nej do pusz czal nej dla wy bra ne go bie gu.

OSTRZE ŻE NIE Prze strze gać po niż szych
za le ceń, aby unik nąć uszko dze nia au to ma -
tycz nej skrzy ni bie gów:

❒ Upew nić się, że sa mo chód jest cał ko wi -
cie za trzy ma ny przed przej ściem w po -
zy cję „P” lub „R”.

❒ Nie prze cho dzić z po zy cji „P” lub „N”
do „R”,”D”, „3”, „2” lub „L” gdy ob ro -
ty sil ni ka są wyż sze od ob ro tów bie gu
ja ło we go.

❒ Nie przy spie szać sil ni ka, gdy dźwi gnia
zmia ny bie gów znaj du je się w jed nej
z po zy cji jaz dy („R”, „D”, „3”, „2” lub
„L”) i sa mo chód jest za trzy ma ny. fer mo.

❒ Nie uży wać pe da łu przy spie sze nia dla
utrzy ma nia za trzy ma ne go sa mo cho du
pod gó rę. Uży wać ha mul ców sa mo -
cho du.

MA NU AL NA SKRZY NIA 
BIE GÓW

Ru sza nie

Aby ru szyć na ci snąć pe dał sprzę gła i włą -
czyć pierw szy bieg. Po zwol nie niu ha mul -
ca ręcz ne go, zwal niać stop nio wo sprzę gło.
Po usły sze niu zmia ny w dźwię ku sil ni ka na -
ci snąć lek ko pe dał przy spie sze nia kon ty -
nu ując stop nio we zwal nia nie sprzę gła.

Zmia na bie gów

Wszyst kie bie gi do jaz dy do przo du są
zsyn chro ni zo wa ne, aby umoż li wić ła twą
i ci chą zmia nę bie gów.. Wci snąć za wsze pe -
dał sprzę gła do opo ru przed zmia ną bie gu.

79j002

80J2033
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– Zmniej szyć pręd kość i zre du -
ko wać bieg na niż szy przed dłu -

gim zjaz dem lub stro mym. Przy niż szym
bie gu moż li we bę dzie wy ko rzy sta nie ha -
mo wa nia sil ni kiem. 
– Uni kać uży wa nia ha mul ców, aby ich
nie prze grzać z ry zy kiem uszko dze nia.
– Podczas jazdy na śliskiej drodze zwolnić
przed zredukowaniem biegu. Nadmierne
i/lub nieprzewidziane zmiany prędkości
obrotowej silnika mogą spowodować utra-
tę przyczepności i w konsekwencji utratę
kontroli nad samochodem.
– Przed włą cze niem bie gu wstecz ne go
upew nić się, czy sa mo chód jest cał ko wi -
cie za trzy ma ny.

UWAGA

79J217

Aby po praw nie zmie nić bieg
wci snąć do opo ru pe dał sprzę -

gła. Dla te go upew nić się za wsze, czy
pod pe da ła mi nie znaj du ją się ja kieś
prze szko dy: spraw dzić rów nież czy dy -
wa ni ki są do brze roz cią gnię te i nie prze -
szka dza ją przy na ci ska niu na pe da ły.

UWAGA
OSTRZE ŻE NIE
❒ Aby unik nąć uszko dze nia sprzę gła, nie

uży wać pe da łu sprzę gła ja ko pod pór ki
dla sto py pod czas jaz dy i nie uży wać
sprzę gła dla utrzy ma nia za trzy ma ne go sa -
mo cho du pod gó rę. Wci skać do opo ru
pe dał sprzę gła, gdy zmie nia my bieg.

❒ Nie przyspieszać silnikiem gdy zmienia się
lub redukuje bieg. Przyspieszanie silnikiem
podczas zmiany biegu lub redukcji może
zmniejszyć trwałość silnika i przeszkadza
zmianie biegów.

Pręd kość mak sy mal na do pusz czal na
pod czas re duk cji bie gów

Dla wer sji z sil ni kiem 1.6 L

Zmia na bie gu Km/h (mph)

Z 2 na 1 50 (31)

Z 3 na 2 90 (56)

Z 4 na 3 135 (84)

Z 5 na 4 180 (113)*

Zmia na bie gu Km/h (mph)

Z 2 na 1 40 (25)

Z 3 na 2 70 (43)

Z 4 na 3 120 (74)

Z 5 na 4 160 (99)

Z 6 na 5 200 (124)*

Dla wer sji z sil ni kiem die sel 2.0 L

(*) UWA GA Nie moż na przy spie szać do
pręd ko ści mak sy mal nej osią gal nej z po wo -
du wa run ków jaz dy i lub sta nu sa mo cho du.

OSTRZE ŻE NIE Przy zmia nie bie gów
upew nić się, czy pręd kość sa mo cho du jest
niż sza od pręd ko ści mak sy mal nej do pusz -
czal nej dla bie gu, któ ry chce my włą czyć,
aby nie uszko dzić po waż nie sil ni ka.

Dla sa mo cho dów 
z ob ro to mie rza mi

Ogra ni czać pręd kość sil ni ka, aby nie osią gać
stre fy czer wo nej ob ro to mie rza.

Włą cze nie bie gu wstecz ne go
w wer sjach z ma nu al ną skrzy nia
bie gów 6 bie go wą 
(Dla wer sji z sil ni kiem Die sel)

Aby włą czyć bieg wstecz ny przy pod nie -
sio nym pier ście niu prze su nąć dźwi gnię
w pra wo i na stęp nie do ty łu.

Ma nu al na skrzy nia bie gów 6 bie go wa 
(dla sil ni ków die sel)
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UŻY WA NIE 
PRZE ŁĄCZ NI KA
2WD/4WD
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Sys tem 4x4 umoż li wia wy bór try bu jaz dy
na ba zie wa run ków dro go wych za po mo -
cą prze łącz ni ka 2WD/4WD. Do dys po zy -
cji są trzy po zy cje, „2WD” (tyl ko na pęd
przed ni), „4WD AU TO” i „4WD LOCK”,
któ re moż na włą czyć za po mo cą prze łącz -
ni ka 2WD/4WD tak że, gdy sa mo chód jest
w ru chu, pod wa run kiem, że ko ła przed -
nie są usta wio ne na wprost.

OPIS TRZECH TRY BÓW 
SYS TE MU 4 X 4

2WD

W tej po zy cji prze ka zy wa na jest moc tyl -
ko na oś przed nią. Uży wać tej po zy cji, gdy
wa run ki jaz dy są nor mal ne (na wierzch nie
su che i twar de).

4WD AU TO

W tej po zy cji prze ka zy wa na jest moc za -
rów no na oś przed nią, jak i tyl ną przy
pręd ko ści nor mal nej zwięk sza jąc na pęd
w sto sun ku do na pę du na dwa ko ła. Uży -
wać tej po zy cji, gdy je dzie się po dro gach
bru ko wa nych lub na wierzch niach śli skich
(po kry tych lo dem, śnie giem, bło tem itp.).

Gdy wy bra ny jest tryb AU TO sys tem 4x4
oce nia wa run ki jaz dy za po mo cą sy gna łów
prze sy ła nych z czuj ni ków.

Gdy zo sta nie roz po zna ny po ślizg kół
przed nich, po łą cze nie elek tro nicz ne opty -
ma li zu je na pęd prze ka zy wa ny na ko ła tyl -
ne. Ta funk cja po lep sza sta bil ność jaz dy na
dro gach nie rów nych, a tak że po kry tych
śnie giem lub po dob nych.

Tak że w nor mal nych wa run kach jaz dy na
dro gach bru ko wa nych, roz dział na pę du na
ko ła tyl ne jest zre du ko wa ny fa wo ry zu jąc
na pęd przed ni zmniej sza jąc tak że zu ży cie
pa li wa.

80J009

4WD LOCK

W tej po zy cji, prze ka zy wa na jest moc na
ko ła przed nie i tyl ne przy zre du ko wa nej
pręd ko ści. Uży wać tej po zy cji, gdy utrud -
nio na jest jaz da sa mo cho du w try bie
„4WD AU TO” na te re nach po kry tych pia -
skiem bło tem lub śnie giem.

UWA GI

❒ Uni kać uży wa nia sa mo cho du w try bie
„4WD LOCK” na dro dze mo krej, po -
nie waż jest ry zy ko uszko dze nia na pę du.

❒ Gdy pręd kość sa mo cho du wzra sta,
tryb „4WD LOCK” zo sta je au to ma -
tycz nie wy łą czo ny i prze cho dzi w tryb
„4WD AU TO”.

❒ Gdy wy łącz nik za pło nu zo sta nie ob ró -
co ny w po zy cję „OFF” tryb „4WD
LOCK” zo sta nie wy łą czo ny.
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FUNK CJO NO WA NIE 
PRZE ŁĄCZ NI KA 2WD/4WD

Uży wać prze łącz ni ka 2WD/4WD na ba zie
po ni żej pro ce du ry:

Jak uak tyw nić prze łącz nik
2WD/4WD

Prze łącz nik 2WD/4WD uak tyw nia się, gdy
ob ró ci my klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu.

Z try bu 2WD na 4WD AU TO

Po usta wie niu prze łącz ni ka 2WD/4WD
w po zy cji neu tral nej za pa li się wskaź nik
„4WD/AU TO”.

Z try bu 4WD AU TO na 4WD
LOCK

Na ci snąć wy łącz nik „4WD LOCK” przez
kil ka se kund, aż za świe ci się wskaź nik
„4WD LOCK”.

79j040

79j100

Z try bu 4WD AU TO lub 4WD
LOCK na 2WD

Po na ci śnię ciu wy łącz ni ka „2WD” ga śnie
wskaź nik „4WD AU TO” lub „4WD
LOCK”.

UWA GI

❒ Prze łącz ni ka 2WD/4WD moż na uży -
wać za rów no pod czas po sto ju jak i pod -
czas jaz dy.

❒ Upew nić się, czy ko ła przed nie usta wio -
ne są na wprost (zwró co ne do przo du)
przed na ci śnię ciem prze łącz ni ka 2WD/
4WD.

❒ W fa zie po ko ny wa nia za krę tów lub
przy spie sza nia i zwal nia nia, uży cie prze -
łącz ni ka 2WD/4WD lub dez ak ty wa cja
try bu „4WD AU TO” lub „4WD
LOCK” mo że po wo do wać wstrząs,
któ re go nie moż na in ter pre to wać, ja ko
nie pra wi dło we funk cjo no wa nie sys te -
mu.

❒ Gdy je dzie się w try bie „4WD LOCK”
i pręd kość sa mo cho du zwięk sza się,
prze cho dzi się au to ma tycz nie w tryb
„4WD AU TO”.
Jed nak na wet po zre du ko wa niu pręd -
ko ści, tryb jaz dy nie po wra ca au to ma -
tycz nie w tryb „4WD LOCK”. Aby to
na stą pi ło ko niecz ne jest na ci śnię cie wy -
łącz ni ka „4WD LOCK” w za leż no ści
od wa run ków jaz dy.

Z try bu 4WD LOCK na 4WD 
AU TO

Po na ci śnię ciu wy łącz ni ka „4WD LOCK”
za świe ci się wskaź nik „4WD AU TO”.
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❒ Pa mię tać, że sa mo cho dy 4x4 nie mo gą
jeź dzić wszę dzie. Prze strze gać na stę pu -
ją cych in struk cji jaz dy:

– Nie je chać w wo dzie, na przy kład nie
prze jeż dżać rzek.

– Nie je chać przez miej sca, gdzie ko ła
przed nie ob ra ca ją się cią gle bez przy -
czep no ści, jak na przy kład po pia sku
lub po bło cie.

– Gdy jed no z kół za wie si się, na przy -
kład po za dro gą, uni kać ob ra ca nia się
te go ko ła bez przy czep no ści.

❒ Gdy wskaź nik „4WD AU TO” lub
„4WD LOCK” bę dzie się świe cił, lub
za świe ci się pod czas jaz dy, mo gą wy stą -
pić pro ble my w sys te mie 4x 4. Zwró cić
się, aby spraw dzić do ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE Opo ny zu ży te w spo sób
nie re gu lar ny mo gą za kłó cić pra wi dło we
funk cjo no wa nie prze łącz ni ka 2WD/4WD.
Upew nić się, że opo ny od po wia da ją wa run -
kom prze wi dzia nym w „Pla nie prze glą dów
okre so wych”. Patrz „Opo ny” i „Prze glą dy
okre so we” w roz dzia le „KON TRO LE
I OB SŁU GA” dla pra wi dło wej pro ce du ry
usta wie nia kół.

UKŁAD HA MUL CO WY

Dro ga ko niecz na dla cał ko wi te go za trzy -
ma nia sa mo cho du zwięk sza się ze wzro -
stem pręd ko ści sa mo cho du. Na przy kład
dro ga ha mo wa nia przy 60 km/h jest oko -
ło 4 ra zy więk sza od dro gi przy pręd ko -
ści 30 km/h. Za czy nać ha mo wa nie, gdy od -
le głość, któ ra od dzie la Wasz sa mo chód od
punk tu ha mo wa nia jest du ża i zwal niać
stop nio wo.

❒ Gdy je dzie się ener gicz nie po za dro gą
po pia sku lub wo dzie lub gdy jed no ko -
ło jest po za dro gą, na stę pu je zwięk sze -
nie róż ni cy ob ro tów po mię dzy ko ła mi
przed ni mi i tyl ny mi (ko ła ob ra ca ją się
bez przy czep no ści). Je że li te wa run ki
bę dą kon ty nu owa ne, na stą pi tak że
zwięk sze nie tem pe ra tu ry ole ju ele men -
tów prze no sze nia na pę du.
W tym przy pad ku wskaź nik „„4WD
AU TO” za cznie mi gać i prze cho dzi się
au to ma tycz nie w tryb 2WD, aby za bez -
pie czyć ele men ty na pę du: za par ko wać
sa mo chód w miej scu bez piecz nym i po -
zo sta wić sil nik pra cu ją cy na bie gu ja ło -
wym: po pew nym okre sie cza su wskaź -
nik „4WD AU TO” za świe ci się
po now nie i przy wró co ny zo sta nie tryb
„4WD AU TO”.

OSTRZE ŻE NIA

❒ Nie uży wać ni gdy try bu „4WD LOCK”,
gdy je dzie się po dro dze bru ko wa nej.
Uni kać uży wa nia try bu „4WD LOCK”
na na wierzch ni mo krej. Uży cie try bu
„4WD LOCK” w wy żej wy mie nio nych
wa run kach spo wo du je utwar dze nie
prze ka zy wa nia na pę du z ry zy kiem spo -
wo do wa nia uszko dzeń kry tycz nych. Po -
nad to opo ny zu ży wa ją się szyb ciej, po -
dob nie jak pa li wa.

60G165A
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SER WO HA MU LEC

Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest w ser -
wo ha mu lec. Je że li wy stą pi brak mo cy z po -
wo du uszko dze nia sil ni ka lub z in nych po -
wo dów, sys tem kon ty nu ował bę dzie
ope ra tyw nie dzię ki re zer wie mo cy i bę -
dzie moż li we za trzy ma nie cał ko wi te sa mo -
cho du na ci śnię ciem pe da łu ha mul ca tyl ko
je den raz i przy trzy ma niu go w tej po zy cji.
Re zer wa mo cy zo sta je uży ta, gdy na ci śnie
się pe dał ha mul ca i zmniej sza się za każ -
dym ra zem, gdy na ci śnię ty zo sta nie ten pe -
da łu. Dla te go dzia łać na pe dał ha mul ca
w spo sób płyn ny i re gu lar ny, uni ka jąc na -
ci ska nia go w spo sób cią gły.

ABS (SYS TEM ZA PO BIE GA JĄ CY
BLO KO WA NIU KÓŁ)
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

ABS po ma ga unik nię cia po śli zgu kół, kon -
tro lu jąc elek tro nicz nie ci śnie nie ha mo wa -
nia. Po ma ga po nad to przy utrzy ma niu kon -
tro li nad sa mo cho dem pod czas skrę ca nia
przy ha mo wa niu na dro gach śli skich, lub
pod czas ha mo wa nia gwał tow ne go.

ABS funk cjo nu je au to ma tycz nie, dla te go
nie po trze ba sto so wać szcze gól nej tech ni -
ki ha mo wa nia. Wy star czy na ci snąć pe dał
ha mul ca bez prze ry wa nia kon ty nu acji je go
na ci ska nia. Funk cjo no wa nie ABS uru cha -
mia się za każ dym ra zem, gdy roz po zna -
ne zo sta nie za blo ko wa nie kół. Moż na wy -
czuć lek kie pul so wa nie pe da łu ha mul ca,
gdy ABS się włą czy.

UWA GA ABS nie funk cjo nu je, gdy pręd -
kość sa mo cho du jest niż sza od 6 km/h.

Je że li wo da prze do sta nie się
do bęb na ha mul co we go, sku -

tecz ność ukła du ha mul co we go mo że
oka zać się nie wy star cza ją ca i nie prze -
wi dy wal na. Po jeź dzie w wo dzie lub po
umy ciu ele men tów spodu nad wo zia,
wy ko nać pró bę ha mo wa nia, ja dąc
z ma łą pręd ko ścią, aby spraw dzić pra -
wi dło we funk cjo no wa nie. Je że li ha mul -
ce oka żą się mniej spraw ne, niż zwy -
kle, osu szyć je po przez wy ko na nie
wol nej jaz dy aż od zy ska ją nor mal ną
sku tecz ność.

UWAGA

Na wet bez re zer wy mo cy
ukła du ha mul co we go jest za -

wsze moż li we za trzy ma nie sa mo cho du
przez na ci śnię cie pe da łu ha mul ca, ale
uży wa jąc du żo więk szej si ły niż nor -
mal nie. Jed nak dro ga ha mo wa nia bę -
dzie znacz nie dłuż sza.

UWAGA

Sys tem wspo ma ga nia ha mo wa nia

W przy pad ku ha mo wa nia gwał tow ne go
sys tem wspo ma ga nia roz po zna je ha mo wa -
nie awa ryj ne i utrzy mu je in ten syw no ści ak -
cji ha mo wa nia, tak że w przy pad ku, gdy kie -
row ca zre du ku je przy pad ko wo na cisk na
pe dał ha mul ca.

UWA GA Po na ci śnię ciu pe da łu ha mul ca
szyb ko i sil nie, mo że na stą pić ha łas prze -
ry wa ny do cho dzą cy z pe da łu ha mul ca. Jest
to nor mal ne i sy gna li zu je, ze sys tem wspo -
ma ga nia ha mo wa nia zo stał uak tyw nio ny
pra wi dło wo.
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Na szcze gól nych ty pach na -
wierzch ni (żwir, na wierzch nie

za śnie żo ne, itp.) dro ga ha mo wa nia ko -
niecz na dla sa mo cho du wy po sa żo ne -
go w ABS mo że być nie wie le więk sza,
w sto sun ku do wy ma ga nej w sa mo cho -
dach z ukła dem ha mul co wym tra dy -
cyj nym. Przy nor mal nym ukła dzie ha -
mul co wym, opo ny, któ re śli zga ją się są
w sta nie „za orać” żwir lub war stwę
śnie gu skra ca jąc dro gę ha mo wa nia,
na to miast ABS mi ni ma li zu je efekt tar -
cia. Tak, więc dro ga ha mo wa nia bę dzie
tro chę dłuż sza, gdy znaj dzie cie się na
te go ty pu dro dze.

Na dro gach bru ko wa nych nie któ rym
kie row com mo że udać się nie wiel kie
zmniej sze nie dro gi ha mo wa nia przy
kon wen cjo nal nym ukła dzie ha mul co -
wym w sto sun ku do prze wi dzia ne go
w ABS.

W obu po wyż szych przy pad kach ABS
ofe ru je jed nak ko rzy ści utrzy ma nia
kon tro li nad kie run kiem jaz dy sa mo -
cho du. Jed nak na le ży pa mię tać, że
ABS nie mo że kom pen so wać przy pad -
ko wych wa run ków te re no wych, wa -
run ków at mos fe rycz nych nie ko rzyst -
nych lub błęd nej oce ny kie row cy.
Uży wać go z wy czu ciem i nie je chać
z pręd ko ścią prze kra cza ją cą nor mal ne
wa run ki bez pie czeń stwa.

UWAGA

1. Lamp ka sy gna li za cyj na awa rii ABS Typ 1

2. Lamp ka sy gna li za cyj na awa rii ABS Typ 2

3. Lamp ka sy gna li za cyj na awa rii ukła du ha -
mul co we go

(1) (2)

(3)

65d451

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na
awa rii ABS (1) lub (2) za świe -

ci się w de sce roz dziel czej pod czas jaz -
dy, ozna cza, że mo gły wy stą pić pro ble -
my w sys te mie ABS. Zwró cić się do
ASO Fia ta aby skon tro lo wać na tych -
miast sys tem. Je że li ABS nie bę dzie
funk cjo no wał, ha mul ce bę dą funk cjo -
no wać jak w nor mal nym ukła dzie ha -
mul co wym bez ABS.

UWAGA

Je że li lamp ki sy gna li za cyj ne
awa rii ABS (1) lub (2) i lamp -

ka sy gna li za cyj na ukła du ha mul co we -
go (3) po zo sta ną za pa lo ne lub za pa lą
się rów no cze śnie w de sce roz dziel czej
pod czas jaz dy, ozna cza, że funk cja za -
po bie ga ją ca blo ko wa niu kół i funk cja
kon tro li si ły ha mul ców tyl nych (funk -
cjo no wa nie za wo ru pro por cjo nal ne go)
mo gą nie in ter we nio wać. W tym przy -
pad ku ko ła tyl ne mo gą ła two wpaść
w po ślizg i w naj gor szym przy pad ku sa -
mo chód mo że tak że ob ró cić się, je że li
za trzy mu je się go na te re nie śli skim lub
ha mu je się gwał tow nie na wet na na -
wierzch ni su chej.

Zwró cić się na tych miast do ASO Fia -
ta aby skon tro lo wać sys tem ABS. Je -
chać ostroż nie i uni kać w mia rę moż -
li wo ści ha mo wa nia gwał tow ne go.

UWAGA
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JAK FUNK CJO NU JE ABS

Kom pu ter mo ni to ru je w spo sób cią gły
pręd kość kół po rów nu jąc zmia ny pręd ko -
ści kół pod czas ha mo wa nia. Je że li ko ła
zwal nia ją nie spo dzie wa nie, sy gna li zu jąc po -
ślizg kom pu ter zmie nia ci śnie nia ha mo wa -
nia w róż ny spo sób, aby za po biec za blo ko -
wa niu kół. Przy ru sza niu lub gdy
przy spie sza się po gwał tow nym ha mo wa -
niu moż na bę dzie usły szeć chwi lo we funk -
cjo no wa nie sil ni ka ABS lub ha łas ha łas
prze ry wa ny spo wo do wa ny re se to wa niem
i au to kon tro lą sys te mu ABS.

ABS mo że nie funk cjo no wać
re gu lar nie, gdy uży te zo sta ną

opo ny lub ko ła in ne od wy spe cy fi ko -
wa nych w in struk cji ob słu gi. To za le ży
od fak tu, czy ABS in ter we niu je w po -
łą cze niu z po rów na niem zmian pręd -
ko ści kół. Gdy wy mie nia się opo ny lub
ko ła upew nić sie o za sto so wa niu wy -
łącz nie ty pu i wy mia rów opon wy spe -
cy fi ko wa nych w in struk cji ob słu gi.

UWAGA

ESP® jest zna kiem han dlo wym za re je stro -
wa nym przez Da im ler AG.

ESP® (Elec tro nic Sta bi li ty Pro gram, kon tro -
la elek tro nicz na sta bil no ści) po ma ga przy
utrzy ma niu kon tro li nad sa mo cho dem na
za krę tach za rów no przy pod ste row no ści
jak i nad ste row no ści. Po ma ga po nad to
przy utrzy ma niu kon tro li na pę du pod czas
przy spie sza nia na nie rów nych lub śli skich
na wierzch niach dróg. W tym ce lu re gu lu -
je moc sil ni ka i dzia ła se lek tyw nie na ha -
mul ce. Po nad to, ESP® po ma ga unik nąć zja -
wi ska po śli zgu, kon tro lu jąc ci śnie nie
ha mo wa nia.

ESP® nie opty ma li zu je sta bil -
no ści jaz dy sa mo cho du we

wszyst kich sy tu acjach i nie kon tro lu je
ca łe go ukła du ha mul co we go sa mo cho -
du. ESP® nie wy klu cza ewen tu al nych
ko li zji spo wo do wa nych za rów no po -
przez nad mier ną pręd kość na za krę cie
lub zja wi sko aqu apla ning. Tyl ko jaz da
ostroż na i uważ na mo że za po biec
unik nię ciu wy pad ków. Funk cjo no wa -
nie ofe ro wa ne w sa mo cho dach wy po -
sa żo nych w ESP® nie mo że ni gdy za stą -
pić jaz dy bez piecz nej.

ESP® po sia da trzy na stę pu ją ce sys te my:

SYS TEM KON TRO LI 
STA BIL NO ŚCI

Sys tem kon tro li sta bil no ści sa mo cho du
ofe ru je zin te gro wa ną kon tro lę sys te mów
ta kich jak ha mul ce z urzą dze niem za po bie -
ga ją cym blo ko wa niu kół, kon tro lę na pę du,
kon tro lę sil ni ka itp. Sys tem ten kon tro lu -
je au to ma tycz nie ha mul ce i sil nik, aby unik -
nąć po śli zgu sa mo cho du na za krę cie na
dro dze śli skiej lub w przy pad ku gwał tow -
ne go skrę tu.

SYS TEM KON TRO LI TRAK CJI

Sys tem kon tro li trak cji po ma ga au to ma -
tycz nie za po biec po śli zgo wi opon, gdy sa -
mo chód ru sza lub przy spie sza na dro gach
śli skich. Sys tem funk cjo nu je wy łącz nie wte -
dy, gdy roz po zna, że jed no lub wię cej kół
ob ra ca się bez przy czep no ści lub roz po -
czy na tra cić na pęd. Gdy to na stą pi, sys tem
dzia ła na ha mul ce przed nie i tyl ne oraz re -
du ku je moc z sil ni ka aby ogra ni czyć po -
ślizg.
UWA GA Przy uruchamianiu silnika lub po
ruszeniu pojazdem możesz usłyszeć od-
głos stukania. Oznacza to, że powyższe
systemy są w trybie autokontroli. Taki
dźwięk nie wskazuje na nieprawidłowe
działanie.

UWAGA

ESP® (ELEC TRO NIC STA BI LI TY PRO GRAM –
KON TRO LA ELEK TRO NICZ NA STA BIL NO ŚCI) 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)
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SYS TEM ABS 
(AN TI -LOCK BRA KING SYS TEM,
SYS TEM ZA PO BIE GA JĄ CY 
BLO KO WA NIU KÓŁ)

ABS po ma ga unik nąć zja wi ska po śli zgu,
kon tro lu jąc elek tro nicz nie ci śnie nie ha mo -
wa nia. Po ma ga po nad to przy utrzy ma niu
kon tro li nad sa mo cho dem pod czas skrę -
ca nia w przy pad ku gwał tow ne go ha mo wa -
nia lub na dro gach śli skich. ABS in ter we -
niu je au to ma tycz nie, dla te go nie jest
wy ma ga na szcze gól na tech ni ka ha mo wa -
nia. Na ci snąć pe dał ha mul ca nie prze ry wa -
jąc na ci ska nia. ABS in ter we niu je, gdy roz -
po zna ne zo sta nie za blo ko wa nie kół. Gdy
ABS funk cjo nu je, jest moż li we wy czu wal -
ne pul so wa nie pe da łu ha mul ca.

(Więcej informacji na temat ABS, patrz:
„Układ ha mul co wy” w niniejszym punk-
cie).

UWA GA Je że li sys tem ABS uak tyw ni się,
sły szal ny jest lek ki ha łas i/lub wy czu wal ne
pul so wa nie pe da łu ha mul ca. Jest to nor -
mal ne i ozna cza, że ci śnie nie pły nu ha mul -
co we go jest kon tro lo wa ne pra wi dło wo.

ESP® mo że nie funk cjo no wać
pra wi dło wo w przy pad ku

uży cia opon róż nią cych się od tych wy -
szcze gól nio nych w In struk cji ob słu gi.
Przy wy mia nie opon prze strze gać do -
kład nie wy mia rów i ty pów opon wy -
szcze gól nio nych w In struk cji ob słu gi.
ESP® mo że nie funk cjo no wać pra wi dło -
wo w przy pad ku ci śnie nia in nych niż
za le ca nych dla opon. ESP® mo że nie
funk cjo no wać pra wi dło wo w przy pad -
ku uży cia łań cu chów prze ciw po śli zgo -
wych za ło żo nych na opo ny. ESP® mo że
nie funk cjo no wać pra wi dło wo w przy -
pad ku opon nad mier nie zu ży tych. Wy -
mie niać opo ny, gdy bę dą wi docz ne
wskaź ni ki zu ży cia w row kach bież ni ka.
ESP® nie za stę pu je opon zi mo wych 
lub łań cu chów prze ciw po śli zgo wych
w przy pad ku na wierzch ni dróg po kry -
tych śnie giem.

UWAGA

ESP® mo że nie funk cjo no wać
pra wi dło wo w przy pad ku ele -

men tów sil ni ka (ta kich jak koń ców ka
ru ry wy de cho wej) in nych od ele men -
tów stan dar do wych lub ele men tów
nad mier nie zu ży tych. Nie mo dy fi ko -
wać za wie szeń sa mo cho du, po nie waż
mo że to spo wo do wać nie pra wi dło we
funk cjo no wa nie sys te mu ESP®.

UWAGA

Po ni żej opi sa ne są lamp ki sy gna li za cyj ne
ESP®.

LAMP KA SY GNA LI ZA CYJ NA
WSKAŹ NI KA SLIP (PO ŚLI ZGU)

52KM133

Gdy uak tyw ni się je den z sys te mów ESP®

in ny niż ABS, lamp ka sy gna li za cyj na wskaź -
ni ka SLIP (po śli zgu) w ze sta wie wskaź ni -
ków bę dzie mi gać z czę sto tli wo ścią 5 ra -
zy na se kun dę.

OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka sy gna li za cyj -
na wskaź ni ka SLIP (po śli zgu) za świe ci się
i bę dzie się świe cić pod czas jaz dy, mo że
wy stą pić nie pra wi dło we funk cjo no wa nie
sys te mów ESP® (nie ABS). Skon tro lo wać
sys te my w ASO FIA TA.

UWA GA Gdy lamp ka sy gna li za cyj na
wskaź ni ka SLIP (po śli zgu) za świe ci się i bę -
dzie się świe cić pod czas jaz dy, wska zu je na
nie pra wi dło we funk cjo no wa nie sys te mów
ESP® (nie ABS), układ ha mul co wy funk cjo -
nu je jak tra dy cyj ny z ABS bez do dat ko -
wych cha rak te ry styk ESP®.
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UWA GA

Gdy odłą czy się i po łą czy aku mu la tor funk -
cje sys te mów ESP® in ne od ABS zo sta ną
dez ak ty wo wa ne i lamp ka sy gna li za cyj na
wskaź ni ka po śli zgu pul su je z czę sto tli wo -
ścią 1 raz na se kun dę. W tym przy pad ku
użyć na stę pu ją cej pro ce du ry, aby po now -
nie uak tyw nić sys te my ESP®:

r je chać w li nii pro stej uni ka jąc po śli zgu
opon z pręd kość więk szą od oko ło 15
km/godz. przez kli ka se kund;

r lamp ka sy gna li za cyj na wskaź ni ka SLIP
(po śli zgu) zga śnie i sys te my ESP® (nie
ABS) (nie ABS) uak tyw nią się po now nie.

Mo że oka zać się ko niecz ne od cze ka nie kil -
ku se kund za nim lamp ka sy gna li za cyj na
wskaź ni ka SLIP (po śli zgu) zga śnie, w za leż -
no ści od na wierzch ni dro gi.

Lamp ka sy gna li za cyj na ESP®

66J031

Gdy roz po zna ne zo sta nie nie pra wi dło we
funk cjo no wa nie sys te mów ESP® (nie ABS),
za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na ESP®

w ze sta wie wskaź ni ków

OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka sy gna li za cyj -
na wskaź ni ka ESP® za świe ci się i bę dzie się
świe cić pod czas jaz dy ozna cza, że zo sta ło
roz po zna ne nie pra wi dło we funk cjo no wa -
nie sys te mów ESP® (nie ABS). Skon tro lo -
wać sys te my w ASO FIA TA.

UWA GA Gdy lamp ka sy gna li za cyj na
wskaź ni ka SLIP (po śli zgu) za świe ci się i bę -
dzie się świe cić pod czas jaz dy, wska zu je na
nie pra wi dło we funk cjo no wa nie sys te mów
ESP® (nie ABS), układ ha mul co wy funk cjo -
nu je jak tra dy cyj ny z ABS bez do dat ko -
wych cha rak te ry styk ESP®.

Prze łącz nik ESP® OFF 

66J032

Pod czas jaz dy za le ca się uak tyw nić ESP®,
aby wy ko rzy stać wszyst kie sys te my ESP®.

Mo że oka zać się ko niecz na dez ak ty wa cja
sys te mów ESP® (nie ABS) je że li sa mo chód
za blo ku je się w pia sku, w bło cie lub w śnie -
gu, gdzie wy ma ga ny jest po ślizg opon

Prze łącz nik ESP® OFF 

Gdy na ci śnię ty zo sta nie prze łącz nik ESP®

OFF znaj du ją cy się w środ ku de ski roz dziel -
czej aby dez ak ty wo wać sys te my ESP® (nie
ABS), w ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się
lamp ka sy gna li za cyj na wskaź ni ka ESP® OFF.

Po odłą cze niu sys te mów ESP® (róż nych od
ABS), upew nić się o po now nym ich uak -
tyw nie niu przed roz po czę ciem nor mal nej
jaz dy.

Gdy po now nie na ci śnię ty zo sta nie prze -
łącz nik ESP® OFF lamp ka sy gna li za cyj na
wskaź ni ka ESP® OFF zga śnie i wszyst kie
sys te my ESP® uak tyw nią się.

Lamp ka sy gna li za cyj na ABS /
Lamp ka sy gna li za cyj na ukła du 
ha mul co we go

Patrz: „Układ ha mul co wy” w niniejszym
punkcie.

62J142
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DO CIE RA NIE

OSTRZE ŻE NIE Osią gi i przy szła spraw -
ność sil ni ka za le ży od ostroż no ści i od
ogra ni czeń sto so wa nych w po cząt ko wym
okre sie eks plo ata cji sa mo cho du. W szcze -
gól no ści waż ne jest, aby prze strze gać na -
stę pu ją cych za le ceń pod czas pierw szych
1.000 km prze bie gu sa mo cho du.

❒ Po uru cho mie niu sil ni ka, roz grze wać go
stop nio wo.

❒ Uni kać wy so kich ob ro tów sil ni ka przy
sta łej pręd ko ści przez dłu gi okres cza -
su. Czę ści ru cho me dzia ła ją bar dziej
spraw nie, je że li zmie nia się pręd kość.

❒ Po dłu gim po sto ju, włą czać się do ru -
chu ulicz ne go wol no. Uni kać mak sy mal -
nych przy spie szeń.

❒ Uni kać gwał tow ne go ha mo wa nia,
przede wszyst kim pod czas pierw szych
300 km prze bie gu.

❒ Nie je chać wol no, gdy włą czo ny jest
wy so ki bieg.

❒ Je chać sa mo cho dem z pręd ko ścią
umiar ko wa ną.

❒ Nie ho lo wać przy czep pod czas pierw -
szych 1.000km km prze bie gu sa mo -
cho du.

KA TA LI ZA TOR
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Za da niem ka ta li za to ra jest zre du ko wa nie
ilo ści sub stan cji za nie czysz cza ją cych za war -
tych w spa li nach w sa mo cho dzie. Za bra -
nia się uży wa nia pa li wa oło wio we go w sa -
mo cho dach wy po sa żo nych w ka ta li za tor,
po nie waż uszko dzo ne zo sta ną kom po nen -
ty ka ta li za to ra, któ re słu żą dla re duk cji za -
nie czysz czeń.

Ka ta li za tor jest tak za pro jek to wa ny, aby
wy trzy mał przez ca ły okres eks plo ata cji sa -
mo cho du w wa run kach nor mal ne go uży -
wa nia pa li wa bez oło wio we go i nie wy ma -
gał spe cjal nych in ter wen cji ob słu go wych.
Jed nak bar dzo waż ne jest, aby fa zy sil ni ka
by ły usta wio ne pra wi dło wo. W przy pad ku
bra ku za pło nu, spo wo do wa ne go nie pra wi -
dło wym usta wie niem faz sil ni ka, ka ta li za -
tor mo że się prze grzać. Mo że to spo wo -
do wać je go nie od wra cal ne uszko dze nie
oraz uszko dze nie in nych ele men tów sa -
mo cho du.

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć uszkodzenia
katalizatora lub innych komponentów sa-
mochodu:

❒ Utrzy my wać sil nik za wsze spraw ny.

❒ W przy pad ku nie pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia sil ni ka, w szcze gól no ści
w przy pad ku bra ku za pło nu lub in nych
ewi dent nych spad ków osią gów, wy ko -
nać na tych miast je go prze gląd.

❒ Nie wy łą czać sil ni ka lub prze ry wać ope -
ra cji je go uru cha mia nia, gdy włą czo ny
jest bieg i sa mo chód jest w ru chu.

❒ Nie pró bo wać uru cha miać sil ni ka po -
przez pcha nie lub ho lo wa nie lub na zjeź -
dzie z wznie sie nia dro gi.

❒ Nie utrzy my wać pra cu ją ce go sil ni ka na
bie gu ja ło wym z odłą czo ny mi lub wy ję -
ty mi prze wo da mi do świec za pło no -
wych, pod czas kon tro li dia gno stycz nych.

68KM085
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❒ Nie utrzy my wać pra cu ją ce go sil ni ka na
bie gu ja ło wym przez dłu gi okres cza su,
je że li wy da je się, że funk cjo nu je nie pra -
wi dło wo.

❒ Nie do pusz czać do ob ni że nia się po zio -
mu pa li wa do osią gnię cia dna zbior ni -
ka pa li wa.

❒ Unikać prowadzenia samochodu zwięk-
szając lub zmniejszając obroty silnika w
pobliżu czerwonego zakresu obroto-
mierza (dla wer sji/ryn ków gdzie prze -
wi dzia no).

54g584s

Zwracać uwagę gdy parkuje-
my i jedziemy samochodem:

katalizator i inne komponenty układu
wydechowego mogą osiągnąć bardzo
wysoką temperaturę. Jak w każdym in-
nym samochodzie nie parkować lub po-
zostawiać silnika pracującego na mate-
riałach łatwopalnych, jak sucha trawa
lub suche liście, które mogą zetknąć się
z gorącym układem wydechowym.

UWAGA

OSZCZĘD NOŚĆ PA LI WA

Po niż sze in struk cje po mo gą Wam w osz-
czę dza niu pa li wa.

Uni kać utrzy my wa nia sil ni ka na
ob ro tach bie gu ja ło we go przez
dłu gi czas.

Je że li za mier za cie za par ko wać uru cho mio -
ny sa mo chód dłu żej niż jed ną mi nu tę, wy -
łą czyć sil nik i uru cho mić go póź niej. Gdy
roz grze wa cie zim ny sil nik, utrzy mać go na
ob ro tach bie gu ja ło we go aż wska zów ka
wskaź ni ka tem pe ra tu ry osią gnie po zy cję
„C” (je że li nie jest za bro nio ne utrzy my wa -
nie sil ni ka na bie gu ja ło wym). W tej po -
zy cji sil nik jest wy star cza ją co roz grza ny,
aby włą czyć się do ru chu.

Uni kać ru sza nia „szyb kie go”

Ru sza nie szyb kie z pod świa teł dro go wych
lub z pod zna ków stop po wo du je nie po -
trzeb ne zu ży wa nie pa li wa i skra ca ży wot -
ność sil ni ka. Włą czać się do ru chu wol no.

Uni kać nie po trzeb nych po sto jów

Uni kać nie po trzeb nych zwol nień i za trzy -
mań. Utrzy my wać pręd kość umiar ko wa ną
i sta łą, je że li jest to moż li we. Zwal nia nie
i na stęp nie przy spie sza nie po wo du je
zwięk szo ne zu ży cie pa li wa.

Utrzy my wać pręd kość śred nią sta łą

Sta rać się utrzy my wać sta łą pręd kość, gdy
tyl ko jest to moż li we w za leż no ści od wa -
run ków dro go wych i ru chu dro go we go.

Utrzy my wać filtr po wie trza czy sty

Filtr po wie trza za nie czysz czo ny zwięk sza
nad mier nie za si la nie pa li wem sil nik, w sto -
sun ku do ilo ści do star czo ne go po wie trza.
W kon se kwen cji mar nu je się pa li wo, po -
nie waż spa la nie jest nie kom plet ne.

Utrzy my wać mi ni mal ne 
ob cią że nie sa mo cho du

Im sa mo chód jest cięż szy, tym wię cej zu -
ży wa pa li wa. Wy jąć ba ga że i in ne ob cią -
że nia, gdy są nie po trzeb ne.

Utrzy my wać pra wi dło we ci śnie nia
w opo nach

Opo ny z ni skim ci śnie niem po wie trza
zwięk sza ją zu ży cie pa li wa z po wo du nad -
mier ne go opo ru, ja ki wy wie ra ją na pod -
ło że. Utrzy my wać opo ny na pom po wa ne
do pra wi dło we go ci śnie nia po da ne go na
ety kie cie, któ ra znaj du je się na drzwiach
po stro nie kie row cy lub na słup ku za my -
ka nia drzwi kie row cy 

60A183S
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JAZ DA Z DU ŻĄ 
PRĘD KO ŚCIĄ

Pod czas jaz dy z wy so ką pręd ko ścią prze -
strze gać na stę pu ją cych wska zó wek:

❒ Dro ga ha mo wa nia zwięk sza się pro gre -
syw nie ze wzro stem pręd ko ści sa mo -
cho du. Roz po czy nać ha mo wa nie du żo
wcze śniej przed osią gnię ciem punk tu za -
trzy ma nia, aby mieć do dys po zy cji do -
dat ko wy za pas dro gi ha mo wa nia w przy -
pad ku ko niecz nym.

❒ Pod czas opa dów desz czu mo że wy stą -
pić zja wi sko okre śla ne ja ko „Aqu apla -
ning” po wo du ją ce utra tę bez po śred nie -
go kon tak tu po mię dzy po wierzch nią
dro gi i opo na mi sa mo cho du, z po wo du
utwo rze nia się po mię dzy ni mi cien kiej
war stwy wo dy. Skrę ca nie lub ha mo wa -
nie sa mo cho du, gdy wy stą pi zja wi sko
Agu apla ning mo że być bar dzo utrud nio -
ne i mo że na stą pić utra ta kon tro li na sa -
mo cho dem. Zmniej szyć pręd kość, gdy
na wierzch nia dro gi jest mo kra.

❒ Przy wy so kich pręd ko ściach sa mo chód
mo że być na ra żo ny na moc ne po wie wy
bocz ne wia tru. Zwol nić, gdy ude rze nie
wia tru mo że na stą pić nie spo dzie wa nie
przy wy jeź dzie sa mo cho du z tu ne lu, gdy
po ko nu je się za krę ty lub, gdy wy prze -
dza się in ne sa mo cho dy.

JAZ DA POD GÓ RĘ/
NA ZJEŹ DZIE

❒ Podczas stromych podjazdów pojazd
może zacząć zwalniać i wykazywać brak
mocy. W takim przypadku powinieneś
włączyć niższy bieg, aby umożliwić po-
nowną pracę silnika w normalnym za-
kresie jego mocy. Szybko dokonaj zmia-
ny biegów, aby pojazd nie utracił pędu.

❒ Gdy zjeż dża się ze wznie sie nia naj le piej
jest uży wać ha mo wa nia sil ni kiem re du -
ku jąc bie gi. (Moż li we w wer sjach z au -
to ma tycz ną skrzy nią bie gów jak i z ma -
nu al na skrzy nią bie gów).

52d078

Za pi nać za wsze pa sy bez pie -
czeń stwa. Na wet, je że li za in -

sta lo wa ne są po dusz ki po wietrz ne dla
miejsc przed nich, kie row ca i wszy scy
pa sa że ro wie mu szą być za wsze pra wi -
dło wo za bez pie cze ni pa sa mi bez pie -
czeń stwa Za po znać się z roz dzia łem
„Pa sy bez pie czeń stwa i urzą dze nia
chro nią ce dzie ci” od no śnie in struk cji
pra wi dło we go uży cia pa sów bez pie -
czeń stwa.

Nie je chać ni gdy pod wpły wem al ko ho -
lu lub środ ków odu rza ją cych, po nie waż
zmniej szy się po waż nie zdol ność bez -
piecz ne go pro wa dze nia sa mo cho du
przy zwięk sze niu ry zy ka spo wo do wa nia
wy pad ku Wa sze go sa mo cho du i in nych.
Uni kać tak że pro wa dze nia sa mo cho du
w wa run kach zmę cze nia, iry ta cji, znu -
dze nia lub stre su.

UWAGA

Nie przy trzy my wać pe da łu
ha mul ca zbyt dłu go lub na ci -

skać go za czę sto, gdy zjeż dża się ze
wznie sie nia dłu gie go i szyb kie go, po nie -
waż moż na prze grzać ha mul ce i spraw -
ność ha mo wa nia zo sta nie zmniej szo na.
Je że li nie bę dzie się prze strze gać te go
ostrze że nia, ry zy ku je się utra tą kon tro -
li nad sa mo cho dem

UWAGA
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JAZ DA PO ŚLI SKIM 
TE RE NIE

Gdy dro ga jest mo kra je chać wol niej w po -
rów na niu do ja zy na na wierzch ni su chej,
po nie waż ko ła mo gą wpaść w po ślizg pod -
czas ha mo wa nia. Pod czas ja zy na dro gach
po kry tych lo dem, śnie giem lub bło tem zre -
du ko wać pręd kość i uni kać przy spie sza nia,
ha mo wa nia lub gwał tow ne go skrę ca nia.

MO DE LE 4X4

Wasz 4x4 zo stał za pro jek to wa ny dla lep -
sze go prze no sze nia na pę du sa mo cho du
w te re nach śli skich w sto sun ku do na pę -
du pro ste go. Jed nak Wasz 4x4 mo że nie
gwa ran to wać mak sy mal ne go prze no sze -
nia na pę du, gdy śnieg, bło to lub pia sek są
ob fi te, dla te go uni kać jaz dy Wa szym 4x4
w tych przy pad kach. Wer sje 4x4 nie są sa -
mo cho da mi spor to wy mi lub do pra cy i nie
zo sta ły za pro jek to wa ne do uży cia po za
dro gą.

ŁAŃ CU CHY 
PRZE CIW PO ŚLI ZGO WE

Łań cu chy prze ciw po śli zgo we mu szą być
uży wa ne, je że li ko niecz ne jest zwięk sze nia
na pę du sa mo cho du lub ze wzglę dów na
obo wią zu ją ce prze pi sy. Za pew nić uży wa -
nie łań cu chów o wy mia rach do sto so wa -
nych do opon za mon to wa nych w Wa szym
sa mo cho dzie. Spraw dzić po nad to, czy jest
wy star cza ją cy luz po mię dzy zde rza ka mi
i łań cu cha mi za mon to wa ny mi na opo nach.

Mon to wać łań cu chy na opo nach przed nich
zgod nie z in struk cja mi do star czo ny mi
przez pro du cen ta łań cu chów. Na cią gnąć
po now nie łań cu chy po prze je cha niu oko -
ło 1 ki lo me tra, je że li to ko niecz ne. Je chać
wol no, gdy łań cu chy są za mon to wa ne.

OSTRZE ŻE NIA

❒ Je że li usły szy my, że łań cu chy ocie ra ją
o nad wo zie, za trzy mać się i na cią gnąć je.

❒ Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest w koł -
pa ki kół, zdjąć je przed za mon to wa niem
łań cu chów, aby unik nąć ich uszko dze nia.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas zjaz du ze wznie -
sie nia, nie ob ra cać NI GDY wy łącz ni ka za -
pło nu w po zy cję „OFF”, po nie waż mo że
uszko dzić się sys tem kon tro li emi sji za nie -
czysz czeń.

79j029 60g089S
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OSTRZE ŻE NIE Nie roz ko ły sać sa mo cho -
du dłu żej niż mi nu tę, po nie waż moż na prze -
grzać sil nik i uszko dzić skrzy nię bie gów.

JE ŻE LI WASZ SA MO CHÓD
UGRZĘŹ NIE

Je że li Wasz sa mo chód ugrzęź nie w śnie gu,
w bło cie lub w pia sku prze strze gać na stę -
pu ją cych za le ceń:

❒ Prze cho dzić z pierw sze go na bieg wstecz -
ny, aby spo wo do wać ko ły sa nie sa mo cho -
du. Na ci skać lek ko pe dał przy spie sze nia,
aby ogra ni czyć do mi ni mum ob ra ca nie się
w próż ni kół. Zwal niać pe dał przy spie sze -
nia pod czas zmia ny bie gów.
Nie do pusz czać do roz bie ga nia się sil -
ni ka. Nad mier ny ob rót kół w próż ni
mo że spo wo do wać głęb sze ugrzęź nię -
cie i utrud nić wy je cha nie sa mo cho du. 

❒ Je że li Wasz sa mo chód nie bę dzie mógł
wy je chać po spo wo do wa niu oscy la cji
kół, spró bo wać wy cią gnąć go przez in -
ny sa mo chód.

Nie po zwo lić, aby kto kol wiek
znaj do wał się w po bli żu sa -

mo cho du, pod czas roz ko ły sa nia sa mo -
cho du i nie prze kra czać pręd ko ści 40
km/h wska zy wa nej na pręd ko ścio mie -
rzu, po nie waż moż na spo wo do wać ob -
ra że nia lub uszko dze nia ko go kol wiek
i cze go kol wiek

UWAGA

54G638S

Oprócz za le ceń jaz dy przed -
sta wio nych w tym roz dzia le,

waż ne jest, aby prze strze gać tak że na -
stę pu ją cych ostrze żeń.

Spraw dzać, czy opo ny są w do brym
sta nie ma ją wy ma ga ne ci śnie nie. Patrz
„Opo ny” w roz dzia le „KON TRO LE
I OB SŁU GA” od no śnie dal szych szcze -
gó łów.

UWAGA

Nie uży wać opon in nych od
opon wy spe cy fi ko wa nych

przez Fia ta. Nie uży wać ni gdy opon in -
ne go ty pu i o in nych wy mia rach na ko -
łach przed nich i na ko łach tyl nych. Od -
no śnie dal szych in for ma cji do ty czą cych
opon wy spe cy fi ko wa nych, patrz ety -
kie ta z in for ma cja mi o opo nach, któ -
ra znaj du je się na słup ku za my ka nia
drzwi po stro nie kie row cy.

Nie uży wać ni gdy opon o wy mia rach
więk szych od wy spe cy fi ko wa nych lub
spe cjal nych amor ty za to rów i sprę żyn
dla pod nie sie nia Wa sze go sa mo cho du,
po nie waż mo gą one zmie nić cha rak te -
ry sty ki ma new ro wa nia sa mo cho du.
Po nad to opo ny zbyt du że, mo gą ocie -
rać o nad wo zie i uszko dzić sa mo chód
lub spo wo do wać uszko dze nie się ich
sa mych.

Po jeź dzie w wo dzie wy ko nać pró bę
spraw no ści ha mul ców, ja dąc z ni ską
pręd ko ścią, aby spraw dzić ich pra wi -
dło we funk cjo no wa nie. Je że li ha mul -
ce oka żą się mniej spraw ne niż zwy kle,
osu szyć je ja dąc wol no i na ci ska jąc
wol no pe dał ha mul ca w spo sób cią gły
do mo men tu od zy ska nia ich nor mal nej
spraw no ści.

UWAGA
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HO LO WA NIE 
PRZY CZE PY

Wasz sa mo chód Fiat jest tak za pro jek to -
wa ny, aby prze wo zić oso by i zwy kłe ob cią -
że nia, nie do ho lo wa nia przy cze py. W rze -
czy wi sto ści Fiat nie za le ca uży wa nie
sa mo cho du do ho lo wa nia przy cze py z po -
wo du bra ku spe cy ficz nych dys po zy cji lo -
kal nych o do pusz czal nym ob cią że niu ho -
lo wa nym. Ho lo wa nie przy cze py mo że
utrud nić ma new ry sa mo cho dem, zmniej -
szyć je go ży wot ność i zwięk szyć zu ży cie
pa li wa.

W nie któ rych kra jach ist nie ją prze pi sy,
któ re do pusz cza ją do ho lo wa nia przy cze -
py zgod nie z do pusz czal ny mi li mi ta mi ma -
sy (ma sa mak sy mal na ho lo wa nej przy cze -
py po da na na ta blicz ce iden ty fi ka cyj nej lub
usta lo na prze pi sa mi, zgod na z war to ścia -
mi, któ re są jed nak mniej sze). Sa mo cho dy
sprze da wa ne w tych kra jach mo gą być uży -
wa ne do ho lo wa nia przy czep lek kich,
w przy pad kach, gdy ma sy tych ostat nich
nie prze kra cza ją war to ści mak sy mal nych
po da nych w od po wied nich prze pi sach.

Spe cy fi ka cje i re ko men da cje po da ne w tym
roz dzia le mu szą być za wsze prze strze ga -
ne, gdy Wasz sa mo chód Fiat bę dzie ho -
lo wał przy cze pę. W tym przy pad ku bar -
dzo waż ne jest do bra nie przy cze py
i od po wied nie go ha ka do ho lo wa nia. Skon -
tak to wać się z eks per tem od ho lo wa nia
przy czep.

OB CIĄ ŻE NIE 
SA MO CHO DU

Sa mo chód jest tak za pro jek to wa ny, aby
utrzy mać spe cy ficz ne ob cią że nia. No śność
sa mo cho du ozna cza ma sę brut to sa mo -
cho du (GVWR) i na cisk brut to dzia ła ją cy
na osie (GAWR, przed nią i tyl ną). War -
to ści GVWR i GAWR (oś przed nia i tyl -
na) po da ne są w roz dzia le „DA NE TECH -
NICZ NE”.

GVWR – Mak sy mal na ma sa cał ko wi ta 
do pusz czal na sa mo cho du w peł ni ob cią żo -
ne go (obej mu ją ca pa sa że rów, ak ce so ria i ob -
cią że nie, a tak że hak ho low ni czy w przy pad -
ku ho lo wa nia).

GAWR – (Oś przed nia i tyl na) Mak sy mal -
ne do pusz czal ne ob cią że nie po je dyn czej
osi.

Ma sa efek tyw na sa mo cho du ob cią żo ne go
i ob cią że nie osi przed niej i tyl nej nie mo -
gą prze kra czać usta lo ne go ob cią że nia do -
pusz czal ne go sa mo cho du. Te ma sy mu szą
być po rów na ne z war to ścia mi GVWR
i GAWR (oś przed nia i tyl na). Gdy ma sa
brut to sa mo cho du lub ob cią że nie każ dej
osi prze kro czy usta lo ne war to ści, na le ży
zmniej szyć ob cią że nie, aby uzy skać war to -
ści zgod ne z nor mą.

Uni kać prze cią ża nia sa mo -
cho du. Ma sa brut to (ma sa sa -

mo cho du plus pa sa że ro wie, ak ce so ria
i ob cią że nia oraz hak ho low ni czy
w przy pad ku ho lo wa nia) nie mo że ni -
gdy prze kro czyć ma sy brut to sa mo cho -
du (GVWR). Uni kać po nad to roz dzia -
łu ob cią że nia w ta ki spo sób, aby
ob cią że nie osi przed niej lub tyl nej
prze kra cza ło na cisk brut to dzia ła ją cy
na osie (GAWR).

UWAGA

Ob cią że nie mu si być roz dzie -
lo ne w spo sób jed no li ty. Aby

za po biec ob ra że niom osób, lub uszko -
dze niom sa mo cho du, ba gaż mu si być
za wsze za mo co wa ny tak, aby nie prze -
su nął się w przy pad ku gwał tow nych
ma new rów. Przed mio ty cięż kie mu szą
być za wsze umiesz cza ne na do le i moż -
li wie jak naj bli żej przo du ko mo ry ba -
ga żo wej. Nie umiesz czać przed mio tów
jed nych na dru gich w ta ki spo sób, aby
prze kro czy ły wy so kość oparć sie dzeń
tyl nych.

UWAGA
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Ab so lut nie uni kać mo co wa nia
drą gów ho low ni czych do osi

lub zde rza ków sa mo cho du.

UWAGA

Nie mo co wać łań cu chów ase -
ku ra cyj nych do zde rza ków sa -

mo cho du. Za pew nić po łą cze nia w ta -
ki spo sób, aby się nie po lu zo wa ły.

UWAGA

Nie łą czyć świa teł przy cze py
bez po śred nio z in sta la cją elek -

trycz ną sa mo cho du, aby unik nąć uszko -
dze nia tej in sta la cji.

UWAGA

HA MUL CE

W przy pad ku, gdy są ha mul ce
w przy cze pie, prze strze gać in -

struk cji do star czo nych przez pro du cen -
ta. Nie łą czyć z ukła dem ha mul co wym
sa mo cho du, ani nie łą czyć za si la nia bez -
po śred nio z in sta la cją sa mo cho du.

UWAGA

177

ŁAŃ CU CHY ZA BEZ PIE CZA JĄ CE

Sa mo chód i przy cze pa mu szą być po łą czo -
ne po mię dzy so bą łań cu cha mi za bez pie -
cza ją cy mi. Łań cu chy mu szą się krzy żo wać
pod urzą dze niem do ho lo wa nia, tak, aby
nie do pu ścić do opad nię cia drą ga na dro -
gę w przy pad ku, gdy przy cze pa odłą czy się
od dra ga. Prze strze gać za le ceń pro du cen -
ta, dla za mo co wa nia łań cu chów ase ku ra -
cyj nych. Po zo sta wić wy star cza ją cy luz, aby
umoż li wić ma newr skrę ca nia. Uni kać ab -
so lut nie ze tknię cia się łań cu chów z na -
wierzch nią dro gi.

OŚWIE TLE NIE PRZY CZE PY

Spraw dzić, czy przy cze pa wy po sa żo na jest
w świa tła zgod nie z wy ma ga nia mi lo kal -
nych prze pi sów. Spraw dzać po nad to re gu -
lar ne funk cjo no wa nie wszyst kich świa teł
przy cze py przed roz po czę ciem ho lo wa nia.

OSTRZE ŻE NIE Ho lo wa nie przy cze py po -
wo du je zwięk sze nie na prę żeń sil ni ka, prze -
no sze nia na pę du i ha mul ców. Ab so lut nie
uni kać ho lo wa nia przy cze py pod czas
pierw szych 1000 km prze bie gu Wa sze go
sa mo cho du.

DRĄ GI HO LOW NI CZE

Uży wać wy łącz nie drą gów ho low ni czych
za pro jek to wa nych do mo co wa nia w nad -
wo ziu w sa mo cho dzie, a tak że od po wied -
nich za cze pów do ich mo co wa nia.
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LU STER KA WSTECZ NE

Spraw dzić, czy lu ster ka wstecz ne ze wnętrz -
ne w sa mo cho dzie są zgod ne z lo kal ny mi
prze pi sa mi do ty czą cy mi uży wa nia lu ste rek
w sa mo cho dach ho lu ją cych przy cze py.
W prze ciw nym przy pad ku, przed roz po -
czę ciem ho lo wa nia, za mon to wać prze wi -
dzia ne lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne.

OB CIĄ ŻE NIE PRZY CZE PY/
SA MO CHO DU

Aby ob cią żyć pra wi dło wo sa mo chód
i przy cze pę, ko niecz ne jest naj pierw ob li -
cze nie ma sy brut to przy cze py i ma sy urzą -
dze nia ho low ni cze go.

Ma sa brut to przy cze py skła da się z ma sy
przy cze py plus ob cią że nie. Moż li wy jest
po miar ma sy brut to przy cze py dys po nu -
jąc przy cze pą (z ca łym jej ob cią że niem) na
wa dze dla sa mo cho dów.

Ma sa urzą dze nia ho lo wa nia ozna cza si łę
wy wie ra ną w dół na drą żek ho low ni czy ha -
ka ho low ni cze go, przy przy cze pie w peł ni
ob cią żo nej i ha ku w nor mal nej po zy cji ho -
lo wa nia. Ta ma sa mo że być zmie rzo na przy
uży ciu nor mal nej wa gi do mo wej.

Ma sa przy cze py ob cią żo nej (ma sa brut to
przy cze py) nie mo że ni gdy prze kra czać
„do pusz czal nej mak sy mal nej ma sy ho lo -
wa nej”.

Ob cią że nie mu si być roz miesz czo ne
w przy cze pie w ta ki spo sób, aby ma sa
urzą dze nia rów no wa ży ła oko ło 10% ma -
sy brut to przy cze py i rów no cze śnie nie
prze kra cza ła „mak sy mal ne go ob cią że nia
pio no we go na punkt mo co wa nia przy cze -
py”. Za le ca się zmie rzyć ma sę brut to przy -
cze py i ma sę urzą dze nia przed ho lo wa -
niem, aby spraw dzić, czy ob cią że nie jest
roz miesz czo ne pra wi dło wo.

OPO NY

Chcąc ho lo wać przy cze pę,
nie zmier nie waż ne jest, aby

opo ny w sa mo cho dzie i w przy cze pie
na pom po wa ne by ły zgod nie z war to -
ścia mi usta lo ny mi: w szcze gól no ści,
opo ny w sa mo cho dzie mu szą być na -
pom po wa ne do wy ma ga ne go ci śnie nia.
W przy pad ku, gdy zo sta nie wska za ne
ci śnie nie w opo nach przy peł nym ob -
cią że niu, opo ny mu szą być na pom po -
wa ne do tych war to ści. Na pom po wa -
nie opon przy cze py mu si być wy ko na ne
zgod nie ze spe cy fi ka cją do star czo ną
przez pro du cen ta przy cze py.

UWAGA

Nie pra wi dło we roz miesz cze -
nie ma sy w przy cze pie, mo -

że spo wo do wać nie sta bil ność sa mo -
cho du i prze chy le nie przy cze py.
Upew nić się, czy ma sa urzą dze nia rów -
no wa ży oko ło 10% ma sy brut to przy -
cze py i rów no cze śnie nie prze kra cza
„mak sy mal ne go ob cią że nia pio no we -
go na punkt mo co wa nia przy cze py”.
Spraw dzić po nad to, czy ob cią że nie jest
za mo co wa ne trwa le. Brak prze strze -
ga nia tych dys po zy cji mo że być przy -
czy ną wy pad ków.

UWAGA
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DO DAT KO WE UWA GI 
O HO LO WA NIU PRZY CZEP

Nie prze cią żać przy cze py lub
sa mo cho du. Ma sa brut to

przy cze py nie mo że ni gdy prze kra czać
„mak sy mal nej do pusz czal nej ma sy ho -
lo wa nia”. Ma sa brut to sa mo cho du
(ma sa sa mo cho du plus pa sa że ro wie
i ak ce so ria, łącz nie z drąż kiem ho low -
ni czym i ha kiem do ho lo wa nia) nie mo -
że ni gdy prze kro czyć war to ści GVWR
po da nej w roz dzia le „DA NE TECH -
NICZ NE”.

UWAGA

Po łą czyć świa tła przy cze py
i za mo co wać łań cu chy za bez -

pie cza ją ce za każ dym ra zem, gdy ho -
lo wa na jest przy cze pa.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE Ho lo wa nie przy cze py po -
wo du je zwięk sze nie na prę żeń w sa mo cho -
dzie; dla te go z te go wzglę du mu si być po -
da wa ny czę ściej prze glą dom ob słu go wym.
Prze strze gać „Wy ka zu czyn no ści prze glą -
dów okre so wych” prze wi dzia nych dla uży -
cia sa mo cho du w trud nych wa run kach.

Sa mo chód za cho wu je się róż nie
pod czas ho lo wa nia przy czepy.

Prze strze gać na stę pu ją cych za le ceń, aby
za gwa ran to wać bez pie czeń stwo Wam
i in nym:
– Przy zwy cza ić się do skrę ca nia, za trzy -
mu jąc sa mo chód i zmie nia jąc kie ru nek jaz -
dy przed włą cze niem się do ru chu z ho lo -
wa ną przy cze pą. Nie ho lo wać przy cze py,
gdy nie jest się pew nym, że moż na to zro -
bić bez prze szkód i w peł ni bez piecz nie.
– Nie prze kra czać ogra ni czeń pręd ko ści
prze wi dzia nych dla ho lo wa nych środ ków
lub 80 km/h (lub je chać z pręd ko ścią
mniej szą).
– Nie je chać z pręd ko ścia mi, któ re mo -
gą spo wo do wać prze chy la nie lub zba cza -
nie przy cze py. Zwol nić, gdy tyl ko za uwa -
ży się ozna ki prze chy la nia lub zba cza nia
przy cze py.
– Zmniej szyć pręd kość pod czas desz czu,
na dro gach śli skich lub nie rów nych, aby
unik nąć utra ty pa no wa nia nad przy cze pą.
– Przy po mo cy dru giej oso by po móc so -
bie pod czas ma new rów na bie gu wstecz -
nym.
Prze strze gać bez piecz nej od le gło ści. Dro -
ga ha mo wa nia zwięk sza się, gdy ho lu je
się przy cze pę. Aby za cho wać bez pie czeń -
stwo, co każ de 16 km/h pręd ko ści do sto -
so wać od le głość mi ni mal ną rów ną pręd -
ko ści sa mo cho du z przy cze pą po mię dzy
Wa szym sa mo cho dem i tym po prze dza -
ją cym. Ta od le głość mu si być więk sza na
dro gach śli skich.

UWAGA

– Je że li przy cze pa po sia da ha -
mul ce bez wład no ścio we, ha mo -

wa nie mu si być wy ko ny wa ne stop nio wo,
aby unik nąć szarp nięć spo wo do wa nych
za blo ko wa niem kół przy cze py.
– Zwal niać w po bli żu za krę tów, utrzy mu -
jąc sta łą pręd kość po ko nu jąc je. Zwal nia -
nia lub przy spie sza nia na za krę cie mo gą
spo wo do wać utra tę kon tro li nad ho lo wa -
ną przy cze pą. Na le ży pa mię tać, że mi -
ni mal ny pro mień skrę tu jest więk szy niż
nor mal nie, po nie waż ko ła przy cze py znaj -
du ją się bli żej wnę trza za krę tu w sto sun -
ku do kół sa mo cho du.
– Uni kać przy spie szeń i gwał tow ne go ha -
mo wa nia. Nie wy ko ny wać ma new rów
szyb ko, chy ba, że w przy pad ku nie zbęd -
nie ko niecz nym.
– Zwol nić w przy pad ku wia trów bocz nych
i brać pod uwa gę ru chy po wie trza wy wo -
ła ne prze jeż dża ją cy mi w po bli żu sa mo -
cho da mi cięż ki mi ja dą cy mi z du ży mi
pręd ko ścia mi
– Zwra cać mak sy mal ną uwa gę pod czas
wy prze dza nia. Brać pod uwa gę dłu gość
przy cze py pod czas zmia ny pa sa ru chu, sy -
gna li zu jąc ten ma newr z okre ślo nym wy -
prze dze niem.
– Zwol nić i zmniej szyć bieg przed po -
ko na niem dłu gie go zjaz du z wznie sie -
nia. Nie bez piecz ne jest re du ko wa nie
bie gów pod czas zjaz du.

UWAGA
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– Uni kać nad mier ne go prze -
cią ża nia ha mul ców, tak, aby

nie spo wo do wać prze grza nia i w kon -
se kwen cji, zmniej szyć sku tecz ność.
Uży wać, gdy tyl ko to moż li we ha mo -
wa nia sil ni kiem.

– Ho lo wa nie przy cze py mo że spo wo -
do wać, że sil nik w sa mo cho dzie prze -
grze je się pod czas upal nych dni lub dłu -
giej jaz dy pod gó rę. Zwra cać uwa gę,
na wskaź nik tem pe ra tu ry sil ni ka.
W przy pad ku prze grza nia, zje chać sa -
mo cho dem na po bo cze, za trzy mu jąc
się w miej scu bez piecz nym. Od nieść się
do „Prze grza nie sil ni ka” w roz dzia le
„W RA ZIE AWA RII”.

UWAGA

60a186

Prze strze gać za wsze po niż szej
pro ce du ry, gdy par ku je my sa -

mo chód po łą czo ny z przy cze pą:

– Ha mo wać sa mo chód bez piecz nie.

– Przy trzy mu jąc na ci śnię te ha mul ce,
po pro sić dru gą oso bę, aby pod ło ży ła
od po wied nie kli ny po ko ła sa mo cho du
i przy cze py.

– Zwol nić wol no ha mul ce, aby kli ny
pod ło żo ne pod ko ła prze ję ły ob cią -
że nie.

– Za cią gnąć ha mu lec ręcz ny.

– Ma nu al na skrzy nia bie gów: włą czyć
bieg wstecz ny lub pierw szy bieg, a na -
stęp nie wy łą czyć sil nik.

– Au to ma tycz na skrzy nia bie gów: usta -
wić dźwi gnię wy bie ra nia bie gów w „P”
(Par ko wa nie) i wy łą czyć sil nik.

UWAGA

W mo men cie po now ne go ru -
sza nia po za par ko wa niu sa -

mo cho du:

– Na ci snąć pe dał sprzę gła i uru cho mić
sil nik.

– Włą czyć bieg, od blo ko wać ha mu lec
ręcz ny, na stęp nie po lu zo wać wol no
kli ny.

– Za trzy my wać sa mo chód kom plet nie
przy trzy mu jąc na ci śnię te ha mul ce.

– Po pro sić dru gą oso bę o wy ję cie kli -
nów.

UWAGA
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HO LO WA NIE 
SA MO CHO DU 
(HO LO WA NIE PRZEZ
IN NY SA MO CHÓD)

Wasz sa mo chód mo że być ho lo wa ny
przez in ny sa mo chód (np. cam per) w przy -
pad ku, gdy zo sta nie uży ty od po wied ni sys -
tem ho lo wa nia. Sys tem ho lo wa nia, któ ry
mu si zo stać uży ty za le ży od cha rak te ry sty -
ki Wa sze go sa mo cho du: czy ma 2 ko ła na -
pę dza ne, czy ma 4 ko ła na pę dza ne. 

Od nieść się do ta be li z za le ce nia mi dla ho -
lo wa nia, aby wy brać od po wied nią me to dę
ho lo wa nia sa mo cho du, prze strze gać z uwa -
gą po da ne za le ce nia. Uży wać od po wied nich
urzą dzeń do ho lo wa nia za pro jek to wa nych
na ta kie sy tu acje. Pręd kość pod czas ho lo -
wa nia nie mo że prze kro czyć 90 km/h.

Ob cią że nie pio no we mak sy mal ne
w punk cie po łą cze nia 
z przy cze pą (UE)

50 kg (110 lbs)

Mak sy mal ne do pusz czal ne wy sta -
wa nie „a”

810 mm (31,9 ca li)

Pod czas ho lo wa nia sa mo cho -
du prze strze gać po niż szych

za le ceń, aby unik nąć ko li zji i uszko dze -
nia sa mo cho du. Prze strze gać dys po zy -
cji praw nych do ty czą cych oświe tle nia
sa mo cho du oraz drąż ków i ha ków ho -
low ni czych.

UWAGA

Uży wać za wsze łań cu cha za -
bez pie cza ją ce go pod czas ho -

lo wa nia sa mo cho du.

UWAGA

“a”

79J158

OSTRZE ŻE NIE Ho lo wać sa mo chód z au -
to ma tycz ną skrzy nia bie gów utrzy mu jąc
czte ry ko ła nad zie mią, aby nie uszko dzić
au to ma tycz nej skrzy ni bie gów.
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A: SA MO CHO DY O 2 KO ŁACH
NA PĘ DZA NYCH Z MA NU AL NĄ
LUB AU TO MA TYCZ NĄ 
SKRZY NIĄ BIE GÓW 
(Z WY JĄT KIEM TRY BU 
2 KO ŁA NA PĘ DZA NE 
4 KO ŁA NA PĘ DZA NE)

❒ Upew nić się czy ko ła przed nie znaj -
du ją się na wóz ku dla ho lo wa nia,
prze strze ga jąc in struk cji do star cza -
nych przez kon struk to ra wóz ka.

❒ Zwol nić ha mu lec ręcz ny.

54G212

ME TO DA HO LO WA NIA
W CZĘ ŚCI PRZED NIEJ:
KO ŁA PRZED NIE NA WÓZ KU
I KO ŁA TYL NE NA ZIE MI

54G641

TA BE LA Z IN STRUK CJA MI
DLA HO LO WA NIA

NA PĘD

2 KO ŁA NA PĘ DZA NE

4 KO ŁA NA PĘ DZA NE
za wie ra ją cy tryb
2 KO ŁA NA PĘ DZA NE

SKRZY NIA

BIE GÓW

A/T

M/T 

M/T 

ME TO DA

HO LO WA NIA

A

A B

B
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79j130

ME TO DA HO LO WA NIA B
W CZĘ ŚCI PRZED NIEJ:
4 KO ŁA NA ZIE MI

B: SA MO CHO DY O 2 KO ŁACH
NA PĘ DZA NYCH Z MA NU AL NĄ
SKRZY NIĄ BIE GÓW 
(Z WY JĄT KIEM TRY BU 
2 KO ŁA NA PĘ DZA NE 
4 KO ŁA NA PĘ DZA NE)

❒ Prze su nąć dźwi gnię ma nu al nej skrzy ni
bie gów w po zy cje lu zu.

❒ Ob ró cić wy łącz nik za pło nu w po zy cję
„ACC” aby od blo ko wać kie row ni cę.

❒ Zwol nić ha mu lec ręcz ny.

OSTRZE ŻE NIE Ko lum na kie row ni cy nie
jest od por na wy trzy ma ło ścio wo na na prę -
że nia prze ka zy wa ne z kół przed nich pod -
czas ho lo wa nia. Od blo ko wać za wsze kie -
row ni cę przed ho lo wa niem.
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B: SA MO CHO DY O 2 KO ŁACH
NA PĘ DZA NYCH Z MA NU AL NĄ
SKRZY NIĄ BIE GÓW 
(Z WY JĄT KIEM TRY BU 
2 KO ŁA NA PĘ DZA NE 
4 KO ŁA NA PĘ DZA NE)

OSTRZE ŻE NIE Nie ho lo wać sa mo cho du
o 4 ko łach na pę dza nych od dziel nie z ko ła -
mi przed ni mi lub tyl ny mi w sty ku z dro gą
(i skrzy nią bie gów na lu zie). W prze ciw nym
przy pad ku skrzy nia bie gów uszko dzi sie
nie od wra cal nie.

❒ Usta wić prze łącz nik 2WD/4WD
w try bie „2WD”.

❒ Usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na
lu zie.

❒ Ob ró cić wy łącz nik za pło nu w po zy cję
„ACC” aby od blo ko wać kie row ni cę.

❒ Zwol nić ha mu lec ręcz ny.

OSTRZE ŻE NIE Ko lum na kie row ni cy nie
jest od por na wy trzy ma ło ścio wo na na prę -
że nia prze ka zy wa ne z kół przed nich pod -
czas ho lo wa nia. Od blo ko wać za wsze kie -
row ni cę przed ho lo wa niem.

79J175

79J176
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60b128S

Zwra cać mak sy mal ną uwa gę
pod czas wy ko ny wa nia ob słu -

gi sa mo cho du, aby unik nąć ob ra żeń.
Po ni żej po da no nie któ re za le ce nia,
któ rych na le ży prze strze gać z mak sy -
mal ną ostroż no ścią:

– Aby unik nąć uszko dzeń ukła du po -
dusz ki po wietrz nej lub na pi na czy pa -
sów bez pie czeń stwa (lub ich przy pad -
ko wej ak ty wa cji), spraw dzić, czy
aku mu la tor zo stał odłą czo ny i czy wy -
łącz nik za pło nu znaj du je się w po zy cji
„LOCK” przy naj mniej 90 se kund przed
wy ko na niem ja kiej kol wiek in ter wen cji
w in sta la cji elek trycz nej w Wa szym sa -
mo cho dzie. Nie do ty kać ele men tów
ukła du po dusz ki po wietrz nej, ele men -
tów na pi na czy pa sów bez pie czeń stwa
lub prze wo dów.
Prze wo dy owi nię te są ta śmą lub chro -
nio ne rur ka mi ko lo ru żół te go; tak że
złą cza są żół te, aby je ła two zi den ty -
fi ko wać.

– Nie po zo sta wiać uru cho mio ne go sil -
ni ka w ga ra żu lub w in nych po miesz -
cze niach za mknię tych.

UWAGA

– Nie zbli żać rąk, odzie ży, na -
rzę dzi oraz in nych przed mio -

tów do wen ty la to ra i pa ska na pę do we -
go, gdy sil nik jest uru cho mio ny.
W rze czy wi sto ści wen ty la tor mo że włą -
czyć się nie prze wi dzia nie au to ma tycz -
nie na wet, gdy jest za trzy ma ny.

– Gdy ko niecz ne jest wy ko na nie ob słu -
gi ser wi so wych przy uru cho mio nym sil -
ni ku, spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny
jest za cią gnię ty i czy skrzy nia bie gów
znaj du je się na lu zie (sa mo cho dy z ma -
nu al ną skrzy nią bie gów).

– Nie do ty kać prze wo dów za pło no wych
lub in nych ele men tów ukła du za pło nu
pod czas uru cha mia nia sil ni ka, lub gdy
sil nik jest uru cho mio ny, aby unik nąć ry -
zy ka po ra że nia elek trycz ne go.

– Zwra cać uwa gę, aby nie do ty kać go -
rą ce go sil ni ka, ko lek to ra i ru ry wy de -
cho wej, ka ta li za to ra, chłod ni cy i prze -
wo dów pły nu chło dzą ce go sil nik.

– Nie pa lić, nie po wo do wać iskrze nia
lub pło mie nia w obec no ści ben zy ny lub
w po bli żu aku mu la to ra, po nie waż wy -
twa rza ją pa ry ła two pal ne.

– Nie kłaść się pod sa mo cho dem, gdy
pod nie sio ny jest tyl ko pod no śni kiem
z wy po sa że nia.

UWAGA

– Zwra cać uwa gę, aby nie po -
wo do wać przy pad ko wych

zwarć po mię dzy koń ców ką do dat nią
i ujem ną aku mu la to ra.

– Prze cho wy wać zu ży te ole je, czyn ni -
ki chło dzą ce i in ne pły ny z da la od
dzie ci i zwie rząt. Zu ży te pły ny po win -
ny być uty li zo wa ne zgod nie z prze wi -
dzia nym try bem, uni kać wy le wa nia ich
na zie mię, do ka na li za cji, itp.

UWAGA
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PLAN PRZE GLĄ DÓW
OKRE SO WYCH

W po niż szych ta be lach przed sta wio no
prze wi dy wa ne okre sy re gu lar nej ob słu gi
okre so wej sa mo cho du. Wska za nia w ta -
be lach (w mi lach, ki lo me trach i mie sią cach)
okre śla ją, kie dy wy ko nać kon tro lę, re gu la -
cję, sma ro wa nie lub in ne in ter wen cje. Te
okre sy mu szą być zmniej szo ne w przy pad -
ku, gdy sa mo chód eks plo ato wa ny jest
w trud nych wa run kach (od nieść się do
roz dzia łu „Za le ca na ob słu ga sa mo cho du
w trud nych wa run kach eks plo ata cji).

OSTRZE ŻE NIE Ob słu ga okre so wa prze -
wi dzia na jest przez pro du cen ta. Brak jej
wy ko na nia spo wo du je utra tę gwa ran cji na
sa mo chód.

OSTRZE ŻE NIE Za każ dym ra zem, gdy ko -
niecz na jest wy mia na czę ści lub kom po -
nen tów sa mo cho du, za le ca sie uży wać
ory gi nal nych czę ści za mien nych Fia ta.

Ob słu ga sa mo cho du mu si być
wy ko na na w ASO Fia ta. Od -

no śnie pro stych czyn no ści i drob nej ob -
słu gi i na pra wy wy ko na nych sa me mu,
upew nić się za wsze, czy po sia da my od -
po wied nie na rzę dzia, ory gi nal ne czę -
ści za mien ne Fia ta i wy ma ga ne pły ny;
w każ dym ra zie v nie wy ko ny wać sa -
me mu tych czyn no ści, je że li nie ma my
żad ne go do świad cze nia.

UWAGA
Amor ty za to ry na peł nio ne są
ga zem pod wy so kim ci śnie -

niem. W żad nym przy pad ku nie de -
mon to wać amor ty za to rów i nie zbli żać
ich do otwar te go ognia. Po nad to, uni -
kać ma ga zy no wa nia ich w po bli żu
grzej ni ków lub źró deł cie pła. W trak -
cie zło mo wa nia amor ty za to rów, gaz
mu si być roz ła do wa ny z za cho wa niem
wa run ków bez pie czeń stwa. Zwró cić się
do ASO Fia ta aby za le cić usłu gę.

UWAGA
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15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PLAN PRZE GLĄ DÓW OKRE SO WYCH – WER SJE BEN ZY NO WE

Prze glą dy mu szą być wy ko ny wa ne co 15.000 km.

Ty sią ce km

Spraw dzić stan/zu ży cie opon i ewen tu al ne wy re gu lo wać ci śnie nie

Spraw dzić funk cjo no wa nie in sta la cji elek trycz nej (re flek to rów, 
kie run kow ska zów, świa teł awa ryj nych, oświe tle nia wnę trza, ko mo ry 
ba gaż ni ka, lam pek sy gna li za cyj nych w ze sta wie wskaź ni ków, itd.) 

Spraw dzić funk cjo no wa nie ukła du wy cie ra czek szyb 
i ewen tu al nie wy re gu lo wać dy sze spry ski wa czy

Spraw dzić usta wie nie/zu ży cie piór wy cie ra czek szy by 
przed niej i szy by tyl nej

Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha mul ców tar czo wych przed nich 
i funk cjo no wa nie sy gna li za to ra zu ży cia kloc ków

Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków tyl nych ha mul ców tar czo wych 
lub szczęk

Spraw dzić wzro ko wo stan i in te gral ność czę ści ze wnętrz nej nad wo zia, 
za bez pie cze nia spodu nad wo zia, od cin ki sztyw ne i ela stycz ne 
prze wo dów (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 i ewen tu al nie uzu peł nić po ziom pły nów (ha mul co we go/
sprzę gła hy drau licz ne go, spry ski wa czy szyb, aku mu la to ra, 
chło dze nia sil ni ka itp.)

Spraw dzić wzro ko wo stan pa ska na pę du ak ce so riów

Spraw dzić i ewen tu al nie wy re gu lo wać skok dźwi gni ha mul ca ręcz ne go

Spraw dzić i ewen tu al nie wy re gu lo wać luz po py cha czy

Spraw dzić emi sję z wy de chu

Sprawdzić stan naładowania akumulatora i ewentualnie naładować
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15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

Ty sią ce km

Spraw dzić stan czy sto ści zam ków po kry wy sil ni ka i ba gaż ni ka,
czy stość i na sma ro wa nie ze spo łu dźwi gni

Wy mie nić świe ce za pło no we (je że li świe ce za pło no we 
są iry do we co 105.000 km lub co 7 lat)

Wy mie nić olej sil ni ko wy i filtr ole ju sil ni ko we go

Spraw dzić stan fil tra po wie trza

Wy mie nić wkład fil tra po wie trza

Wy mie nić płyn chło dzą cy sil nik

Wy mie nić pa sek na pę du ak ce so riów

Spraw dzić wzro ko wo stan zbior ni ka pa li wa

Spraw dzić po ziom ole ju w ma nu al nej skrzy ni bie gów

Spraw dzić po ziom ole ju w au to ma tycz nej skrzy ni bie gów

Wy mie nić olej w ma nu al nej skrzy ni bie gów

Wy mie nić olej w au to ma tycz nej skrzy ni bie gów

Spraw dzić po ziom ole ju ze spo łu prze kład ni (wer sje 4x4)

Spraw dzić po ziom ole ju tyl ne go me cha ni zmu róż ni co we go 
(wer sje 4x4)

Wy mie nić olej tyl ne go me cha ni zmu róż ni co we go (wer sje 4x4)
(tyl ko je den raz po 15.000 km)

Spraw dzić funk cjo no wa nie za wie szeń

Spraw dzić układ kie row ni czy

Spraw dzić funk cjo no wa nie sys te mów kon tro li sil ni ka
(za po mo cą gniazd ka dia gno stycz ne go)

Wy mie nić płyn ha mul co wy i sprzę gła (lub zwy kle co 2 la ta)

Wy mie nić filtr prze ciw py ło wy (lub zwy kle co 2 la ta)
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15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PLAN PRZE GLĄ DÓW OKRE SO WYCH – WER SJE DIE SEL

Prze glą dy mu szą być wy ko ny wa ne co 15.000 km.

Ty sią ce km

Spraw dzić stan/zu ży cie opon i ewen tu al ne wy re gu lo wać ci śnie nie

Spraw dzić funk cjo no wa nie in sta la cji elek trycz nej (re flek to rów, 
kie run kow ska zów, świa teł awa ryj nych, oświe tle nia wnę trza, ko mo ry 
ba gaż ni ka, lam pek sy gna li za cyj nych w ze sta wie wskaź ni ków, itd.) 

Spraw dzić funk cjo no wa nie ukła du wy cie ra czek szyb i
ewen tu al nie wy re gu lo wać dy sze spry ski wa czy

Spraw dzić usta wie nie/zu ży cie piór wy cie ra czek szy by 
przed niej i szy by tyl nej

Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha mul ców tar czo wych przed nich 
i funk cjo no wa nie sy gna li za to ra zu ży cia kloc ków 

Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków tyl nych ha mul ców tar czo wych 
lub szczęk

Spraw dzić wzro ko wo stan i in te gral ność czę ści ze wnętrz nej 
nad wo zia, za bez pie cze nia spodu nad wo zia, od cin ki sztyw ne 
i ela stycz ne prze wo dów (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 i ewen tu al nie uzu peł nić po ziom pły nów (ha mul co we go/
sprzę gła hy drau licz ne go, spry ski wa czy szyb, aku mu la to ra, 
chło dze nia sil ni ka itp.)

Spraw dzić wzro ko wo stan pa ska na pę du ak ce so riów

Spraw dzić i ewen tu al nie wy re gu lo wać skok dźwi gni ha mul ca ręcz ne go

Sprawdzić emisje/dymienie spalin

Sprawdzić stan naładowania akumulatora i ewentualnie naładować

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
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● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

Ty sią ce km

Wy mie nić olej sil ni ko wy i filtr ole ju (wer sje die sel – DPF) (**)

Spraw dzić stan fil tra po wie trza

Wy mie nić wkład fil tra po wie trza

Wy mie nić płyn chło dzą cy sil nik

Wy mie nić pa sek na pę du ak ce so riów

Wy mie nić pa sek na pę du roz rzą du (*)

Wy mie nić fil tra pa li wa (lub co każ de 4 la ta)

Spraw dzić wzro ko wo stan zbior ni ka pa li wa

Spraw dzić po ziom ole ju w ma nu al nej skrzy ni bie gów

Wy mie nić olej w ma nu al nej skrzy ni bie gów 
(lub zwy kle co 10 la ta) (wer sje 2.0 Multijet)

Spraw dzić po ziom ole ju ze spo łu prze kład ni (wer sje 4x4)

Spraw dzić po ziom ole ju tyl ne go me cha ni zmu róż ni co we go (wer sje 4x4)

Wy mie nić olej tyl ne go me cha ni zmu róż ni co we go (wer sje 4x4)
(tyl ko je den raz po 15.000 km)

Spraw dzić funk cjo no wa nie za wie szeń

Spraw dzić układ kie row ni czy

Spraw dzić funk cjo no wa nie sys te mów kon tro li sil ni ka
(za po mo cą gniazd ka dia gno stycz ne go)

Wy mie nić płyn ha mul co wy i sprzę gła (lub zwy kle co 2 la ta)

Wy mie nić filtr prze ciw py ło wy (lub zwy kle co 2 la ta)

(*) Nie za leż nie od prze bie gu w ki lo me trach pa sek na pę du roz rzą du mu si być wy mie nia ny co 4 la ta przy uży wa niu sa mo cho du w trud -
nych wa run kach (zim ny kli mat, uży wa nie w mie ście, dłu gie po sto je na bie gu ja ło wym) lub co 5 lat.

(**) Olej sil ni ko wy i filtr po win ny być wy mie nia ne w funk cji ich efek tyw ne go zu ży cia, wy świe tla ne go po przez za pa le nie lamp ki sy gna li za cyj -
nej/ko mu ni ka tu na wy świe tla czu w ze sta wie wskaź ni ków lub zwy kle co 2 la ta.
W przypadku samochodu używanego przeważnie do jazdy w mieście konieczna jest wymieniana oleju silnikowego i filtra co 12 mie-
sięcy.
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ZA LE CA NA OB SŁU GA W WA RUN KACH TRUD NEJ EKS PLO ATA CJI
Je że li sa mo chód eks plo ato wa ny jest czę sto w trud nych wa run kach od po wia da ją cych ko dom przed sta wio nym w po ni żej ta be li, za le ca
się wy ko ny wać ob słu gę okre so wą w po da nych okre sach.

G - - - - 
H Ho lo wa nie przy cze py (je śli jest do zwo lo ne)

Ope ra cje ob słu gi
I Prze gląd nąć i sko ry go wać lub wy mie nić je śli to ko niecz ne 
R Wy mie nić lub za mie nić

UWA GA 4WD: 4 ko ła na pę dza ne

Ko dy wa run ków trud nych 
A Krót kie po wta rzal ne prze bie gi
B Jaz da po dro gach nie rów nych i/lub za bło co nych
C Jaz da po dro gach za ku rzo nych
D Jaz da tem pe ra tu rach eks tre mal nie ni skich i/lub po dro gach po kry tych so lą
E Prze bie gi krót kie po wta rzal ne w tem pe ra tu rach eks tre mal nie ni skich
F Uży cie ben zy ny oło wio wej

Kod
wa run ki trud ne

B C D 

A D

A C D E F H

A C D E H

A B C E F H

C

B E H

B C D H

B D E H

B E H

C D

Okre sy ob słu gi

Co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 mie się cy

Co 45.000 km (27.000 mil) lub co 36 mie się cy
Co 48 mie się cy
Co 7.500 km (4.500 mil) lub co 6 mie się cy

Co 7.500 km (4.500 mil) lub co 6 mie się cy

Co 30.000 km (18.000 mil) lub co 24 mie sią ce

Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 8 mie się cy

Co 2.500 km (1.500 mil)

Co 30.000 km (18.000 mil) lub co 24 mie sią ce

Co 30.000 km (18.000 mil) lub co 24 mie sią ce

Co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 mie się cy

Co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 mie się cy

Tyl ko pierw szy raz: 
po 15.000 km (9.000 mil) lub 12 mie się cy
Dru gi raz i na stęp ne: 
Co 30.000 km (18.000 mil) lub co 24 mie sią ce 
roz po czy na jąc od 0 km (0 mil) lub 0 mie sią ca

Co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 mie się cy

Co 75.000 km (45.000 mil) lub co 60 mie się cy

Co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 mie się cy

Co 45.000 km (27.000 mil) lub co 36 mie się cy

Ob słu ga

Pa sek na pę du ak ce so riów (pa sek V)

Pa sek roz rzą du (wer sje die sel)

Olej sil ni ko wy i filtr ole ju sil ni ko we go (wer sje ben zy no we)
Olej sil ni ko wy i filtr ole ju sil ni ko we go (wer sje die sel)

Świe ce za pło no we

Wkład fil tra po wie trza 
(Spraw dzać lub wy mie niać czę ściej je śli to ko niecz ne)

Olej skrzy ni bie gów au to ma tycz nej 

Ło ży ska kół

Osło ny pół osi/Wa łek na pę do wy (4x4)

Olej przekładniowy (4WD)
Olej do mechanizmu różnicowego (4WD)

Olej do ręcznej skrzyni biegów typu transaxle

Wkład fil tra kli ma ty za cji po wie trza (je że li prze wi dzia no)
(Czy ścić czę ściej, gdy prze pływ po wie trza kli ma ty zo wa ne go 
zmniej szy się)

Ob słu ga

I

R

R

R

R

R

R

I

R

R

I

I

R

I

R

I

R

Świe ce za pło no we iry do we 
(bar dzo za le ca ne)
Świe ce za pło no we ni klo we 
(ty pu stan dard)
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OLEJ SIL NI KO WY 
I FILTR OLE JU

SPE CY FI KA CJA OLE JU 
SIL NI KÓW BEN ZY NO WYCH

Sprawdzić czy używany olej silnikowy mie-
ści się w klasach jakości ACEA C3; produkt
zalecany SELENIA K P.E. SAE 5W-40 C.T.R.
F603.C07 kwalifikacja FIAT 9.55535-S2.

SPE CY FI KA CJA OLE JU 
SIL NI KÓW DIE SEL

Sprawdzić czy używany olej silnikowy prze-
kracza specyfikację Fiat 9.55535-S1; produkt
zalecany SELENIA WR P.E. SAE 5W-30
C.T.R. F510.D07. W sytuacjach awaryjnych,
w miejscu, w którym nie są dostępne pro-
dukty oryginalne, akceptowalne są oleje sil-
nikowe o osiągach minimalnych ACEA C2;
w tym przypadku nie są gwarantowane
optymalne osiągi silnika i jeżeli wystąpią
trudności w związku z możliwością wymia-
ny oleju, należy zwrócić się do ASO Fiata. 

PA SEK NA PĘ DO WY

63j132

DEF: 4.5 – 5.5 mm
(0.18 – 0.22 in.)

DEF: 3 – 5 mm
(0.12 – 0.20 in.)

DEF: 7 – 8 mm
(0.28 – 0.31 in.)

AC

GE

→ : na ci śnię cie di 100 N (10 kg, 22 fun ty)  
GE: Al ter na tor
DEF: Ugię cie
AC: Sprę żar ka kli ma ty za cji

Trzy mać rę ce, czap ki, odzież,
na rzę dzia oraz przed mio ty in -

ne go ro dza ju z da la od wen ty la to ra i pa -
ska na pę do we go, gdy sil nik pra cu je.

UWAGA

Dla wer sji ben zy no wych

Spraw dzić pra wi dło we na pię cie pa ska na -
pę do we go. Nad mier ny luz pa ska mo że
spo wo do wać nie wy star cza ją ce do ła do wa -
nie aku mu la to ra, prze grza nie sil ni ka, nie -
sku tecz ne dzia ła nie wspo ma ga nia kie row -
ni cy i kli ma ty za cji, a tak że nad mier ne
zu ży cie pa ska. Na ci snąć pa sek pal cem
w po ło wie dłu go ści po mię dzy ko ła mi pa -
so wy mi, pa sek po wi nien się ugiąć jak po -
ka za no po ni żej.

Po nad to pa ski mu szą prze glą da ne, aby wy -
eli mi no wać obec ność uszko dzeń.

Gdy oka że się ko niecz na wy mia na lub re -
gu la cja pa ska, zwró cić się do ASO Fia ta.

Dla wer sji Die sel

Na pię cie pa ska re gu lo wa ne jest au to ma -
tycz nie.
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1. MIN

2. MAX

3. Wskaź nik kon tro li

OSTRZE ŻE NIE Brak okre so wej kon tro li
po zio mu ole ju mo że być przy czy ną po waż -
ne go uszko dze nia sil ni ka, spo wo do wa ne -
go bra kiem ole ju.

UZU PEŁ NIE NIE

Od krę cić ko rek wle wu ole ju, na stęp nie
wlać wol no olej po przez wlew, tak, aby
osią gnąć po ziom na gór nej gra ni cy znaj du -
ją cej się na wskaź ni ku. Zwra cać uwa gę, aby
nie wlać nad mier nej ilo ści ole ju. Ten przy -
pa dek w rze czy wi sto ści jest po dob nie
szko dli wy jak brak ole ju. Po uzu peł nie niu
po zio mu, uru cho mić sil nik, po zo sta wia -
jąc go pra cu ją cym na bie gu ja ło wym przez
mi nu tę. Wy łą czyć sil nik i za cze kać oko ło
5 mi nut, a na stęp nie spraw dzić po now nie
po ziom.

KON TRO LA PO ZIO MU OLE JU

Waż ne jest, aby po ziom ole ju sil ni ko we -
go utrzy my wa ny był na wy ma ga nym po zio -
mie, po nie waż gwa ran tu je to sku tecz ne
sma ro wa nie sil ni ka. Spraw dze nie po zio mu
ole ju mu si być wy ko ny wa ne w sa mo cho -
dzie sto ją cym na pła skiej na wierzch ni. W
rze czy wi sto ści wska za nie mo że być błęd -
ne, je że li sa mo chód znaj du je się na te re -
nie po chy łym. Po ziom mu si być spraw dza -
ny przed uru cho mie niem sil ni ka lub
przy naj mniej 5 mi nut po je go wy łą cze niu.

Wskaź nik po zio mu ole ju jest ko lo ru żół -
te go, aby le piej spraw dzić po ziom ole ju.
Wy jąć wskaź nik, oczy ścić go czy stą szmat -
ką, na stęp nie wło żyć po now nie do opo ru
do sil ni ka i wy jąć po now nie. Po ziom ole -
ju na wskaź ni ku po wi nien za wie rać się po -
mię dzy od nie sie nia mi gór nym i dol nym,
znaj du ją cy mi się na wskaź ni ku. Je że li wska -
za nie jest w po bli żu dol nej gra ni cy, uzu peł -
nić olej tak, aby osią gnął gór ną gra ni cę.

80g064 81a147

Otwar cie

Wer sje ben zy no we

(3)

(2) (1)

79J170

Wer sje Die sel

Za mknię cie
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Mo ment do krę ce nia kor ka spu stu: 
Wer sje ben zy no we:  
35 Nm (3,5 kgm)
Wer sje Die sel: 20Nm
(2,0 kgm)

❒ Za mon to wać ko rek spu stu i uszczel kę.
Do krę cić ko rek z wy ma ga nym mo men -
tem uży wa jąc klu cza.

UWAGA (Wersje Diesel)
❒ Przy każdorazowej wymianie oleju silniko-

wego konieczne jest zresetowanie monito-
rowania eksploatacji oleju w celu umożliwie-
nia prawidłowego monitorowania do
następnej wymiany oleju silnikowego, bez
względu na to, czy lampka żądania wymiany
oleju zaświeci się, czy też nie i niezależnie od
wyświetlanego na ekranie informacyjnym po-
zostałego przebiegu dla konkretnego okresu
eksploatacji. Aby zresetować wskaźnik mo-
nitorowania okresu eksploatacji oleju, skon-
sultuj się ze swoim dealerem firmy FIAT.

❒ Więcej informacji na temat lampki żądania
wymiany oleju i wskaźnika monitorowania
okresu eksploatacji oleju, patrz: „Lampka
żądania wymiany oleju (dla modelu z silni-
kiem dieslowskim)” i „Ekran informacyjny”
w punkcie „PANEL PRZYRZĄDÓW”.

WY MIA NA OLE JU 
SIL NI KO WE GO I FIL TRA OLE JU

Spu ścić olej sil ni ko wy, gdy nie jest jesz cze
ochło dzo ny.

❒ Od krę cić ko rek wle wu ole ju.

❒ Umie ścić od po wied ni po jem nik pod
kor kiem spu stu ole ju.

❒ Od krę cić ko rek spu stu ole ju uży wa jąc
od po wied nie go klu cza, na stęp nie spu -
ścić olej sil ni ko wy.

54g091S

Otwórz Za mknij

Olej sil ni ko wy mo że mieć
wy so ką tem pe ra tu rę i spo -

wo do wać opa rze nie pal ca lub rę ki,
gdy zo sta nie po lu zo wa ny ko rek spu -
stu. Za cze kać, aż ko rek ochło dzi się
tak, że bę dzie go moż na do tknąć go -
ły mi rę ka mi.

UWAGA

60g306

Olej sil ni ko wy za rów no no wy
jak i zu ży ty, jest sub stan cją

szko dli wą i nie bez piecz ną; dla te go mu -
si być prze cho wy wa ny, ra zem ze zu ży -
ty mi fil tra mi ole ju, tak aby nie był do -
stęp ny dla dzie ci i zwie rząt, aby
unik nąć kon tak tu lub przy pad ko we go
po łknię cia.

Dłuż szy i czę sty kon takt ze zu ży tym
ole jem sil ni ko wym mo że spo wo do wać
no wo two ry skó ry.

Kon takt przy pad ko wy z ole jem mo że
spo wo do wać po draż nie nia skó ry.

UWAGA

Aby zmniej szyć do mi ni mum
eks po zy cję na ole je zu ży te,

no sić ubra nia o dłu gich rę ka wach i rę -
ka wi ce im pre gno wa ne przed wil go cią
(na przy kład rę ka wi ce do my cia garn -
ków) pod czas wy mia ny ole ju. W ra zie
kon tak tu ole ju ze skó rą, prze myć te
miej sca na tych miast wo dą z my dłem.
Do star czyć do pral ni ubra nia i rze czy
za mo czo ne ole jem.
Zu ży ty olej i fil try mu szą być pod da ne
re cy klin go wi lub uty li zo wa ne zgo nie
z pro ce du ra mi ochro ny śro do wi ska.

UWAGA
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1. Filtr ole ju

2. 3/4 ob ro tu

Mo ment do krę ce nia fil tra ole ju

Wer sje ben zy no we: 3/4 ob ro tu, 
lub 14 Nm (1,4 kgm)

Wer sje Die sel: 28 Nm (2.8 kgm)

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć wy cie ku ole -
ju, spraw dzić, czy filtr jest do krę co ny
szczel nie, uni ka jąc rów no cze śnie nad mier -
ne go je go do krę ce nia.

WY MIA NA FIL TRA OLE JU

❒ Ob ró cić w kie run ku prze ciw nym do ru -
chu wska zó wek ze ga ra filtr ole ju, uży -
wa jąc od po wied nie go klu cza, a na stęp -
nie wy jąć filtr.

❒ Oczy ścić, za po mo cą mięk kiej szmat -
ki, po wierzch nię sty ku na sil ni ku, gdzie
bę dzie mon to wa ny no wy filtr.

❒ Na sma ro wać ole jem sil ni ko wym do oko -
ła uszczel kę z two rzy wa no we go fil tra.

❒ Wkrę cić ręcz nie filtr do mo men tu, aż
uszczel ka fil tra ze tknie się z po wierzch -
nią mon ta żo wą.

1. Po lu zo wać

2. Do krę cić

OSTRZE ŻE NIE Aby za gwa ran to wać pra -
wi dło we do krę ce nie fil tra ole ju, waż ne jest
zi den ty fi ko wa nie pre cy zyj ne po zy cji tej
uszczel ki w fil trze dla pierw sze go ze tknię -
cia się jej z po wierzch nią mon ta żo wą.

❒ Wkrę cić za po mo cą od po wied nie go
klu cza filtr (wy ko nać wy szcze gól nio ne
ob ro ty) od punk tu sty ku z po wierzch -
nią mon ta żo wą (lub do war to ści wy ma -
ga ne go mo men tu).

54g092

(1)

(2)

79J142 54g093

Do krę ce nie (wi dok od stro ny czę ści gór nej fil tra)
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Uzu peł nie nie ole ju i spraw dze nie
wy cie ków

❒ Wlać olej po przez wlew, na stęp nie
wkrę cić ko rek.
Od no śnie przy bli żo nej ilo ści ole ju, od -
nieść się do „Po jem no ści” w roz dzia le
„DA NE TECH NICZ NE”.

❒ Uru cho mić sil nik, spraw dza jąc z uwa gą
ewen tu al ne wy cie ki w po bli żu fil tra ole -
ju i kor ka spu stu. Utrzy my wać pra cu -
ją cy sil nik zmie nia jąc ob ro ty przez przy -
naj mniej 5 mi nut.

❒ Wy łą czyć sil nik i za cze kać przy naj mniej
5 mi nut, na stęp nie spraw dzić po now nie
po ziom i ewen tu al nie uzu peł nić. Spraw -
dzić po now nie ewen tu al ne wy cie ki.

OSTRZE ŻE NIA

❒ Przy wy mia nie ole ju za le ca się uży wać
fil tra ory gi nal ne go Fia ta. Gdy zo sta nie
ku pio ny filtr in ny, spraw dzić czy je go ja -
kość jest od po wied nia i prze strze gać in -
struk cji pro du cen ta.

❒ Wy cie ki ole ju w stre fie obok fil tra lub
kor ka spu stu wska zu ją na nie pra wi dło wy
mon taż lub uszko dze nie uszczel ki. Gdy
zo sta ną roz po zna ne wy cie ki i nie zo sta -
ną usu nię te po pra wi dło wym do krę ce niu
fil tra, zwró cić się do ASO Fia ta.

OLEJ PRZE KŁA DNIO WY

OLEJ MA NU AL NEJ SKRZY NI BIE GÓW/
OLEJ ZE SPO ŁU PRZE KŁAD NI
(4WD)/OLEJ ME CHA NI ZMU 
RÓŻ NI CO WE GO TYL NE GO (4WD)

Uzu peł nia jąc po ziom ole ju uży wać ole ju
wła ści we go ty pu i lep ko ści, jak po ka za no
na po niż szych ry sun kach.

Usilnie zalecamy stosowanie:

TUTELA CAR XVI LD, SAE 75W-80, API
GL-4, FIAT 9.55550-MZ5, Contractual
Technical Reference N° F921.B10. Olej
syntetyczny dla ręcznych skrzyń biegów ty-
pu transaxle dla silników benzynowych i
dieslowskich.

Olej dla ma nu al nych skrzyń bie gów
w wer sjach ben zy no wych (API GL -4)

C
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o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

80W-90

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80, 75W-85, 75W-90

80J2147

80J2087

Sprawdzanie poziomu oleju
przekładniowego

Ręczna skrzynia biegów typu
transaxle

W celu sprawdzenia poziomu oleju prze-
kładniowego użyj następującej procedu-
ry:

❒ Zaparkuj pojazd na równej poziomej
powierzchni, z zaciągniętym hamulcem
postojowym. Następnie wyłącz silnik.

❒ Zdejmij korek wlewowy oleju ((1) lub
(2)).

Usilnie zalecamy stosowanie:

Oleju do przekładni hipoidalnych 
TUTELA W90/M - DA, SAE 80W-90, 
API GL-5, dla układów przenoszenia na-
pędu i mechanizmu różnicowego osi tyl-
nej (wersje 4WD).

Olej dla ze spo łów prze kład ni (4WD)
Olej dla tyl nych me cha ni zmów 
róż ni co wych (4WD) (olej dla kół 
zę ba tych hi po idal nych API GL -5)
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OSTRZE ŻE NIE Do krę ca jąc ko rek, na sma -
ro wać uszczel nia czem Loc ti te 510 lub in -
nym po dob nym uszczel nia czem gwint kor -
ka, aby unik nąć wy cie ków ole ju.

Wy mia na ole ju w skrzy ni bie gów

Ta ope ra cja wy ma ga pro ce du ry, ma te ria -
łów i na rzę dzi spe cy ficz nych; dla te go zwró -
cić się do ASO Fia ta.

(1)

(2)

79J143

Ma nu al na skrzy nia bie gów

Po jeź dzie sa mo cho du, olej
mo że mieć tem pe ra tu rę tak

wy so ką, że mo że spo wo do wać opa rze -
nia. Za cze kać, aż ko rek wle wu ole ju
ochło dzi się tak, aby moż na go do tknąć
go łą rę ką, przed spraw dze niem ole ju
skrzy ni bie gów.

UWAGA

❒ Wyczuj dłonią wewnętrzną powierzch-
nię otworu. Jeśli poziom oleju sięga dol-
nej części otworu na korek, oznacza to,
że poziom oleju jest prawidłowy. W ta-
kim przypadku ponownie załóż korek.

❒ W przypadku niskiego poziomu oleju
dolej oleju przekładniowego przez
otwór na korek wlewowy ((1) lub (2)),
aż poziom oleju dosięgnie dolnej części
otworu na korek wlewowy, po czym
ponownie załóż korek.

Mo ment do krę ce nia kor ka wle wu
i kon tro li po zio mu (1) i (2)
Ma nu al na skrzy nia bie gów/Ze spół
prze kład ni:
21 Nm (2,1 kgm)
Tyl ny me cha nizm róż ni co wy:
23 Nm (2,3 kgm)

UWA GA Aby spraw dzić olej ze spo łu prze -
kład ni (4WD) zwró cić się do ASO Fia ta,
po nie waż ko niecz ne jest uży cie na rzę dzi,
ma te ria łów i pro ce dur spe cjal nych 

(2)

79j005

Tyl ny me cha nizm róż ni co wy (4WD)

OLEJ 
AU TO MA TYCZ NEJ
SKRZY NI BIE GÓW (AT)

SPE CY FI KA CJE OLE JU

Skon tak to wać się z ASO Fia ta, aby uzy skać
in for ma cje o pra wi dło wym ty pie ole ju,
któ re go na le ży użyć.

KON TRO LA PO ZIO MU OLE JU

OSTRZE ŻE NIE Jaz da z nad mier na ilo ścią
lub zu ży tym ole jem mo że uszko dzić skrzy -
nię bie gów.

Kon tro lo wać po ziom ole ju w au to ma tycz -
nej skrzy ni bie gów w nor mal nej tem pe -
ra tu rze funk cjo no wa nia.

Aby spraw dzić po ziom ole ju:

❒ Aby roz grzać olej skrzy ni bie gów, wy -
ko nać jaz dę sa mo cho dem lub uru cho -
mić sil nik i po zo sta wić na bie gu ja ło -
wym, aż wskaź nik tem pe ra tu ry wska że
nor mal ną tem pe ra tu rę funk cjo no wa nia.

❒ Je chać jesz cze sa mo cho dem dal sze 10 mi -
nut.

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dzeń
au to ma tycz nej skrzy ni bie gów sa mo cho -
du, nie uży wać ni gdy in ne go ole ju niż za -
le ca ny przez ASO Fia ta.
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UWA GA Nie spraw dzać po zio mu ole ju po
prze je cha niu dłu gie go dy stan su z wy so ką
pręd ko ścią, po jeź dzie sa mo cho du w ru -
chu miej skim w wy so kich tem pe ra tu rach
lub gdy sa mo chód ho lo wał przy cze pę. Za -
cze kać, aż olej się ochło dzi (oko ło 30 mi -
nut) w prze ciw nym ra zie wska za nie po zio -
mu ole ju nie bę dzie pra wi dło we.

❒ Za par ko wać sa mo chód na pła skiej na -
wierzch ni.

❒ Za cią gnąć ha mu lec po sto jo wy i na stęp -
nie uru cho mić sil nik przy dźwi gni zmia -
ny bie gów w po zy cji „P” (Par ko wa nie).
Po zo sta wić sil nik pra cu ją cy na bie gu ja -
ło wym dwie mi nu ty i utrzy mać go na
bie gu ja ło wym pod czas spraw dza nia po -
zio mu ole ju.

❒ Przy trzy mu jąc na ci śnię ty no gą pe dał ha -
mul ca, prze su nąć dźwi gnię zmia ny bie -
gów we wszyst kie po zy cje za trzy mu jąc
się na każ dej przez trzy se kun dy. Na -
stęp nie prze su nąć dźwi gnię w po zy cję
„P” (Par ko wa nie).

❒ Uchwyt wskaź ni ka po zio mu ole ju sil -
ni ko we go au to ma tycz nej skrzy ni bie -
gów (A/T) jest ko lo ru czer wo ne go lub
po ma rań czo we go, aby ła two go od szu -
kać. Wy jąć wskaź nik, oczy ścić go i wło -
żyć po now nie do opo ru w gniaz do.

❒ Spraw dzić obie stro ny wskaź ni ka i od -
czy tać po ziom dol ny. Po ziom ole ju mu -
si być za war ty po mię dzy dwo ma zna ka -
mi w sek to rze „HOT” znaj du ją cym się
na wskaź ni ku.

1. FULL HOT
2. LOW HOT
3. Punkt dol ny = po ziom ole ju

❒ Wle wać wy ma ga ny olej wy łącz nie przez
otwór wskaź ni ka, aby uzu peł nić olej
skrzy ni bie gów do po zio mu pra wi dło -
we go.

OSTRZE ŻE NIE Po spraw dze niu lub uzu -
peł nie niu po zio mu ole ju, wło żyć wskaź nik
do opo ru.

WY MIA NA OLE JU

Aby wy ko nać tą ope ra cję, ko niecz ne są
spe cjal ne pro ce du ry, ma te ria ły i na rzę dzia,
za le ca się zle cić ja do wy ko na nia w ASO
Fia ta.

63J125 52KM144

(1)
(2)

(3) (1)

(2)

(3)

54G317

Pod czas prze su wa nia dźwi gni
zmia ny bie gów, przy trzy my -

wać na ci śnię ty pe dał ha mul ca, aby
unik nąć przy pad ko we go ru sze nia sa -
mo cho du.

UWAGA
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56KN090

Wer sje ben zy no we

LOW

FULLFULLFULL

79JM015

Wer sje Die selPŁYN CHŁO DZĄ CY
SIL NIK

WY BÓR PŁY NU 
CHŁO DZĄ CE GO

Aby za gwa ran to wać opty mal ne osią gi
i dłu gą ży wot ność sil ni ka, za le ca się uży -
wać PA RA FLUUP.

Ten typ pły nu chło dzą ce go jest ide al ny dla
ukła du chło dze nia sa mo cho du, gdyż:

❒ Umoż li wia utrzy ma nie od po wied niej
tem pe ra tu ry sil ni ka.

❒ Za pew nia od po wied nie za bez pie cze nie
przed za mar z nię ciem i od pa ro wa niem.

❒ Za pew nia opty mal ne za bez pie cze nie
przed ko ro zją i rdzą.

Uży cie nie od po wied nie go pły nu chło dzą -
ce go mo że uszko dzić układ chło dze nia
w sa mo cho dzie. ASO Fia ta mo że po móc
do brać naj bar dziej od po wied ni płyn chło -
dzą cy.

OSTRZE ŻE NIE Ewen tu al ne mu uszko dze -
niu ukła du chło dze nia moż na za po biec
prze strze ga jąc na stę pu ją cych za le ceń:

❒ Uży wać za wsze pły nu chło dzą ce go
o pra wi dło wej ja ko ści, nie si li ko no we -
go na ba zie gli ko ety le nu, roz pusz czo ne -
go w wo dzie de sty lo wa nej i od po wied -
nim stę że niu.

❒ Spraw dzić, czy roz cień cze nie wy no si po
50% pły nu chło dzą ce go i wo dy de sty lo -
wa nej, a w żad nym przy pad ku nie prze -
kra cza 70%. Stę że nie wyż sze od tej
war to ści spo wo du je pro ble my prze -
grza nia.

❒ Nie uży wać czy ste go pły nu chło dzą ce -
go lub sa mej wo dy.

❒ Nie uzu peł niać in ny mi do dat ka mi lub
pły na mi ochron ny mi. Mo gą nie być
kom pa ty bil ne z ukła dem chło dze nia.

❒ Nie mie szać róż nych ty pów pod sta wo -
wych pły nów chło dzą cych. W prze ciw -
nym przy pad ku ry zy ku je się przed wcze -
snym zu ży ciem uszcze lek i/lub po waż nym
prze grza niem i uszko dze niem sil ni ka. 
Jednak  dopuszczalne jest napełnianie do
20% pojemności maksymalnej układu
PA RA FLUUP o kolorze innym niż bar-
wa podstawowego płynu chłodzącego.

SPRAW DZE NIE PO ZIO MU 
PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO

Po ziom pły nu chło dzą ce go mu si być spraw -
dza ny w zbior ni ku wy rów naw czym, nie
w chłod ni cy. Po ziom pły nu chło dzą ce go
w zim nym sil ni ku mu si za wie rać się po mię -
dzy od nie sie nia mi „FULL” e „LOW”.
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UZU PEŁ NIA NIE PŁY NY 
CHŁO DZĄ CE GO

Płyn chło dzą cy sil ni ka jest
tok sycz ny i tru ją cy w przy -

pad ku je go po łknię cia lub wdy cha nia.
Nie po ły kać pły nu prze ciw za ma rza niu
lub pły nu chło dzą ce go. W przy pad ku
po łknię cia nie po wo do wać wy mio tów.
Skon tak to wać się na tych miast z cen -
trum me dycz nym lub le ka rzem. Uni -
kać wdy cha nia mgły lub par go rą cych;
w tym przy pad ku, za in te re so wa ny po -
wi nien wyjść na ze wnątrz. W przy pad -
ku kon tak tu pły nu chło dzą ce go z ocza -
mi, prze myć je du żą ilo ścią wo dy
i skon tak to wać się z le ka rzem. Myć rę -
ce ob fi cie wo dą przy pra cy z ty mi pro -
duk ta mi. Te roz two ry mo gą być tok -
sycz ne tak że dla zwie rząt. Z te go
wzglę du mu szą być prze cho wy wa ne
szczel nie i nie do stęp ne dla dzie ci
i zwie rząt.

UWAGA
OSTRZE ŻE NIA

❒ Uży wa na mie sza ni na mu si za wie rać płyn
prze ciw za ma rza niu do 50%.

❒ Gdy prze wi du je się, że mi ni mal na tem -
pe ra tu ra oto cze nia w miej scu uży wa nia
sa mo cho du spad nie po ni żej –35°C
(–31°F), stę że nie pły nu prze ciw za ma -
rza niu mu si być wyż sze (do 60%); zwra -
cać uwa gę na in struk cje po da ne na opa -
ko wa niu pły nu prze ciw za ma rza niu.

❒ Po za krę ce niu kor ka na zbior ni ku,
strzał ka na kor ku po win na po kryć się
ze strzał ką na zbior ni ku. Nie prze strze -
ga nie tej pro ce du ry mo że spo wo do wać
wy ciek pły nu chło dzą ce go.

Bar dzo nie bez piecz ne jest od -
krę ca nie kor ka zbior ni ka wy -

rów naw cze go, gdy tem pe ra tu ra pły nu
chło dzą ce go jest wy so ka, po nie waż płyn
i pa ra pły nu są pod ci śnie niem i mo gą
spo wo do wać ob ra że nia. Przed od krę ce -
niem kor ka za cze kać, aż tem pe ra tu ra
pły nu chło dzą ce go zmniej szy się.

UWAGA

Je że li po ziom pły nu chło dzą ce go znaj du je
się po ni żej na pi su „LOW”, na le ży go uzu -
peł nić. 

Za cze kać, aż sil nik ochło dzi się, od krę cić
ko rek ob ra ca jąc go w kie run ku prze ciw -
nym do ru chu wska zó wek ze ga ra wol no,
aby roz ła do wać ci śnie nie. Uzu peł nić płyn
chło dzą cy do osią gnię cia na pi su „FULL”.
Uwa żać, aby go nie prze kro czyć.
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WY MIA NA PŁY NU 
CHŁO DZĄ CE GO

79j007

❒ Pod nieść zbior nik tak, aby go wy jąć, na -
stęp nie opróż nić cał ko wi cie.

❒ Po lu zo wać ko rek spu stu za mo co wa ny
w dol nej czę ści chłod ni cy, na stęp nie
spu ścić płyn chło dzą cy do od po wied -
nie go po jem ni ka.

❒ Za mon to wać po now nie zbior nik, na peł -
nić go pły nem chło dzą cym do osią gnię -
cia zna ku od nie sie nia „FULL”.

❒ Do krę cić ko rek spu stu na chłod ni cy.

❒ Na peł nić po now nie chłod ni cę pły nem
chło dzą cym, na stęp nie za krę cić ko rek
na chłod ni cy.

❒ Po na peł nie niu, po zo sta wić sil nik pra cu -
ją cy na bie gu ja ło wym na oko ło 2-3 mi -
nu ty, tak, aby wy eli mi no wać po wie trze
z ukła du chło dze nia.

❒ Wy łą czyć sil nik.

60a212

❒ Spraw dzić po now nie po ziom pły nu
chło dzą ce go w chłod ni cy. Je że li po ziom
jest nie wy star cza ją cy, uzu peł nić go pły -
nem chło dzą cym.

OSTRZE ŻE NIE Płyn chło dzą cy mu si być
wy mie nio ny w sa mo cho dzie sto ją cym na
pła skiej po wierzch ni.

Dla wer sji Die sel

Za le ca się wy ko nać wy mia nę pły nu chło -
dzą ce go w ASO Fia ta.

Nie bez piecz ne jest od krę ca nie
kor ka z chłod ni cy, gdy tem pe -

ra tu ra pły nu chło dzą ce go jest wy so ka,
po nie waż mo że wy do stać się wrzą cy
płyn i pa ra pod ci śnie niem. Przed od -
krę ce niem kor ka za cze kać, aż tem pe -
ra tu ra pły nu chło dzą ce go ob ni ży się.

UWAGA

Dla wer sji ben zy no wych

❒ Od krę cić, przy zim nym sil ni ku, ko rek
chłod ni cy ob ra ca jąc go wol no w le wo do
mo men tu usły sze nia dźwię ku „za trza -
sku”. Nie na ci ska jąc w dół ob ró cić ko rek.
Za cze kać na zmniej sze nie się ci śnie nia,
na stęp nie na ci snąć ko rek w dół i kon ty -
nu ować ob ra ca nie w kie run ku prze ciw -
nym do ru chu wska zó wek ze ga ra.
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FILTR PO WIE TRZA

Filtr po wie trza za tka ny ku rzem zwięk sza
opór przy za sy sa niu po wie trza, zmniej sza -
jąc osią gi sil ni ka, zwięk sza jąc jed no cze śnie
zu ży cia pa li wa.

Dla wersji benzynowych

OSTRZE ŻE NIE Sil ni czek pom py spry ski -
wa czy szyb przy bra ku pły nu w zbior ni ku
szyb mo że się uszko dzić.

79j091

Przed nie i tyl nePŁYN SPRY SKI WA CZY
SZYB

Spraw dzać, czy płyn spry ski wa czy szyb jest
w zbior ni ku, uzu peł niać okre so wo pły nem
TU TE LA PRO FES SIO NAL SC35, ewen tu -
al nie roz pusz czo nym z wo dą.

Nie uży wać pły nu nie za ma -
rza ją ce go z chłod ni cy do

spry ski wa czy szyb. Mo że to po waż nie
zmniej szyć wi docz ność, je że li zo sta nie
spry ska na nim szy ba przed nia a tak -
że uszko dzić la kier sa mo cho du.

UWAGA

Nie po dró żo wać z pu stym
zbior ni kiem pły nu do spry ski -

wa czy: dzia ła nie spry ski wa czy szyb jest
bar dzo waż ne, po nie waż po pra wia wi -
docz ność.

UWAGA

Nie któ re do dat ki w han dlu
do 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 spo wo do wać po żar.

UWAGA
(4)

(5)

(1)

(2) (3)
(2)

79JF020

Aby wy jąć wkład fil tra po wie trza:

❒ Odłą czyć tu le ję wlo tu (1) od fil tra po -
wie trza.

❒ Odkręcić śruby (2), poluzować śrubę (3)
i podnieść bezpośrednio obudowę filtra
powietrza (4).

OSTRZE ŻE NIE Gdy pod no si się obu do -
wę fil tra po wie trza, zwra cać uwa gę, aby nie
ude rzyć wskaź ni ka po zio mu ole ju sil ni ko -
we go (5) i uszko dzić go. 
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(1)

80JM125

79jM016

78J179

Pra wi dło wo Błęd nie

❒ Odłą czyć opa ski bocz ne i wy jąć wkład
fil tra z obu do wy fil tra po wie trza. Je że li
wkład fil tra jest za bru dzo ny, wy mie nić
go na no wy.

Dla wersji diesel

ŚWIE CE ZA PŁO NO WE
(wer sje ben zy no we)

Świe ce za pło no we ni klo we (tra dy cyj ne):
spraw dzać okre so wo świe ce za pło no we,
aby roz po znać ewen tu al ne osa dza nie się na -
ga ru wę gla. Aku mu la cja wę gla na świe cach
za pło no wych unie moż li wia wy twa rza nie
moc nych iskier.

Eli mi no wać na gar wę gla za po mo cą szczot -
ki me ta lo wej, na stęp nie wy re gu lo wać od -
le głość po mię dzy elek tro da mi.

Aby uzy skać do stęp do świec za pło no wych:

❒ Po lu zo wać trzy śru by (1), na stęp nie wy -
jąć ze spół fil tra po wie trza.

❒ Ewen tu al nie odłą czyć ko nek tor (2) na ci -
ska jąc rów no cze śnie za czep blo ku ją cy.

❒ Okrę cić śru by kap tur ków świec za pło -
no wych.

❒ Wy jąć kap tur ki świec.

UWA GA Po za mon to wa niu, spraw dzić, czy
prze wo dy, złącz ki, uszczel ka ze spo łu fil tra
po wie trza i pod kład ki za mon to wa ne zo sta -
ły pra wi dło wo.

80JM067

Poluzować śruby i wyjąć wkład filtra z obu-
dowy filtra powietrza. Jeśli wkład filtra jest
zabrudzony, wymienić go na nowy.
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Od le głość po mię dzy elek tro da mi „a”:
K16HPR -U11
SIL FR6A 11
1,0 – 1,1 mm

OSTRZE ŻE NIE Wy mie nia jąc świe ce za -
pło no we, uży wać za wsze świec mar ki i ty -
pu po da ne go dla te go sa mo cho du. Je że li
cho dzi o ty py świec, od nieść się do roz -
dzia łu „DA NE TECH NICZ NE”. Je że li za -
mie rza się użyć świe cy za pło no wej in nej
mar ki niż za le ca ne, skon tak to wać się
z ASO Fia ta.

54g106

OSTRZE ŻE NIA

❒ Odłą cza jąc prze wo dy od świec za pło -
no wych, trzy mać za kap tur ki, a nie za
prze wo dy. W prze ciw nym ra zie moż na
uszko dzić prze wo dy.

❒ Pod czas czyn no ści ob słu go wych na
świe cach za pło no wych iry do wo/pla ty -
no wych (świe ce o elek tro dzie cen tral -
nej cien kiej), uni kać do ty ka nia elek tro -
dy cen tral nej, po nie waż ła two moż na ją
uszko dzić.

60g160S

Po lu zo wać

Do krę cić

OSTRZE ŻE NIA

❒ Po za mon to wa niu, świe ce mu szą być
wkrę co ne ręcz nie, aby unik nąć uszko -
dze nia gwin tu. Do krę cić klu czem dy na -
mo me trycz nym do 25 Nm (2.5 kgm).
Za po biec, aby żad ne ob ce cia ła nie wpa -
dły do sil ni ka po przez otwo ry świec,
pod czas ich wy mon to wy wa nia.

❒ Uni kać ab so lut nie sto so wa nia świec
o nie pra wi dło wych wy mia rach gwin tów.
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UWA GA Je że li sil nik wy po sa żo ny jest
w wiąz kę prze wo dów za pło no wych ty pu
prze wo dy wy so kie go na pię cia i wy stę pu -
ją pro ble my z za pło nem świec (np. utrud -
nio ne uru cho mie nie sil ni ka, utra ta osią -
gów, itp.) przy czy ny na le ży szu kać nie tyl ko
w świe cach za pło no wych, ale tak że
w uszko dze niu prze wo dów za pło no wych
(ge ne ral nie po wy żej 80 000 km lub 5 lat
uży wa nia). Gdy wy mia na świec za pło no -
wych nie roz wią że pro ble mu, skon tro lo -
wać wiąz kę prze wo dów za pło no wych i ca -
ły układ za pło no wy w ASO Fia ta.

FILTR PA LI WA
(wer sje die sel)

Filtr pa li wa dzia ła rów nież ja ko se pa ra tor
wo dy.

Gdy lamp ka sy gna li za cyj na fil tra pa li wa za -
pa li się, spu ścić wo dę z fil tra. Aby spu ścić
wo dę:

❒ Umie ścić po jem nik lub du żą szma tę pod
dy szą spusz cza nia wo dy z fil tra pa li wa.

❒ Po lu zo wać po krę tło spu stu (1). Wo da
zo sta nie spusz czo na.

❒ Do krę cić po krę tło, gdy w miej sce wo -
dy za cznie wy pły wać olej na pę do wy.

❒ Do krę cić po krę tło spu stu.

(1)

79J147
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UWA GA W sa mo cho dach z ha mul ca mi
tar czo wy mi, nor mal ne jest, że po ziom pły -
nu spa da stop nio wo w mia rę zu ży wa nia się
kloc ków ha mul co wych.

HA MUL CE

PŁYN HA MUL CO WY

Spraw dzić po ziom pły nu ha mul co we go wi -
zu al nie na zbior ni ku w ko mo rze sil ni ka.
Spraw dzić, czy po ziom pły nu za wie ra się
po mię dzy zna ka mi od nie sie nia „MAX”
i „MIN”. Je że li po ziom jest w po bli żu zna -
ku od nie sie nia „MIN” uzu peł nić pły nem
ha mul co wym TU TE LA TOP 4 SAE J1704
lub DO T4 do osią gnię cia po zio mu „MAX”. 79j148

Nie prze strze ga nie po niż szych
in struk cji mo że spo wo do wać

ob ra że nia osób, lub po waż ne uszko -
dze nie ukła du ha mul co we go.

– Je że li płyn ha mul co wy w zbior ni ku
spad nie po ni żej okre ślo ne go po zio mu,
za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na ha -
mul ców w ze sta wie wskaź ni ków (przy
sil ni ku uru cho mio nym i ha mul cu ręcz -
nym cał ko wi cie zwol nio nym). Je że li
lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się,
skon tak to wać się na tych miast z ASO
Fia ta, aby spraw dzić układ ha mul co wy.

– Szyb ki uby tek pły nu ozna cza wy ciek
z ukła du ha mul co we go. W tym przy -
pad ku, na le ży jak naj szyb ciej skon tro -
lo wać układ w ASO Fia ta.

UWAGA
– Płyn ha mul co wy mo że spo -
wo do wać ob ra że nia oczu

i uszko dze nie po wierzch ni la kie ru.
Zwra cać mak sy mal ną uwa gę pod czas
na peł nia nia zbior ni ka.

– Nie uży wać pły nów ha mul co wych in -
nych niż pły ny SAE J1704 lub DO T4.
Nie uży wać pły nów od zy ska nych lub
pły nów prze cho wy wa nych w po jem ni -
kach sta rych lub nie szczel nych. Bar dzo
waż ne jest, aby cia ła ob ce lub in ne pły -
ny nie pe ne tro wa ły do zbior ni ka pły nu
ha mul co we go.

UWAGA

Płyn ha mul co wy jest tok sycz -
ny lub tru ją cy w przy pad ku

po łknię cia, a tak że nie bez piecz ny
w przy pad ku kon tak tu ze skó rą lub
z ocza mi. W przy pad ku po łknię cia nie
po wo do wać wy mio tów. Skon tak to wać
się na tych miast z cen trum me dycz nym
lub le ka rzem. W przy pad ku kon tak tu
pły nu z ocza mi, prze myć je du żą ilo -
ścią wo dy i skon tak to wać się z le ka -
rzem. Myć rę ce ob fi cie wo dą przy pra -
cy z tym pro duk tem. Płyn ha mul co wy
mo że być tok sycz ny tak że dla zwie -
rząt. Z te go wzglę du mu si być prze cho -
wy wa ny szczel nie i nie do stęp ny dla
dzie ci i zwie rząt.

UWAGA
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Zmie rzyć, przy uru cho mio nym sil ni ku od -
le głość po mię dzy pe da łem ha mul ca i pod -
ło gą: na ci ska jąc pe dał z si łą oko ło 30 kg.
Wy ma ga na od le głość mi ni mal na zo sta ła
wy szcze gól nio na. Po nie waż układ ha mul -
co wy w sa mo cho dzie jest ty pu sa mo re gu -
la cyj ne go, nie jest prze wi dzia na re gu la cja
pe da łu.

Je że li od le głość po mię dzy pe da łem ha mul -
ca i pod ło gą jest mniej sza od wy ma ga nej
od le gło ści mi ni mal nej, spraw dzić sa mo -
chód w ASO Fia ta.

UWA GA Mie rząc od le głość po mię dzy pe -
da łem ha mul ca i pod ło gą nie moż na brać
pod uwa gę gru bo ści dy wa ni ka.

PE DAŁ HA MUL CA

Spraw dzić, czy pe dał ha mul ca za trzy mu je
się w punk cie prze wi dzia nym i czy nie jest
„mięk ki” w mo men cie, gdy zo sta nie na ci -
śnię ty. W prze ciw nym ra zie spraw dzić
układ ha mul co wy w ASO Fia ta. W ra zie
wąt pli wo ści do ty czą cych sko ku pe da łu ha -
mul ca, wy ko nać kon tro lę w na stę pu ją cy
spo sób:

Od le głość mi ni mal na po mię dzy
pe da łem i pod ło gą („a”): 
40 mm

54g108 60g104S

Gdy w ukła dzie ha mul co wym
wy stą pi jed na z uste rek po da -

nych po ni żej, spraw dzić na tych miast sa -
mo chód w ASO Fia ta.

– Nie wy star cza ją ca spraw ność ha mul -
ców

– Ha mo wa nie nie re gu lar ne (ha mul ce nie
dzia ła ją w spo sób jed no li ty na wszyst kie
ko ła).

– Nad mier ny skok pe da łu.

– Opór przy ha mo wa niu

– Nad mier ny ha łas

– Pul sa cje pe da łu (pod czas ha mo wa nia).

UWAGA
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UKŁAD KIE ROW NI CZY

Luz kie row ni cy („c”):
0 – 30 mm

Spraw dzić luz kie row ni cy ob ra ca jąc ją de -
li kat nie z le wej do pra wej stro ny i zmie -
rzyć cał ko wi te prze su nię cie przed wy czu -
ciem lek kie go opo ru. Luz mu si za wie rać
się po mię dzy po da ny mi war to ścia mi.

Spraw dzić, czy kie row ni ca ob ra ca się ła two
bez za cięć cał ko wi cie w pra wo i w le wo
i prze je chać wol no na te re nie otwar tym.
W przy pad ku, gdy luz nie mie ści się w po -
da nych war to ściach lub wy stą pi ja ki kol wiek
in ny przy pa dek nie pra wi dło wo ści, spraw -
dzić układ kie row ni czy w ASO Fia ta.

HA MU LEC RĘCZ NY

Ząb za trzy ma nia („b”): 4° – 9°
Si ła wy wie ra na na dźwi gnię (1): 
200 Nm (20 kgm)

Spraw dzić pra wi dło we wy re gu lo wa nie ha -
mul ca ręcz ne go li cząc ilość sko ków zę bów
za trzy my wa nia po cią ga jąc wol no w gó rę
dźwi gnię ha mul ca ręcz ne go do mo men tu
za cią gnię cia mak sy mal ne go. Dźwi gnia ha -
mul ca mu si za trzy mać się po mię dzy po da -
ny mi ilo ścia mi zę bów i ko ła tyl ne mu szą
za blo ko wać się. W przy pad ku nie pra wi dło -
we go wy re gu lo wa nia ha mul ca ręcz ne go,
lub je że li ha mul ce sta wia ją opór po cał -
ko wi tym od blo ko wa niu dźwi gni, spraw dzić
i/lub wy re gu lo wać ha mu lec ręcz ny w ASO
Fia ta.

54g109

“c”�

80JM008
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OPO NY

Wy ma ga ne ci śnie nia w opo nach przed nich
i tyl nych w sa mo cho dzie po da ne są na od -
po wied niej ety kie cie. Ci śnie nia pom po wa -
nia w opo nach przed nich i tyl nych mu szą
od po wia dać wska za nym war to ściom.

Po da ne war to ści nie do ty czą do jaz do we -
go ko ła za pa so we go.

KON TRO LA CI ŚNIE NIA 
W OPO NACH

Spraw dzać opo ny w sa mo cho dzie przy naj -
mniej raz na mie siąc w spo sób opi sa ny po -
ni żej:

❒ Spraw dzać ci śnie nie w opo nach za po -
mo cą od po wied nie go ma no me tru, wy -
ko nu jąc ewen tu al nie re gu la cję. Spraw -
dzić tak że ci śnie nie w ko le za pa so wym.

PE DAŁ SPRZĘ GŁA

KON TRO LA PE DA ŁU I PŁY NU

Spraw dzać od cza su do cza su pra wi dło we
funk cjo no wa nie pe da łu sprzę gła, a tak że
po ziom pły nu sprzę gło we go w zbior ni ku.
Gdy wy czu je my opór sprzę gła, przy na ci -
ska niu na pe dał sprzę gła do opo ru, spraw -
dzić sprzę gło w ASO Fia ta. Je że li po ziom
jest w po bli żu zna ku od nie sie nia „MIN”
uzu peł nić pły nem ha mul co wym TU TE LA
TOP 4 SAE J1704 lub DO T4 do osią gnię -
cia po zio mu „MAX”.

79j148

54g307
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1. Wskaź nik zu ży cia bież ni ka

2. Od nie sie nie wskaź ni ka

❒ Spraw dzać, czy głę bo kość row ka bież ni -
ka nie jest mniej sza od 1,6 mm. W tym
ce lu opo ny wy po sa żo ne są w od po wied -
nie wskaź ni ki zu ży cia bież ni ka we wnątrz
row ków. Gdy wskaź nik po ja wi się na po -
wierzch ni bież ni ka, po zo sta ła głę bo kość
row ka bież ni ka jest rów na lub niż sza od
1,6 mm i opo na mu si być wy mie nio na.

❒ Spraw dzić ewen tu al ne ist nie ją ce zu ży -
cie, pęk nię cia lub uszko dze nia in ne go
ty pu. Opo ny, któ re wy ka zu ją pęk nię cia
lub in ne uszko dze nia mu szą być wy mie -
nio ne. Gdy opo na wy ka zu je śla dy nie -
pra wi dło we go zu ży cia, skon tro lo wać ją
w ASO Fia ta.

❒ Spraw dzać, czy śru by kół nie są po lu zo -
wa ne.

❒ Spraw dzać, czy w opo nach nie znaj du -
ją się wbi te gwoź dzie, ostre ka mie nie
lub in ne przed mio ty.

54g136

– Ci śnie nie w opo nach mu si
być spraw dza ne w opo nach

zim nych. W prze ciw nym ra zie, ist nie -
je ry zy ko uzy ska nia war to ści nie praw -
dzi wych.

– Spraw dzać od cza su do cza su ci śnie -
nie w opo nie, pom pu jąc stop nio wo
opo nę, do mo men tu uzy ska nia war to -
ści wy ma ga nej.

– Nie pom po wać opon do war to ści ci -
śnie nia zbyt wy so kiej lub zbyt ni skiej.
Nie pra wi dło we ci śnie nie w opo nie mo -
że być przy czy ną nie re gu lar ne go za -
cho wa nia się sa mo cho du na dro dze,
lub spo wo do wać prze su nię cie się ob rę -
czy na kra wędź opo ny, z kon se kwen -
cją ry zy ka wy pad ku i uszko dze nia opo -
ny lub ob rę czy.
Nad mier ne ci śnie nie mo że spo wo do -
wać ro ze rwa nie opo ny, z ry zy kiem wy -
pad ku i po waż nych ob ra żeń osób. 
Po nad to mo że być przy czy ną nie re gu -
lar ne go za cho wa nia się sa mo cho du na
dro dze, co po cią ga za so bą ry zy ko wy -
pad ków.

UWAGA

Ude rze nia o brze gi kra węż ni -
ków lub przy pad ko we prze -

szko dy (ka mie nie lub gła zy) mo gą uszko -
dzić opo nę i zmie nić usta wie nie kół.
Z te go po wo du spraw dzać okre so wo
opo ny i usta wie nie kół w ASO Fia ta.

UWAGA
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OSTRZE ŻE NIE Wy mia na opon ory gi nal -
nych na opo ny o wy mia rach in nych mo że
spo wo do wać nie pra wi dło we od czy ty
pręd ko ścio mie rza lub licz ni ka ki lo me trów.
Skon tak to wać się z ASO Fia ta przed za -
ku pem opon o wy mia rach in nych niż ory -
gi nal ne.

OSTRZE ŻE NIE W mo de lach z na pę dem
in te gral nym (4WD), wy mia na opon na in -
ne o róż nych wy mia rach lub uży cie czte -
rech opon róż nych ma rek, mo że spo wo -
do wać uszko dze nie na pę du.

PRZE ŁO ŻE NIE OPON

Aby unik nąć nie re gu lar ne go zu ży wa nia się
opon i prze dłu żyć ich ży wot ność, wy ko -
nać prze ło że nie kół jak po ka za no na ry sun -
ku. Ta kie prze kła da nie na le ży wy ko ny wać,
co 10.000 km (6.000) mil). Po wy ko na niu
prze ło że nia, wy re gu lo wać ci śnie nie w opo -
nach przed nich i tyl nych zgod nie z war -
to ścia mi po da ny mi na od po wied niej ety -
kie cie.

– W Wa szym sa mo cho dzie za -
mon to wa ne są opo ny o tym

sa mym ty pie i wy mia rach, w ten spo -
sób gwa ran tu je się pra wi dło wą ak cję
skrę ca nia i opty mal ną kon tro lę pro wa -
dze nia sa mo cho du. Nie mon to wać
opon o róż nych ty pach i wy mia rach na
ko ła w sa mo cho dzie. Typ i wy mia ry
opon mu szą od po wia dać wy łącz nie
tym prze pi sa nym przez Fia ta, ja kie są
na wy po sa że niu se ryj nym lub opcjo nal -
nie w sa mo cho dzie.

– Wy mia na kół i opon w sa mo cho dzie
na in ne ko ła i opo ny do stęp ne na ryn -
ku mo że spo wo do wać od czu wal ną
zmia nę cha rak te ry styk skrę ca nia
i przy czep no ści do dro gi sa mo cho du.

– Z te go wzglę du, mu szą być uży wa ne
wy łącz nie po łą cze nia ko ła -opo ny apro -
bo wa ne przez Fia ta ja ko wy po sa że nie
se ryj ne lub opcjo nal ne sa mo cho du.

UWAGA

54g114

Prze ło że nie 4 opon
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KO ŁO ZA PA SO WE
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

1. Wskaź nik zu ży cia bież ni ka

2. Od nie sie nie wskaź ni ka

Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest w do -
jaz do we ko ło za pa so we, po sia da ją ce
zmniej szo ne wy mia ry, w ce lu po więk sze -
nia prze strze ni ba gaż ni ka i zmniej sze nia
ma sy ko ła, aby uła twić wy mia nę w przy -
pad ku prze bi cia ko ła. Do jaz do we ko ło za -
pa so we mo że być uży wa ne oczy wi ście tyl -
ko w sy tu acjach awa ryj nych i na krót kich
prze jaz dach. Ci śnie nie w opo nie do jaz do -
we go ko ła za pa so we go mu si być spraw dza -
ne przy naj mniej raz na mie siąc. Uży wać
do brej ja ko ści ma no me tru prze no śne go,
usta wio ne go na 4,2 bar (60 psi). Spraw dzać
po nad to czy do jaz do we ko ło za pa so we
jest trwa le za mo co wa ne w od po wied nim
gnieź dzie.

Nie do pusz czal ne jest uży cie rów no cze sne
dwóch do jaz do wych kół za pa so wych
w tym sa mym sa mo cho dzie

54g115

Za pa so we ko ło do jaz do we
mo że być uży te tyl ko tym cza -

so wo w sy tu acjach awa ryj nych. Dłuż -
sze uży wa nie mo że spo wo do wać w rze -
czy wi sto ści pęk nię cie opo ny i utra tę
kon tro li nad sa mo cho dem. Uży wa jąc
sa mo chód z za mon to wa nym do jaz do -
wym ko łem za pa so wym, do sto so wać
się do po niż szych uwag:
– za cho wa nie sa mo cho du na dro dze
jest in ne.
– Nie prze kra czać pręd ko ści 80 km/h
(50 mph).
– Wy mie nić jak naj szyb ciej do jaz do -
we ko ło za pa so we na ko ło z opo ną
o wy mia rach stan dar do wych.
–Uży wa nie do jaz do we go ko ła za pa so we go
zmniej sza wy so kość sa mo cho du od zie mi.
– Za le ca ne ci śnie nie w opo nie za pa so we go
ko ła do jaz do we go wy no si 4,2 bar (60 psi).
– Nie mon to wać łań cu chów prze ciw -
po śli zgo wych na do jaz do we ko ło za pa -
so we. W przy pad ku ab so lut nie ko -
niecz nym za mie nić ko ła tak, aby
do jaz do we ko ło za pa so we znaj do wa -
ło się w miej scu jed ne go z kół tyl nych.

UWAGA

– Trwa łość bież ni ka do jaz do -
we go ko ła za pa so we go jest

du żo niż sza w sto sun ku do opon stan -
dar do wych w sa mo cho dzie. Wy mie nić
na tych miast opo nę, gdy tyl ko po ja wi
się wskaź nik zu ży cia bież ni ka.

– Przy wy mia nie opo ny do jaz do we go ko -
ła za pa so we go, uży wać opon wy łącz nie
te go sa me go wy mia ru i struk tu ry.

UWAGA

F0B0510B

OPONY RIM PROTECTOR

W przypadku użycia kołpaka
koła mocowanego (za pomo-

cą sprężyn) na obręczy stalowej oraz
oponie nie montowanej fabrycznie –
dostępnej w handlu – wyposażonej w
ochraniacz obręczy, NIE montować
kołpaka koła. Użycie opony i kołpaka
koła nie odpowiedniego może spowo-
dować spadek ciśnienia w oponie.

UWAGA
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WY MIA NA KÓŁ

Aby wy mie nić ko ło, na le ży:
❒ Wy jąć z sa mo cho du pod no śnik, na rzę -

dzia i za pa so we ko ło do jaz do we.
❒ Po lu zo wać śru by mo cu ją ce ko ło nie

wyj mu jąc ich cał ko wi cie.
❒ Pod nieść sa mo chód pod no śni kiem

(zgod nie z od po wied ni mi in struk cja mi
po da ny mi w roz dzia le „W RA ZIE
AWA RII”).

❒ Wy jąć śru by mo cu ją ce ko ło i ko ło.
❒ Przed za mon to wa niem no we go ko ła

usu nąć bło to lub brud z po wierzch ni
ko ła i pia sty czy stą szmat ką. Zwra cać
uwa gę pod czas czysz cze nia pia sty, po -
nie waż mo że być roz grza na z po wo du
jaz dy.

❒ Wkrę cić ko łek cen tru ją cy ko ła (1) w je -
den z otwo rów śrub w pia ście ko ła.

OSTRZE ŻE NIE Nie do krę cać nad mier nie
koł ka cen tru ją ce go ko ła, aby go nie uszko -
dzić.

79j196

Mo ment do krę ce nia śrub 
mo cu ją cych ko ło: 85 Nm (8,5 kgm)

❒ Ob ni żyć pod no śnik, na stęp nie do krę cić
do opo ru klu czem śru by mo cu ją ce do
war to ści po da ne go mo men tu, w ko lej -
no ści na krzyż jak po ka za no na ry sun ku.

Uży wać ory gi nal nych śrub
mo cu ją cych ko ła i do krę cać

je z po da nym mo men tem za raz po wy -
mia nie ko ła. Śru by kół nie od po wied nie
lub śru by kół nie do krę co ne pra wi dło -
wo mo gą po lu zo wać się lub od krę cić
cał ko wi cie i do pro wa dzić do wy pad ku.
Je że li nie po sia da my klu cza dy na mo -
me trycz ne go, spraw dzić mo ment do -
krę ce nia śrub kół w ASO Fia ta.

UWAGA

81a057

(1)

79JM017

❒ Za ło żyć no we ko ło na ko łek cen tru ją cy.
Wkrę cić śru by w od po wied nie otwo ry
w pia ście za wy jąt kiem otwo ru koł ka
cen tru ją ce go koń ców ka mi stoż ko wy mi
zwró co ny mi w stro nę ko ła. Wkrę cić śru -
by ręcz nie do mo men tu, aż no we ko ło
zo sta nie trwa le za mo co wa ne do pia sty.

❒ Wy jąć ko łek cen tru ją cy i wkrę cić śru -
bę ko ła.

– Gdy podnosi się samochód,
upewnić się, czy w wersjach z

automatyczną skrzynią biegów dźwignia
zamiany biegów znajduje się w pozycji
“P” (Parkowanie), lub w wersjach z man-
ualną skrzynią biegów dźwignia znajdu-
je sie w pozycji “R” (Bieg wsteczny).
– Nie podnosić nigdy samochodu przy
dźwigni zmiany biegów w pozycji „N”
(luzu) w przeciwnym przypadku, niesta-
bilność podnośnika może spowodować
wypadek.

UWAGA
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Sa mo chód wy po sa żo ny jest w aku mu la tor,
któ ry nie wy ma ga ob słu gi. Dla te go nie jest
wy ma ga ne uzu peł nia nie elek tro li tu wo dą.
W każ dym ra zie, za le ca się spraw dzać
okre so wo aku mu la tor, za ci ski i obej mę
mo cu ją cą, aby spraw dzić ewen tu al ne wy -
stę po wa nie ko ro zji. Śla dy ko ro zji moż na
wy eli mi no wać twar dą szczot ką i amo nia -
kiem roz pusz czo nym w wo dzie lub dwu -
tlen kiem so du roz pusz czo nym w wo dzie.
Po wy eli mi no wa niu śla dów ko ro zji prze -
płu kać te miej sca czy stą wo dą.

Gdy sa mo chód bę dzie stał mie siąc lub dłu -
żej, odłą czyć prze wód od za ci sku ujem ne -
go aku mu la to ra, aby unik nąć je go roz ła do -
wa nia.

52KM160

AKU MU LA TOR

– Aku mu la to ry wy twa rza ją
wo dór ła two pal ny; dla te go ich

ob słu ga lub prze cho wy wa nie mu si być
chro nio na przed pło mie niem i iskra mi,
aby za po biec ry zy ku eks plo zji. Z te go
wzglę du ab so lut nie za bro nio ne jest pa -
le nie pod czas in ter wen cji wy ko ny wa -
nych w po bli żu aku mu la to ra.

– Odłą czyć prze wód ujem ny z aku mu -
la to ra przed je go spraw dze niem lub in -
ter wen cja mi z nim zwią za nych. Zwra -
cać uwa gę, aby nie po wo do wać zwarć
po przez rów no cze sne ze tknię cie przed -
mio tów me ta lo wych i za ci sków aku -
mu la to ra oraz sa mo cho du.

– Gdy oka że się ko niecz ne uru cho mie -
nie sa mo cho du przez pcha nie, prze -
strze gać in struk cji po da nych w roz dzia -
le „W RA ZIE AWA RII”, aby unik nąć
ob ra żeń osób lub uszko dze nia sa mo -
cho du lub aku mu la to ra.

– Elektrolit w akumulatorze może spo-
wodować poważne poparzenia i/lub
ślepotę. Należy zawsze stosować oku-
lary i rękawice ochronne, za każdym
razem kiedy wykonuje się jakiekolwiek
operacje dotyczące akumulatora. W
razie przypadkowego kontaktu prze-
myć natychmiast daną część ciała sil-
nym strumieniem wody i natychmiast
zwrócić się lekarza. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

KOŁ PAK KO ŁA IN TE GRAL NY
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

1. lub 2. Na rzę dzie z koń ców ką pła ską. 

Wasz sa mo chód wy po sa żo ny jest w dwa
na rzę dzia (klucz na sa do wy i korb kę pod -
no śni ka), z któ rych je den po sia da koń ców -
kę pła ską.

Użyć na rzę dzia z koń ców ką pła ską, aby
wy jąć in te gral ny koł pak ko ła jak po ka za no
na ry sun ku.

Po za mon to wa niu koł pa ka ko ła, spraw dzić
czy jest usta wio ny w ta ki spo sób aby nie
przy kry wał lub nie uszko dził za wo ru do
pom po wa nia.

54g117

60g309
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Aku mu la to ry za wie ra ją sub -
stan cje szko dli we, po mię dzy

in ny mi kwas siar ko wy i ołów. Sta no wią
one po ten cjal ne nie bez pie czeń stwo dla
śro do wi ska i dla zdro wia. Aku mu la to -
ry zu ży te mu szą być zło mo wa ne lub
pod da wa ne re cy klin go wi na ba zie lo -
kal nych prze pi sów i nie mo gą być wy -
rzu ca ne ja ko nor mal ne od pa dy do mo -
we. Zwra cać uwa gę, aby nie prze chy lać
aku mu la to ra, gdy wyj mu je sie go z sa -
mo cho du. W prze ciw nym przy pad ku
mo że wy pły nąć kwas siar ko wy po wo -
du jąc ob ra że nia.

UWAGA

(1)

(2)

(3)

(4)

51KM039

(1)

(2)

(4)

(3)

51KM041

Pb

(5)

(6)

51KM042

WY MIA NA 
AKU MU LA TO RA 

Aby wy mie nić aku mu la tor

1. Odłą czyć prze wód ujem ny (1).

2. Odłą czyć prze wód do dat ni (1).

3. Wy mon to wać śru bę mo cu ją cą (3)
i wy jąć za czep (4).

4. Wy jąć aku mu la tor.

Aby za in sta lo wać aku mu la tor

1. Za in sta lo wać aku mu la tor wy ko nu jąc
pro ce du rę w ko lej no ści od wrot nej do
wy mon to wa nia.

2. Do krę cić trwa le śru bę mo cu ją cą
i prze wo dy aku mu la to ra.

5. Sym bol ko sza na śmie ci prze kre ślo ny.

6. Sym bol che micz ny oło wiu „Pb”

Sym bol przed sta wio ny na ry sun ku (5)
(któ ry znaj du je się na ety kie cie aku mu la -
to ra) wska zu je że aku mu la to ry nie mo gą
być wy rzu ca ne ja ko nor mal ne od pa dy do -
mo we. Sym bol che micz ny oło wiu „Pb” (6)
wska zu je, że aku mu la tor za wie ra ołów
pro cen to wo po wy żej 0,004%.

Upew nić się, że aku mu la to ry zu ży te zo sta -
ły zło mo wa ne lub pod da ne re cy klin go wi
w spo sób pra wi dło wy, bez po wo do wa nia
po ten cjal nych kon se kwen cji ne ga tyw nych
dla śro do wi ska i zdro wia, któ re mo gły by
na stą pić w przy pad ku nie pra wi dło we go
zło mo wa nia aku mu la to ra. Pro ces re cy klin -
gu ma te ria łu umoż li wia ochro nę za so bów
na tu ral nych. Od no śnie szcze gó ło wych in -
for ma cji do ty czą cych uty li za cji lub pro ce -
su re cy klin gu zu ży tych ba te rii, zwró cić się
do ASO Fia ta.

UWA GA Po odłą cze niu aku mu la to ra nie -
któ re funk cje zo sta ną za ini cjo wa ne i/lub
wy łą czo ne.

Te funk cje mu sza zo stać wy ze ro wa ne po
każ dym odłą cze niu aku mu la to ra.

Dla mo de li z sil ni ka mi ben zy no wy mi Dla mo de li z sil ni ka mi die sel
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BEZ PIECZ NI KI W KO MO RZE 
SIL NI KA

Bez piecz nik głów ny, bez piecz ni ki pod rzęd -
ne i nie któ re bez piecz ni ki po je dyn cze znaj -
du ją się w ko mo rze sil ni ka. Je że li prze pa li
się bez piecz nik głów ny, nie funk cjo nu je żad -
ne urzą dze nie elek trycz ne. Je że li prze pa li
się bez piecz nik pod rzęd ny, nie funk cjo nu -
je żad ne urzą dze nie elek trycz ne od po wied -
nie go ze spo łu elek trycz ne go. Przy wy mia -
nie bez piecz ni ka głów ne go, bez piecz ni ka
pod rzęd ne go lub bez piecz ni ka po je dyn cze -
go za le ca się uży wać ory gi nal nych czę ści za -
mien nych Fia ta.

60g11163J095

Je że li prze pa li się bez piecz nik
głów ny lub bez piecz nik pod -

rzęd ny, spraw dzić sa mo chód w ASO
Fia ta. W każ dym przy pad ku uży wać
czę ści za mien nych Fia ta. Uni kać ab so -
lut nie sto so wa nia roz wią zań za stęp -
czych, na przy kład dru tu, ani nie na -
pra wiać pro wi zo rycz nie; w prze ciw nym
ra zie jest ry zy ko uszko dzeń elek trycz -
nych i po ża ru.

UWAGA

BEZ PIECZ NI KI

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w trzy ty py
bez piecz ni ków, tak jak po da no po ni żej:

Bez piecz nik głów ny

Bez piecz nik głów ny za si la ny jest bez po śred -
nio z aku mu la to ra.

Bez piecz ni ki pod rzęd ne

Te bez piecz ni ki znaj du ją się po mię dzy bez -
piecz ni kiem głów nym i bez piecz ni ka mi po -
je dyn czy mi i są uży wa ne dla ze spo łów elek -
trycz nych.

Bez piecz ni ki po je dyn cze

Te bez piecz ni ki prze wi dzia ne są dla po -
szcze gól nych ob wo dów elek trycz nych.

Aby wy jąć bez piecz nik, użyć uchwy tu
umiesz czo ne go w skrzyn ce bez piecz ni ków.
War tość prą do wa każ de go bez piecz ni ka
po da na jest na od wrot nej stro nie skrzyn -
ki bez piecz ni ków.

UWA GA Upew nić się za wsze czy skrzyn -
ka bez piecz ni ków wy po sa żo na jest w bez -
piecz nik za pa so wy.Jeżeli bezpiecznik główny sys-

temu bezpieczeństwa (syste-
mu air bag, układu hamulcowego),
układu zespołu napędowego (układ sil-
nika, skrzyni biegów) lub układu prze-
kładni kierowniczej interweniuje zwró-
cić się do ASO Fiata.

UWAGA
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

62j085

(28)

(27)(26)(25)

(6) (7) (9) (11)

(15) (16) (17) (18) (19)

(24)

(8) (10)

(22)(21)

(23)

(20)

(12) (13) (14)

(29)

79j092

BEZ PIECZ NI KI W KO MO RZE SIL NI KA

Dla wer sji z sil ni kiem ben zy no wym

Bez piecz nik głów ny / Bez piecz nik pod rzęd ny

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(13)

(14)

(15)

Wszyst kie ob cią że nia elek trycz ne

Pod no śni ki elek trycz ne, wy cie racz ki szy by przed -
niej roz rusz nik

Świa tła tyl ne, ogrze wa na szy ba tyl na, za mek
drzwi, sy gnał dźwię ko wy/awa ryj ny, lam pa su fi to wa

Na grzew ni ca, sprę żar ka po wie trza, wspo ma ga nie
kie row ni cy

Wen ty la tor chłod ni cy, przed nie świa tła prze ciw m -
giel ne, re flek to ry

Bez piecz nik re flek to ra (pra we go)

Bez piecz nik re flek to ra (le we go)

Bez piecz nik świa tła prze ciw m giel ne go przed nie go

Bez piecz nik mo du łu kon tro li ukła du wspo ma ga nia
kie row ni cy

Bez piecz nik wen ty la to ra chłod ni cy

Bez piecz nik roz rusz ni ka

Bez piecz nik wy łącz ni ka za pło nu

Bez piecz nik wen ty la to ra

80A

50A

50A

80A

80A

15A

15A

20A

60A

30A

30A

50A

30A
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20A

15A

15A

15A

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bez piecz nik głów ny/Bez piecz nik pod rzęd ny

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Bez piecz nik sprę żar ki po wie trza

Bez piecz nik sil ni ka prze pust ni cy

Bez piecz nik au to ma tycz nej skrzy ni bie gów (dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Bez piecz nik wtry sku pa li wa

Bez piecz nik au to ma tycz nej skrzy ni bie gów (dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Prze kaź nik sprę żar ki po wie trza

Prze kaź nik pom py pa li wa

Prze kaź nik wen ty la to ra kon den sa to ra

Prze kaź nik świa teł prze ciw m giel nych przed nich

Prze kaź nik sil ni ka prze pust ni cy

FI GŁÓW NY

Prze kaź nik roz rusz ni ka

Prze kaź nik wen ty la to ra chłod ni cy

Prze kaź nik blo ko wa nia dźwi gni zmia ny bie gów
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(6) (7)

(4) (5)(2)(1) (3)

79J172

(33)

(30)(29)(28)

(8) (9) (14)

(16)(15) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

(27)

(10) (11) (13)(12)

(25)(24)

(26)

(23)

(32)

(31)

79J149

80A

30A

140A

50A

30A

30A

30A

15A

15A

20A

50A

60A

30A

30A

50A

30A

Dla wer sji z sil ni kiem die sel

Bez piecz nik głów ny/Bez piecz nik pod rzęd ny

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(14)

(16)

(17)

(18)
(34) (35)

(36)

(37)

(38)

79J173

Świe ce ża ro we

Urzą dze nie na grzew ni cy pa li wa

Wszyst kie ob cią że nia elek trycz ne

Świa tła

Na grzew ni ca

Na grzew ni ca

Na grzew ni ca

Bez piecz nik re flek to ra (pra we go)

Bez piecz nik re flek to ra (le we go)

Bez piecz nik świa tła prze ciw m giel ne go przed nie go

Za pło n

Bez piecz nik mo du łu kon tro li ukła du wspo ma ga -
nia kie row ni cy

Bez piecz nik wen ty la to ra chłod ni cy

Bez piecz nik roz rusz ni ka

Za pło n

Bez piecz nik wen ty la to ra
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10A

20A

30A

20A

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10A

10A

15A

Bez piecz nik głów ny/Bez piecz nik pod rzęd ny

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

Bez piecz nik sprę żar ki po wie trza

Bez piecz nik pom py pa li wa

Bez piecz nik wen ty la to ra kon den sa to ra

Bez piecz nik wtry sku pa li wa

Prze kaź nik 3 na grzew ni cy

Prze kaź nik sprę żar ki po wie trza

Prze kaź nik pom py pa li wa

Prze kaź nik wen ty la to ra kon den sa to ra

Prze kaź nik świa teł prze ciw m giel nych przed nich

Prze kaź nik 2 na grzew ni cy

Prze kaź nik na grzew ni cy

Prze kaź nik roz rusz ni ka

Prze kaź nik wen ty la to ra chłod ni cy

Prze kaź nik wen ty la to ra chłod ni cy

Prze kaź nik wen ty la to ra chłod ni cy

Urzą dze nie na grzew ni cy pa li wa

Wtrysk pa li wa głów ny

EPI

Wtrysk pa li wa

INJ DVR
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15A
15A
10A
10A
15A
15A
30A
30A
10A
10A

10A
10A
20A
15A
10A
15A
10A
10A
15A
30A
15A
10A

79j093

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(18)(17) (19) (20) (21) (22) (23)

(7)

79j011

BEZ PIECZ NI KI POD DE SKA ROZ DZIEL CZĄ

Bez piecz nik głów ny/Bez piecz nik pod rzęd ny

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Wy cie racz ka szy by tyl nej

Cew ka za pło no wa

Świa tło co fa nia

Wskaź ni ki

Ak ce so ria

Ak ce so ria 2

Elek trycz ne pod no śni ki szyb

Wy cie racz ki szy by przed niej

IG1 SIG

Sys tem ha mo wa nia za po bie ga ją cy blo ko wa niu kół
ABS

Tyl ne świa tła po zy cyj ne

Świa tła sto pu

Blo ko wa nie drzwi

Świa tła 4WD

ST SIG

Na grzew ni ca sie dze nia

IG 2 SIG

Tyl ne świa tło prze ciw m giel ne

Lam pa su fi to wa

Tyl na szy ba ogrze wa na

Sy gnał dźwię ko wy/awa ryj ny

CO DE Fiat (im mo bi li zer)
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WY MIA NA ŻA RÓ WEK

Bez piecz ni ki znaj du ją się tak że po de ską
roz dziel czą, po stro nie kie row cy. Wy jąć
po kry wę skrzyn ki bez piecz ni ków pod no -
sząc ją. War tość prą do wa każ de go bez -
piecz ni ka po da na jest na czę ści gór nej po -
kry wy skrzyn ki bez piecz ni ków.

Prze pa lo ne bez piecz ni ki mu -
szą być za wsze wy mie nia ne

na no we po sia da ją ce tą sa mą war tość
prą do wą. Uni kać ab so lut nie sto so wa -
nia roz wią zań pro wi zo rycz nych, na
przy kład fo lii alu mi nio wej lub dru tu,
aby za stą pić prze pa lo ny bez piecz nik.
Je że li po wy mia nie bez piecz ni ka na no -
wy, prze pa li się po krót kim okre sie cza -
su, praw do po dob nie jest pro blem elek -
trycz ny bar dziej po waż ny. W tym
przy pad ku, spraw dzić na tych miast sa -
mo chód w ASO Fia ta.

UWAGA

65d046

OK PRZE PA LO NY

– Tem pe ra tu ra ża rów ki za raz
po zga sze niu mo że być wy so -

ka i spo wo do wać po pa rze nie pal ców.
Do ty czy to przede wszyst kim ża ró wek
ha lo ge no wych re flek to rów. Wy mie niać
ża rów ki tyl ko po ich ochło dze niu.

– Ża rów ki re flek to rów za wie ra ją gaz
ha lo ge no wy pod ci śnie niem. W przy -
pad ku ude rze nia, ża rów ka mo że pęk -
nąć, po wo du jąc ob ra że nia osób; dla -
te go na le ży ma new ro wać ni mi bar dzo
ostroż nie.

UWAGA

OSTRZE ŻE NIE Pot na pal cach mo że spo -
wo do wać prze grza nie i w kon se kwen cji
wy buch ża rów ki ha lo ge no wej za raz po za -
pa le niu świa teł. Za le ca się, więc przy trzy -
my wać no wą ża rów kę czy stą szmat ką.

OSTRZE ŻE NIE Czę sta wy mia na ża rów ki
ozna cza, że in sta la cja elek trycz na wy ma ga
prze glą du, któ ry na le ży wy ko nać w ASO
Fia ta.

LAM PA SU FI TO WA
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Wy jąć klosz za po mo cą pła skie go śru bo -
krę ta za bez pie czo ne go mięk ką szmat ką, jak
po ka za no na ry sun ku. Aby za mon to wać
klosz wy star czy wci snąć go w gniaz do.

Ża rów kę moż na wy jąć po cią ga jąc ją pro -
sto w kie run ku ze wnętrz nym. Po wy mia -
nie, spraw dzić czy sty ki sprę ży no we przy -
le ga ją trwa le do ża rów ki.

60g115
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RE FLEK TO RY

Otwórz maskę silnika. Roz łą czyć ko nek -
tor (1). Wy jąć osło nę gu mo wą (2). Na ci -
snąć do przo du za czep mo cu ją cy (3)
i odłą czyć go. Na stęp nie wy jąć ża rów kę.
Za mon to wać ża rów kę no wą, wy ko nu jąc
ope ra cje w ko lej no ści od wrot nej jak przy
wy mon to wa niu.

(2)

(1)

(3)

80JM069

(3)

80JM113

(2)

(4)

(3)

(1)

79JM026

UWA GA Po zy cję za cze pu mo cu ją ce go
moż na zo ba czyć (3) po przez otwór w re -
flek to rze.

Dla wer sji z sil ni kiem die sel

Aby uzy skać do stęp do ża rów ki re flek to ra
od stro ny fil tra po wie trza:

❒ Po lu zo wać śru bę (1).

❒ Pod nieść filtr po wie trza (2) i odłą czyć
tu le ję (4) fil tra po wie trza (2).

❒ Po lu zo wać śru by (3) i wy jąć tu le ję (4)
fil tra po wie trza.
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KIE RUN KOW SKA ZY BOCZ NE
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Po nie waż ża rów ka jest ty pu wbu do wa ne -
go, wy mie nić ca ły ze spół. Wy jąć ze spół kie -
run kow ska zu, prze su wa jąc pal cem w gnieź -
dzie kie run kow skaz w le wo.

64j195

IN NE ŚWIA TŁA

OPRA WY ŻA RÓ WEK

1. Wy mon to wa nie

2. Za mon to wa nie

Aby wy jąć opra wę ża rów ki z od po wied nie -
go gniaz da, ob ró cić ją w kie run ku prze ciw -
nym do ru chu wska zó wek ze ga ra, a na stęp -
nie wy jąć ją. Aby za mon to wać opra wę
ża rów ki, wci snąć ją do wnę trza i ob ró cić
w kie run ku zgod nym z ru chem wska zó wek
ze ga ra.

(1)

(1)

(2)

(2)

54g123

(1)

(2)

(3)

(4)

54g124

Ża rów ki

3. Wy mon to wa nie

4. Za mon to wa nie

Wy stę pu ją dwa ty py ża ró wek: ża rów ki ca -
łe ze szkła (1) i szkla no/me ta lo we (2).

Aby wy jąć lub za mon to wać ża rów kę ca łą
ze szkła (1), wy star czy wy jąć ją lub wci snąć
do wnę trza.

Aby wy jąć ża rów kę szkla no/me ta lo wą
z opra wy ża rów ki, wci snąć ża rów kę do
wnę trza i ob ró cić w kie run ku prze ciw nym
do ru chu wska zó wek ze ga ra. Aby za mon -
to wać no wą ża rów kę, wci snąć ją do wnę -
trza i ob ró cić w kie run ku zgod nym z ru -
chem wska zó wek ze ga ra.

Moż li we jest uzy ska nie do stę pu do po je -
dyn czej ża rów ki lub opra wy ża rów ki w na -
stę pu ją cy spo sób.
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(1) (2)

80JM123

(1)

(2)

80JM114 80JM071

(3)

79JM025

Świa tło kie run kow ska zu 
przed nie go (1)
Świa tło po zy cyj ne przed nie (2)

Przed nie świa tła prze ciw m giel ne 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) 

UWA GA Aby uła twić wy ję cie ża rów ki, ob -
ró cić kie row ni cę w stro nę prze ciw ną niż
ża rów ka świa tła prze ciw m giel ne go do wy -
mia ny.

❒ Wło żyć śru bo kręt z koń ców ka pła ska
w otwór (2) i wy jąc szyb ko złacz ki (1)
ob ra ca jąc śru bo krę tem jak po ka za no na
ry sun ku.

❒ Wy jąć śru by (3).

❒ Otwo rzyć po kry wę w błot ni ku. Odłą -
czyć ko nek tor na ci ska jąc za czep mo cu -
ją cy.

❒ Ob ró cić opra wę ża rów ki w le wo i wy -
jąć ją.
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80JM131 80JM068

Tyl na lam pa ze spo lo na 
(świa tło po zy cyj ne, stop, 
kie run kow ska zu itp)

Lam pa su fi to wa 
(dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) 

Wy jąć klosz uży wa jąc śru bo krę ta z koń -
ców ką pła ską za bez pie czo ną mięk ką szmat -
ką, jak po ka za no na ry sun ku. Aby za mon -
to wać wci snąć po pro stu lam pę su fi to wą
w gniaz do.

75f087

Lam pa oświe tla nia ta bli cy 
re je stra cyj nej
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(2)

63j127

(1)

63j106

(3)(3) (4)

80JM076

Świa tło stop gór ne 
(dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no)

Aby wy jąć ze spół gór ne go świa tła stop:

❒ Otwo rzyć po kry wę ba gaż ni ka i od -
krę cić na kręt ki (1) jak po ka za no na ry -
sun ku.

❒ Za mknąć po kry wę ba gaż ni ka. Wy jąć
ze spół gór ne go świa tła stop (2) z po -
kry wy ba gaż ni ka.

❒ Na ci snąć w stro nę wnę trza za cze py mo -
cu ją ce (3) i wy jąć opra wę ża ró wek (4).

❒ Wy mie nić ża rów ki.

❒ Aby za mon to wać ze spół gór ne go świa -
tła stop od wró cić ko lej ność ope ra cji wy -
ko ny wa nych dla wy mon to wa nia.

79j015

Oświe tle nie ba gaż ni ka
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W prze ciw nym przy pad ku pió ra wy cie ra -
czek szy by mo gą in ter fe ro wać po mię dzy
so bą.

❒ Na ci snąć za czep (1) w kie run ku ra mie -
nia wy cie racz ki szy by przed niej (2), na -
stęp nie wy jąć wspor nik wy cie racz ki szy -
by przed niej z ra mie nia, jak po ka za no
na ry sun ku.

❒ Odłą czyć za czep koń ców ki ra mie nia wy -
cie racz ki szy by przed niej z ra mie nia wy -
su nąć pió ro jak po ka za no na ry sun ku.

54g130

PIÓ RA WY CIE RA CZEK
SZY BY PRZED NIEJ/
SZY BY TYL NEJ

Pió ra wy cie ra czek szy by przed niej mu szą
być wy mie nio ne, gdy wy ka zu ją kru che
pęk nię cia lub uszko dze nia lub, gdy po zo -
sta wia ją smu gi na szy bie przed niej.

Aby za mon to wać no we pió ra pro ce du ra
jest na stę pu ją ca.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas wy mia ny piór, ra -
mio na wy cie ra czek szy by przed niej nie
mo gą po ru szać się na szy bie, aby nie po -
ry so wa ły szy by lub nie uszko dzi ły się.

UWA GA Nie któ re pió ra wy cie ra czek mo -
gą być in ne niż te opi sa ne w tym roz dzia -
le, a za leż no ści od da nych tech nicz nych 
sa mo cho du. W tym przy pad ku skon tak to -
wać się z ASO Fia ta, aby uzy skać wię cej
szcze gó łów o pra wi dło wej wy mia nie.

WY MIA NA PIÓR WY CIE RA CZEK
SZY BY PRZED NIEJ

❒ Od chy lić ra mię wy cie racz ki od szy by
przed niej.

UWA GA Gdy ko niecz ne jest pod nie sie -
nie obu piór wy cie ra czek szy by przed niej,
pod nieść naj pierw pió ro po stro nie kie -
row cy. Gdy przy wra ca się w po zy cję pió -
ra wy cie ra czek szy by przed niej, ob ni żyć
naj pierw pió ro po stro nie pa sa że ra.

Jaz da z zu ży ty mi pió ra mi wy -
cie ra czek sta no wi po waż ne

ry zy ko, po nie waż ogra ni cza wi docz -
ność w przy pad ku złych wa run ków at -
mos fe rycz nych.

UWAGA

54g129

70g119
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60A260

54g132

54g133 65D151

54g134

Typ A
(Wy mon to wa ni / Za mon to wa nie)

1. Mo co wa nie koń ców ki

Typ B 
(Wy mon to wa ni / Za mon to wa nie)

1. Mo co wa nie koń ców ki

Typ C

UWA GA Dla pió ra ty pu C, nie jest ko -
niecz ne odłą cza nie wspor ni ka od pió ra.
W prze ciw nym przy pad ku mo że pęk nąć.
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54g135 65D151

80g146

1. Za czep

❒ Je że li no we pió ro nie jest do star cza ne
z dwo ma za cze pa mi me ta lo wy mi, wy jąć
je ze sta re go pió ra i za mon to wać w no -
wym.

❒ Za mon to wać no we pió ro wy ko nu jąc
ope ra cje od wrot ne do wy mon to wa nia,
z mo co wa niem koń ców ki zwró co nym
w stro ną ra mie nia wy cie racz ki szy by
przed niej (za wy jąt kiem ty pu C).

OSTRZE ŻE NIE Upew nić się, czy pió ro
jest pra wi dło wo za mo co wa ne wszyst ki mi
za cze pa mi. Za blo ko wać koń ców kę pió ra
w gnieź dzie.

❒ Za mon to wać wspor nik pió ra na ra mie -
niu wy cie racz ki szy by przed niej, upew -
nia jąc się, czy dźwi gnia blo ku ją ca jest
trwa le po łą czo na z ra mie niem.

WY MIA NA PIÓ RA
WY CIE RACZ KI SZY BY TYL NEJ

❒ Od chy lić ra mię wy cie racz ki szy by tyl nej
od szy by tyl nej.

❒ Odłą czyć wspor nik pió ra od ra mie nia,
jak po ka za no na ry sun ku

❒ Odłą czyć pió ro jak po ka za no.

UWA GA Nie wy su wać koń ców ki z ra mie -
nia pió ra wy cie racz ki da lej niż jest to ko -
niecz ne. W prze ciw nym przy pad ku mo że
pęk nąć.
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1. Za czep

❒ Je że li no we pió ro nie jest do star cza ne
z dwo ma za cze pa mi me ta lo wy mi, wy -
jąć je ze sta re go pió ra i za mon to wać
w no wym.

❒ Za mon to wać no we pió ro wy ko nu jąc
ope ra cje w ko lej no ści od wrot nej do
wy mon to wa nia.

OSTRZE ŻE NIE Upew nić się, czy pió ro
jest pra wi dło wo za mo co wa ne wszyst ki mi
za cze pa mi. 

❒ Za mon to wać wspor nik pió ra w ra mie -
niu wy cie racz ki szy by tyl nej wy ko nu jąc
ope ra cje w ko lej no ści od wrot nej do
wy mon to wa nia.

KLI MA TY ZA CJA 
PO WIE TRZA

Gdy kli ma ty za cja nie jest uży wa na przez
dłuż szy okres cza su na przy kład w zi mie
moż li we jest, że jej osią gi po na stęp nym
włą cze niu nie bę dą opty mal ne. Aby za gwa -
ran to wać opty mal ną i dłu gą ży wot ność kli -
ma ty za cji, ko niecz ne jest, aby okre so wo
funk cjo no wa ła.

Uru cha miać kli ma ty za cję przy naj mniej raz
w mie sią cu na mi nu tę, przy sil ni ku pra cu -
ją cym na bie gu ja ło wym. Umoż li wi to re -
cyr ku la cję czyn ni ka chło dzą ce go i ole ju,
chro niąc w ten spo sób kom po nen ty we -
wnętrz ne.

54G135
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WW RRAA  ZZIIEE  AAWWAA  RRIIII

60G411

W sytuacjach awaryjnych zalecamy telefonować na nu-
mer zielony podany w Książce gwarancyjnej. Ponadto
można połączyć się ze stroną internetową www.fiat.com
aby wyszukać najbliższą ASO Fiata.

POD NO SZE NIE SA MO CHO DU .................................... 234

URU CHO MIE NIE AWA RYJ NE ......................................... 235

HO LO WA NIE ....................................................................... 237

ROZ RUSZ NIK NIE FUNK CJO NU JE ............................... 238

SIL NIK JEST ZA LA NY ........................................................ 238

SIL NIK JEST PRZE GRZA NY ............................................. 238

GDY NIE JEST MOŻ LI WE PRZE SU NIĘ CIE DŹWI GNI 
AU TO MA TYCZ NEJ SKRZY NI BIE GÓW 
Z PO ZY CJI „P” (PAR KO WA NIE) ..................................... 240

9
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❒ Umie ścić ko ło za pa so we w po bli żu ko -
ła pod no szo ne go, jak po ka za no na ry -
sun ku, gdy by ewen tu al nie pod no śnik
wy śli zgnął się ze swo jej po zy cji.

❒ Usta wić pod no śnik pio no wo, na stęp nie
pod nieść sa mo chód ob ra ca jąc korb ką
w kie run ku zgod nym z ru chem wska zó -
wek ze ga ra do mo men tu, aż gór na
część pod no śni ka wpro wa dzi się w od -
po wied nią li stwę w nad wo ziu.

❒ Kon ty nu ować pod no sze nie sa mo cho du
wol no i rów no mier nie do mo men tu
pod nie sie nia opo ny nad zie mię. Nie
pod no sić sa mo cho du wy żej niż to ko -
niecz ne.

POD NO SZE NIE 
SA MO CHO DU

❒ Usta wić sa mo chód na po wierzch ni
twar dej.

❒ Za cią gnąć do opo ru ha mu lec ręcz ny, na -
stęp nie włą czyć bieg wstecz ny („R”) (sa -
mo cho dy z ma nu al ną skrzy nią bie gów).

79JM014

75f062

Przed pod nie sie niem sa mo -
cho du upew nić się czy dźwi -

gnia zmia ny bie gów, znaj du je się w po -
zy cji „P” (Par ko wa nie) w sa mo cho dach
z au to ma tycz ną skrzy nia bie gów lub
w „R” (Bieg wstecz ny) w sa mo cho dach
z ma nu al ną skrzy nia bie gów.

– Nie pod no sić ni gdy pod no śni kiem sa -
mo cho du przy skrzy ni bie gów w po zy -
cji „N” (Lu zu) w prze ciw nym ra zie,
nie sta bil ność pod no śni ka mo że spo wo -
do wać wy pa dek;

UWAGA

❒ Włą czyć świa tła awa ryj ne, je że li sa mo -
chód znaj du je się na dro dze.

❒ Za blo ko wać część przed nią i tyl ną ko -
ła po prze kąt nej ko ła prze ciw ne go do
pod no szo ne go.

54g253
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URU CHO MIE NIE 
AWA RYJ NE
(za po mo cą do dat ko we go
aku mu la to ra)

– Pod no śnik mo że być uży wa -
ny tyl ko do wy mia ny ko ła.

– Nie pod no sić sa mo cho du na po -
wierzch ni po chy łej.

– Nie pod no sić sa mo cho du pod no śni -
kiem usta wio nym w punk tach in nych
niż po ka za ne znaj du ją ce się obok wy -
mie nia ne go ko ła.

– Spraw dzić, czy pod no śnik jest pod -
nie sio ny przy naj mniej 51 mm (2 ca le)
od sty ku z koł nie rzem. Pod no śnik mo -
że pęk nąć, je że li zo sta nie uży ty, gdy
znaj du je się mniej niż 51 mm 
(2 ca le) od punk tu mak sy mal ne go po -
wro tu.

– Nie po chy lać się ani nie kłaść się pod
sa mo cho dem, gdy pod nie sio ny jest
pod no śni kiem.

– Nie uru cha miać sil ni ka, gdy sa mo -
chód pod nie sio ny jest pod no śni kiem,
ani nie po zo sta wiać pa sa że rów w sa -
mo cho dzie.

UWAGA

79j017

79j018

Ko ło przed nie

Ko ło tyl ne

– Nie pró bo wać uru cha miać
sil ni ka, je że li aku mu la tor jest

za mar z nię ty. W prze ciw nym ra zie aku -
mu la tor mo że eks plo do wać.

– Po łą czyć prze wo dy dla uru cho mie -
nia, utrzy mu jąc rę ce i prze wo dy z da -
la od kół pa so wych, pa sków lub wen -
ty la to ra.

– Aku mu la to ry wy twa rza ją wo dór ła -
two pal ny; dla te go przy ob słu gi wa niu
lub prze cho wy wa niu mu szą być chro -
nio ne przed pło mie niem i iskra mi, aby
za po biec eks plo zji. Z te go wzglę du ab -
so lut nie za bro nio ne jest pa le nie pod -
czas czyn no ści wy ko ny wa nych w po bli -
żu aku mu la to ra.

– Je że li aku mu la tor do dat ko wy uży wa -
ny do uru cho mie nia sil ni ka za mon to -
wa ny jest w in nym sa mo cho dzie,
spraw dzić, czy dwa sa mo cho dy nie sty -
ka ją się po mię dzy so bą.

– Je że li aku mu la tor w Wa szym sa mo -
cho dzie roz ła do wu je się czę sto bez ja -
kie go kol wiek po wo du, spraw dzić sa -
mo chód w ASO Fia ta

UWAGA
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❒ Wy ko nać po łą cze nia prze wo dów
w spo sób na stę pu ją cy:

– Po łą czyć koń ców kę pierw sze go prze -
wo du z bie gu nem do dat nim (+) roz -
ła do wa ne go aku mu la to ra (1).

– Po łą czyć dru gą koń ców kę z bie gu nem
do dat nim (+) aku mu la to ra do dat ko -
we go (2).

– Po łą czyć koń ców kę dru gie go prze -
wo du z bie gu nem ujem nym (–) aku -
mu la to ra do dat ko we go (2).

– Wy ko nać po łą cze nie koń co we z czę -
ścią me ta lo wą sta łą nie z la kie ro wa ną
na przy kład za czep sil ni ka (3) sa mo cho -
du z roz ła do wa nym aku mu la to rem (1). 

❒ Je że li aku mu la tor do dat ko wy, któ re go
się uży wa jest za mon to wa ny w dru gim
sa mo cho dzie, uru cho mić sil nik te go sa -
mo cho du. Po zo sta wić sil nik pra cu ją cy
z umiar ko wa ną pręd ko ścią.

❒ Uru cho mić sil nik sa mo cho du z roz ła do -
wa nym aku mu la to rem.

❒ Roz łą czyć prze wo dy wy ko nu jąc ope ra -
cje w ko lej no ści od wrot nej do ope ra -
cji po łą cze nia.

OSTRZE ŻE NIE Sa mo cho du nie wol no
uru cha miać przez pcha nie ręcz ne lub ho -
lo wa nie. Te me to dy uru cha mia nia mo gą
w rze czy wi sto ści spo wo do wać nie od wra -
cal ne uszko dze nie ka ta li za to ra. Aby uru -
cho mić sa mo chód z roz ła do wa nym aku mu -
la to rem, użyć od po wied nich prze wo dów.

PRO CE DU RA URU CHA MIA NIA
AWA RYJ NE GO

❒ Dla uru cha mia nia awa ryj ne go, użyć wy -
łącz nie aku mu la to ra 12 V. Usta wić aku -
mu la tor na ła do wa ny do 12 V w po bli żu
sa mo cho du, tak, aby prze wo dy po łą czy -
ły oba aku mu la to ry. Gdy uży wa się aku -
mu la to ra za mon to wa ne go w in nym sa -
mo cho dzie, ZA PO BIE GAĆ, ABY
SA MO CHO DY ZE TKNĘ ŁY SIĘ PO -
MIĘ DZY SO BĄ.. Za cią gnąć cał ko wi cie
ha mul ce ręcz ne w obu sa mo cho dach.

❒ Wy łą czyć wszyst kie ak ce so ria w sa mo -
cho dzie, za wy jąt kiem ko niecz nych ze
wzglę du bez pie czeń stwa (np. re flek to -
ry lub świa tła awa ryj ne).

– Aby unik nąć ob ra żeń osób
i uszko dzeń aku mu la to ra lub

sa mo cho du prze strze gać in struk cji
awa ryj ne go uru cho mie nia z mak sy -
mal ną uwa gą i w po da nej ko lej no ści.

W ra zie wąt pli wo ści, zwró cić się do wy -
kwa li fi ko wa nej po mo cy dro go wej.

UWAGA

(1)

(3)

(2)

54g079

Uni kać ab so lut nie łą cze nia
prze wo du bez po śred nio z koń-

ców ką (–) roz ła do wa ne go aku mu la to -
ra, aby za po biec eks plo zji.

UWAGA
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SA MO CHO DY Z DWO MA 
KO ŁA MI NA PĘ DZA NY MI (2WD)
Z MA NU AL NĄ SKRZY NIĄ 
BIE GÓW

Sa mo cho dy wy po sa żo ne w ma nu al ną
skrzy nię bie gów mo gą być ho lo wa ne za
po mo cą jed nej z dwóch po da nych po ni żej
me tod.

❒ Ho lo wa nie za część przed nią z ko ła mi
przed ni mi pod nie sio ny mi i ko ła mi tyl -
ny mi na zie mi. Przed roz po czę ciem ho -
lo wa nia spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny
jest zwol nio ny.

❒ Ho lo wa nie za część tyl ną, z ko ła mi tyl -
ny mi pod nie sio ny mi i ko ła mi przed ni -
mi na zie mi, w przy pad ku, gdy układ kie -
row ni czy i prze no sze nie na pę du są
ak tyw ne. Przed roz po czę ciem ho lo wa -
nia spraw dzić, czy skrzy nia bie gów jest
na lu zie i czy kie row ni ca jest od blo ko -
wa na (klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu
w po zy cji „ACC”) i upew nić się, że
urzą dze nie blo ko wa nia przy sto so wa ne
jest dla ho lo wa nia.

OSTRZE ŻE NIE Ko lum na kie row ni cy nie
jest od por na wy trzy ma ło ścio wo na na prę -
że nia prze ka zy wa ne z kół przed nich pod -
czas ho lo wa nia. Od blo ko wać za wsze kie -
row ni cę przed ho lo wa niem.

SA MO CHO DY Z NA PĘ DEM 
IN TE GRAL NYM (4WD)

Sa mo chód mu si być ho lo wa ny w je den
z na stę pu ją cych spo so bów:

❒ Z wszyst ki mi czte re ma ko ła mi na plat -
for mie po mo cy dro go wej.

❒ ko ła mi przed ni mi lub tyl ny mi pod nie sio -
ny mi i po zo sta ły mi dwo ma ko ła mi
umiesz czo ny mi na wóz ku.

OSTRZE ŻE NIE Ho lo wa nie sa mo cho du
z ko ła mi przed ni mi i/lub tyl ny mi na zie mi
mo że spo wo do wać uszko dze nie sys te mu
na pę du in te gral ne go.

HO LO WA NIE

Gdy sa mo chód mu si być ho lo wa ny, zwró -
cić się do pro fe sjo nal ne go ope ra to ra. ASO
Fia ta mo że do star czyć szcze gó ło wych in -
struk cji od no śnie ho lo wa nia.

OSTRZE ŻE NIE Aby unik nąć uszko dzeń
sa mo cho du pod czas ho lo wa nia, na le ży
użyć na rzę dzi i od po wied nich pro ce dur
do ty czą cych ho lo wa nia,

SA MO CHO DY Z DWO MA 
KO ŁA MI NA PĘ DZA NY MI (2WD)
Z AU TO MA TYCZ NĄ SKRZY NIĄ
BIE GÓW

Sa mo cho dy wy po sa żo ne w au to ma tycz -
ną skrzy nię bie gów mo gą być ho lo wa ne za
po mo cą jed nej z dwóch po da nych po ni żej
me tod.

❒ Ho lo wa nie za część przed nią z ko ła mi
przed ni mi pod nie sio ny mi i ko ła mi tyl -
ny mi na zie mi. Przed roz po czę ciem ho -
lo wa nia spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny
jest zwol nio ny.

❒ Ho lo wa nie za część tyl ną z ko ła mi tyl -
ny mi pod nie sio ny mi i ko ła mi przed ni -
mi na zie mi.

OSTRZE ŻE NIE Ho lo wa nie sa mo cho du
z przed ni mi ko ła mi na zie mi mo że uszko -
dzić au to ma tycz ną skrzy nię bie gów.
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JE ŻE LI SIL NIK 
JEST ZA LA NY

Uru cho mie nie za la ne go sil ni ka mo że oka -
zać się bar dzo trud ne. Je że li jed nak tak się
sta nie, wci snąć pe dał przy spie sze nia do
opo ru, utrzy mu jąc go w tym po ło że niu do
mo men tu, aż sil nik uru cho mi się. Nie ob -
ra cać roz rusz ni kiem dłu żej niż 15 se kund.

JE ŻE LI SIL NIK JEST
PRZE GRZA NY

Mo że się zda rzyć, że sil nik prze grze je się
w okre ślo nych trud nych wa run kach uży wa -
nia.

Je że li wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło -
dzą ce go sil nik wska że prze grza nie pod czas
jaz dy, wy ko nać na stę pu ją ce ope ra cje.

❒ Wy łą czyć kli ma ty za cję (gdzie prze wi -
dzia no).

❒ Za trzy mać sa mo chód na ile to moż li we
w bez piecz nym miej scu.

❒ Po zo sta wić pra cu ją cy sil nik na bie gu ja -
ło wym przez kil ka mi nut do pó ki war to -
ści nie spad ną do nor mal nych (po mię -
dzy „H” i „C”).

JE ŻE LI 
NIE FUNK CJO NU JE 
ROZ RUSZ NIK

❒ Spró bo wać usta wić wy łącz nik za pło nu
w po zy cji „START” przy za pa lo nych re -
flek to rach, aby spraw dzić stan na ła do -
wa nia aku mu la to ra. Je że li re flek to ry
zmniej szą in ten syw ność świe ce nia lub
zga sną, ozna cza to, że aku mu la tor jest
roz ła do wa ny lub styk na od po wied nich
za ci skach aku mu la to ra jest nie wy star -
cza ją cy. do ła do wać aku mu la tor lub
ewen tu al nie spraw dzić styk za ci sków.

❒ Je że li re flek to ry świe cą z in ten syw no -
ścią sta łą, spraw dzić bez piecz ni ki. Gdy
przy czy ny bra ku funk cjo no wa nia roz -
rusz ni ka nie zo sta ły roz po zna ne, praw -
do po dob ne jest, że wy stą pił pro blem
elek trycz ny bar dziej zło żo ny. W tym
przy pad ku, spraw dzić sa mo chód
w ASO Fia ta.

Je e li ulat nia si  pa ra, za trzy -
ma  sa mo chód w miej scu

bez piecz nym i wy ł  czy  na tych miast
sil nik, aby si  ochło dził. Nie otwie ra
po kry wy sil ni ka, je e li ulat nia si  pa -
ra. Tyl ko po za nik ni  ciu pa ry mo  na
otwo rzy  po kry w  sil ni ka, aby spraw -
dzi , czy płyn chło dz  cy jesz cze wrze.
W tym przy pad ku za cze ka  a  wrze nie
usta nie przed po now nym roz po cz  -
ciem jaz dy.

UWAGA
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❒ Gdy nie zo sta ną roz po zna ne wy cie ki,
uzu peł nić ostroż nie płyn chło dzą cy
w zbior ni ku i ewen tu al nie w chłod ni cy.
Od nieść się do „Płyn chło dzą cy sil nik”
w roz dzia le „KON TRO LE I OB SŁU GA
SA MO CHO DU”.

Je że li wska za nie tem pe ra tu ry nie spad nie
do war to ści nor mal nych, na le ży:

❒ Wy łą czyć sil nik i spraw dzić, czy pa sek
i ko ła zę ba te pom py pły nu chło dzą ce -
go nie są uszko dzo ne lub po lu zo wa ne.
Na pra wić ewen tu al ne roz po zna ne
uszko dze nie.

❒ Spraw dzić po ziom pły nu chło dzą ce go
w zbior ni ku. Gdy znaj du je się po ni żej
od nie sie nia „LOW”, zi den ty fi ko wać
ewen tu al ne wy cie ki w po bli żu chłod ni -
cy, pom py pły nu chło dzą ce go oraz prze -
wo dów ela stycz nych na grzew ni cy lub
chłod ni cy. Gdy zo sta ną zi den ty fi ko wa -
ne wy cie ki, któ re mo gły spo wo do wać
prze grza nie, nie uru cha miać sil ni ka, aż
te pro ble my zo sta ną roz wią za ne.

79j007

– Nie bez piecz ne jest od krę ca -
nie kor ka chłod ni cy (lub koł-

pak zbiornika odgazowującego dla sil-
nika dieslowskiego), gdy tem pe ra tu ra
pły nu chło dzą ce go jest wy so ka, po nie -
waż mo że ulot nić się pa ra i wy ciec wrzą -
cy płyn pod ci śnie niem. Ko rek moż na
od krę cić wy łącz nie, gdy tem pe ra tu ra
pły nu chło dzą ce go spad nie.

– Aby unik nąć ob ra żeń osób za le ca się
trzy mać rę ce, na rzę dzia i odzież od da -
lo ne od wen ty la to ra ukła du chło dzą ce -
go sil nik i od wen ty la to ra kli ma ty za cji
po wie trza (dla wersji/rynków, gdzie
przewidziano). Te wen ty la to ry elek -
trycz ne mo gą uru cho mić się au to ma -
tycz nie nie spo dzie wa nie.

UWAGA
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(1)

68KM037

(1)

68KM038

GDY NIE JEST MOŻ LI WE
PRZE SU NIĘ CIE DŹWI GNI
AU TO MA TYCZ NEJ SKRZY NI
BIE GÓW Z PO ZY CJI „P”
(PAR KO WA NIE)

SA MO CHO DY Z KIE ROW NI CĄ 
Z LE WEJ STRO NY

Sa mo cho dy z au to ma tycz ną skrzy nią bie gów
wy po sa żo ne są w funk cję blo ko wa nia dźwi -
gni zmia ny bie gów, gdy sa mo chód jest za par -
ko wa ny, uru cha mia ną elek trycz nie. Je że li
aku mu la tor sa mo cho du jest roz ła do wa ny lub
wy stę pu je in na uster ka elek trycz na, dźwi gni
zmia ny bie gów au to ma tycz nej skrzy ni bie -
gów nie moż na prze su nąć w spo sób nor mal -
ny z po zy cji „P” (Par ko wa nie). Uru cho mie -
nie za po mo cą do dat ko we go aku mu la to ra
mo że roz wią zać sy tu ację. W prze ciw nym
przy pad ku wy ko nać pro ce du rę po da ną po -
ni żej. Ta pro ce du ra umoż li wia prze su nię cie
dźwi gni zmia ny bie gów au to ma tycz nej skrzy -
ni bie gów z po zy cji „P” (Par cheg gio).

❒ Upew nić się, czy ha mu lec ręcz ny jest
za cią gnię ty do opo ru.

❒ Wy łą czyć sil nik, je że li jest uru cho mio ny.

❒ Upew nić się, że wy łącz nik za pło nu znaj -
du je sie w po zy cji „ON” lub „ACC”.

❒ Zdjąć ko rek (1) z przy ci sku.

❒ Pod czas na ci ska nia przy ci sku klu czy kiem
lub śru bo krę tem z pła ską koń ców ka,
prze su nąć dźwi gnię w żą da ną po zy cję.

Ta pro ce du ra jest pro ce du rą awa ryj ną. Je -
że li ko niecz ne bę dzie po wtó rze nie pro ce -
du ry lub pro ce du ra nie funk cjo nu je w spo -
sób opi sa ny po wy żej zwró cić sie do ASO
Fia ta w ce lu wy ko na nia na pra wy.

SA MO CHO DY Z KIE ROW NI CĄ 
Z PRA WEJ STRO NY

Sa mo cho dy z au to ma tycz ną skrzy nią bie -
gów wy po sa żo ne są w funk cję blo ko wa nia
dźwi gni zmia ny bie gów, gdy sa mo chód jest
za par ko wa ny, uru cha mia ną elek trycz nie.
Je że li aku mu la tor sa mo cho du jest roz ła do -
wa ny lub wy stę pu je in na uster ka elek trycz -
na, dźwi gni zmia ny bie gów au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów nie moż na prze su nąć
w spo sób nor mal ny z po zy cji „P” (Par ko -
wa nie). Uru cho mie nie za po mo cą do dat -
ko we go aku mu la to ra mo że roz wią zać sy -
tu ację. W prze ciw nym przy pad ku wy ko nać
pro ce du rę po da ną po ni żej. Ta pro ce du ra
umoż li wia prze su nię cie dźwi gni zmia ny
bie gów au to ma tycz nej skrzy ni bie gów
z po zy cji „P” (Par cheg gio).

❒ Upew nić się, czy ha mu lec ręcz ny jest
za cią gnię ty do opo ru..

❒ Wy łą czyć sil nik, je że li jest uru cho mio ny.

❒ Upew nić się, że wy łącz nik za pło nu znaj -
du je sie w po zy cji „ON” lub „ACC”.

❒ Pod czas na ci ska nia przy ci sku (1), prze -
su nąć dźwi gnię w żą da ną po zy cję.

Ta pro ce du ra jest pro ce du rą awa ryj ną. Je -
że li ko niecz ne bę dzie po wtó rze nie pro ce -
du ry lub pro ce du ra nie funk cjo nu je w spo -
sób opi sa ny po wy żej zwró cić sie do ASO
Fia ta w ce lu wy ko na nia na pra wy.
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60G412

ZA LE CE NIA ZA PO BIE GA JĄ CE 
ZJA WI SKU KO RO ZJI .......................................................... 242

CZYSZ CZE NIE I MY CIE SA MO CHO DU ...................... 244
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Wa run ki oto cze nia, któ re uła twia ją
two rze nie się zja wi ska ko ro zji

❒ Sól na dro dze prze ciw za ma rza ją ca, za -
so le nie i wil got ność po wie trza mor skie -
go i za nie czysz cze nia at mos fe rycz ne uła -
twia ją two rze nie się ko ro zji na
czę ściach me ta lo wych.

❒ Wy so ka pro cen to wa wil got ność uła -
twia two rze nie się rdzy szcze gól nie, gdy
tem pe ra tu ra ze wnętrz na jest w po bli -
żu ze ra.

❒ Dłuż sza obec ność wil go ci na nie któ rych
czę ściach sa mo cho du mo że uła twiać
two rze nie się zja wi ska ko ro zji, na wet,
je że li in ne czę ści są su che.

❒ Wy so kie tem pe ra tu ry na nie któ rych
czę ściach sa mo cho du nie wy star cza ją -
co wen ty lo wa ne, aby umoż li wić od pa -
ro wa nie wil go ci, mo gą uła twiać two rze -
nie się rdzy.

Gdy tyl ko uwi docz ni się rdza, waż ne jest,
aby utrzy mać sa mo chód o ile moż li we czy -
sty i su chy (przede wszyst kim spód nad -
wo zia). Po nad to za le ca się wy ko ny wa nie
na tych miast ko niecz nych za pra wek la kier -
ni czych.

JAK ZA PO BIEC PO WSTA WA NIU
KO RO ZJI

Myć czę sto sa mo chód

My cie czę ste sa mo cho du jest naj lep szym
spo so bem, aby za cho wać do bry stan nad -
wo zia i za po biec two rze niu się rdzy.

Umyć sa mo chód przy naj mniej raz pod czas
zi my i na ko niec se zo nu let nie go. Utrzy -
my wać sa mo chód a przede wszyst kim
spód nad wo zia, czy sty i su chy.

Je że li jeź dzi się czę sto po dro gach po sy pa -
nych so lą prze ciw za ma rza ją cą na le ży myć
sa mo chód przy naj mniej raz na mie siąc
w cza sie zi my. Je że li sa mo chód uży wa ny
jest w stre fach nad mor skich, na le ży za wsze
myć sa mo chód przy naj mniej raz na mie -
siąc.

Dla dal szych za le ceń do ty czą cych my cia sa -
mo cho du patrz „My cie sa mo cho du”
w tym roz dzia le.

ZA LE CE NIA 
ZA PO BIE GA JĄ CE 
ZJA WI SKU KO RO ZJI

Pra wi dło wa i re gu lar na ob słu ga sa mo cho -
du jest głów nym spo so bem dla za po bie ga -
nia zja wi sku ko ro zji. Po ni żej po da ne zo sta -
ły za le ce nia i wska za nia dla ochro ny
sa mo cho du przed ko ro zją, któ re pro si my
prze czy tać i prze strze gać z uwa gą.

IN FOR MA CJE WAŻ NE 
DO TY CZĄ CE PO WSTA WA NIA
ZJA WI SKA KO RO ZJI

Głów ne przy czy ny po wsta wa nia
ko ro zji

❒ Gro ma dze nie się lub obec ność so li na
dro dze prze ciw za ma rza ją cej, wil goć lub
pro duk ty che micz ne w miej scach trud -
no do stęp nych pod nad wo ziem lub na
nad wo ziu.

❒ Otar cia, za ry so wa nia lub ja kie kol wiek
uszko dze nia czę ści la kie ro wa nych spo -
wo do wa ne lek ką ko li zją lub dzia ła niem
ścier nym pia sku lub ka mie ni.
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Czysz cze nie nad wo zia i ko mo ry
ba gaż ni ka

Spraw dzać okre so wo, czy w stre fach pod
dy wa ni ka mi pod ło gi sa mo cho du nie ma
prze cie ków wo dy, wil go ci lub bło ta, któ -
re mo gą spo wo do wać two rze nie się rdzy.

Spraw dzać te stre fy czę ściej, w przy pad -
ku uży wa nia sa mo cho du po za dro ga mi lub
w śro do wi skach at mos fe rycz nych szcze -
gól nie wil got nych.

Prze wo zić ewen tu al ne sub stan cje ko ro zyj -
ne (np. pro duk ty che micz ne, na wo zy, de -
ter gen ty itp.) w szczel nych po jem ni kach.
Usu wać i osu szać na tych miast ewen tu al -
ne wy cie ki.

Umiesz cze nie sa mo cho du 
w po miesz cze niu za mknię tym, 
su chym i do brze wie trzo nym

Nie umiesz czać sa mo cho du w po miesz -
cze niu wil got nym i źle wie trzo nym. Je że li
nie jest do brze wie trzo ny, ga raż mo że oka -
zać się wil got ny przede wszyst kim, je że li
sa mo chód jest czę sto my ty lub, je że li par -
ko wa ny sa mo chód nie jest su chy. Wil goć
wy stę pu ją ca w ga ra żu, któ ry nie jest do -
brze wie trzo ny mo że spo wo do wać lub
przy spie szyć roz po czę cie pro ce sów ko ro -
zyj nych, na wet, je że li po miesz cze nie jest
ogrze wa ne.

Usu wa nie na nie sio nych 
za nie czysz czeń

Usu wać ewen tu al ne na nie sio ne sub stan -
cje ta kie jak: sól prze ciw za ma rza ją ca, 
as falt, smo łę, ży wi cę ro ślin ną, od cho dy
pta ków lub śla dy za nie czysz czeń prze my -
sło wych, po nie waż są szcze gól nie szko dli -
we dla czę ści la kie ro wa nych nad wo zia.
Uży wać ewen tu al nie de ter gen tu spe cy ficz -
ne go dla czysz cze nia po wierzch ni la kie ro -
wa nych, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na in -
struk cję uży cia.

Po praw ki la kier ni cze

Spraw dzić do kład nie nad wo zie sa mo cho du
i je że li ko niecz ne wy ko nać na tych miast po -
praw ki la kier ni cze, aby za po biec po wsta -
niu pro ce su ko ro zji. W przy pad ku otarć
lub głę bo kich rys wy ko nać ewen tu al ne po -
praw ki w wy spe cja li zo wa nym warsz ta cie.

Nie na kła dać do dat ko wych
pro duk tów an ty ko ro zyj nych

w po bli żu lub na kom po nen ty ukła du
wy de cho we go (np. ka ta li za tor, ru ry
wy de cho we itp.). Wy so kie tem pe ra tu -
ry wy twa rza ne przez te kom po nen ty
mo gą spo wo do wać prze grza nie tych
pro duk tów an ty ko ro zyj nych: ry zy ko
po ża ru.

UWAGA
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Ele men ty z tka ni ny

Czy ścić ele men ty z tka ni ny uży wa jąc od -
ku rza cza, dla usu wa nia plam uży wać my -
dła neu tral ne go i mięk kiej wil got nej szmat -
ki. Aby wy eli mi no wać śla dy my dła wy trzeć
stre fę czysz czo ną mięk ką szmat ką zwil żo -
ną wo dą. Po wta rzać tą ope ra cję aż pal ma
nie zo sta nie wy eli mi no wa na, w prze ciw -
nym ra zie użyć pro duk tu de ter gen to we go
spe cy ficz ne go dla czysz cze nia ele men tów
z tka nin, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na
in struk cję uży cia.

Pa sy bez pie czeń stwa

Czy ścić pa sy bez pie czeń stwa wo dą i my -
dłem neu tral nym. Nie uży wać do stęp nych
de ter gen tów, wy bie la czy lub past, któ re
mo gą osła bić włók na pa sa.

Dy wa ni ki pod ło gi z wi ny lu

Czy ścić dy wa ni ki wi ny lo we tyl ko wo dą lub
wo dą z my dłem neu tral nym, prze cie ra jąc
je szczot ką, na stęp nie opłu kać ob fi cie i po -
zo sta wić do wy su sze nia w cie niu.

Wy kła dzi ny

Czy ścić wy kła dzi ny uży wa jąc od ku rza cza.
Wy trzeć pla my czy stą zwil żo ną szmat ką
i my dłem neu tral nym, na stęp nie opłu kać
zwil żo ną szmat ką i wo dą. Po wta rzać tą
ope ra cje aż pla ma nie zo sta nie zli kwi do wa -
na, w prze ciw nym ra zie użyć pro duk tu de -
ter gen to we go spe cy ficz ne go dla czysz cze -
nia wy kła dzin sa mo cho du, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na in struk cję uży cia.

MY CIE NAD WO ZIA

OSTRZE ŻE NIE Ob słu ga okre so wa nad -
wo zia jest bar dzo waż na dla utrzy ma nia
po ły sku czę ści la kie ro wa nych sa mo cho du
i unik nię cia roz po czę cia pro ce sów ko ro -
zyj nych.

Dbałość o felgi aluminiowe

UWAGA

❒ Do mycia felg aluminiowych nie używaj
detergentu kwasowego lub zasadowe-
go. Te typy detergentu spowodują po-
wstanie trwałych plam, odbarwienie i
pęknięcia na wykończonych po-
wierzchniach.

❒ Nie używaj szczotki szczecinowej ani
mydła zawierającego materiał ścierny.
Uszkodzą one wykończone powierzch-
nie.

CZYSZ CZE NIE I MY CIE
SA MO CHO DU

NIE UŻY WAĆ NI GDY pro -
duk tów ła two pal nych ta kich

jak roz pusz czal ni ki, olej na pę do wy,
ben zy na, wy bie la cze lub de ter gen tów
szcze gól nie agre syw nych dla czysz cze -
nia nad wo zia lub czę ści we wnętrz nych
sa mo cho du. Te pro duk ty mo gą spo wo -
do wać ob ra że nia osób lub uszko dze nie
sa mo cho du.

UWAGA

CZYSZ CZE NIE WNĘ TRZA

Ele men ty wi ny lo we

Czy ścić ele men ty wi ny lo we gąb ką lub
mięk ką szmat ką zwil żo ną w roz two rze cie -
płej wo dy i my dła lub de ter gen tu neu tral -
ne go, po zo sta wia jąc na nie sio ny roz twór
przez kil ka mi nut.

Na stęp nie wy trzeć po wierzch nie mięk ką
czy stą szmat ką, aby usu nąć za bru dze nia
i osu szyć je. Je że li ko niecz ne po wtó rzyć
ope ra cję.

76G044A

241-246 SEDICI LUM PL 1ED  3-11-2011  8:14  Pagina 244



245

Aby pra wi dło wo umyć sa mo chód, na le ży
zwró cić uwa gę, aby nie na ra żać sa mo cho -
du na bez po śred nie dzia ła nie pro mie ni sło -
necz nych:

❒ Umyć spód nad wo zia i nad ko la ob fi tym
stru mie niem wo dy.

OSTRZE ŻE NIE 

Pod czas my cia sa mo cho du:

❒ Pod czas my cia sa mo cho du, nie kie ro -
wać stru mie nia pa ry lub wrzą cej wo dy
o tem pe ra tu rze 80°C (176°F) na ele -
men ty pla sti ko we

❒ Aby unik nąć uszko dze nia ele men tów
sil ni ka, nie uży wać ni gdy wo dy pod ci -
śnie niem w ko mo rze sil ni ka.

❒ Nie za mo czyć aku mu la to ra i po su szyć
z po zo sta ło ści wo dy. Je że li wo da do sta -
nie sie do wnę trza aku mu la to ra mo że
spo wo do wać wy ciek elek tro li tu.

❒ Za mo czyć na wo zie prze cie ra jąc je wil -
got ną gąb ką. Nie uży wać szczo tek lub
twar dych gą bek, któ re mo gą po ry so wać
la kier lub czę ści z two rzy wa sztucz ne -
go (po kry wy za bez pie cza ją ce i klo sze
re flek to rów, czę sto wy ko na ne z two -
rzy wa sztucz ne go).

OSTRZE ŻE NIE Ele men ty la kie ro wa ne lub
z two rzy wa sztucz ne go mu szą być my te ob -
fi tym stru mie niem wo dy: aby unik nąć
uszko dzeń nie pró bo wać czy ścić bez wo dy.

❒ Umyć nad wo zie uży wa jąc roz two ru de -
ter gen tu lek kie go uży wa jąc gąb ki lub
mięk kiej szmat ki. Wy trzeć gąb ką lub
mięk ką szmat ką roz twór de ter gen tu.

OSTRZE ŻE NIE Je że li uży wa się pro duk tu
de ter gen to we go spe cy ficz ne go dla nad wo -
zia, zwra cać szcze gól ną uwa gę na in struk -
cję uży cia. Do czysz cze nia nad wo zia nie
uży wać ni gdy de ter gen tów sto so wa nych
do użyt ku do mo we go, po nie waż są agre -
syw ne.

– Nie myć ni gdy sa mo cho du
przy uru cho mio nym sil ni ku.

– Spód nad wo zia i błot ni ki po sia da ją
ostre kra wę dzie. Za kła dać rę ka wi ce
i ko szu le z dłu gi mi rę ka wa mi, aby za -
bez pie czyć rę ce i ra mio na pod czas
czysz cze nia tych czę ści.

– Przed od jaz dem, po umy ciu sa mo -
cho du, spraw dzić ha mul ce, aby zwe ry -
fi ko wać re gu lar ność funk cjo no wa nia.

UWAGA

60B212S
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WO SKO WA NIE

Aby zwięk szyć ochro nę i po łysk nad wo zia,
po umy ciu za le ca się wy ko nać wo sko wa -
nie i po le ro wa nie.

Uży wać wy łącz nie wo sku i pre pa ra tów do
po le ro wa nia (po lish) o opty mal nej ja ko ści.

Prze strze gać skru pu lat nie in struk cji po da -
nych na opa ko wa niu wo sku i uży wa ne go
pre pa ra tu do po le ro wa nia.

❒ Spłu kać ob fi cie bie żą cą wo dą.

❒ Po zo sta wić do wy su sze nia sa mo chód
w cie niu, wy cie ra jąc nad wo zie ir chą lub
mięk ką szmat ką.

❒ Dokładnie sprawdź, czy nie są uszko-
dzone powierzchnie lakierowane. W
przypadku wystąpienia jakiegoś uszko-
dzenia „wyretuszuj” uszkodzenie zgod-
nie z poniższą procedurą:

– Umyć punk ty uszko dzo ne i po zo sta -
wić do wy su sze nia.

– Wstrzą snąć po jem ni kiem z la kie rem
dla za pra wek, na stęp nie na nieść go
pędz lem.

– Po zo sta wić la kier do cał ko wi te go wy -
su sze nia.

OSTRZE ŻE NIE Je że li my je się sa mo chód
w myj niach au to ma tycz nych, zwra cać
szcze gól ną uwa gę na ele men ty wy sta ją ce
(np. spoj le ry itp). W ra zie wąt pli wo ści
skon sul to wać się z ope ra to rem myj ni au -
to ma tycz nej.

60B211S
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1. Wer sje ben zy no we

2. Wer sje Die sel

OZNA CZE NIE SIL NI KA

Wy tło czo ne jest na blo ku cy lin drów, jak
po ka za no na ry sun ku.

DA NE 
IDEN TY FI KA CYJ NE 
SA MO CHO DU

OZNA CZE NIE NAD WO ZIA

Nu me ry na ra sta ją ce fa brycz ne nad wo zia
i/lub sil ni ka oprócz uży wa nia dla za re je -
stro wa nia sa mo cho du, słu żą tak że do je -
go iden ty fi ka cji. Za le ca my za po zna nie się
z da ny mi iden ty fi ka cyj ny mi sa mo cho du,
któ re znaj du ją się wy tło czo ne na od po -
wied niej ta blicz ce, gdy bę dzie po trze ba ich
po da nia lub skon sul to wa nia się z ASO Fia -
ta w ce lu wy ko na nia ewen tu al nych in ter -
wen cji ob słu go wych lub otrzy ma nia in for -
ma cji w tej spra wie. 

79J019

60G152

(2)

(1)

79J174

Tyl ko dla nie któ rych wer sji 
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ZU ŻY CIE PA LI WA – EMI SJE CO2

Zgod nie z obo wią zu ją cą Dy rek ty wą eu ro pej ską M/T: Ma nu al na skrzy nia bie gów
A/T: Au to ma tycz na skrzy nia bie gów

1.6 16V 2.0 Mul ti jet

1.6 L 2 ko ła 1.6 L 4 ko ła 2.0 L 2 ko ła 2.0 L 4 ko ła 
na pę dza ne na pę dza ne na pę dza ne na pę dza ne

W mieście

(L/100km) M/T 7,9 8,2 6,2 6,6

CO2 (g/km) M/T 181 188 162 168

(L/100km) A/T 8,7 – – –

CO2 (g/km) A/T 201 – – –

Poza

(L/100km) M/T 5,1 5,5 4,2 4,7

CO2 (g/km) M/T 118 126 110 123
miastem

(L/100km) A/T 5,6 – – –

CO2 (g/km) A/T 128 – – –

Cykl mieszany

(L/100km) M/T 6,2 6,5 4,9 5,3

CO2 (g/km) M/T 141 149 129 139

(L/100km) A/T 6,7 – – –

CO2 (g/km) A/T 155 – – –

UWAGA Da ne przed sta wio ne w ta be li zo sta ły okre ślo ne na pod sta wie wa run ków spe cy ficz nych, zu ży cie rze czy wi ste pa li wa w Wa -
szym sa mo cho dzie mo że się róż nić od tych da nych.
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HA MUL CE ............................................................................. 254
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OSIĄ GI ................................................................................... 256
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DA NE TECH NICZ NE

UWA GA Da ne tech nicz ne mo gą zo stac zmo dy fi ko wa ne M/T: Ma nu al na skrzy nia bie gów 2WD: 2 ko ła na pę dza ne
bez wcze śniej sze go po wia do mie nia A/T: Au to ma tycz na skrzy nia bie gów 4WD: 4 ko ła na pę dza ne

SIL NIK 1.6 16V 2.0 Mul ti jet

Kod – typ

Ilość i układ cy lin drów

Śred ni ca x skok tło ka 

Po jem ność cał ko wi ta

Sto pień sprę ża nia

Moc mak sy mal na (CEE) kW
KM

przy pręd ko ści ob ro to wej obr/min

Mo ment mak sy mal ny (CEE) Nm
kgm

przy pręd ko ści ob ro to wej obr/min

Pa li wo

ZA SI LA NIE – ZA PŁON 1.6 16V 2.0 Mul ti jet

Za si la nie pa li wa

Za płon

Zmia ny lub na pra wy ukła du za si la nia 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 uszko dze nia w funk cjo no wa niu oraz nie bez pie czeń stwo po ża ru.

UWAGA

M16A (DOHC) – Eu ro 5
4 li nio wy

78,0 × 83,0 mm

1.586 cm3

10,5: 1

88
120

6.000

156
15,9
4.400

Ben zy na bez oło wio wa 95 RON 
(Spe cy fi ka cja EN228)

D20AA – Eu ro 5 
4 li nio wy

83,0 × 90,4 mm

1.956 cm3

16,5: 1

99,2
135

3.500

320
32,6
1.500

pa li wo die sel dla sil ni ków 
(Spe cy fi ka cja EN590)

Wtrysk elek tro nicz ny MPI

Za płon elek tro nicz ny Sin gle Spark

Wtrysk bez po śred ni Mul ti jet „Com mon Ra il”
o kon tro li elek tro nicz nej

Sprę ża nie
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12V – 60/55 W

12V – 55 W

12V – 21 W

12V – 21 W

12V – 5 W

12V – 21/5 W

12V – 5 W

12V – 21 W

12V – 10 W

12V – 5 W

12V – 21 W

12V – 8 W

12V – 5 W

H4

H11

PY21W

P21W

W5W

P21/5W

W5W

P21W

–

–

P21W

W5W (8W)

W5W

ŻA RÓW KI MOC TYP

Zmia na dro go we/mi ja nia

Przed nie świa tła prze ciw m giel ne

Kie run kow ska zy przed nie

Kie run kow ska zy tyl ne

Świa tła par ko wa nia

Świa tła sto pu/świa tła tyl ne

Lam py oświe tla nia ta bli cy re je stra cyj nej

Świa tła co fa nia

Lam pa su fi to wa 

Lam pa oświe tle nie ba gaż ni ka

Tyl ne świa tło prze ciw m giel ne

Świa tła stop

Trze cie świa tło stop (świa tło ha mo wa nia do dat ko we)

Patrz roz dział „KON TRO LE I OB SŁU GA SA MO CHO DU”

ELE MEN TY ELEK TRYCZ NE 1.6 16V 2.0 Mul ti jet

Aku mu la tor

Świe ce za pło no we Iry do we

Ni klo we

Bez piecz ni ki

obszar wyższych temperatur: 12V 44 Ah 210 A (DIN)
obszar niższych temperatur: 12V 60 Ah 370 A (DIN)

NGK SIL FR6A 11

DEN SO K16HPR -U11

12V 70Ah 450A

–
–
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HA MUL CE

Ha mul ce ser wi so we Przed nie

Tyl ne

Ha mu lec ręcz ny

Ser wo ha mu lec

ZA WIE SZE NIA

Przed nie

Tyl ne

UKŁAD KIE ROW NI CZY

Typ

Śred ni ca skrę tu kół (po mię dzy kra węż ni ka mi)

Tar czo we (Ø 280 mm.) 

Tar czo we (Ø 280 mm)
Ste ro wa ny dźwi gnią ha mul ca ręcz ne go dzia ła ją cy 

na ha mul ce tyl ne

10”

Nie za leż ne za wie sze nie kół ty pu Mc Pher son
O osi skręt nej

Elek trycz ne wspo ma ga nie kie row ni cy na zęb ni ku
11 m

PRZE NIE SIE NIE NA PĘ DU 

Na pęd 4WD

Sprzę gło

Skrzy nia bie gów 1.6 16V M/T

1.6 16V A/T

2.0 Mul ti jet

4 × 4 z me cha ni zmem róż ni co wym sa mo blo ku ją cym o kon tro li
elek tro nicz nej

Jed no tar czo we su che ze sprę ży ną ta le rzo wą włą cza nia 
ste ro wa ne hy drau licz nie

5 bie gów + bieg wstecz ny

4 bie gi + bieg wstecz ny

6 bie gów + bieg wstecz ny
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4.115
1.755
1.620
2.500
1.495
1.495
190

270/670

4.115
1.755
1.620
2,500
1.495
1.495
190

270/670

4.115
1.755
1.620
2.500
1.495
1.495
190

270/670

4.115
1.755
1.620
2.500
1.495
1.495
190

270/670

KO ŁA 

Opo ny 205/60 R16
Ob rę cze 16 × 6J
Ci śnie nie w opo nach War to ści ci śnie nia pom po wa nia w opo nach po da ne są na ety kie cie umiesz czo nej na słup ku drzwi

po stro nie kie row cy. 
Gdy prze wo zi się do 4 osób, ci śnie nia po da ne po ni żej dla opon Eco Ti re są za le ca ne, aby uzy skać
niż sze zu ży cie pa li wa.
Przód 280 kPa (2,80 kg/cm2, 40 psi) – Tył 260 kPa (2,60 kg/cm2, 38 psi)
UWA GA Je że li prze wo zi się wię cej niż 4 oso by, prze strze gać ci śnień po da nych na Ety kie cie In for -
ma cyj nej Opon.

Za le ca ne łań cu chy 
prze ciw po śli zgo we Gru bość pro mie nio wa/osio wa

Za le ca ne opo ny zi mo we 205/60 R16
Usta wie nie kół Zbież ność przed nia

Po chy le nie kół przed nich 2 ko ła na pę dza ne
4 ko ła na pę dza ne

Kąt wy prze dze nia zwrot ni cy 2 ko ła na pę dza ne
kół przed nich 4 ko ła na pę dza ne

10 mm

1 ± 1 mm
− 0° 23˝ ± 1° 
− 0° 10˝ ± 1°
3° 40˝ ± 2°
3° 32˝ ± 2°

WY MIA RY 1.6 16V 2.0 Mul ti jet
mm

2 ko ła na pę dza ne 4 ko ła na pę dza ne 2 ko ła na pę dza ne 4 ko ła na pę dza ne

Dłu gość cał ko wi ta
Sze ro kość cał ko wi ta
Wy so kość cał ko wi ta
Roz staw osi
Roz staw kół Przed nie

Tyl ne
Wy so kość od zie mi (Stan dard A)
Po jem ność ba gaż ni ka dm3
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6,6 li tra
6,5 li tra

50 li trów
3,9 li tra

(wy mia na z fil trem ole ju)
2,5 li tra
5,8 li tra

(dla prze glą du)
2,5 li tra
0,6 li tra
0,8 li tra

256

2WD (M/T)
2WD (A/T)

4WD (M/T)
4WD 
4WD

2WD
4WD 

2WD
4WD 

185 km/h
175 km/h

190 km/h
180 km/h

6,5 li tra
–

50 li trów
4,4 li tra

(wy mia na z fil trem ole ju)
2,0 li tra

–

2,0 li tra
0,6 li tra
0,8 li tra

1.190
1.250

1.335
1.370

OSIĄ GI 1.6 16V 2.0 MUL TI JET

Mak sy mal na pręd kość do pusz czal na 
po pierwszym okre sie uży wa nia sa mo cho du

MA SY Kg 1.6 16V 2.0 MUL TI JET

Ma sa sa mo cho du go to we go do jaz dy (z pa li -, 
wem ko ło za pa so we, na rzę dzia i ak ce so ria)

M/T
A/T 

PO JEM NO ŚCI (war to ści przy kła do we) 1.6 16V 2.0 Mul ti jet

Płyn chło dzą cy 
(ra zem ze zbior ni kiem wy rów naw czym)

Zbior nik pa li wa
Olej sil ni ko wy

Olej skrzy ni bie gów

Olej roz dzie la cza
Olej me cha ni zmu róż ni co we go tyl ne go
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Calsonic Kansei Corp. obecnym oświadczeniem potwierdza pod odpowiednią i obowiązującą odpowiedzialnością, że po-
niższy produkt jest zgodny z Głównymi wymaganiami Dyrektywy 1995/5/CE po wykonaniu prób zgodnie z wymaganiami od-
powiednich standardów, jak wymieniono poniżej.

Produkt:urządzenie kontroli Systemu Kluczyka Inteligentnego (System uruchamiania bez kluczyka)

Numer Model/typ: S62J1

Rok znaku CE: 2004

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Calsonic Kansei Corp. obecnym oświadczeniem potwierdza pod odpowiednią i obowiązującą odpowiedzialnością, że po-
niższy produkt jest zgodny z Głównymi wymaganiami Dyrektywy 1995/5/CE po wykonaniu próbzgodnie z wymaganiami od-
powiednich standardów, jak wymieniono poniżej.

Produkt:urządzenie kontroli Systemu Kluczyka Inteligentnego (System uruchamiania bez kluczyka)

Numer Model/typ: TS001

Rok znaku CE: 2004
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Calsonic Kansei Corp. obecnym oświadczeniem potwierdza pod odpowiednią i obowiązującą odpowiedzialnością, że po-
niższy produkt jest zgodny z Głównymi wymaganiami Dyrektywy 1995/5/CE po wykonaniu prób zgodnie z wymaganiami od-
powiednich standardów, jak wymieniono poniżej.

Produkt: nadajnik Systemu Dostępu bez Kluczyka

Numer Model/typ: TS002

Rok znaku CE: 2004

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Calsonic Kansei Corp. pod adresem podanym poniżej, obecnym oświadczeniem potwierdza pod odpowiednią i obowiązują-
cą odpowiedzialnością, że poniższy produkt jest zgodny z Głównymi wymaganiami Dyrektywy 1995/5/CE po wykonaniu prób
zgodnie z wymaganiami odpowiednich standardów, jak wymieniono poniżej.

Produkt: nadajnik Systemu Dostępu bez Kluczyka

Numer Model/typ: R51K0

Rok znaku CE: 2007
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De ska roz dziel cza ................................... 71-72
Do cie ra nie ................................................... 169
Do da tek ....................................................... 257
Do jaz do we ko ło za pa so we ................ 146-213
Drzwi

– Otwar cie/za mknię cie ........................... 12
– Za mek cen tral ny...................................13-19
– De ad Lock.............................................. 14
– Key less Start .......................................... 15
– Za bez pie cze nie dzie ci 

(urzą dze nie) ........................................... 22
Dzie ci

– Mo co wa nie za po mo cą pa sów 
bez pie czeń stwa..................................... 42

– Urzą dze nie za bez pie cza ją ce dzie ci .... 22
– Mon taż fo te li ka ty pu Iso fix ................. 42
– Sys tem przy trzy my wa nia .................... 37

Dźwi gnia ha mul ca ręcz ne go .................... 132
Dźwi gnia za pa la nia świa teł ....................... 63
Dźwi gnia zmia ny bie gów .......................... 134

Emi sje CO2 ................................................ 249
ESP (Elec tro nic Sta bi li ty Pro gram, kon tro la

elek tro nicz na sta bil no ści)
– Przy cisk ste ru ją cy ........................... 94-166

Fiat CO DE (sys tem elek tro nicz ny blo ka dy
sil ni ka)......................................................... 11

Filtr czą stek sta łych die se ......................... 155
Filtr ole ju sil ni ko we go (wy mia na) ........... 196

Filtr pa li wa ................................................... 206
Filtr po wie trza ............................................ 203
Fo te lik Iso fix dla dzie ci ..............................41-42

Gniazdko dla akcesoriów......................... 94
Gniazdko uniwersalnej magistrali 

szeregowej (USB) ..................................... 97

Hak ho lo wa nia przy cze py ...................... 176
Ha mul ce

– Dźwi gnia ha mul ca ręcz ne go ......... 132-209
– Pe dał ha mul ca ........................................ 208
– Płyn ha mul co wy .................................... 207
– Ser wo ha mu lec....................................... 164
– Układ ha mul co wy ................................ 254

Ho lo wa nie sa mo cho du ................. 181-237
– Ha ki ho low ni cze ...................... 145
– In struk cje...................................182-183-184

Iden ty fi ka cja sa mo cho du ......................... 248
Im mo bi li zer ................................................. 11
In for ma cje ogól ne ...................................... 247
In ne ste ro wa nia i urzą dze nia ................... 131

Jaz da
– Na pod jeź dzie/zjeź dzie ........................ 172
– Na te re nach nie rów nych..................... 173
– Z wy so ką pręd ko ścią ........................... 172

Ka ta li za tor ................................................. 169

ABS ............................................................. 164
Air bag ........................................................... 47

– Bocz ne .................................................... 50
– Bocz ne ty pu kur ty ny............................ 50
– Funk cjo no wa nie sys te mu .................... 52
– Ob słu ga................................................... 54
– Przed nie.................................................. 48
– Uwa gi ogól ne......................................... 55

Aku mu la tor ........................................... 215-253
– Wy mia na .......................................... 216

Alarm (lamp ka sy gna li za cyj na) .................. 97
Al ko hol ety lo wy/me ty lo wy

(mie sza ni na)............................................... 10
An te na ra dia........................................... 115-149

Ba gaż nik
– Po jem ność ............................................. 255
– Po kry wa ba gaż ni ka (otwar cie) .......... 23
– Po więk sza nie (skła da nie sie dzeń) ..... 136
– Pół ka tyl na ............................................. 148
– Za cze py mo co wa nia w ba gaż ni ku .... 147

Bez piecz ni ki ................................................. 217

Cru ise Con trol
(re gu la tor sta łej pręd ko ści) ................... 69

Da ne iden ty fi ka cyj ne sa mo cho du ......... 248
Da ne tech nicz ne ........................................ 251
Dasz ki prze ciw sło necz ne ......................... 139
De ad lock .................................................... 14

SSPPIISS  AALLFFAABBEETTYYCCZZNNYY
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– We wnętrz ne.......................................... 27
– Ze wnętrz ne ........................................... 27

Łań cu chy prze ciw po śli zgo we ................. 173

Ma sy ........................................................... 256
Maty podłogowe.......................................... 147
Miejsce na filiżankę i przestrzeń 

magazynowa ............................................ 144
Mo dy fi ka cje (uwa ga) .................................. 6

Na daj ni ki o czę sto tli wo ści ra dio wej 
(in sta la cja) ................................................. 149

Nad wo zie (ozna cze nie) ............................ 247
Na pi na cze pa sów bez pie czeń stwa .......... 45
Na rzę dzia na wy po sa że niu ....................... 146

Ob cią że nie i ho lo wa nie sa mo cho du .... 175
Ob rę cze kół (cha rak te ry sty ka) ............... 254
Ob ro to mierz ............................................... 84
Ob słu ga

– Plan prze glą dów okre so wych............. 187
– Uży cie sa mo cho du w trud nych 

wa run kach .............................................. 192
Ob słu ga nad wo zia ...................................... 241
Od mra ża nie szy by przed niej ......100-103-109
Od twa rzacz MP3/WMA ........................... 122
Ogrze wa na szy ba tyl na ............................. 95
Olej au to ma tycz nej skrzy ni bie gów

– Cha rak te ry sty ka ................................... 198
– Kon tro la po zio mu ................................ 198
– Wy mia na ................................................ 199

Olej sil ni ko wy
– Cha rak te ry sty ka ................................... 193
– Zu ży cie ole ju ......................................... 153
– Kon tro la po zio mu ................................ 194
– Kon tro la zu ży cia ole ju sil ni ko we go ... 91
– Uzu peł nie nie .......................................... 194
– Wy mia na ................................................ 195

Olej prze kła dnio wy
– Cha rak te ry sty ka ................................... 197
– Kon tro la po zio mu ................................ 197
– Wy mia na ................................................ 198

Opo ny
– Cha rak te ry sty ka ................................... 255
– Kon tro la.................................................. 210
– Prze ło że nie............................................. 212
– Do jaz do we ko ło za pa so we................. 212

Osią gi ............................................................. 256
Ory gi nal ne/

re ge ne ro wa ne czę ści za mien ne ............ 2
Oświe tle nie ko mo ry ba gaż ni ka ............... 148
Oświe tle nie wnę trza ................................. 140

Pa li wo
– Filtr pa li wa ............................................ 206
– Ko rek zbior ni ka ................................... 134
– Oszczęd ność pa li wa ............................ 170
– Po jem no ści....................................... 10-256
– Śred nie zu ży cie pa li wa ......................... 89
– Wskaź nik po zio mu............................... 84
– Za sięg sa mo cho du................................ 90
– Zu ży cie pa li wa....................................... 249
– Zu ży cie chwi lo we (wskaź nik)............. 85

Pa sek na pę do wy (ob słu ga) ....................... 193

Kie row ni ca
– Dźwi gnia re gu la cyj na............................ 67
– Ste ro wa nia ra dia ................................... 68

Kie run kow ska zy .......................................... 64
– Wy mia na ża ró wek................................ 225

Kie szeń w opar ciu sie dze nia 
przed nie go ................................................ 147

Kli ma ty za cja au to ma tycz na ...................... 104
Kli ma ty za cja po wie trza (ob słu ga) ........... 232
Klu czy ki ......................................................... 11

– Key less En try......................................... 18
– Wy mia na ba te rii.................................... 20

Ko ła
– Cha rak te ry sty ka ................................... 255
– Wy mia na ................................................ 146

Kon tro le dzien ne ....................................... 152
Kon tro le i ob słu ga sa mo cho du ............... 185
Ko rek wle wu pa li wa .................................. 134

Lam pa punk to wa (ste ro wa nie) .............. 140
Lam pa su fi to wa

– Wy mia na ża rów ki ................................. 223
Lam pa su fi to wa (wy łącz nik) ..................... 140
Lamp ka sy gna li za cyj na alar mu .................. 97
Lamp ki sy gna li za cyj ne 

i wskaź ni ki optycz ne ............................... 74
Licz nik ki lo me trów cał ko wi ty .................. 91
Licz nik ki lo me trów okre so wy ................. 89
Lu ster ka wstecz ne ......................................

– Od mra ża nie ........................................... 95
– Re gu lo wa ne elek trycz nie .................... 28
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– Spraw dze nie........................................... 37
– Sto so wa nie............................................. 33
– Uwa gi ...................................................... 31

Ra dio od twa rzacz
– Alarm ............................................... 124
– An te na .............................................. 115-149
– In for ma cje ogól ne ................................ 115
– Od twa rzacz CD .................................. 119
– Od twa rzacz CD Chan ger .................. 120
– Od twa rzacz MP3/WMA .................... 122
– Ko mu ni ka ty uste rek ............................ 127
– Tryb ra dio ............................................. 116
– Ostrze że nia i uwa gi ............................ 113
– RDS (Ra dio Da ta Sys tem) ................. 117
– Ste ro wa nia w kie row ni cy ................... 128
– Układ ...................................................... 112
– Po szu ki wa nie uste rek ......................... 126

Re cyr ku la cja po wie trza ....................... 102-106
Re flek to ry

– Prze łącz nik usta wia nia re flek to rów.... 96
– Wy mia na ża ró wek................................ 223

Re gu la tor sta łej pręd ko ści 
(Cru ise Con trol) ..................................... 71

Re gu la tor usta wia nia re flek to rów .......... 96
Re lin gi da cho we (mo co wa nia) ................. 149

Scho wek ..................................................... 96
Sie dze nia

– Przed nie (re gu la cja) .............................. 29
– Przed nie ogrze wa ne............................. 141
– Tyl ne skła da ne ....................................... 136
– Kie szeń w opar ciu sie dze nia .............. 147

Sil nik
– Uru cho mie nie ...................................... 154
– Uru cho mie nie awa ryj ne ..................... 235
– Świe ce za pło no we ............................... 204
– Da ne tech nicz ne .................................. 252
– Filtr po wie trza ...................................... 203
– Płyn chło dzą cy ...................................... 200
– Ozna cze nie ........................................... 248
– Je że li roz rusz nik nie funk cjo nu je ....... 238
– Je że li sil nik jest za la ny .......................... 238
– Je że li sil nik jest prze grza ny ................. 238
– Olej sil ni ko wy i filtr .............................. 195
– Wskaź nik pły nu chło dzą ce go ............. 84

Skrzy nia bie gów
– Au to ma tycz na ................................. 158
– Kon tro la po zio mu ole ju ................ 197-198
– Dźwi gnia ................................................. 134
– Ma nu al na................................................. 158
– Wy mia na ole ju ................................ 198-199
– Gdy nie jest moż li we prze su nię cie 

dźwi gni zauto am tycz nej skrzy ni bie gów
„P” (Par ko wa nie) ................................. 240

– Uży cie .................................................... 158
Spa li ny (uwa ga) ........................................... 152
Spry ski wacz szy by tyl nej

– Ste ro wa nie ............................................ 66
Spry ski wa cze szy by przed niej

– Ste ro wa nie ............................................. 65
– My cie nad wo zia ..................................... 244
– Płyn spry ski wa czy szyb ........................ 203

Sprzę gło ................................................. 133-210
Sta cja ser wi so wa ........................................ 3

Pe da ły ........................................................... 133
Pió ra wy cie ra czek 

szy by przed niej/tyl nej ............................. 229
– Wy mia na ......................................... 229-231

Płyn chło dzą cy sil nik
– Cha rak te ry sty ka ................................... 200
– Kon tro la po zio mu ................................ 200
– Uzu peł nie nie .......................................... 201
– Wy mia na ................................................ 202

Płyn ha mul co wy .......................................... 207
Płyn spry ski wa czy szyb ............................. 203
Pod no sze nie sa mo cho du .......................... 234
Pod no śnik .................................................... 146
Pod świe tle nie (re gu la cja) .......................... 92
Po jem no ści ............................................ 10-256
Po kry wa ba gaż ni ka .................................... 23
Po kry wa ko mo ry sil ni ka ........................... 142
Po piel nicz ka ................................................. 97
Po zna wa nie sa mo cho du ........................... 151
Pół ka tyl na ................................................... 148
Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd ko ści) ... 83
Przed za ję ciem miej sca za kie row ni cą ... 9
Przed nie świa tła prze ciw m giel ne ............ 93
Przed nie świa tła prze ciw m giel ne ............ 93
Prze łącz nik 2WD/4WD ..................... 94-161
Prze łącz nik usta wia nia re flek to rów ........ 96
Prze no sze nie na pę du ................................ 254
Pasy bez pie czeń stwa

– Hak ho low ni czy .................................... 36
– Na pi na cze............................................... 45
– Re gu la cja wy so ko ści ............................. 36
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264

Uru cha mia nie (urzą dze nie) ...................... 58
Uru cha mia nie awa ryj ne (za po mo cą 

aku mu la to ra do dat ko we go) .................. 235
Uru cho mie nie sil ni ka ................................. 154
Uru cho mie nie sil ni ka ................................. 154
Usta wie nie re flek to rów 

(prze łącz nik) ............................................. 96

W ra zie awa rii ......................................... 233
Wo sko wa nie nad wo zia ............................. 246
Wskaź nik po zio mu pa li wa ........................ 84
Wskaź nik prze grza nia sil ni ka ................... 85
Wskaź nik tem pe ra tu ry sil ni ka ................. 84
Wy cie racz ka szy by tyl nej

– Ste ro wa nie ............................................. 66
– Wy mia na piór........................................ 231

Wy cie racz ki szy by przed niej
– Ste ro wa nie ............................................. 65
– Wy mia na piór........................................ 229

Wy łącz nik za pło nu ..................................... 58
Wy mia ry ...................................................... 255
Wy świe tlacz ................................................ 86

Za bez pie cze nie dzie ci (urzą dze nie) ...... 22
Za czep mo co wa nia tecz ki ........................ 147
Za cze py ho lo wa nia .................................... 145
Za cze py mo co wa nia w ba gaż ni ku ........... 147
Za le ce nia jaz dy ........................................... 171
Za mek cen tral ny ........................................ 13
Za pal nicz ka .................................................. 97
Za wie sze nia ................................................. 254

Ze staw wskaź ni ków ................................... 73
– Pod świe tle nie 

(re gu la cja in ten syw no ści) .................... 92
Za głó wki........................................................ 30

Ża rów ki
– Wy mia na ................................................ 223
– Ty py ......................................................... 253

Ste ro wa nia w ko lum nie kie row ni cy ....... 57
Sy gnał dźwię ko wy ...................................... 68
Sym bo le na ta blicz ce aku mu la to ra ......... 4
Sys tem Key less En try ................................ 18
Sys tem Key less Start ................................. 15
Sys tem ogrze wa nia .................................... 99
Sys tem przy trzy my wa nia dzie ci ............... 37
Sys te my przy trzy my wa nia do dat ko we 

(air bag) ..................................................... 47
Szy by ..............................................................

– Zu ży cie pa li wa....................................... 249
– Ma nu al ne pod no śni ki szyb .................. 24

Świa tła awa ryj ne ....................................... 93
Świa tła dro go we .......................................... 63

– Wy mia na ża ró wek................................ 224
Świa tła mi ja nia.............................................. 63

– Wy mia na ża ró wek................................ 224
Świa tła ze wnętrz ne .................................... 63
Świe ce za pło no we ............................... 204-253

Ter mo metr 
tem pe ra tu ry ze wnętrz nej ...................... 90

Tyl ne świa tło prze ciw m giel ne 
(świa tła) ..................................................... 64

Uchwy ty pod trzy my wa nia ..................... 142
Układ ha mul co wy ....................................... 163
Układ kie row ni czy ............................... 209-254
Układ ogrze wa nia i kli ma ty za cji................ 98

– Kli ma ty za cja au to ma tycz na................. 106
– Kli ma ty za cja ma nu al na......................... 102
– Sys tem ogrze wa nia ............................... 99
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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 procesów produk-
cyjnych i tworzenie produktów coraz bardziej ekologicznych Aby zapewnić swoim Klientom jak najlepsze usługi, w poszanowaniu
zasad ochrony środowiska, i w odpowiedzi na zobowiązania wynikające z Europejskiego rozporządzenia 2000/53/EC na temat po-
jazdów, 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 po-
jazdu nie ponosił żadnych kosztów, ze względu na zerową lub ujemną wartość rynkową. Prawie we wszystkich krajach Unii euro-
pejskiej do stycznia 2007 odbiór po koszcie zerowym odbywa się tylko dla samochodów zarejestrowanych od lipca 2002 roku, na-
tomiast od 2007 roku, odbiór będzie następował po koszcie zerowym, niezależnie 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 Fiat. Stacje te zostały uważnie dobrane, tak aby świadczone przez nich usługi spełniały stan-
dardy jakościowe związane ze zbiórką, obróbką i recyklingiem pojazdów, w poszanowaniu środowiska.

Informacje o Stacjach demontażu i odbierania dostępne są w sieci Dealerów Fiat i Fiat Samochody dostawcze lub pod zielonym nu-
merem 00800 3428 0000 lub na stronie internetowej Fiata.

* Samochód do przewożenia osób z maksymalnie dziewięcioma miejscami siedzącymi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t
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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

Pagine_ITA.indd 4 18-05-2005 11:54:19

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.selenia.com.
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Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts&Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
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Dane zawarte w tej publikacji podane sà jedynie w celu informacyjnym. 
Fiat zastrzega sobie w ka˝dym momencie prawo do modyfikacji modeli opisanych w tej publikacji ze wzgl´dów technicznych lub handlowych. 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do stacji ASO Fiat. 
Druk na papierze ekologicznym bez chloru.

POLSKA

I N S T R U K C J A  O B S ¸ U G I
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