


Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Doblò. 
Opracowaliśmy tą instrukcję, aby pomóc poznać każdy szczegół samochodu Fiata Doblò i używać go w sposób

właściwy.
Zalecamy przeczytać wszystkie jej rozdziały przed przygotowaniem się do pierwszej jazdy.
Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i uwagi ważne dla prawidłowego używania samochodu, które pomo-

gą w pełni wykorzystać możliwości techniczne Fiata Doblò; zawiera ponadto ostrzeżenia dotyczące Twojego bez-
pieczeństwa, integralności samochodu, ochrony środowiska.

Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:
• potwierdzenie wykonania przeglądów okresowych i wymian oleju
• zakres usług dodatkowych zarezerwowanych dla Klientów Fiata.

Życzymy miłej lektury i szczęśliwej podróży!
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W tej Instrukcji obsługi opisane są wszystkie wersje Fiata Doblò, dlatego należy wziąć pod uwagę tylko infor-
macje odnoszące się do wyposażenia, silnika i wersji przez Państwa nabytej.
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KONIECZNIE PRZECZYTAĆ!

K
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TANKOWANIE PALIWA

Sil ni ki ben zy no we: na peł niać zbior nik pa li wa wy łącz nie ben zy ną bez oło wio wą o licz bie okta no wej (LO) nie mniej -
szej od 95. 

Sil ni ki die sel: na peł niać zbior nik pa li wa wy łącz nie ole jem na pę do wym od po wia da ją cym spe cy fi ka cji eu ro pej skiej
EN590. 
Uży wa nie in nych pro duk tów lub mie sza nek mo że po waż nie uszko dzić sil nik i spo wo do wać utra tę gwa ran cji.

URU CHA MIA NIE SIL NI KA

Upew nić się czy dźwi gnia ha mul ca po sto jo we go jest za cią gnię ta, usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów w po zy cji lu zu;
wci snąć do opo ru pe dał sprzę gła nie na ci ska jąc pe da łu przy spie sze nia, a na stęp nie:

sil ni ki ben zy no we: ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję AVV i zwol nić go na tych miast jak tyl ko sil -
nik się uru cho mi.

sil ni ki die sel: ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR za cze kać na zga śnię cie lam pek sy gna li za -
cyj nych ¢ (Y) im; ob ró cić klu czyk w po zy cję AVV i zwol nić na tych miast po uru cho mie niu sil ni ka.

PAR KO WA NIE NA ŁA TWO PAL NYCH MA TE RIA ŁACH

Pod czas nor mal ne go dzia ła nia ka ta li za tor osią ga bar dzo wy so kie tem pe ra tu ry. Dla te go nie par ko wać sa mo cho du
na su chej tra wie, li ściach, igłach so sen lub na in nych ma te ria łach ła two pal nych: nie bez pie czeń stwo po ża ru.

OCHRO NA ŚRO DO WI SKA

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem, któ ry prze pro wa dza cią głą dia gno sty kę kom po nen tów od po wie dzial nych
za emi sję za nie czysz czeń, gwa ran tu jąc naj lep szą ochro nę śro do wi sku.
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�
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE AKCESORIA

Je że li po za ku pie sa mo cho du ma my za miar za in sta lo wać ak ce so ria do dat ko we, wy ma ga ją ce cią głe go za si la nia elek -
trycz ne go (co mo że spo wo do wać stop nio we roz ła do wa nie aku mu la to ra), zwró cić się do ASO Fia ta któ ra okre -
śli kom plet ny po bór prą du i zwe ry fi ku je in sta la cję w sa mo cho dzie, czy wy trzy ma wy ma ga ne ob cią że nie elek -
trycz ne.

KAR TA CO DE card

Prze cho wy wać ją w bez piecz nym miej scu, nie w sa mo cho dzie. Wska za ne jest, aby mieć za wsze przy so bie od no -
to wa ny kod elek tro nicz ny po da ny na kar cie ko do wej CO DE card, mo że być on ko niecz ny przy ewen tu al nym
awa ryj nym uru cho mie niu sil ni ka.

OB SŁU GA OKRE SO WA

Pra wi dło wo prze pro wa dza na ob słu ga za pew nia dłu go trwa łe utrzy ma nie nie zmie nio nych osią gów sa mo cho du i cha -
rak te ry styk bez pie czeń stwa, gwa ran tu jąc ochro nę śro do wi sku i ni skie kosz ty eks plo ata cji.

W IN STRUK CJI OB SŁU GI SA MO CHO DU…

…po da ne są in for ma cje, za le ce nia, ostrze że nia waż ne dla pra wi dło wej eks plo ata cji, bez pie czeń stwa jaz dy i dla utrzy -
ma nia w do brym sta nie sa mo cho du. W szcze gól no ści zwró cić uwa gę na sym bo le " (bez pie czeń stwo osób) 
# (ochro na śro do wi ska) â (in te gral ność sa mo cho du).
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WITAMY W SAMOCHODZIE FIAT DOBLÒ

Fiat Doblò jest samochodem kompaktowym o oryginalnej linii, zapewnia wielką przyjemność jazdy w pełni bez-
piecznie i maksymalną ochronę środowisku.

Zastosowano nowe silniki o dużej niezawodności, przy zwróceniu uwagi na dopracowanie szczegółów, co po-
lepszyło komfort kierowcy jak i pasażerów Fiata Doblò.

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

Na przykład dla Fiata Doblò pierwszy przegląd okresowy samochodu przewidziany jest dopiero po przejechaniu
20.000 km.

4

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 4



Znaki przedstawione na tej stronie są bardzo ważne. W rzeczywistości służą do oznaczania tych fragmentów
instrukcji, przy których należy zatrzymać się dłużej niż przy innych.

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

ZNAKI WYSTĘPUJĄCE W INSTRUKCJI OBSŁUGI

5

Bezpieczeństwo osób.

Uwa ga. Nie prze strze ga nie za le ceń po -
da nych obok te go zna ku mo że sta no -
wić po waż ne nie bez pie czeń stwo dla
po dró żu ją cych.

Ochrona środowiska.

Znak ten wska zu je na dzia ła nia ja kie
trze ba pod jąć, aby użyt ko wa nie sa mo -
cho du nie po wo do wa ło szkód w śro -
do wi sku.

Integralność samochodu.

Uwaga. Nieprzestrzeganie zaleceń po-
danych obok tego znaku może być
przyczyną uszkodzeń w samochodzie,
a czasami również utraty gwarancji.
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6 POZNAWANIE SAMOCHODU

SYMBOLIKA

Na nie któ rych ele men tach Fia ta Do-
blò lub w ich po bli żu, umiesz czo no spe -
cjal ne ko lo ro we zna ki z sym bo la mi, za -
le ca ją ce użyt kow ni ko wi zwró ce nie
więk szej uwa gi i za cho wa nie szcze gól -
nej ostroż no ści, gdy znaj du je się w ich
po bli żu.

Ta blicz ka zbior cza za wie ra ją ca skró co -
ny opis sym bo li rys. 1 znaj du je się pod
po kry wą sil ni ka.

SYS TEM FIAT CO DE

Aby le piej za bez pie czyć sa mo chód
przed kra dzie żą, wy po sa żo no go w sys -
tem elek tro nicz ny blo ka dy uru cho mie -
nie sil ni ka (Fiat CO DE), któ ry uak tyw -
nia się au to ma tycz nie z chwi lą wy ję cia
klu czy ka z wy łącz ni ka za pło nu. 

Każ dy klu czyk po sia da w uchwy cie
elek tro nicz ne urzą dze nie funk cjo nu ją -
ce na za sa dzie prze sła nia mo du lo wa ne -
go sy gna łu w fa zie uru cha mia nia sil ni ka
przez an te nę wbu do wa ną w wy łącz nik
za pło nu. Sy gnał mo du lo wa ny skła da się
z „ha sła”, zmie nia ją ce go się za wsze przy
każ dym uru cho mie niu sil ni ka, za po mo -
cą któ re go cen tral ka roz po zna je klu -
czyk w wy łącz ni ku za pło nu i tyl ko
w tym przy pad ku umoż li wia uru cho -
mie nie sil ni ka.

KLU CZY KI rys. 2 

Z sa mo cho dem do star cza ne są:

– dwa klu czy ki A gdy sa mo chód nie
po sia da pi lo ta;

– je den klu czyk A i je den klu czyk B
gdy sa mo chód po sia da pi lo ta do ste -
ro wa nia za blo ko wa niem/od blo ko wa -
niem drzwi.

– Klu czyk A jest klu czy kiem dla nor -
mal ne go uży wa nia i słu ży do:

– uru cho mie nia sil ni ka;

– otwar cia/za mknię cia drzwi przed -
nich;

PPOOZZNNAAWWAANNIIEE  SSAAMMOOCCHHOODDUU

rys. 1

F0
A

00
01

b

rys. 2

F0
A

07
00

b
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7POZNAWANIE SAMOCHODU

– otwar cia/za mknię cia drzwi skrzy -
dło wych tyl nych lub po kry wy uchyl nej
tyl nej;

– otwar cia/za mknię cia drzwi bocz nych
tyl ko w wer sjach Car go;

– dez ak ty wa cji air bag po stro nie pa -
sa że ra.

Klu czyk B, z wbu do wa nym pi lo tem,
speł nia te sa me funk cje co klu czyk A gdy
sa mo chód jest wy po sa żo ny w od bior -
nik zdal ne go ste ro wa nia blo ko wa niem/
od blo ko wa niem drzwi.

Ra zem z klu czy ka mi do star czo na jest
kar ta ko do wa CO DE card rys. 3 któ -
ra za wie ra:

a – kod elek tro nicz ny, słu żą cy do awa -
ryj ne go uru cho mie nia sil ni ka (patrz
„Uru cho mie nie awa ryj ne sil ni ka” w roz -
dzia le „W ra zie awa rii”);

b – kod me cha nicz ny klu czy ków do
prze ka za nia sta cji ASO Fia ta w przy -
pad ku żą da nia du pli ka tów klu czy ków.

Kar tę ko do wą na le ży prze cho wy wać
w bez piecz nym miej scu. 

Za le ca się mieć za wsze przy so bie za -
no to wa ny nu mer ko du elek tro nicz ne go
z kar ty ko do wej, po nie waż bę dzie po -
trzeb ny do awa ryj ne go uru cha mia nia sil -
ni ka. 

FUNK CJO NO WA NIE

Za każ dym ra zem, gdy klu czyk zo sta -
nie ob ró co ny w po ło że nie STOP, lub
PARK, sys tem za bez pie cze nia uak tyw -
nia za blo ko wa nie sil ni ka.

Przy uru cha mia niu sil ni ka po ob ró ce -
niu klu czy ka w MAR:

1) Je że li kod klu czy ka zo sta nie roz po -
zna ny, lamp ka sy gna li za cyj na ¢ (Y)
w ze sta wie wskaź ni ków za sy gna li zu je to
krót kim bły śnię ciem; sys tem za bez pie -
cze nia po roz po zna niu ko du klu czy ka
dez ak ty wu je za blo ko wa nie sil ni ka.
Po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za -
pło nu w AVV, sil nik uru cho mi się.

2) Je że li lamp ka sy gna li za cyj na¢ (Y)
po zo sta nie za pa lo na ozna cza to że kod
nie zo stał roz po zna ny. W ta kim przy -
pad ku na le ży ob ró cić klu czyk w po ło że -
nie STOP i na stęp nie po now nie
w MAR; je że li blo ko wa nie wy stę pu je
na dal spró bo wać uru cho mić sil nik po -
zo sta łym klu czy kiem.

Je że li sil ni ka na dal nie bę dzie moż -
na uru cho mić, wy ko nać uru cho mie nie
awa ryj ne (patrz roz dział „W ra zie awa -
rii”) i zwró cić się do ASO Fia ta.

Pod czas jaz dy, z klu czy kiem w po ło że -
niu MAR: 

1) Je że li lamp ka sy gna li za cyj na¢ (Y)
ozna cza, że sys tem prze pro wa dza au to -
dia gno sty kę (np. przy spad ku na pię cia
w in sta la cji elek trycz nej).

2) Je że li lamp ka sy gna li za cyj na¢ (Y)
pul su je, ozna cza to, że sa mo chód nie
jest za bez pie czo ny przez urzą dze nie
blo ku ją ce sil nik. Zwró cić się na tych miast
do ASO Fia ta Fia ta, aby wpro wa dzić
do pa mię ci cen tral ki ko dy wszyst kich
klu czy ków. 

OSTRZE ŻE NIE Moc ne ude rze nia
klu czy ka mo gą spo wo do wać uszko dze -
nie ele men tów elek tro nicz nych znaj du -
ją cych się w klu czy ku.rys. 3

F0
A

00
03

b
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8 POZNAWANIE SAMOCHODU

OSTRZE ŻE NIE Każ dy klu czyk po -
sia da swój wła sny kod, róż ny od po zo -
sta łych i dla te go mu si być wpro wa dzo -
ny do pa mię ci cen tral ki sys te mu. 

DO DAT KO WE KLU CZY KI

W przy pad ku, gdy użyt kow nik po trze -
bu je do dat ko wych klu czy ków, mu si
zgło sić się do ASO Fia ta i prze ka zać
wszyst kie klu czy ki do tych czas po sia da -
ne oraz kar tę ko do wą CO DE card.
ASO Fia ta wpro wa dzi do pa mię ci sys -
te mu (mak sy mal nie 8 klu czy ków)
wszyst kie no we klu czy ki oraz klu czy ki
do tych czas po sia da ne. ASO Fia ta mo -
że za żą dać od Klien ta przed sta wie nia
do ku men tów po twier dza ją cych, że sa -
mo chód jest je go wła sno ścią.

Ko dy klu czy ków nie obec ne pod czas
no wej pro ce du ry za pa mię ta nia zo sta ną
ska so wa ne z pa mię ci sys te mu, aby za -
gwa ran to wać, że ewen tu al nie zgu bio -
nym klu czy kiem nie bę dzie moż na uru -
cho mić sil ni ka.

W przy pad ku zmia ny użyt kow ni ka sa -
mo cho du nie zbęd ne jest, aby no wy
użyt kow nik otrzy mał wszyst kie klu czy -
ki oraz kar tę ko do wą CO DE card.

PI LOT BLO KO WA NIA/
OD BLO KO WA NIA
DRZWI

Pi lot wbu do wa ny jest w klu czyk i dzia -
ła na za sa dzie fal ra dio wych. Aby za blo -
ko wać/od blo ko wać zam ki drzwi, na le -
ży na ci snąć przy cisk A -rys. 4. 

Przy cisk A uak tyw nia ste ro wa nie, na -
to miast dio da B (gdzie prze wi dzia no)
pul su je, gdy pi lot prze sy ła kod do od -
bior ni ka. 

Gdy zam ki drzwi zo sta ną od blo ko wa -
ne przy po mo cy pi lo ta zdal ne go ste ro -
wa nia, za pa la się na wstęp nie usta lo ny
czas lam pa oświe tle nia wnę trza sa mo -
cho du.

W ra zie ewen tu al nej po trze by po sia -
da nia do dat ko wych pi lo tów zdal ne go
ste ro wa nia lub wy mia ny ba te rii od nieść
się do roz dzia łów po da nych w dal szej
czę ści in struk cji.

OSTRZE ŻE NIE Czę sto tli wość pi -
lo ta zdal ne go ste ro wa nia mo że zo stać
za kłó co na przez nie któ re na daj ni ki ra -
dio we znaj du ją ce się na ze wnątrz sa mo -
cho du (np. te le fo ny ko mór ko we, apa -
ra ty ra dio ama to rów itp). W ta kim przy -
pad ku mo gą wy stą pić ano ma lie w funk -
cjo no wa niu pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia.

Ho mo lo ga cje

Zgod nie z prze pi sa mi do ty czą cy mi
czę sto tli wo ści fal ra dio wych i obo wią -
zu ją cych w kra ju, na le ży pa mię tać że:

– nu mer ho mo lo ga cji obo wią zu ją cy
na da nym ryn ku po da ny jest w roz dzia -
le „Da ne tech nicz ne” – „Na daj ni ki
o czę sto tli wo ści ra dio wej”.

– dla ryn ków gdzie wy ma ga ne jest
ozna cze nie ko du na daj ni ka, nu mer ho -
mo lo ga cyj ny znaj du je się na klu czy ku
z pi lo tem. 

A

B

rys. 4
F0

A
00

04
b
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9POZNAWANIE SAMOCHODU

ZA MA WIA NIE 
DO DAT KO WYCH PI LO TÓW

Od bior nik mo że roz po znać do 8 klu -
czy ków z pi lo tem.

Tak więc, gdy pod czas eks plo ata cji sa -
mo cho du oka że się ko niecz ne za mó -
wie nie z ja kiej kol wiek przy czy ny no we -
go pi lo ta, zwró cić się bez po śred ni
do ASO Fia ta, przy no sząc ze so bą
wszyst kie po sia da ne klu czy ki i kar tę ko -
do wą CO DE card.

WY MIA NA BA TE RII 

Aby wy mie nić ba te rię w pi lo cie zdal -
ne go ste ro wa nia na no wą ty pu ana lo -
gicz ne go na le ży: otwo rzyć po kry wę pla -
sti ko wą pod wa ża jąc ją przy po mo cy
śru bo krę ta w miej scu A -rys. 5. Wło -
żyć no wą ba te rię B zgod nie ze wska za -
ny mi bie gu na mi; za mknąć po kry wę pla -
sti ko wą.

PA SY 
BEZ PIE CZEŃ STWA

OB SŁU GA PA SÓW 
BEZ PIE CZEŃ STWA 

Pas na le ży za piąć przy wy pro sto wa nej
klat ce pier sio wej i ple cach przy le ga ją -
cych do opar cia sie dze nia.

Aby za piąć pas, chwy cić za czep A -rys.
6 i wsu nąć go do gniaz da za cze pu B,
aż do usły sze nia za trza sku blo ka dy.

Je że li pod czas wy cią ga nia pas za blo ku -
je się, na le ży pu ścić ta śmę pa sa, aby zwi -
nę ła się na krót kim od cin ku i po now nie
ją wy cią gnąć uni ka jąc gwał tow nych ru -
chów.

Roz ła do wa ne ba te rie są
szko dli we dla śro do wi ska.
Po win ny być zbie ra ne

w od po wied nich po jem ni kach
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi. Moż na rów nież od dać je
do ASO Fia ta, któ re zaj mu ją się
ich zło mo wa niem.

A B

rys. 5
F0

A
00

05
b

B C

A

rys. 6

F0
A

00
06

b
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Sie dze nia tyl ne (gdzie prze wi dzia no)
wy po sa żo ne są w bez wład no ścio we pa -
sy bez pie czeń stwa z trze ma punk ta mi
mo co wa nia ze zwi ja czem dla wszyst -
kich miejsc.

OSTRZE ŻE NIE Przed za pię ciem
pa sa bez pie czeń stwa spraw dzić za wsze,
czy sie dze nie jest pra wi dło wo za blo ko -
wa ne.

Wer sje 7 miej sco we

W wer sjach sied mio miej sco wych,
wszyst kie sie dze nia tyl ne (dru gie go
i trze cie go rzę du) wy po sa żo ne są w pa -
sy bez pie czeń stwa ze zwi ja cza mi i trze -
ma punk ta mi mo co wa nia rys. 7.

Pa mię tać, że w ra zie
gwał tow ne go zde rze nia
pa sa że ro wie sie dzeń tyl -

nych, któ rzy nie za pną pa sów
bez pie czeń stwa po za tym, że są
na ra że ni na ob ra że nia, sta no wią
po waż ne za gro że nie dla pa sa że -
ra i kie row cy na przed nich sie -
dze niach.

10 POZNAWANIE SAMOCHODU

Aby od piąć pas, na ci snąć przy cisk C.
Przy trzy mać ta śmę pa sa pod czas zwi ja -
nia, aby unik nąć po skrę ca nia.

Pas bez pie czeń stwa za po mo cą zwi ja -
cza do pa so wu je się au to ma tycz nie
do cia ła pa sa że ra umoż li wia jąc je go
swo bod ne ru chy.

W sa mo cho dzie za par ko wa nym na du -
żym po chy le niu dro gi zwi jacz mo że się
za blo ko wać; jest to nor mal ne. Po nad -
to me cha nizm zwi ja cza blo ku je wy su -
wa nie ta śmy pa sa za każ dym ra zem, gdy
zo sta nie wy cią gnię ta gwał tow nie ze zwi -
ja cza pod czas ha mo wa nia, zde rze nia
i jaz dy na za krę cie z du żą pręd ko ścią.

rys. 7

F0
A

04
02

b

Nie na ci skać przy ci sku C
pod czas jaz dy.
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11POZNAWANIE SAMOCHODU

REGULACJA WYSOKOŚCI
PRZEDNICH PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA

B

A

rys. 8

F0
A

00
08

b

Za wsze wy re gu lo wać wy so kość mo -
co wa nia pa sa bez pie czeń stwa, do sto -
so wu jąc ją do bu do wy cia ła oso by za -
pi na ją cej pas. Mo że to znacz nie zmniej -
szyć ob ra że nia w ra zie zde rze nia sa -
mo cho du. Po wy re gu lo wa niu, za -

wsze spraw dzić czy su wak
jest pra wi dło wo za blo ko -

wa ny w jed nym z prze wi dzia nych
po ło żeń. Dla te go spró bo wać, przy
zwol nio nym przy ci sku po cią gnąć
su wak w dół, aby umoż li wić je go
za trza śnię cie, gdy by to nie na stą -
pi ło w jed nej ze sta bil nych po zy cji.

Re gu la cję wy so ko ści mo -
co wa nia pa sów bez pie -
czeń stwa na le ży prze pro -

wa dzać tyl ko pod czas po sto ju sa -
mo cho du.

NA PI NA CZE PA SÓW
BEZ PIE CZEŃ STWA

Aby za pew nić sku tecz niej sze dzia ła -
nie przed nich pa sów bez pie czeń stwa,
Fiat Doblò wy po sa żo ny zo stał w na pi -
na cze pa sów bez pie czeń stwa (w obec -
no ści air bag po stro nie kie row cy).
Urzą dze nia te „roz po zna ją” po przez
czuj nik, że sa mo chód jest w trak cie
gwał tow ne go zde rze nia czo ło we go
i po wo du je cof nię cie o kil ka cen ty me -
trów ta śmę pa sa. W ten spo sób za -
pew nio ne zo sta je do kład ne przy le ga -
nie pa sa do cia ła, za nim roz pocz nie się
ak cja za trzy my wa nia. 

Uak tyw nie nie na pi na cza roz po zna -
wal ne jest za blo ko wa niem zwi ja cza; ta -
śma pa sa bez pie czeń stwa nie wy su wa
się da lej.

OSTRZE ŻE NIE Aby dzia ła nie na pi -
na cza pa sa by ło mak sy mal nie sku tecz -
ne, ta śma pa sa bez pie czeń stwa po win -
na ści śle przy le gać do klat ki pier sio wej
i bio der.

Po praw nie wy re gu lo wa na ta śma pa -
sa po win na prze cho dzić w po ło wie
mię dzy ra mie niem i szy ją. Wy so kość
moż na wy re gu lo wać w 4 róż nych po ło -
że niach.

Aby pod wyż szyć: prze su nąć w gó -
rę prze lot kę A -rys. 8 do wy ma ga nej
po zy cji.

Aby ob ni żyć: na ci snąć przy cisk B,
prze su wa jąc jed no cze śnie w dół prze -
lot kę A do wy ma ga nej po zy cji.

Po wy re gu lo wa niu spraw dzić za blo ko -
wa nie, po cią ga jąc prze lot kę w dół A nie
na ci ska jąc przy ci sku B.
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12 POZNAWANIE SAMOCHODU

Po uru cho mie niu 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.

Na pi nacz pa sa nie wy ma ga żad nej ob -
słu gi ani sma ro wa nia. Ja ka kol wiek zmia -
ny wa run ków ory gi nal ne go na pi na cza
spo wo du je je go uszko dze nie. Je że li
w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń
(po wo dzie, sztor my itp.) na pi nacz pa -
sa zo sta nie za la ny wo dą i bło tem, na -
le ży bez względ nie go wy mie nić.

Moc ne ude rze nia, wi -
bra cje lub na grza nie po -
wierzch ni wo kół na pi na -

cza (po wy żej 100°C przez mak -
sy mal nie 6 go dzin) wo kół na pi na -
cza mo gą spo wo do wać je go
uszko dze nie lub uak tyw nie nie:
nie do ty czy to przy pad ków wi -
bra cji spo wo do wa nych nie rów no -
ścia mi dro gi lub prze jeż dża nia
przez ma łe prze szko dy, kra węż -
ni ki itd. W ra zie wąt pli wo ści
zwró cić się do ASO Fia ta.

Ogra nicz nik ob cią że nia

Jest to urzą dze nie zmniej sza ją ce ob -
cią że nie wy wie ra ne przez pas bez pie -
czeń stwa na ra mię i klat kę pier sio wą
pod czas zde rze nia sa mo cho du i zwięk -
sza bez pie czeń stwo, za po bie ga jąc
ewen tu al nym mi kro ura zom (nie unik -
nio nym na wet przy uru cho mie niu po -
dusz ki po wietrz nej w kon se kwen cji
zde rze nia. Zin te gro wa ny jest z na pi na -
czem pa sa bez pie czeń stwa.

Na pi nacz pa sa bez pie -
czeń stwa jest jed no ra zo -
we go użyt ku. Po uak tyw -

nie niu na pi na cza zwró cić się
do ASO Fia ta aby go wy mie nić.
Aby po znać da tę waż no ści urzą -
dze nia patrz ta blicz ka rys. 9 znaj -
du ją ca się we wnątrz schow ka: gdy
zbli ża się ten ter min zwró cić się
do ASO Fia ta, aby wy mie nić urzą -
dze nie.

rys. 9

F0
A

04
21

b
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13POZNAWANIE SAMOCHODU

Aby ochro na by ła mak sy -
mal nie sku tecz na, usta wić
opar cie sie dze nia w po zy cji

po praw nej, oprzeć się do brze
o opar cie i za piąć pas tak aby przy -
le gał do klat ki pier sio wej i do bio -
der. Za pi nać za wsze pa sy bez pie -
czeń stwa za rów no na sie dze niach
przed nich jak i tyl nych! Po dró żo -
wa nie bez za pię tych pa sów zwięk -
sza ry zy ko ob ra żeń lub śmier ci
w ra zie zde rze nia sa mo cho du. 

rys. 10

F0
A

00
10

b

OGÓLNE UWAGI 
O UŻYWANIU PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA

Kie row ca sa mo cho du (oraz wszy scy
pa sa że ro wie w sa mo cho dzie) są zo bo -
wią za ni prze strze gać prze pi sów do ty -
czą cych sto so wa nia pa sów bez pie czeń -
stwa.

Przed roz po czę ciem jaz dy za piąć za -
wsze pa sy bez pie czeń stwa.

Ta śma pa sa nie mo że być
po skrę ca na. Gór na część
pa sa po win na prze cho dzić

nad ple ca mi i prze ci nać po prze -
kąt nej klat kę pier sio wą. Dol na
część pa sa po win na przy le gać
do bio der rys. 10 a nie do brzu cha
pa sa że ra. Nie sto so wać róż ne go
ro dza ju przed mio tów (za pi nek,
za cze pów itd.), któ re mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we przy le ga -
nie pa sa do cia ła.

W żad nym przy pad ku
nie 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 in ge ren cja mo że być wy -
ko ny wa na wy łącz nie przez au to -
ry zo wa ne go spe cja li stę. Zwra cać
się za wsze do ASO Fia ta.

Je że li pas bez pie czeń -
stwa zo stał moc na prze -
cią żo ny np. pod czas wy -

pad ku, po wi nien być cał ko wi cie
wy mie nio ny ra zem z mo co wa nia -
mi, śru ba mi mo cu ją cy mi oraz
z na pi na czem pa sa, na wet je że li
po zor nie wy da je się nie usz ko dzo -
ny, po nie waż stra cił swo je wła sno -
ści wy trzy ma ło ścio we.
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14 POZNAWANIE SAMOCHODU

rys. 12
F0

A
00

12
b

rys. 11

F0
A

00
11

b

Uży cie pa sów bez pie czeń stwa jest ko -
niecz ne rów nież przez ko bie ty w cią -
ży: gdyż za rów no dla niej jak i dla dziec -
ka za gro że nie w przy pad ku zde rze nia
jest zna cze nie mniej sze, gdy za pnie pas
bez pie czeń stwa. Oczy wi ście ko bie ty
w cią ży po win ny usta wić dol ną część ta -
śmy pa sa du żo ni żej, w ta ki spo sób aby
prze cho dzi ła pod brzu chem rys. 12.

JAK UTRZY MAĆ 
ZA WSZE W SPRAW NO ŚCI 
PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA

1) Uży wać za wsze pa sów z ta śmą do -
brze roz cią gnię tą, nie po skrę ca ną;
upew nić się czy ta śma pa sa wy su wa się
swo bod nie bez blo ko wa nia;

2) Po zde rze niu sa mo cho du o okre -
ślo nej ener gii wy mie nić pas bez pie czeń -
stwa, na wet je że li po zor nie wy da je się
nie usz ko dzo ny. Wy mie nić tak że pas
w przy pad ku ak ty wa cji na pi na czy.

3) Aby oczy ścić pa sy, umyć je ręcz -
nie wo dą i neu tral nym my dłem, wy płu -
kać i po zo sta wić w cie niu do wy schnię -
cia. Nie sto so wać moc nych de ter gen -
tów wy bie la ją cych lub bar wią cych oraz
ja kich kol wiek sub stan cji che micz nych,
któ re mo gły by osła bić włók na pa sa.

4) Uni kać za mo cze nia zwi ja czy pa sów
bez pie czeń stwa: ich po praw ne dzia ła -
nie jest gwa ran to wa ne tyl ko wte dy, gdy
są nie do sta ła się do nich wo da.

5) Wy mie nić pas, je że li po sia da ozna -
ki znisz cze nia lub prze cię cia.

Każ dy pas bez pie czeń -
stwa po wi nien być uży wa -
ny tyl ko przez jed ną oso -

bę: nie prze wo zić dziec ka na ko la -
nach pa sa że ra, sto su jąc je den pas
bez pie czeń stwa dla ochro ny oboj -
ga. rys. 11. Nie za pi nać pa sem ja -
kie go kol wiek przed mio tu ra zem
z pa sa że rem.
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15POZNAWANIE SAMOCHODU

BEZPIECZNE 
PRZEWOŻENIE 
DZIECI

Aby zwięk szyć bez pie czeń stwo w ra -
zie zde rze nia wszy scy pa sa że ro wie po -
win ni po dró żo wać w po zy cji sie dzą cej
i sto so wać od po wied nie sys te my za bez -
pie cza ją ce.

Szcze gól nie do ty czy to dzie ci.

To za le ce nie jest ob li ga to ryj ne zgod -
nie z dy rek ty wą 2003/20/CE we wszyst -
kich kra jach człon kow skich Unii Eu ro -
pej skiej.

Dzie ci w po rów na niu do do ro słych,
po sia da ją gło wę pro por cjo nal nie więk -
szą i cięż szą w sto sun ku do resz ty cia -
ła a struk tu ra mię śni i ko ści nie jest jesz -
cze cał ko wi cie roz wi nię ta. Dla te go dla
zwięk sze nia ich bez pie czeń stwa, na le ży
sto so wać in ne za bez pie cze nia niż dla
do ro słych.

PO WAŻ NE NIE BEZ PIE CZEŃ STWO: Nie umiesz czać fo te -
li ków dla dziec ka zwró co nych prze ciw nie do kie run ku jaz -
dy na sie dze niu przed nim, w przy pad ku ak tyw nej po dusz -

ki po wietrz nej po stro nie 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 śmier tel ne ob ra że nia prze -
wo żo ne go dziec ka. Za le ca się za wsze prze wo zić dziec ko na tyl nym sie -
dze niu, gdyż jest to po ło że nie naj bar dziej chro nio ne w przy pad ku zde -
rze nia. Po mi mo wszyst ko fo te lik dla dziec ka nie po wi nien być ab so lut -
nie ni gdy mon to wa ny na sie dze niu przed nim w sa mo cho dach wy po sa -
żo nych w po dusz kę po wietrz ną po stro nie pa sa że ra, któ ra na peł nia jąc się
mo że spo wo do wać cięż kie ob ra że nia a na wet śmierć, nie za leż nie od si -
ły zde rze nia, któ ra spo wo do wa ła jej ak ty wa cję. W ra zie ko niecz no ści,
dziec ko mo że być umiesz czo ne na sie dze niu przed nim w sa mo cho dzie
wy po sa żo nym w wy łącz nik po dusz ki po wietrz nej po stro nie pa sa że ra.
W tym przy pad ku jest ab so lut nie ko niecz ne spraw dze nie, po przez od -
po wied nią lamp kę sy gna li za cyj ną Fw ze sta wie wskaź ni ków, czy na stą -
pi ła dez ak ty wa cja po dusz ki po wietrz nej (patrz roz dział AIR BAG PRZED NIE
I BOCZ NE w po zy cji AIR BAG PRZED NIA PO STRO NIE PA SA ŻE RA). Po nad to sie dze -
nie pa sa że ra po win no być prze su nię te cał ko wi cie do ty łu, aby unik nąć
ewen tu al ne go kon tak tu fo te li ka z dziec kiem z de ską roz dziel czą.
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16 POZNAWANIE SAMOCHODU

W wy ni ku ba dań na uko wych ma ją cych
na ce lu zwięk sze nie bez pie czeń stwa
dzie ci opra co wa no syn te tycz ny Re gu la -
min eu ro pej ski ECE -R44, któ ry obo -
wią zu je ob li ga to ryj nie i dzie li sys te my
za bez pie cza ją ce dzie ci na pięć grup:

Gru pa 0 – do 10 kg wa gi

Gru pa 0 + – do 13 kg wa gi

Gru pa 1 9 – 18 kg wa gi

Gru pa 2 15 – 25 kg wa gi

Gru pa 3 22 – 36 kg wa gi

Jak wy ni ka z po wyż sze go na stę pu je
czę ścio we na kła da nie się grup na sie bie
i w prak ty ce na ryn ku do stęp ne są za -
bez pie cze nia, któ re moż na sto so wać
dla od po wied nich grup wa go wych.

Wszyst kie urzą dze nia za bez pie cza ją -
ce po win ny po sia dać da ne ho mo lo ga -
cyj ne i znak kon tro li na ta blicz ce przy -
mo co wa nej na sta łe do fo te li ka, któ rej
nie wol no ab so lut nie usu wać.

Dzie ci o wzro ście po wy żej 1,50 m,
z punk tu wi dze nia sys te mu za bez pie -
czeń moż na trak to wać jak oso by do ro -
słe i sto so wać nor mal ne pa sy bez pie -
czeń stwa.

W Li ne ac ces so ri Fia ta do stęp ne są fo -
te li ki dla dzie ci, prze zna czo ne dla każ -
dej gru py wa go wej. Za le ca się sto so wać
fo te li ki za pro jek to wa ne, prze ba da ne
i pro du ko wa ne spe cjal nie dla sa mo cho -
dów Fiat.

GRU PA 0 i 0+

Nie mow lę do 13 kg po win no być
prze wo żo ne ty łem do kie run ku jaz dy
w fo te li ku ko ły sce, tak aby by ła pod par -
ta gło wa, nie prze cią ża jąc szyi w przy -
pad ku na głe go zwol nie nia sa mo cho du.

Ko ły ska jest utrzy my wa na pa sem bez -
pie czeń stwa sa mo cho du jak po ka za no
na  rys. 14 i sa ma utrzy mu je dziec ko
wła snym pa sem.

Na ry sun ku jest po ka za -
ny je dy nie mon taż. Za -
mon to wać fo te lik zgod nie

z in struk cją obo wiąz ko wo za łą czo -
ną do nie go.

GRU PA 1

Dzie ci w prze dzia le wa go wej od 9
do 18 kg po win ny być prze wo żo ne
przo dem do kie run ku jaz dy, w fo te li ku
wy po sa żo nym w po dusz kę przed nią
rys. 15, przy pię te pa sem bez pie czeń -
stwa sa mo cho du utrzy mu jąc jed no cze -
śnie dziec ko i fo te lik.

rys. 14
F0

A
04

40
b

rys. 15

F0
A

04
41

b
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17POZNAWANIE SAMOCHODU

Ist nie ją ce fo te li ki dla gru -
py wa go wej 0 i 1 po sia da -
ją za czep tyl ny i swój pas,

aby przy trzy mać dziec ko. Z po wo -
du swo jej ma sy mo gą być nie bez -
piecz ne, je że li za mon to wa ne zo -
sta ną nie pra wi dło wo (np je że li za -
pię ty pas bez pie czeń stwa sa mo -
cho du prze cho dzi przez po dusz -
kę). Prze strze gać bez względ nie
za łą czo nej in struk cji mon ta żu.

GRU PA 2

Dzie ci o wa dze od 15 do 25 kg są za -
bez pie czo ne bez po śred nio pa sem bez -
pie czeń stwa sa mo cho du. Fo te lik speł -
nia tyl ko funk cję pra wi dło we go usta wie -
nia dziec ka w sto sun ku do pa sa, któ ry
po wi nien prze bie gać po prze kąt nej
przy le ga jąc do klat ki pier sio wej a ni gdy
do szyi i prze bie gać po zio mo przy le ga -
jąc do bio der a nie do brzu cha dziec ka
rys. 16.

GRU PA 3

Wiel kość klat ki pier sio wej dziec ka
o wa dze od 22 do 36 kg jest ta ka, że nie
jest wy ma ga ne sto so wa nie pod kład ki
na opar ciu.

Na rys. 17 po ka za no przy kła do wo
po praw ne umiesz cze nie dziec ka na tyl -
nym sie dze niu. 

Dzie ci o wzro ście po wy żej 1,50 m
moż na za pi nać pa sem bez pie czeń stwa
jak do ro słych.

Na ry sun ku jest po ka za -
ny je dy nie mon taż. Za -
mon to wać fo te lik zgod nie

z in struk cją obo wiąz ko wo za łą czo -
ną do nie go.

Na ry sun ku jest po ka za -
ny je dy nie mon taż. Mon -
to wać fo te lik zgod nie z in -

struk cją obo wiąz ko wo do nie go
za łą czo ną.

rys. 17

F0
A

04
43

b

rys. 16
F0

A
04

42
b

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 17



Grupa 0, 0+ do 13 kg U U X

Grupa 1 9 – 18 kg U U X

Grupa 2 15 – 25 kg U U X

Grupa 3 22 – 36 kg U U X

18 POZNAWANIE SAMOCHODU

Dostosowanie siedzeń pasażerów do użycia fotelików

Samochód jest zgodny z nową Dyrektywą Europejską 2000/3/CE dotyczącą montażu fotelików dla dzieci na różnych miej-
scach w samochodzie zgodnie z poniższą tabelą:

Opis oznaczeń:
U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeń grupy „Uniwersalna” zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla poda-

nych „Grup”.
X = Siedzenie nie dostosowane do dziecka w tym zakresie wagi.

SIEDZENIE TYLNE
trzeciego rzędu
Boczne pasażera

SIEDZENIE PRZEDNIE
Przednie pasażera

Zakres wagiGrupa
SIEDZENIE TYLNE

drugiego rzędu 
Boczne i środkowe pasażera
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19POZNAWANIE SAMOCHODU

6) Za wsze spraw dzać czy pas nie uci -
ska szyi dziec ka.

7) Pod czas jaz dy spraw dzać, czy dziec -
ko nie zmie ni ło po ło że nia lub nie roz -
pię ło pa sa bez pie czeń stwa.

8) Nie prze wo zić dziec ka trzy ma jąc je
na ko la nach lub w ra mio nach. W cza sie
zde rze nia nikt nie jest w sta nie utrzy -
mać dziec ka.

9) W przy pad ku zde rze nia wy mie nić
fo te lik na no wy.

Pod su mo wu jąc po ni żej po da je -
my nor my bez piecz ne go prze -
wo że nia dzie ci:

1) Za le ca ną po zy cją dla in sta lo wa nia
fo te li ka dla dziec ka jest sie dze nie tyl ne,
po nie waż jest naj bar dziej chro nio ne
w przy pad ku zde rze nia.

3) Prze strze gać za le ceń in struk cji, któ -
rą sprze daw ca po wi nien ob li ga to ryj nie
do star czyć ra zem z fo te li kiem. Prze cho -
wy wać ją w sa mo cho dzie wraz z in ny -
mi do ku men ta mi i in struk cją ob słu gi sa -
mo cho du. Nie uży wać fo te li ka w spo -
sób nie zgod ny z in struk cja mi uży cia.

4) Za wsze spraw dzać wy su wa nie się
ta śmy w za cze pie pa sa.

5) Każ dy sys tem za bez pie czeń prze -
zna czo ny jest dla jed ne go dziec ka; nie
prze wo zić ni gdy rów no cze śnie dwo je
dzie ci na jed nym fo te li ku.

W obec no ści air bag
po stro nie pa sa że ra nie
umiesz czać na sie dze niu

przed nim fo te li ka, po nie waż dziec -
ko nie po win no ni gdy po dró żo wać
na sie dze niu przed nim.

2) W przy pad ku wy łą cze nia po dusz -
ki po wietrz nej pa sa że ra, na le ży za wsze
spraw dzić czy od po wied nia lamp ka sy -
gna li za cyj na F w ze sta wie wskaź ni -
ków sy gna li zu je wy łą cze nie po dusz ki.
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20 POZNAWANIE SAMOCHODU

Ni gdy nie wyj mo wać klu -
czy ka z wy łącz ni ka za pło -
nu 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.
Obo wią zu je to za wsze, rów nież
pod czas ho lo wa nia sa mo cho du.

Bez względ nie za bra nia
się ja kich kol wiek in ter -
wen cji po za ku pie niu sa -

mo cho du, któ re mo gły by w kon -
se kwen cji na ru szyć układ kie row -
ni czy lub ko lum nę kie row ni cy (np.
mon taż urzą dzeń an tyw ła ma nio -
wych), po nad to mo gą spo wo do -
wać utra tę osią gów sys te mu
i gwa ran cji, po waż ne pro ble my
bez pie czeń stwa, a tak że nie zgod -
ność z ho mo lo ga cją sa mo cho du.

WYŁĄCZNIK 
ZAPŁONU

Klu czyk moż na usta wić w 4 róż nych
po zy cjach rys. 26:

– STOP: sil nik wy łą czo ny, klu czyk
moż na wy jąć, kie row ni ca za blo ko wa na.
Nie któ re urzą dze nia elek trycz ne (np.
ra dio od twa rzacz, elek trycz ne pod no -
śni ki szyb) mo gą funk cjo no wać.

– MAR: po zy cja do jaz dy. Wszyst kie
urzą dze nia elek trycz ne mo gą funk cjo -
no wać

– AVV: uru cha mia nie sil ni ka

– PARK: sil nik wy łą czo ny, włą czo ne
świa tła par ko wa nia, klu czyk moż na wy -
jąć, kie row ni ca za blo ko wa na. Aby usta -
wić klu czyk w po ło że niu PARK, na ci -
snąć przy cisk A.

A

rys. 26

F0
A

00
18

b

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. 

Opusz cza jąc sa mo chód
wy jąć za wsze klu czyk
z wy łącz ni ka za pło nu, aby

za po biec nie ocze ki wa ne mu uru -
cho mie niu ste ro wań. Pa mię tać
o za cią gnię ciu ha mul ca po sto jo -
we go i je że li sa mo chód stoi pod
gó rę, włą czyć pierw szy bieg. Je że -
li sa mo chód stoi na zjeź dzie włą -
czyć bieg wstecz ny. Nie po zo sta -
wiać ni gdy dzie ci w sa mo cho dzie
bez nad zo ru.

BLO KA DA KIE ROW NI CY

Włą cze nie: gdy wy łącz nik za pło nu
jest w po zy cji STOP, lub PARK, wy -
jąć klu czyk i ob ró cić kie row ni cę do mo -
men tu za blo ko wa nia.

Wy łą cze nie: po ru szać lek ko kie row -
ni cą pod czas ob ra ca nia klu czy ka w po -
zy cję MAR.
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21POZNAWANIE SAMOCHODU

DESKA ROZDZIELCZA

Rozmieszczenie przełączników, wskaźników i sygnalizatorów może być różne w zależności od wersji samochodu.

1. Wy lot bocz ny sta ły po wie trza – 2. Re gu lo wa na krat ka bocz na wy lo tu po wie trza – 3. Klak son (sy gnał aku stycz ny) – 4. Ze -
staw wskaź ni ków – 5. Re gu lo wa na krat ka środ ko wa wy lo tu po wie trza – 6. Scho wek – 7. Re gu lo wa na krat ka środ ko wa wy -
lo tu po wie trza – 8. Ste ro wa nia środ ko we – 9. Scho wek – 10. Re gu lo wa na krat ka bocz na wy lo tu po wie trza – 11. Wy lot bocz -
ny sta ły po wie trza – 12. Gniaz do gło śni ka przed nie go pra we go – 13. Scho wek – 14. Ste ro wa nia ogrze wa niem/ wen ty la cją/
kli ma ty za cją – 15. Su wak re cyr ku la cji – 16. Do dat ko we gniaz do prą do we – 17. Scho wek – 18. Po piel nicz ka – 19. Za pal nicz -
ka – 20. Włącz nik za pło nu – 21. Dźwi gnia re gu la cji po ło że nia kie row ni cy – 22. Dźwi gnia otwie ra nia po kry wy sil ni ka – 23.
Gniaz do gło śni ka przed nie go le we go.

1 43 5 6 7 8 9 10 11

12131416 151719 1820212223

2

rys. 27
F0A0701b
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ZESTAW WSKAŹNIKÓW Wer sje 1.4 8V – 1.3 Mul ti jet
– 1.9 Mul ti jet

A – Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd -
ko ści)

B – Wskaź nik po zio mu pa li wa z lam-
p ką sy gna li za cyj ną re zer wy

C – Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło -
dzą ce go sil nik z lamp ką sy gna li za -
cyj ną mak sy mal nej tem pe ra tu ry

D – Ob ro to mierz

E – Wy świe tlacz wie lo funk cyj ny

Lamp ki sy gna li za cyj ne m icwy stę -
pu ją tyl ko w wer sji Die sel.

Wer sje Na tu ral Po wer
A – Ob ro to mierz.
B – Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu

chło dzą ce go sil nik z lamp ką sy -
gna li za cyj ną za wy so kiej tem pe ra -
tu ry

C – Wskaź nik po zio mu pa li wa z lam-
p ką sy gna li za cyj ną re zer wy.

D – Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd -
ko ści).

E – Wy świe tlacz cy fro wy.

Lamp ki sy gna li za cyj ne m icwy stę -
pu ją tyl ko w wer sji Die sel.

rys. 28 F0A0444b

rys. 29 F0A0445b
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23POZNAWANIE SAMOCHODU

rys. 30 – Wy stę pu je z czuj ni kiem tem pe ra tu ry ze wnętrz nej i/lub fil -
trem czą stek sta łych dla wer sji Mul ti jet

F0A0500b

Wer sje 1.4 8V – 1.3 Mul ti jet
– 1.9 Mul ti jet

A – Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd -
ko ści).

B – Wskaź nik po zio mu pa li wa z lam-
p ką sy gna li za cyj ną re zer wy.

C – Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło-
dzą ce go sil nik z lamp ką sy gna li za -
cyj ną za wy so kiej tem pe ra tu ry.

D – Ob ro to mierz.

E – Wy świe tlacz cy fro wy.

Lamp ki sy gna li za cyj ne m icwy stę -
pu ją tyl ko w wer sji Die sel.

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 23



24 POZNAWANIE SAMOCHODU

WSKAŹNIKI 
POKŁADOWE

PRĘD KO ŚCIO MIERZ
(WSKAŹ NIK PRĘD KO ŚCI)

Wskaź nik A -rys. 31 – 32 po ka zu je
pręd kość sa mo cho du (pręd ko ścio -
mierz).

OB RO TO MIERZ

Wskaź nik B -rys. 33 – 34 po ka zu je
ilość ob ro tów sil ni ka.

rys. 31

F0
A

05
01

b

rys. 32

F0
A

04
46

b

rys. 33
F0

A
04

47
b

rys. 34

F0
A

02
27

b

OSTRZE ŻE NIE Sys tem kon tro li
wtry sku elek tro nicz ne go blo ku je stop -
nio wo za si la nie pa li wem, je że li sil nik
prze kro czy do pusz czal ną pręd kość ob -
ro to wą, zmniej sza jąc w kon se kwen cji
moc sil ni ka. Ob ro to mierz, z sil ni kiem
na bie gu ja ło wym, mo że wska zać stop -
nio wy lub na gły wzrost ob ro tów w za -
leż no ści od przy pad ku. Ta kie za cho wa -
nie jest nor mal ne i nie na le ży się tym
nie po ko ić, mo że wy stą pić na przy kład
przy włą cze niu elek tro wen ty la to ra
W tych przy pad kach zmia na ob ro tów
słu ży dla utrzy ma nia pra wi dło we go sta -
nu do ła do wa nia aku mu la to ra.
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Je że li wska zów ka tem pe -
ra tu ry pły nu chło dzą ce go
sil ni ka usta wi się w czer -

wo nej stre fie wskaź ni ka, na tych -
miast wy łą czyć sil nik i zwró cić się
do ASO Fia ta.

rys. 35

F0
A

03
43

b

rys. 37

F0
A

02
26

b

WSKAŹNIK POZIOMU
PALIWA

Wska zów ka po ka zu je ilość pa li wa
znaj du ją ce go się w zbior ni ku. Za pa le nie
się lamp ki sy gna li za cyj nej A -rys. 35
– 36 (w nie któ rych wer sjach jed no cze -
śnie z ko mu ni ka tem na wy świe tla czu
wie lo funk cyj nym re kon fi gu ro wa nym)
wska zu je, że w zbior ni ku po zo sta ło
oko ło 5-7 li trów pa li wa.
E – zbior nik pu sty.
F – zbior nik peł ny.

Nie po dró żo wać z pra wie pu stym
zbior ni kiem pa li wa: ewen tu al ny brak za -
si la nia sil ni ka pa li wem mo że spo wo do -
wać uszko dze nie ka ta li za to ra.

OSTRZE ŻE NIE Je że li wska zów ka
usta wi się na sym bo lu E z lamp ką sy -

gna li za cyj ną A pul su ją cą ozna cza to, że
wy stą pi ło uszko dze nie w ukła dzie.
W tym przy pad ku zwró cić się do ASO
Fia ta w ce lu spraw dze nia ukła du.

WSKAŹ NIK TEM PE RA TU RY
PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO 
SIL NIK

Wska zów ka po ka zu je tem pe ra tu rę
pły nu chło dzą ce go sil nik i za czy na wska -
zy wać, gdy tem pe ra tu ra pły nu chło dzą -
ce go prze kro czy oko ło 50°C.
W nor mal nych wa run kach funk cjo no -

wa nia wska zów ka mo że znaj do wać się
w róż nych po ło że niach we wnątrz ska li
w za leż no ści od wa run ków uży wa nia
sa mo cho du.

rys. 36
F0

A
02

25
b

C – Ni ska tem pe ra tu ra pły nu w ukła -
dzie chło dze nia sil ni ka.
H – Wy so ka tem pe ra tu ra pły nu w uk-

ła dzie chło dze nia sil ni ka.
Za pa le nie lamp ki sy gna li za cyj nej B -

-rys. 35 – 37 (w nie któ rych wer sjach
jed no cze śnie z ko mu ni ka tem na wy -
świe tla czu wie lo funk cyj nym re kon fi gu -
ro wa nym) ozna cza nad mier ny wzrost
tem pe ra tu ry pły nu chło dzą ce go; w tym
przy pad ku wy łą czyć sil nik i zwró cić się
do ASO Fia ta.
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DIA GNO STY KA LAM PEK 
SY GNA LI ZA CYJ NYCH rys. 40

Wy ko ny wa na jest dia gno sty ka na stę -
pu ją cych lam pek sy gna li za cyj nych:

– za cią gnię te go ha mul ca po sto jo we go
/ni skie go po zio mu pły nu ha mul co we go;

– sys te mu ABS i EBD (gdzie prze wi -
dzia no);

Dia gno sty ka wy ko ny wa na jest au to -
ma tycz nie po ob ró ce niu klu czy ka w po -
zy cję MAR i pod czas nor mal ne go funk -
cjo no wa nia przy oka zji ewen tu al nej sy -
gna li za cji uszko dze nia. Po za koń cze niu
te stu po cząt ko we go lam pek sy gna li za -
cyj nych, na wy świe tla czu przez oko ło
10 se kund za sy gna li zo wa ne mo że być
ewen tu al ne uszko dze nie (jed nej lub
wię cej lam pek sy gna li za cyj nych) mi ga ją -
cym na pi sem „LEd Er ror”.

WY ŚWIE TLACZ 
CY FRO WY

EKRAN „STAN DARD” rys. 38

Na ekra nie stan dar do wym wy świe tla -
ne są na stę pu ją ce wska za nia:

A – Po zy cja ko rek to ra świa teł re flek -
to rów (tyl ko przy włą czo nych świa tłach
mi ja nia).

B – Go dzi na (za wsze wy świe tla na,
tak że przy klu czy ku wy ję tym i drzwiach
przed nich za mknię tych).

C – Licz nik ki lo me trów (wy świe tla ki -
lo me try lub mi le prze bie gu).

PRZY CI SKI STE RU JĄ CE rys. 39

A – Re gu la cja ze ga ra.

RE GU LA CJA ZE GA RA rys. 39

Aby wy re gu lo wać ze gar, na ci snąć przy -
cisk A. Każ de po je dyn cze na ci śnię cie
przy ci sku po wo du je zmia nę war to ści
o jed ną jed nost kę. Przy trzy mu jąc na ci -
śnię ty przy cisk przez kil ka chwil uzy sku -
je się szyb kie au to ma tycz ne prze su wa -
nie. Gdy wła ści wa go dzi na jest bli sko
zwol nić przy cisk i do koń czyć re gu la cję
po je dyn czy mi na ci śnię cia mi.

rys. 39
F0

A
02

29
b

rys. 40

F0
A

05
03

b

rys. 38

F0
A

05
02

b

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 26



27POZNAWANIE SAMOCHODU

WYŚWIETLACZ
WIELOFUNKCYJNY

EKRAN STAN DAR DO WY 
rys. 41

Na ekra nie stan dar do wym wy świe tla -
ne są na stę pu ją ce wska za nia:

A – Po zy cja ko rek to ra świa teł re flek -
to rów (tyl ko przy włą czo nych świa tłach
mi ja nia).

B – Ze gar.

C – Licz nik ki lo me trów (wy świe tla ki -
lo me try lub mi le prze bie gu).

Uwa ga Przy klu czy ku wy ję tym z wy -
łącz ni ka za pło nu po otwar ciu przy naj -
mniej jed nych z drzwi wy świe tlacz pod -
świe tla się po ka zu jąc przez kil ka se kund
wska za nia prze bie gu w ki lo me trach lub
mi lach.

RE GU LA CJA ZE GA RA rys. 42

Aby wy re gu lo wać ze gar, na ci snąć przy -
cisk A aby zwięk szyć ilość mi nut B aby
zmniej szyć ilość mi nut. Każ de po je dyn -
cze na ci śnię cie przy ci sku po wo du je
zmia nę war to ści o jed ną jed nost kę.
Przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk przez
kil ka chwil uzy sku je się szyb kie au to ma -
tycz ne prze su wa nie. Gdy wła ści wa go -
dzi na jest bli sko zwol nić przy cisk i do -
koń czyć re gu la cję po je dyn czy mi na ci -
śnię cia mi.

DIA GNO STY KA LAM PEK 
SY GNA LI ZA CYJ NYCH rys. 43

Wy ko ny wa na jest dia gno sty ka na stę -
pu ją cych lam pek sy gna li za cyj nych:

– za cią gnię te go ha mul ca po sto jo we go
/ni skie go po zio mu pły nu ha mul co we go;

– sys te mu ABS i EBD (gdzie prze wi -
dzia no);

Dia gno sty ka wy ko ny wa na jest au to -
ma tycz nie po ob ró ce niu klu czy ka w po -
zy cję MAR i pod czas nor mal ne go funk -
cjo no wa nia przy oka zji ewen tu al nej sy -
gna li za cji uszko dze nia. Po za koń cze niu
te stu po cząt ko we go lam pek sy gna li za -
cyj nych, na wy świe tla czu przez oko ło
10 se kund za sy gna li zo wa ne mo że być
ewen tu al ne uszko dze nie (jed nej lub
wię cej lam pek sy gna li za cyj nych) mi ga ją -
cym na pi sem „LEd Er ror”.

rys. 41

F0
A

03
31

b

rys. 42
F0

A
03

40
b

rys. 43

F0
A

03
33

b
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WY ŚWIE TLACZ 
WIE LO FUNK CYJ NY
RE KON FI GU RO WA NY
(gdzie prze wi dzia no)
Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny

w wy świe tlacz wie lo funk cyj ny re kon fi -
gu ro wa ny umoż li wia ją cy prze ka zy wa nie
kie row cy uży tecz nych in for ma cji pod -
czas jaz dy, w za leż no ści od wy bra nych
wcze śniej usta wień.

EKRAN „STAN DAR DO WY” 
rys. 44

Na ekra nie stan dar do wym wy świe tla -
ne są na stę pu ją ce wska za nia:

A – Da ta

B – Licz nik ki lo me trów (wy świe tla ki -
lo me try lub mi le prze bie gu)

C – Ze gar

D – Tem pe ra tu ra ze wnętrz na (gdzie
prze wi dzia no)

E – Po zy cja usta wie nia świa teł re flek -
to rów (tyl ko przy włą czo nych świa tłach
mi ja nia).

Uwa ga Przy klu czy ku wy ję tym z wy -
łącz ni ka za pło nu po otwar ciu jed nych
z drzwi przed nich wy świe tlacz pod -
świe tla się po ka zu jąc przez kil ka se kund
wska za nia prze bie gu w ki lo me trach lub
w mi lach.

PRZY CI SKI STE RU JĄ CE 
rys. 45

+ Aby prze su wać na ekra nie od po -
wied nie opcje w gó rę lub aby zwięk szyć
wy świe tla ną war tość.

MO DE Na ci śnię cie krót kie przy ci sku
umoż li wia do stęp do me nu
i/lub przej ście do ekra nu na -
stęp ne go lub po twier dze nie
żą da ne go wy bo ru.

Na ci snąć dłu żej, aby po wró -
cić do ekra nu stan dar do we -
go.

– Aby prze miesz czać się po ekra nie
i na od po wied nie opcje w dół lub aby
zmniej szyć war tość wy świe tla ną.

Uwa ga Przy ci ski + i – uak tyw nia ją
róż ne funk cje zgod nie z na stę pu ją cy mi
sy tu acja mi: 

Re gu la cja pod świe tle nia 
we wnątrz sa mo cho du

– gdy ak tyw ny jest ekran stan dard,
moż li wa jest re gu la cja in ten syw no ści
pod świe tle nia ze sta wu wskaź ni ków.

Me nu usta wień

– we wnątrz me nu moż na prze miesz -
czać się w gó rę lub w dół;

– pod czas ope ra cji usta wia nia moż na
zmniej szać lub zwięk szać wy bra ną war -
tość.

rys. 44

F0
A

05
04

b

rys. 45
F0

A
05

12
b
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– za po mo cą krót kie go na ci śnię cia
przy ci sku MO DE moż na za pa mię tać
usta wie nie i rów no cze śnie po wró cić
do tej sa mej po zy cji me nu przed wy bo -
rem.

Wy bór „Da ta” i „Usta wie nie
ze ga ra”:

– po przez krót kie na ci śnię cie przy ci -
sku MO DE moż na wy brać pierw szą
da ną do mo dy fi ka cji (np. go dzi na / mi -
nu ty lub rok / mie siąc / dzień);

– na ci ska jąc na przy ci ski + lub – (po -
je dyn czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy -
brać no we usta wie nie;

– krót kim na ci śnię ciem przy ci sku
MO DE moż na za pa mię tać usta wie nie
i rów no cze śnie przejść do na stęp nej
po zy cji me nu usta wień, je że li ta jest
ostat nią po wra ca się do tej po zy cji me -
nu przed wy bo rem.

ME NU SE TUP

Me nu skła da się z sze re gu do stęp nych
w spo sób „cy klicz ny” funk cji, któ rych
wy bór re ali zo wa ny jest przy ci ska mi +
i – po zwa la ją cych na do stęp do róż nych
wy bra nych ope ra cji i wy bo ru usta wień
(se tup) po da nych po ni żej.

Me nu Se tup moż na uak tyw nić krót -
kim na ci śnię ciem przy ci sku MO DE.

Po je dyn czy mi na ci śnię cia mi przy ci -
sków + lub – moż li we jest po ru sza nie
się po li ście me nu se tup.

Tryb za rzą dza nia w tym punk cie jest
róż ny w za leż no ści od zgod no ści cha -
rak te ry sty ki wy bra nej po zy cji

Wy bór jed nej z po zy cji z me nu

– za po mo cą krót kie go na ci śnię cia
przy ci sku MO DE moż na wy brać usta -
wie nie w me nu, któ re chce my zmo dy -
fi ko wać;

– na ci ska jąc na przy ci ski + lub – (po -
je dyn czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy -
brać no we usta wie nie;

Po przez dłuż sze na ci śnię cie
przy ci sku MO DE:

– wy cho dzi się ze śro do wi ska me nu
se tup i zo sta ją za cho wy wa ne tyl ko te
mo dy fi ka cje, któ re zo sta ły za pa mię ta -
ne przez użyt kow ni ka (już po twier dzo -
ne przez krót kie na ci śnię cie przy ci sku
MO DE).

Śro do wi sko me nu se tup jest okre so -
we; po wyj ściu z me nu spo wo do wa nym
upły nię ciem te go okre su, za cho wa ne
zo sta ną tyl ko mo dy fi ka cje już za pa mię -
ta ne przez użyt kow ni ka (już po twier -
dzo ne na ci śnię ciem krót kim przy ci sku
MO DE).
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Dzień

Rok

MODE
naciśnięcie

krótkie
przycisku

Miesiąc

Niemiecki

Portugalski

Angielski

Hiszpański

Francuski

Włoski

Holenderski

Polski

Przykład

JĘZYK

OBSŁUGA

WYJŚCIE Z MENU

TRIP B
REG. ZEGARA

TRYB ZEGARA

REGULACJA DATY

BLOKOW. DRZWI

JEDN. ODLEGŁOŚCI

DOP. TEMP.JEDNOSTKA

GŁOŚNOŚĆ PRZYCISKÓW

GŁOŚNOŚĆ BUZZERA

PRĘDK.
DOP.

Przykład:

+

–
+

–

–
+

+
–

–+

+
–

– –

+ +

+

+
–

–

–
+

+
–

–
+

+

–
MODE
naciśnięcie
krótkie
przycisku

Z ekra nu stan dar do we go, aby uzy skać do stęp do na wi ga cji na -
ci snąć przy cisk MO DE krót ko. Aby na wi go wać we wnątrz me -
nu na ci snąć przy cisk + lub –.
Uwa ga Pod czas jaz dy sa mo cho du, ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa moż na uzy skać do stęp tyl ko do me nu zre du ko wa ne go
(usta wie nie „Pręd kość do pusz czal na” – „Li mi te ve lo ci ta”). Pod -
czas po sto ju moż li wy jest do stęp do me nu roz sze rzo ne go.
Wie le funk cji, gdy sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem Con -
nect Nav+ po ka zy wa ne jest na wy świe tla czu na wi ga to ra.

F0A0505g

Turecki
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przy ci sku +/– po wo du je zwięk sza -
nie/zmniej sza nie war to ści szyb kie au to -
ma tycz ne. Gdy zbli ża my się do wy ma -
ga nej war to ści, do koń czyć re gu la cję po -
je dyn czy mi na ci śnię cia mi.

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Je że li wy ma ga ne jest anu lo wa nie usta -
wie nia, na le ży:

– na ci snąć przy cisk MO DE krót ko,
na wy świe tla czu bę dzie pul so wał na pis
(On);

– na ci snąć przy cisk –, na wy świe tla czu
bę dzie pul so wał na pis (Off); 

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Ak ty wa cja Trip B (Trip B) 

Ta funk cja umoż li wia ak ty wa cję (On)
lub dez ak ty wa cję (Off) wska zań Trip B
(trip okre so wy).

Pręd kość do pusz czal na 
(Lim. Vel.)

Funk cja ta umoż li wia usta wie nie do -
pusz czal nej pręd ko ści sa mo cho du
(km/h lub mph), po prze kro cze niu któ -
rej kie row ca zo sta nie ostrze żo ny (patrz
roz dział „Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu -
ni ka ty”).

Aby usta wić wy ma ga ną do pusz czal ną
pręd kość, na le ży:

– na ci snąć przy cisk MO DE krót ko,
na wy świe tla czu bę dzie pul so wał na pis
(Off); 

– na ci snąć przy cisk +, na wy świe tla czu
pul so wał bę dzie na pis (On);

– na ci snąć przy cisk MO DE krót ko,
na stęp nie przy ci ska mi + lub – usta wić
żą da ną pręd kość (pod czas usta wia na
war tość pul su je);

Uwa ga  Moż li wym usta wie niem jest
pręd kość po mię dzy 30 i 250 km/h, lub
20 i 155 mph zgod nie z wcze śniej usta -
wio ną jed nost ką, patrz roz dział „Re gu -
la cja jed nost ki mia ry od le gło ści (Dist.
Uni ta)” na na stęp nych stro nach. Każ de
na ci śnię cie przy ci sków +/– po wo du je
zwięk sze nie/zmniej sze nie war to ści o 5
jed no stek. Przy trzy ma nie na ci śnię te go

Od no śnie dal szych in for ma cji patrz
roz dział „Trip com pu ter”.

Aby uak tyw nić/dez ak ty wo wać na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wać bę dzie na pis
(On) lub (Off) (w za leż no ści od po -
przed nie go usta wie nia);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
brać;

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Re gu la cja ze ga ra 
(Reg. Oro lo gio)

Ta funk cja umoż li wia re gu la cję ze ga ra.

Re gu la cję na le ży wy ko nać na stę pu ją co:

– na ci snąć przy cisk MO DE krót ko,
na wy świe tla czu bę dą pul so wać „go -
dzi ny”;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać;
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– na ci snąć przy cisk MO DE krót ko
na wy świe tla czu bę dą pul so wać „mi -
nu ty”;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać.

Uwa ga Każ de na ci śnię cie przy ci sków
+ lub – po wo du je zwięk sze nie lub
zmniej sze nie war to ści o jed ną jed nost -
kę. Przy trzy ma nie na ci śnię te go przy ci -
sku po wo du je zwięk sze nie/zmniej sze -
nie war to ści szyb kie au to ma tycz ne.
Gdy zbli ża my się do wy ma ga nej war to -
ści, do koń czyć re gu la cję po je dyn czy mi
na ci śnię cia mi.

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Tryb ze ga ra (Mo do Orol.)

Funk cja ta umoż li wia usta wie nie wska -
zań ze ga ra w try bie 12h lub 24h.

Usta wie nie na le ży wy ko nać to na stę -
pu ją co:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wać bę dzie 12h
lub 24h (w za leż no ści od po przed nie go
usta wie nia);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
brać;

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Re gu la cja da ty (Re go laz. Da ta)

Ta funk cja umoż li wia uak tu al nie nie da -
ty (rok – mie siąc – dzień).

Aby uak tu al nić da tę na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wał bę dzie na pis
„rok”;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać;

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wał bę dzie na pis
„mie siąc”;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać;

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wał bę dzie na pis
„dzień”;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać.

Uwa ga Każ de na ci śnię cie przy ci sków
+ lub – po wo du je zwięk sze nie lub
zmniej sze nie war to ści o jed ną jed nost -
kę. Przy trzy ma nie na ci śnię te go przy ci -
sku po wo du je zwięk sze nie/zmniej sze -
nie war to ści szyb kie au to ma tycz ne.
Gdy zbli ża my się do wy ma ga nej war to -
ści, do koń czyć re gu la cję po je dyn czy mi
na ci śnię cia mi.

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa -
mię ta nia.
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Jed nost ka mia ry „od le gło ści”
(Dist. Uni ta)

Ta funk cja umoż li wia usta wie nie jed -
nost ki mia ry od le gło ści (km lub mi).

Aby usta wić żą da ną jed nost kę mia ry,
na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wać bę dzie „km”
lub „mi” (w za leż no ści od po przed nie -
go usta wie nia);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
brać;

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Jed nost ka mia ry 
„zu ży cie pa li wa” (Cons.)

Je że li usta wio ną jed nost ką mia ry od -
le gło ści są km (patrz roz dział po przed -
ni) wy świe tlacz umoż li wi usta wie nie
jed nost ki mia ry (l/100 km lub km/l) od -
no szą cą się do ilo ści zu ży te go pa li wa.

Za mknię cie cen tral ne 
au to ma tycz ne sa mo cho du 
pod czas jaz dy (Bloc. Por te) 
(gdzie prze wi dzia no)

Ta funk cja w przy pad ku gdy zo sta nie
wcze śniej uak tyw nio na (On) umoż li wia
au to ma tycz ne za blo ko wa nie drzwi, gdy
pręd kość sa mo cho du prze kro czy 20
km/h.

Aby ak ty wo wać (On) lub dez ak ty wo -
wać (Off) tę funk cję na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wać bę dzie na pis
On lub Off (w za leż no ści od po przed -
nie go usta wie nia);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
brać; 

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Je że li usta wio ną jed nost ką mia ry od -
le gło ści są „mi” (patrz roz dział po przed -
ni) wy świe tlacz wy świe tli ilość zu ży te -
go pa li wa w mpg.

Aby usta wić żą da ną jed nost kę mia ry,
na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu pul so wać bę dzie km/l
lub l/100km (w za leż no ści od po przed -
nie go usta wie nia);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
brać; 

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.
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Jed nost ka mia ry 
„tem pe ra tu ra” (Temp. Uni ta)
(gdzie prze wi dzia no)
Ta funk cja umoż li wia usta wie nie jed -

nost ki mia ry tem pe ra tu ry (°C lub °F).
Aby usta wić żą da ną jed nost kę mia ry,

na le ży:
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

na wy świe tla czu pul so wać bę dzie °C
lub °F (w za leż no ści od po przed nie go
usta wie nia);
– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -

brać; 
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Wy bór ję zy ka (Ling.)
In for ma cje wy świe tla ne na ekra nie,

wcze śniej usta wio ne, mo gą być przed -
sta wio ne w na stę pu ją cych ję zy kach:
wło skim, an giel skim, nie miec kim, por -
tu gal skim, hisz pań skim, fran cu skim, pol -
skim i ho len der skim.

Aby wy brać wy ma ga ny ję zyk, na le ży:
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

na wy świe tla czu pul so wać bę dzie „ję -
zyk” po przed nio usta wio ny;
– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -

brać; 
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Re gu la cja gło śno ści sy gna li za cji
aku stycz nej awa rii/ostrze żeń
(Vol. Buz zer)
Ta funk cja umoż li wia wy re gu lo wa nie

(w 8 po zio mach) gło śność sy gna łu aku -
stycz ne go (buz ze ra) to wa rzy szą ce go
ewen tu al nej sy gna li za cji awa rii/ostrze -
żeń.
Aby usta wić wy ma ga ną gło śność na -

le ży:
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

na wy świe tla czu pul so wać bę dzie „po -
ziom” gło śno ści usta wio ny po przed nio;

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -
gu lo wać; 
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.

Re gu la cja gło śno ści przy ci sków 
(Vol. Ta sti)
Funk cja ta umoż li wia re gu la cję (w 8

po zio mach) gło śno ści sy gna li za cji aku -
stycz nej, któ ra to wa rzy szy na ci ska niu
przy ci sków MO DE, + i –.
Aby usta wić wy ma ga ną gło śność na -

le ży:
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,

na wy świe tla czu pul so wać bę dzie „po -
ziom” gło śno ści usta wio ny po przed nio;
– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy re -

gu lo wać; 
– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE

aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię -
ta nia.
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Po ni żej 200 km sy gna li za cja po wta rza -
na jest czę ściej w mia rę zbli ża się do te -
go ter mi nu. Dla wer sji 1.3 Mul ti jet,
w ce lu wy ko na nia wy mia ny fil tra po wie -
trza, ole ju sil ni ko we go, fil tra ole ju sil -
ni ko we go, patrz od nie sie nia w „Wy ka -
zie czyn no ści prze glą dów okre so wych”
w roz dzia le „Ob słu ga sa mo cho du”.
Wska za nie bę dzie w km lub w mi lach
zgod nie z usta wio ną jed nost ką mia ry.
Je że li ter min okre so we go prze glą du
zbli ży się do prze wi dzia ne go, po ob ró -
ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR,
na wy świe tla czu po ja wi się na pis „Se -
rvi ce” z ilo ścią ki lo me trów/mil lub dni,
ja kie jesz cze po zo sta ły do prze glą du sa -
mo cho du. In for ma cja o „Ob słu dze
okre so wej” po da wa na jest w ki lo me -
trach (km), mi lach (mi) al bo w dniach
(gg), w za leż no ści od upły wa ją ce go ter -
mi nu, któ ry wy stą pi ja ko pierw szy.
Zwró cić się do ASO Fia ta któ ra
oprócz ope ra cji ob słu go wych prze wi -
dzia nych w „Wy ka zie czyn no ści prze -
glą dów okre so wych” lub w „Wy ka zie
prze glą dów rocz nych” wy ko na tak że
wy ze ro wa nie tych wska zań (re set).

Ob słu ga okre so wa (Se rvi ce)

Funk cja ta umoż li wia wi zu al ne wska -
za nia od po wia da ją ce okre som, w ki lo -
me trach lub w dniach, ja kie po zo sta ły
do wy ko na nia ob słu gi okre so wej.

Aby uzy skać te wska za nia, na le ży:

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
na wy świe tla czu po ja wi się ter min ob -
słu gi w km lub w mi lach w za leż no ści
od po przed nie go usta wie nia (patrz roz -
dział „Jed nost ka mia ry od le gło ści”);

– na ci snąć przy cisk + lub – aby wy -
świe tlić ter min w dniach; 

– na ci snąć krót ko przy cisk MO DE,
aby po wró cić do ekra nu me nu lub na -
ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić
do ekra nu stan dar do we go.

Uwa ga „Wy kaz czyn no ści prze glą -
dów okre so wych” prze wi du je ob słu gę
sa mo cho du co 20. 000 km (lub co
12.000 mil) al bo raz w ro ku; to wska -
za nie uka zu je się au to ma tycz nie na wy -
świe tla czu, gdy klu czyk jest w po ło że -
niu MAR, po cząw szy od 2.000 km (lub
1.240 mil) lub gdy po zo sta ło 30 dni
do te go ter mi nu i jest po wta rza na co
200 km (al bo co 124 mi le) lub co 3 dni.

Wyj ście z Me nu

Jest ostat nią funk cją, któ ra za my ka
cykl usta wień przed sta wio nych na ekra -
nie me nu.

Na ci snąć krót ko przy cisk MO DE, aby
po wró cić do ekra nu stan dar do we go.

Po na ci śnię ciu przy ci sku – wy świe tlacz
po wra ca do pierw szej po zy cji me nu
– Do pusz czal na pręd kość (Lim. Vel.).
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– Chwi lo we zu ży cie pa li wa (pre zen to -
wa ne jest na wy świe tla czu wie lo -
funk cyj nym lub na wy świe tla czu wie -
lo funk cyj nym re kon fi gu ro wa nym)

– Śred nia pręd kość

– Czas po dró ży (czas jaz dy).

„Trip B” pre zen to wa ny jest tyl ko
na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym re -
kon fi gu ro wa nym i umoż li wia po ka zy -
wa nie na stę pu ją cych wiel ko ści:

– Prze je cha na od le głość B

– Śred nie zu ży cie pa li wa B

– Śred nia pręd kość B

– Czas po dró ży B (czas jaz dy).

Uwa ga „Trip B” jest funk cją, któ rą
moż na wy łą czyć (Patrz roz dział „Ak ty -
wa cja Trip B”). Wiel ko ści „Za się gu sa -
mo cho du”, nie moż na wy ze ro wać

TRIP COM PU TER
– KOM PU TER 
PO KŁA DO WY

Opis ogól ny

„Kom pu ter po kła do wy” umoż li wia
wska za nia, przy klu czy ku w po zy cji
MAR, wiel ko ści od po wia da ją cych sta -
no wi funk cjo no wa nia sa mo cho du.
Funk cja ta skła da się z „Ge ne ral trip”
obej mu ją cą mo ni to ro wa nie „jaz dy
kom plet nej” sa mo cho du (po dró ży)
i z „Trip B” pre zen to wa nej tyl ko na wy -
świe tla czu wie lo funk cyj nym re kon fi gu -
ro wa nym, mo ni to ru ją cej po dróż okre -
so wą; ta ostat nia funk cja „za wie ra się”
(jak przed sta wio no na rys. 48) we -
wnątrz po dró ży kom plet nej.

Obie funk cje moż na ze ro wać (re set
– roz po czy na jąc no wą po dróż).

„Ge ne ral Trip” umoż li wia po ka zy wa -
nie na stę pu ją cych wiel ko ści:

– Za sięg

– Prze je cha na od le głość

– Śred nie zu ży cie pa li wa

WY ŚWIE TLA NE WIEL KO ŚCI

Za sięg (*)

Wska zu je od le głość, któ rą moż na
jesz cze prze je chać na pa li wie znaj du ją -
cym się w zbior ni ku, po hi po te tycz nym
przy ję ciu utrzy ma nia te go sa me go sty -
lu jaz dy. Na wy świe tla czu po ja wi się
wska za nie „– – – –” po wy stą pie niu na -
stę pu ją cych przy pad ków:

– war tość za się gu jest po ni żej 50 km
(lub 30 mil)

– w przy pad ku po sto ju sa mo cho du
przy sil ni ku uru cho mio nym przez dłuż -
szy czas.
(*) Dla wer sji Na tu ral Po wer tyl ko dla zu ży -

cia ben zy ny.

Prze je cha na od le głość

Wska zu je prze je cha ną od le głość
od roz po czę cia no wej po dró ży.
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war to ści zo sta nie przy wró co ne w spo -
sób re gu lar ny, bez wy ze ro wa nia war to -
ści wska zy wa nych po przed nio ja ko nie -
pra wi dło we, oraz bez roz po czę cia
wska zań no wej po dró ży.

Przy cisk TRIP ste ru ją cy
rys. 46 i rys. 47 (wer sje Na tu ral
Po wer)

Przy cisk TRIP umoż li wia przy klu czy -
ku w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cji
MAR, do stęp do wska zań wiel ko ści
opi sa nych po przed nio, a tak że wy ze ro -
wa nie dla roz po czę cia no wej po dró ży:

– na ci śnie cie krót kie, aby uzy skać do -
stęp do wy świe tla nia róż nych wiel ko ści

– na ci śnię cie dłuż sze aby wy ze ro wać
(re set) przy roz po czę ciu no wej po dró -
ży.

No wa po dróż

Roz po czy na się od wy ko na nia wy ze -
ro wa nia:

– „ma nu al nie” przez użyt kow ni ka,
za po mo cą na ci śnię cia od po wied nie go
przy ci sku;

Śred nie zu ży cie pa li wa (*)

Przed sta wia śred nie zu ży cie pa li wa
od roz po czę cia no wej po dró ży.
(*) Dla wer sji Na tu ral Po wer tyl ko dla zu ży -

cia ben zy ny.

Chwi lo we zu ży cie pa li wa

Wy ra ża zmie nia ją ce się, cią gle uak tu -
al nia ne zu ży cie pa li wa. W przy pad ku
po sto ju sa mo cho du przy sil ni ku uru -
cho mio nym na wy świe tla czu uka że się
wska za nie „– – – –”.

Śred nia pręd kość

Przed sta wia war tość śred niej pręd ko -
ści sa mo cho du w funk cji cał ko wi te go
cza su upły wa ją ce go od roz po czę cia no -
wej po dró ży.

Czas po dró ży

Czas upły wa ją cy od roz po czę cia no -
wej po dró ży.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku bra -
ku in for ma cji, wszyst kie wiel ko ści
w Trip com pu ter zo sta ną za stą pio ne 
„– – – –” w miej sce war to ści. Gdy zo -
sta ną przy wró co ne wa run ki nor mal ne -
go funk cjo no wa nia, ob li cza nie róż nych

– „au to ma tycz nie” gdy „od le głość
prze je cha na” osią gnie war tość w za leż -
no ści od za in sta lo wa ne go wy świe tla cza
3999,9 km lub 9999,9 km lub gdy „czas
po dró ży” osią gnie war tość 99: 59 (99
go dzin i 59 mi nut);

– po każ dym odłą cze niu i po now nym
pod łą cze niu aku mu la to ra.

OSTRZE ŻE NIE Ope ra cja wy ze ro -
wa nia wy ko na na przy wy świe tla nym
ekra nie „Ge ne ral Trip” po wo du je rów -
no cze sne wy ze ro wa nie tak że war to ści
„Trip B”, na to miast wy ze ro wa nie przy
wy świe tla nym ekra nie „Trip B” po wo -
du je re set tyl ko war to ści od po wia da ją -
cych wła ści wej funk cji.
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Pro ce du ra roz po czę cia po dró ży

Przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu
w po zy cji MAR, wy ko nać wy ze ro wa -
nie (re set) na ci ska jąc i przy trzy mu jąc
na ci śnię ty przy cisk TRIP dłu żej niż 2
se kun dy.

rys. 46

rys. 48

F0
A

03
32

b

rys. 47

F0
A

02
28

b

Re set TRIP B

Ko niec okre su po dró ży 
Po czą tek no we go okre su po dró ży Ko niec okre su po dró ży 

Po czą tek no we go 
okre su po dró ży

Re set TRIP B
Ko niec okre su po dró ży 

Po czą tek no we go 
okre su po dró ży

Re set GE NE RAL TRIP
Ko niec kom plet nej po dró ży
Roz po czę cie no wej po dró ży

Re set GE NE RAL TRIP
Ko niec kom plet nej po dró ży
Roz po czę cie no wej po dró ży

Ko niec okre su po dró ży 
Po czą tek no we go 
okre su po dró ży

Re set TRIP B

Reset TRIP B

TRIP B

TRIP B

TRIP B

GE NE RAL TRIP

˙

˙

˙

˙ ˙

˙

˙ ˙
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LAMPKI
SYGNALIZACYJNE 
I KOMUNIKATY

OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE

Za świe ce niu się lamp ki sy gna li za cyj nej
to wa rzy szy spe cy ficz ny ko mu ni kat i/lub
awi zo aku stycz ne gdy ze staw wskaź ni -
ków to umoż li wia. Sy gna li za cje te są po -
da wa ne w spo sób syn te tycz ny i os-
trze gaw czy i nie na le ży uwa żać je
za wy czer pu ją ce i/lub al ter na tyw ne
do tych wy spe cy fi ko wa nych w pre zen -
to wa nej „In struk cji ob słu gi”, któ rą za -
le ca my za wsze uważ nie prze czy tać.
W przy pad ku sy gna li za cji awa rii od -
nieść się za wsze do in for ma cji po -
da nych w tym roz dzia le.

OSTRZE ŻE NIE Sy gna li za cje awa rii
uka zu ją ce się na wy świe tla czu po dzie -
lo ne są na dwie ka te go rie: uszko dze -
nia po waż ne i uszko dze nia mniej po -
waż ne.

Uszko dze nia  po waż ne wy świe tla ne
są „cy klicz nie” sy gna li zu jąc uszko dze nia
po wta rzal nie do mo men tu wy eli mi no -
wa nia przy czy ny nie pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia.

Uszko dze nia mniej po waż ne wy -
świe tla ne są „cy klicz nie” i sy gna li zo wa -
ne przez ogra ni czo ny czas.

Moż li we jest prze rwa nie cy klicz nych
wska zań w obu ka te go riach, po na ci -
śnię ciu przy ci sku MO DE. Lamp ka sy -
gna li za cyj na (lub sym bol na wy świe tla -
czu) po zo sta ją za pa lo ne do mo men tu
aż zo sta nie wy eli mi no wa na przy czy na
nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

x

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj nax za świe ci się pod -
czas jaz dy (w nie któ rych

wer sjach jed no cze śnie z ko mu ni -
ka tem na wy świe tla czu) za trzy -
mać się na tych miast i zwró cić
do ASO Fia ta.

Za cią gnię ty ha mu lec ręcz ny

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
ha mu lec rzecz ny jest za cią gnię ty.

Je że li sa mo chód je dzie w nie któ rych
wer sjach bę dzie tak że ostrze że nie aku -
stycz ne.

OSTRZE ŻE NIE  Je że li lamp ka sy -
gna li za cyj na świe ci się pod czas jaz dy,
spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny nie jest
za cią gnię ty. 

PŁYN HA MUL CO WY
NI SKI PO ZIOM 
(czer wo na)

ZA CIĄ GNIĘ TY HA MU LEC
RĘCZ NY (czer wo na)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se kun -
dach.

Ni ski po ziom pły nu 
ha mul co we go

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się, gdy
po ziom pły nu ha mul co we go ob ni ży się
po ni żej mi ni mal ne go, co mo że ozna czać
wy ciek pły nu z ukła du ha mul co we go.
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stęp nie od krę cić po wo li i ostroż nie ko -
rek, do lać pły nu chło dzą ce go i spraw -
dzić czy po ziom pły nu usta lił się po mię -
dzy zna ka mi MIN i MAX znaj du ją cy -
mi się na zbior ni ku wy rów naw czym. Po -
nad to spraw dzić wzro ko wo, czy nie wy -
stę pu ją ewen tu al ne wy cie ki pły nu. Je że -
li przy na stęp nym uru cho mie niu sil ni -
ka lamp ka za świe ci się po now nie, zwró -
cić się do ASO Fia ta.

– w ra zie in ten syw nej jaz dy sa -
mo cho dem (na przy kład ho lo wa nie
przy cze py pod gó rę lub sa mo chód mak -
sy mal nie ob cią żo ny): zmniej szyć pręd -
kość i w przy pad ku gdy lamp ka świe ci
się na dal, za trzy mać sa mo chód. Za cze -
kać 2 lub 3 mi nu ty nie wy łą cza jąc sil ni -
ka i zwięk szyć lek ko ob ro ty, aby spo -
wo do wać szyb sze krą że nie pły nu chło -
dzą ce go, na stęp nie wy łą czyć sil nik.
Spraw dzić czy po ziom pły nu chło dzą ce -
go jest pra wi dło wy jak opi sa ny po przed -
nio.

OSTRZE ŻE NIE Po bar dzo in ten -
syw nej jeź dzie za le ca się nie wy łą czać
sil ni ka ale po zo sta wić go na bie gu ja ło -
wym i lek ko przy spie szać przez kil ka
mi nut przed je go wy łą cze niem. W nie -
któ rych wer sjach na wy świe tla czu po -
ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

40 POZNAWANIE SAMOCHODU

¬
Awa ria lamp ki sy gna li za -

cyj nej ¬ (lamp ka zga szo -
na) sy gna li zo wa na jest mi -

ga niem, oprócz nor mal ne go
przez 4 se kun dy lamp ki F, któ -
ra sy gna li zu je wy łą cze nie przed -
niej po dusz ki po wietrz nej po stro -
nie pa sa że ra.

Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj na ¬ nie za świe ci się
po ob ró ce niu klu czy ka

w po ło że nie MAR lub za świe ci się
pod czas jaz dy moż li we jest że wy -
stą pi ło uszko dze nie w sys te mach
bez pie czeń stwa; w tym przy pad -
ku po dusz ki po wietrz ne lub na pi -
na cze mo gą nie uak tyw nić się
w przy pad ku ko li zji lub w ogra ni -
czo nej ilo ści przy pad ków, uak tyw -
nić się nie pra wi dło wo. Przed roz -
po czę ciem jaz dy skon tak to wać się
z ASO Fia ta, aby bez zwłocz nie
spraw dzić sys tem.

ç

AWA RIA AIR BAG 
(czer wo na)
(gdzie prze wi dzia no)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se -
kun dach.

Za pa le nie lamp ki sy gna li za cyj nej świa -
tłem cią głym, ozna cza uszko dze nie in -
sta la cji air bag.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

NAD MIER NA 
TEM PE RA TU RA 
PŁY NU 
CHŁO DZĄ CE GO 
SIL NIK (czer wo na)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se kun -
dach.

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy
sil nik jest prze grza ny. 

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
na le ży po stą pić na stę pu ją co:

– w przy pad ku jaz dy nor mal nej:
za trzy mać sa mo chód, wy łą czyć sil nik
i spraw dzić, czy po ziom pły nu chło dzą -
ce go w zbior ni ku wy rów naw czym nie
znaj du je po ni żej zna ku MIN. W tym
przy pad ku za cze kać kil ka mi nut, aby
umoż li wić ochło dze nie się sil ni ka, na -
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w

x >

Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj na v za świe ci się
pod czas jaz dy (w nie któ -

rych wer sjach jed no cze śnie z ko -
mu ni ka tem na wy świe tla czu) na -
tych miast wy łą czyć sil nik i zwró -
cić się do ASO Fia ta.

v

<

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi jest od po wied ni ko mu ni kat.

Olej zu ży ty (wer sje Mul ti jet)

Lamp ka sy gna li za cyj na mi ga wraz
z uka za niem się ko mu ni ka tu na wy świe -
tla czu, gdy sys tem roz po zna zu ży ty olej
sil ni ko wy.
Suk ce syw nie po pierw szej sy gna li za cji,

przy każ dym uru cho mie niu sil ni ka lamp -
ka sy gna li za cyj na v bę dzie kon ty -
nu ować mi ga nie cy klicz nie przez 3 mi -
nu ty z prze rwa mi zga śnię cia lamp ki na 5
se kund, do mo men tu aż olej nie zo sta -
nie wy mie nio ny.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj -
na vmi ga zwró cić się
jak naj szyb ciej do ASO Fia -

ta, któ ra oprócz wy mia ny ole ju sil -
ni ko we go spo wo du je zga sze nie od -
po wied niej lamp ki sy gna li za cyj nej
w ze sta wie wskaź ni ków. Brak speł -
nie nia te go wa run ku mo że spo wo -
do wać utra tę gwa ran cji.

AWA RIA EBD
(czer wo na) 
(żół to-
po ma rań czo wa)

Rów no cze sne za świe ce nie się lam pek
sy gna li za cyj nych x i> przy pra cu -
ją cym sil ni ku, wska zu je na uszko dze -
nie sys te mu EBD lub, że sys tem jest
nie do stęp ny; w tym przy pad ku pod -
czas gwał tow ne go ha mo wa nia mo że
wy stą pić za blo ko wa nie kół tyl nych
i w kon se kwen cji moż li wość po śli zgu.
Pro wa dzić sa mo chód bar dzo ostroż -
nie i zwró cić się do ASO Fia ta w ce -
lu spraw dze nia ukła du.

NIE WY STAR CZA JĄ CE
DO ŁA DO WA NIE
AKU MU LA TO RA
(czer wo na)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po zy cję
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć za raz po uru -
cho mie niu sil ni ka (gdy sil nik pra cu je
na bie gu ja ło wym do pusz czal ne jest lek -
kie opóź nie nie zga sze nia lamp ki).
Je że li lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta -

nie za pa lo na zwró cić na tych miast
do ASO Fia ta.

NIE WY STAR CZA JĄ CE
CI ŚNIE NIE OLE JU
SIL NI KO WE GO 
(czer wo na)

OLEJ ZU ŻY TY 
(wer sje Mul ti jet) (czer wo na)

Nie wy star cza ją ce ci śnie nie 
ole ju sil ni ko we go

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
ale po win na zga snąć za raz po uru cho -
mie niu sil ni ka.
W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -

czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

NIE ZA PIĘ TY PAS
BEZ PIE CZEŃ STWA
(czer wo na)

Lamp ka sy gna li za cyj na w ze sta wie
wskaź ni ków za pa la się w spo sób cią gły,
gdy sa mo chód, gdy sa mo chód stoi i pas
bez pie czeń stwa po stro nie kie row cy nie
jest pra wi dło wo za pię ty. 
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Awa ria sys te mu kon tro li sil ni ka
EOBD

W nor mal nych wa run kach, po ob ró -
ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za pło nu
po zy cję MAR  lamp ka sy gna li za cyj na za -
świe ci się, ale po win na zga snąć po uru -
cho mie niu sil ni ka. Za świe ce nie się po -
cząt ko we lamp ki wska zu je na pra wi dło -
we jej funk cjo no wa nie. Je że li lamp ka sy -
gna li za cyj na po zo sta nie świe cą ca, lub
za świe ci się pod czas jaz dy:
– świa tłem cią głym: sy gna li zu je

uszko dze nie sys te mu za si la nia / za pło -
nu, któ re mo że spo wo do wać zwięk sze -
nie emi sji za nie czysz czeń, utra tę osią -
gów, złe pro wa dze nie i zwięk szo ne zu -
ży cie pa li wa. 

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

W tych wa run kach moż na kon ty nu -
ować jaz dę, uni ka jąc nad mier ne go prze -
cią ża nia sil ni ka lub du żych pręd ko ści.
Dłuż sze uży wa nie sa mo cho du z za pa -
lo ną lamp ką sy gna li za cyj ną mo że spo -
wo do wać uszko dze nia sil ni ka. Zwró cić
się jak naj szyb ciej do ASO Fia ta.
Lamp ka sy gna li za cyj na zga śnie, je że li
uszko dze nie znik nie, ale sys tem za pa -
mię ta tę sy gna li za cję.

´

U
Ta lamp ka sy gna li za cyj na mi ga, gdy sa -

mo chód po ru sza się i pa sy bez pie czeń -
stwa miejsc przed nich nie są pra wi dło -
wo za pię te 

NIE DO KŁAD NIE 
ZA MKNIĘ TE DRZWI
(czer wo na)

Lamp ka sy gna li za cyj na świe ci się,
w nie któ rych wer sjach, gdy jed ne lub
wię cej drzwi lub po kry wa ba gaż ni ka nie
są do kład nie za mknię te.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat;
sym bo le ¯ / ˙ na wy świe tla czu wska -
zu ją nie do kład ne za mknię cie drzwi le -
wych/ pra wych.

Przy drzwiach/po kry wie ba gaż ni ka
otwar tych i sa mo cho dzie po ru sza ją -
cym się, zo sta nie wy emi to wa ny sy gnał
aku stycz ny (tyl ko w wer sjach z wy świe -
tla czem wie lo funk cyj nym re kon fi gu ro -
wa nym).

AWA RIA SYS TE MU
WTRY SKU 
(wer sje Mul ti jet –
żół to-po ma rań czo wa)

AWA RIA SYS TE MU 
KON TRO LI SIL NI KA EOBD
(wer sje ben zy no we – żół to-
po ma rań czo wa)

Awa ria sys te mu wtry sku

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
ale po win na zga snąć po uru cho mie niu
sil ni ka.

Je że li lamp ka sy gna li za cyj na po zo sta -
nie za pa lo na lub za pa li się pod czas jaz -
dy, sy gna li zu je nie pra wi dło we dzia ła nie
ukła du wtry sku, któ re mo że spo wo do -
wać spa dek mo cy sil ni ka, złe pro wa dze -
nie sa mo cho du i zwięk szo ne zu ży cie
pa li wa.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

W tych wa run kach moż na kon ty nu -
ować jaz dę, uni ka jąc nad mier ne go prze -
cią ża nia sil ni ka lub du żych pręd ko ści.
Zwró cić się moż li wie na ile to moż li we
do ASO Fia ta.
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– świa tłem pul su ją cym: sy gna li zu -
je moż li we uszko dze nie ka ta li za to ra
(patrz roz dział „Sys tem EOBD”).

W przy pad ku, gdy lamp ka sy gna li za -
cyj na mi ga, na le ży zwol nić pe dał przy -
spie sze nia, zmniej szyć ob ro ty sil ni ka,
aż lamp ka prze sta nie mi gać; kon ty nu -
ować jaz dę z umiar ko wa ną pręd ko ścią,
uni ka jąc jaz dy, któ ra mo że spo wo do -
wać po now ne mi ga nie lamp ki i zwró -
cić się moż li wie jak naj szyb ciej
do ASO Fia ta.

Je że li po ob ró ce niu klu -
czy ka w po ło że nie MAR,
lamp ka sy gna li za cyj na U

nie za pa li się lub pod czas jaz dy
świe ci się lub mi ga (w nie któ rych
wer sjach jed no cze śnie z ko mu ni -
ka tem na wy świe tla czu), zwró cić
się moż li wie jak naj szyb ciej
do ASO Lan cia. Funk cjo no wa nie
lamp ki sy gna li za cyj nej U mo że
być zwe ry fi ko wa ne przy po mo cy
spe cjal nej apa ra tu ry przez agen -
dy kon tro li ru chu dro go we go.
Prze strze gać prze pi sów obo wią -
zu ją cych w kra ju, w któ rym się po -
dró żu je.

ç >
RE ZER WA PA LI WA 
(żół to-po ma rań czo wa)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se kun -
dach. 

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się, gdy
w zbior ni ku po zo sta nie oko ło 5-7 li -
trów pa li wa.

OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka mi ga,
ozna cza to, że wy stą pi ło uszko dze nie
w in sta la cji. W tym przy pad ku zwró -
cić się do ASO Fia ta w ce lu spraw dze -
nia ukła du.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

AWA RIA SYS TE MU
ABS 
(żół to -po ma rań czo wa)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se kun -
dach.

Lamp ka za świe ci się gdy sys tem jest
nie spraw ny lub nie do stęp ny. W tym
przy pad ku układ ha mul co wy utrzy mu -
je swo ją sku tecz ność, ale bez wspo ma -
ga nia przez sys tem ABS. Za cho wać
ostroż ność i na ile to moż li we zwró cić
się do ASO Fia ta.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.
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m cF
WYŁĄCZONA
PODUSZKA
POWIETRZNA PO
STRONIE PASAŻERA
(żółto-pomarańczowa)

Lamp ka sy gna li za cyj na F za świe ci się
po wy łą cze niu przed niej po dusz ki po -
wietrz nej po stro nie pa sa że ra 

Przy włą czo nej przed niej po dusz ce
po wietrz nej pa sa że ra, po ob ró ce niu
klu czy ka w po zy cję MAR, lamp ka sy -
gna li za cyj na F bę dzie się świe cić
przez oko ło 4 se kun dy, mi gać przez na -
stęp ne 4 se kun dy i na stęp nie po win na
zga snąć.

Lamp kaF sy gna li zu je
po nad to ewen tu al ne usz-
ko dze nia lamp ki sy gna li za -

cyj nej ¬. Ten przy pa dek sy gna li -
zo wa ny jest mi ga niem lamp ki sy -
gna li za cyj nej F tak że po nad 4
se kun dy. W tym przy pad ku lamp -
ka sy gna li za cyj na ¬mo że nie sy -
gna li zo wać ewen tu al nych uszko -
dzeń sys te mów bez pie czeń stwa.
Przed dal szą jaz dą skon tak to wać
się z ASO Fia ta aby na tych miast
skon tro lo wać sys tem.

POD GRZE WA NIE
ŚWIEC ŻA RO WYCH
(wer sje Mul ti jet –
żół to-po ma rań czo wa)

AWA RIA ŚWIEC ŻA RO WYCH
(wer sje Mul ti jet –
żół to-po ma rań czo wa)

Świe ce ża ro we

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się; zga śnie, gdy świe ce ża ro we osią gną
prze wi dzia ną tem pe ra tu rę. Uru cho mić
sil nik na tych miast po zga śnię ciu lamp -
ki sy gna li za cyj nej.

OSTRZE ŻE NIE Je że li tem pe ra tu ra
oto cze nia jest wy so ka, bły śnię cie lamp -
ki bę dzie trwa ło tyl ko chwi lę i mo że być
nie do strze gal ne.

Awa ria na grze wa nia świec 
ża ro wych

W przy pad ku uszko dze nia ukła du
świec ża ro wych lamp ka sy gna li za cyj na
mi ga. Zwró cić się jak naj szyb ciej
do ASO Fia ta.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

WO DA W FIL TRZE
OLE JU 
NA PĘ DO WE GO 
(wer sje Mul ti jet –
żół to-po ma rań czo wa)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie
MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, ale po win na zga snąć po kil ku se kun -
dach. Lamp ka sy gna li za cyj na c świe ci
się, gdy w fil trze ole ju na pę do we go jest
wo da. W nie któ rych wer sjach za pa la się
al ter na tyw nie lamp ka sy gna li za cyj na
è i na wy świe tla czu po ja wia się od po -
wied ni ko mu ni kat.
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TYL NA SZY BA
OGRZE WA NA 
(żół to -po ma rań czo wa)

Lamp ka sy gna li za cyj na świe ci się, gdy
włą czo ne jest ogrze wa nie tyl nej szy by.

45POZNAWANIE SAMOCHODU

Wo da w ukła dzie za si la -
nia, mo że spo wo do wać
po waż ne uszko dze nie sys -

te mu wtry sku i nie re gu lar ne funk -
cjo no wa nie sil ni ka. W przy pad ku
za świe ce nia się lamp ki sy gna li za -
cyj nejc lub è (w nie któ rych wer -
sjach jed no cze śnie z ko mu ni ka -
tem na wy świe tla czu) zwró cić się
jak naj szyb ciej do ASO Fia ta w ce -
lu spusz cze nia wo dy z fil tra pa li wa
Je że li ta sy gna li za cja wy stą pi za raz
po za tan ko wa niu pa li wa, 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.

¢ Y (

AWA RIA ŚWIA TEŁ
ZE WNĘTRZ NYCH
(żół to -po ma rań czo wa)

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci
się, w nie któ rych wer sjach, gdy zo sta -
nie roz po zna ne uszko dze nie jed nych
z na stę pu ją cych świa teł: 

– świa teł po zy cyj nych

– świa teł stop (z wy jąt kiem trze cie go
świa tła stop);

– tyl nych świa teł prze ciw m giel nych

– świa teł kie run kow ska zów

– oświe tla nia ta bli cy re je stra cyj nej.

Uszko dze niem od no szą cym się do
tych ża ró wek mo że być: prze pa le nie jed -
nej lub kil ku ża ró wek, prze pa lo ny od po -
wied ni bez piecz nik lub prze rwa w po łą -
cze niu elek trycz nym. 

W

AWA RIA
SYS TE MU
OCHRO NY
SA MO CHO DU
– FIAT CO DE
(żół to -
po marań czo wa)

Po ob ró ce niu klu czy ka w po zy cję
MAR lamp ka sy gna li za cyj na mi gnie je -
den raz i na stęp nie zga śnie 

Za pa le nie lamp ki sy gna li za cyj nej świa -
tłem cią głym przy klu czy ku w po ło że -
niu MAR, ozna cza moż li wą awa rię
(patrz „Sys tem Fiat Co de”).

OSTRZE ŻE NIE Za świe ce nie się
rów no cze sne lam pek U iY ozna cza
awa rię sys te mu Fiat CO DE.

Je że li przy uru cho mio nym sil ni ku
lamp ka sy gna li za cyj naYmi ga, ozna cza,
że sa mo chód nie jest chro nio ny przez
urzą dze nie blo ku ją ce sil nik (patrz „Sys -
tem Fiat Co de”). 

Zwró cić się do ASO Fia ta, aby
wpro wa dzić do pa mię ci wszyst kie klu -
czy ki.
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ZA TKA NY FILTR
CZĄ STEK STA ŁYCH
(wer sje 1.3 Mul ti jet 
85 KM i 1.9 Mul ti jet
120 KM) (żół to-
po ma rań czo wa)

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się, gdy
filtr czą stek sta łych jest za tka ny i pro fil
jaz dy nie po zwa la na ak ty wa cję au to ma -
tycz nej pro ce du ry re ge ne ra cji.

Aby umoż li wić re ge ne ra cję a więc
oczy ścić filtr za le ca się kon ty nu ować
jaz dę sa mo cho dem do mo men tu zga -
śnię cia lamp ki sy gna li za cyj nej

Na wy świe tla czu po ja wi się od po -
wied ni ko mu ni kat.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat;
sym bo le ¯ / ˙ na wy świe tla czu wska -
zu ją awa rię świa tła po pra wej/le wej
stro nie.

4

è

Za pa le nie się lamp ki sy -
gna li za cyj nej U z jed no -
cze snym od po wied nim ko -

mu ni ka tem na wy świe tla czu wska -
zu je na brak moż li wo ści prze pro -
wa dze nia fa zy re ge ne ra cji i ko -
niecz ność jak naj szyb sze go zwró -
ce nia się do ASO Fia ta.

h

TYL NE ŚWIA TŁA
PRZE CIW M GIEL NE
(żół to-po ma rań czo wa)

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się
po włą cze niu tyl nych świa teł prze ciw -
m giel nych.

SY GNA LI ZA CJA
AWA RII OGÓL NEJ
(żół to-po ma rań czo wa)

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się w na -
stę pu ją cych przy pad kach.

Awa ria czuj ni ka ci śnie nia ole ju
sil ni ko we go

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się gdy
zo sta nie roz po zna ne uszko dze nie czuj -
ni ka ci śnie nia ole ju sil ni ko we go. Moż li -
wie jak naj szyb ciej zwró cić się do ASO
Fia ta aby wy eli mi no wać uszko dze nie.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

Pręd kość do pusz czal na 
prze kro czo na

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się, gdy
sa mo chód prze kro czy war tość usta -
wio nej pręd ko ści do pusz czal nej (patrz
„Wy świe tlacz wie lo funk cyj ny re kon fi -
gu ro wa ny” w tym roz dzia le.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.
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Fol low me ho me

Lamp ka sy gna li za cyj na świe ci się, gdy
włą czo ne jest to urzą dze nie (patrz 
„Fol low me ho me” w roz dzia le „De ska
roz dziel cza i ste ro wa nia”).

Na wy świe tla czu po ja wi się od po -
wied ni ko mu ni kat.

47POZNAWANIE SAMOCHODU

3

5

Awa ria czuj ni ka fil tra ole ju 
na pę do we go

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się, gdy
zo sta nie roz po zna ne uszko dze nie czuj -
ni ka fil tra ole ju na pę do we go. Moż li wie
jak naj szyb ciej zwró cić się do ASO Fia -
ta w ce lu wy eli mi no wa nia uszko dze nia.

W nie któ rych wer sjach na wy świe tla -
czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

Wo da w fil trze ole ju 
na pę do we go

Patrz opis po da ny dla lamp ki sy gna li -
za cyj nej c.

F

y

D

ŚWIA TŁA PO ZY CYJ NE
I ŚWIA TŁA MI JA NIA
(zie lo na)

FOL LOW ME HO ME (zie lo na)

Świa tła po zy cyj ne i mi ja nia

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy
włą czo ne zo sta ną świa tła po zy cyj ne lub
mi ja nia.

PRZED NIE ŚWIA TŁA
PRZE CIW M GIEL NE
(zie lo na)

Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się
po włą cze niu przed nich świa teł prze -
ciw m giel nych.

KIE RUN KOW SKAZ
LE WY 
(zie lo na – pul su ją co)

Lamp ka sy gna li za cyj na mi ga (strzał ka),
gdy dźwi gnia ste ro wa nia świa tła mi kie -
run kow ska zów zo sta nie prze su nię ta
w dół lub ra zem z strzał ką pra wą, gdy
zo sta nie na ci śnię ty przy cisk świa teł
awa ryj nych.

KIE RUN KOW SKAZ
PRA WY 
(zie lo na – pul su ją co)

Lamp ka sy gna li za cyj na mi ga (strzał ka),
gdy dźwi gnia ste ro wa nia świa tła mi kie -
run kow ska zów zo sta nie prze su nię ta
w gó rę lub ra zem z strzał ką le wą, gdy
zo sta nie na ci śnię ty przy cisk świa teł
awa ryj nych.

KIERUNKOWSKAZ
LEWY I PRAWY 
(zie lo na – pul su ją co)
(wersje Natural Power)

Lamp ka sy gna li za cyj na w ze sta wie
wskaź ni ków mi ga (strzał ka), gdy dźwi -
gnia ste ru ją ca świa tła mi kie run -kow ska -
zów zo sta nie prze su nię ta w dół lub ra -
zem z lamp ką sy gna li za cyj ną pra we go
kie run kow ska zu, gdy zo sta nie na ci śnie -
ty przy cisk świa teł awa ryj nych.

Lamp ka sy gna li za cyj na mi ga (strzał ka),
gdy dźwi gnia ste ro wa nia świa tła mi kie -
run kow ska zów zo sta nie prze su nię ta
w gó rę lub ra zem z strzał ką le wą, gdy
zo sta nie na ci śnię ty przy cisk świa teł
awa ryj nych.

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 47



Po zwol nie niu dźwi gni re -
gu la cji spraw dzić za wsze,
czy sie dze nie za blo ko wa ło

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

Re gu la cja po chy le nia opar cia 

Pod nieść dźwi gnię E -rys. 50. 

48 POZNAWANIE SAMOCHODU

ŚWIATŁA DROGOWE
(niebieska)

Lampka sygnalizacyjna zaś-
wieci się po włączeniu świateł

drogowych.

MOŻLIWE WYSTĄPIENIE
OBLODZENIA DROGI 
(wersje z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym
rekonfigurowanym)

Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie
lub spadnie poniżej 3°C wskazanie tem-
peratury zewnętrznej miga, aby zasy-
gnalizować o możliwym oblodzeniu
drogi.

Na wyświetlaczu pojawi się odpo-
wiedni komunikat. 

OGRANICZONY ZASIĘG 
(wersje z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym
rekonfigurowanym)

Na wyświetlaczu pojawi się odpo-
wiedni komunikat informujący kie-row-
cę, że zasięg samochodu wynosi poni-
żej 50 km. 

DOSTOSOWANIE 
DO WYMAGAŃ
INDYWIDUALNYCH

SIEDZENIE KIEROWCY

Ja ka kol wiek re gu la cja
mu si być wy ko ny wa na wy -
łącz nie pod czas po sto ju

sa mo cho du.

Re gu la cja wzdłuż na

Pod nieść dźwi gnię A -rys. 50 i prze su -
nąć sie dze nie w przód lub w tył: pod -
czas jaz dy ra mio na po win ny być lek ko
zgię te, a rę ce trzy mać ko ło kie row ni cy.

rys. 50

F0
A

02
58

b

1
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Sie dze nie kie row cy 
pod grze wa ne elek trycz nie 
rys. 50

Aby włą czyć/wy łą czyć, na ci snąć przy -
cisk B.

Uak tyw nie nie sy gna li zo wa ne jest za -
pa le niem dio dy w tym przy ci sku.

Re gu la cja wy so ko ści

Prze su nąć dźwi gnię C -rys. 50 w gó -
rę aby pod nieść część przed nią sie dze -
nia, dźwi gnię D w gó rę aby pod nieść
część tyl ną sie dze nia. Aby ob ni żyć sie -
dze nie prze su nąć dźwi gnię w dół.

OSTRZE ŻE NIE Pod no sze nie sie -
dze nia na le ży wy ko ny wać na wol nym
sie dze niu, na to miast ob ni ża nie sie dząc
na miej scu kie row cy.

SIEDZENIE STAŁE PASAŻERA 

Regulacja pochylenia oparcia  

Podnieść dźwignię A-rys. 52. 

A

rys. 52

F0
A

01
97

b

Jakakolwiek regulacja
musi być wykonywana wy-
łącznie podczas postoju

samochodu.

Sie dze nie kie row cy 
z pod ło kiet ni kiem 
i re gu la cją lę dź wio wą rys. 51

Moż na pod no sić lub opusz czać pod -
ło kiet nik F.

Re gu la cja lę dź wio wa gwa ran tu je zwięk -
sze nie pod par cia ple ców. Re gu la cję wy -
ko nu je się przez ob rót po krę tła G.

rys. 51

F0
A

02
59

b
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Po zwol nie niu dźwi gni re -
gu la cji spraw dzić za wsze,
czy sie dze nie za blo ko wa ło

się w pro wad ni cach, pró bu jąc prze -
su nąć je do przo du i do ty łu. Brak
te go za blo ko wa nia mo że spo wo do -
wać nie spo dzie wa ne prze su nię cie
się sie dze nia i utra tę kon tro li nad
sa mo cho dem.

PRZED NIE SKŁA DA NE 
SIE DZE NIE PA SA ŻE RA 

Skła da nie opar cia sie dze nia

Pod nieść dźwi gnię A -rys. 54 aby zło -
żyć opar cie sie dze nia i uzy skać jed no li -
tą płasz czy znę pod ło gi.

Ob ra ca nie sie dze nia

Aby ob ró cić sie dze nie i uzy skać więk -
szą prze strzeń użyt ko wą w ka bi nie:

– zło żyć opar cie sie dze nia jak opi sa no
to po przed nio;

– na ci snąć na dźwi gnię B -rys. 55 i ob -
ró cić do przo du sie dze nie kom plet ne;

– za blo ko wać sie dze nie spe cy ficz nym
drąż kiem A -rys. 56 wkła da jąc go w od -
po wied nie gniaz do B znaj du ją ce się
w sie dze niu.

W ce lu przy wró ce nia sie dze nia w po -
zy cję nor mal ne go użyt ko wa nia wy jąć
drą żek A blo ku ją cy i roz ło żyć opar cie
sie dze nia.

OSTRZE ŻE NIE Sie dze nie ob ró co -
ne mu si być za bez pie czo ne od po wied -
nim drąż kiem za bez pie cza ją cym, po nie -
waż w fa zie przy spie sza nia mo gło by sa -
mo czyn nie wró cić do po ło że nia ory gi -
nal ne go.

rys. 54
F0

A
02

50
b

SIE DZE NIE PRZE SUW NE 
PA SA ŻE RA

Re gu la cja po chy le nia opar cia 

Pod nieść dźwi gnię A -rys. 52.

Re gu la cja wzdłuż na

Pod nieść dźwi gnię B -rys. 53 i prze -
su nąć sie dze nie w przód lub w tył.

B

rys. 53

F0
A

01
98

b
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rys. 57

F0
A

02
54

b

Przegroda stała z szybą

W nie któ rych wer sjach Fiat Doblò
Car go prze wi dzia no prze gro dę sta łą
wy po sa żo ną w szy bę środ ko wą, po zwa -
la ją cą ob ser wo wać sta bil ność ba ga żu
w ko mo rze ła dun ko wej.

Krat ka za bez pie cza ją ca 
kie row cę

Nie któ re wer sje Fiat Doblò Car go
wy po sa żo ne zo sta ły w sta łą krat kę, za -
bez pie cza ją cą kie row cę w przy pad ku
nie sta bil nej po zy cji ła dun ku umiesz czo -
ne go w ko mo rze ła dun ko wej.

Krat ka dzie lo na

Nie któ re wer sje Fiat Doblò Car go
wy po sa żo ne są w dzie lo ną krat kę za -
bez pie cza ją cą kie row cę przy ma ło sta -
bil nym ba ga żu w ko mo rze ła dun ko wej,
któ ra po zwa la zwięk szyć prze strzeń ba -
ga żo wą po stro nie pa sa że ra.

Mo co wa nie krat ki: Po zło że niu sie -
dze nia w spo sób opi sa ny po przed nio,
odłą czyć krat kę C -rys. 57 od gniaz da
ory gi nal ne go na ci ska jąc dźwi gnię E i za -
mo co wać do uchwy tu D -rys. 58 znaj -
du ją ce go się na sie dze niu. Spraw dzić,
czy jest pra wi dło wo za mo co wa na.

OSTRZE ŻE NIE Sie dze nie zło żo ne
na le ży za mo co wać do krat ki, po nie waż
w fa zie przy spie sza nia mo gło by sa mo -
czyn nie wró cić do po ło że nia wyj ścio -
we go. 

PRZE GRO DY

Prze gro da sta ła

W nie któ rych wer sjach Fia ta Doblò
Car go wy po sa żo ne są w prze gro dę sta -
łą bla sza ną o jed no li tej pły cie.

rys. 56

F0
A

02
52

b

rys. 55

F0
A

02
51

b
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Zło że nie krat ki wy ko ny -
wać wy łącz nie pod czas
po sto ju sa mo cho du i ot-

war tych drzwiach.

52 POZNAWANIE SAMOCHODU

Pod czas na peł nia nia zbior-
ni ka pa li wa przy otwar tej
po kry wie wle wu pa li wa

(patrz roz dział „Na sta cji pa liw”)
nie jest moż li we otwar cie le wych
bocz nych drzwi prze suw nych.

Wer sje z po dwój ny mi bocz ny mi
drzwia mi prze suw ny mi

Aby uzy skać do stęp do sie dzeń tyl -
nych, otwo rzyć jed ne z dwóch drzwi
prze suw nych.

DO STĘP DO SIE DZEŃ 
TYL NYCH 

Wer sje z po je dyn czy mi 
bocz ny mi drzwia mi 
prze suw ny mi (stro na pa sa że ra)

Do stęp od stro ny pa sa że ra: otwo -
rzyć bocz ne drzwi prze suw ne.

Do stęp od stro ny kie row cy: po -
cią gnąć w gó rę uchwyt F -rys. 59a aby
zło żyć opar cie.

Spraw dzić za wsze, czy sie dze nie do -
brze za blo ko wa ło się w pro wad ni cach,
pró bu jąc prze su nąć je przód i w tył.

W przy pad ku awa ryj -
nym do stęp do sie dzeń tyl -
nych jest moż li wy tak że

przez drzwi przed nie po stro nie
kie row cy, po zło że niu sie dze nia
kie row cy.

EC

D

rys. 58

F0
A

01
87

b

D

D

E

rys. 59
F0

A
01

99
b

Odłą cze nie krat ki: Na ci snąć przy -
cisk E -rys. 59 aby odłą czyć krat kę
od uchwy tu D i usta wić krat kę w po -
zy cji ory gi nal nej. Zło żyć sie dze nie ob ni -
ża jąc po dusz kę i pod no sząc opar cie.
Spraw dzić, czy sie dze nie jest pra wi dło -
wo za blo ko wa ne.

rys. 59a

F0
A

06
00

b
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Wer sje 7 miej sco we

Aby uzy skać do stęp do trze cie go rzę -
du sie dzeń na le ży:

– otwo rzyć bocz ne drzwi prze suw ne;

– ob ni żyć za głó wek (je że li jest w po -
zy cji nor mal ne go użyt ko wa nia) (patrz
roz dział „Za głó wek”)

– odłą czyć dźwi gnię A -rys. 59b i zło -
żyć w przód opar cie sie dze nia, opie ra -
jąc go na po dusz ce;

– pod nieść po dusz kę kom plet ną 
rys. 59c.

Aby wyjść z sa mo cho du wy ko nać
ope ra cje w spo sób od wrot ny, spraw -
dza jąc czy za głó wek znaj du je się w po -
zy cji ob ni żo nej.

rys. 59b

F0
A

04
03

b

rys. 59c
F0

A
04

04
b

OSTRZE ŻE NIE Za bro nio ne jest
po dró żo wa nie z sie dze nia mi dru gie go
rzę du tyl ny mi zło żo ny mi i sie dze niem
trze cie go rzę du za mon to wa nym w po -
zy cji nor mal ne go użyt ko wa nia. W szcze -
gól no ści, je że li zo sta nie zło żo ne sie dze -
nie środ ko we dru gie go rzę du przy sie -
dze niu trze cie go rzę du w po zy cji nor -
mal ne go użyt ko wa nia przy uru cha mia -
niu sil ni ka na stą pi sy gnał aku stycz ny
ostrze ga ją cy o nie pra wi dło wych wa run -
kach jaz dy.

Ab so lut nie za bra nia się
po dró żo wa nia z sie dze nia -
mi dru gie go rzę du zło żo -

ny mi i pa sa że ra mi sie dzą cy mi
na sie dze niach trze cie go rzę du
(jak po da no na ta blicz ce umiesz -
czo nej na tym sie dze niu).

OTWARCIE AWARYJNE
POKRYWY BAGAŻNIKA
W wer sjach z sie dze nia mi przed ni mi

sta ły mi, nie skła da ny mi wy stę pu je urzą -
dze nie otwie ra nia z wnę trza tyl nej po -
kry wy ba gaż ni ka, aby umoż li wić wyj ście
pa sa że rom sie dzeń tyl nych w przy pad -
ku awa ryj nym. Aby od blo ko wać po kry -
wę ba gaż ni ka dzia łać z wnę trza ko mo -

rys. 60

F0
A

09
00

b
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Ja ka kol wiek re gu la cja
mu si być wy ko ny wa na wy -
łącz nie pod czas po sto ju

sa mo cho du.

Sie dze nia tyl ne wer sje 
7 miej sco we

Za głów ki sie dzeń tyl nych są ru cho me
rys. 62a.

Aby ich użyć, pod nieść za głów ki z po -
zy cji spo czyn ko wej (1) w po zy cję użyt -
ko wą (2). Aby przy wró cić za głów ki
w „po zy cję spo czyn ko wą” (1), na ci snąć
przy cisk ze wnętrz ny A -rys. 62b i na -
ci snąć w dół za głó wek.

Wszyst kie za głów ki sie dzeń tyl nych są
wyj mo wa ne; aby wy ko nać tą ope ra cję
na ci snąć oba przy ci ski A i B i pod nieść
je do cał ko wi te go wy su nię cia.

rys. 62a

F0
A

04
14

b

A

rys. 62
F0

A
00

38
b

Sie dze nia tyl ne wer sje 
5 miej sco we 

Za głów ki sie dzeń tyl nych (gdzie prze -
wi dzia no) są o re gu lo wa nej wy so ko ści
rys. 62.

Aby je wy mon to wać, wy jąć pół kę tyl -
ną (patrz „Ba gaż nik” w tym roz dzia le)
na ci snąć przy ci ski A -rys. 62 znaj du -
ją ce się z bo ku pod pó rek i po cią gnąć za -
głó wek w gó rę.

Na le ży pa mię tać, że 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 tym po ło że niu sta no wią
sku tecz ne dzia ła nie za bez pie cza -
ją ce.

rys. 61

F0
A

00
37

b

ry ła dun ko wej na urzą dze nie A, jak po -
ka za no na rys. 51.

ZA GŁÓW KI

Miej sca przed nie

W za leż no ści od wer sji sa mo cho du
za głów ki mo gą być:

– sta łe rys. 60;

– z re gu la cją wy so ko ści rys. 61.

Aby wy re gu lo wać, na le ży prze su nąć
za głó wek w gó rę lub w dół do usły sze -
nia dźwię ku za blo ko wa nia.

Po zwol nie niu spraw dzić, czy za blo ko -
wał się pra wi dło wo.

Za głów ki sta łe, nie są wyj mo wa ne.

F0
A

00
36

b
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LU STER KO WSTECZ NE 
WE WNĘTRZ NE

Re gu lu je się prze su wa jąc dźwi gnię
rys. 64:

1) po zy cja prze ciw od bla sko wa

2) po zy cja nor mal na.

Wy po sa żo ne jest po nad to w urzą dze -
nie, któ re w przy pad ku zde rze nia odłą -
cza je od mo co wa nia.

1

2

rys. 64

F0
A

01
80

b

Szcze gól ny kształt za głów ka unie moż -
li wia pra wi dło we opar cie ple ców pa sa -
że rom sie dze nia tyl ne go o opar cie sie -
dze nia przy zło żo nym za głów ku; to po -
ło że nie jest jed nak uży tecz ne, po nie waż
zmu sza pa sa że ra do pod nie sie nia za -
głów ka w po zy cję pra wi dło we go uży cia.

OSTRZE ŻE NIE Gdy sie dze nia tyl -
ne za ję te są, za głó wek za wsze po wi nien
znaj do wać się w po ło że niu „cał ko wi -
cie wy su nię ty” (2).

rys. 62b

F0
A

04
15

b

KIE ROW NI CA 
O RE GU LO WA NEJ 
WY SO KO ŚCI 

W nie któ rych wer sjach kie row ni ca
jest re gu lo wa na w kie run ku pio no wym:

1) Prze su nąć dźwi gnię A -rys. 63
w po zy cję 1. 

2) Wy re gu lo wać po ło że nie kie row ni -
cy.

3) Prze su nąć dźwi gnię w po ło że nie 2
aby po now nie za blo ko wać kie row ni cę.

Ja ka kol wiek re gu la cja
mu si być wy ko ny wa na wy -
łącz nie pod czas po sto ju

sa mo cho du.

2

A

1

rys. 63
F0

A
00

39
b
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A
B

rys. 67

F0
A

01
78

b

Z re gu la cją ręcz ną z wnę trza
rys. 66 

Z wnę trza sa mo cho du re gu lo wać
uchwy tem A.

A

2

1

rys. 66
F0

A
00

42
b

Je że li wy mia ry lu ster ka
utrud nia ją prze jazd wą ską
dro gą, moż na je zło żyć

z po ło że nia 1 w po ło że nie 2.

Re gu lo wa ne elek trycz nie 
rys. 67

Jest moż li wa tyl ko, gdy klu czyk w wy -
łącz ni ku za pło nu jest w po ło że niu
MAR.

Wy re gu lo wać lu ster ko, na ci ska jąc
na je den z czte rech kie run ków prze łącz -
ni ka A.

Wy łącz nik B słu ży do wy bie ra nia lu -
ster ka (le we go lub pra we go), któ re
chce my wy re gu lo wać.

Za le ca się wy ko ny wać re gu la cję pod -
czas po sto ju sa mo cho du i przy za cią -
gnię tym ha mul cu po sto jo wym.

Urzą dze nie elek trycz ne pod grze wa -
nia lu ste rek wstecz nych ze wnętrz nych
włą cza się au to ma tycz nie po włą cze niu
ogrze wa nia szy by tyl nej.

LU STER KA WSTECZ NE 
ZE WNĘTRZ NE

Re gu lo wa ne ręcz nie z ze wnątrz
rys. 65

Opu ścić szy bę drzwi i dzia łać bez po -
śred nio pal cem na lu ster ko A.

A

1

2

rys. 65

F0
A

00
41

b
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UKŁAD OGRZE WA NIA I WEN TY LA CJI

A. Wy lo ty po wie trza sta łe bocz ne – B. Wy lo ty po wie trza
re gu lo wa ne bocz ne – C. Wy lo ty po wie trza re gu lo wa ne
środ ko we 

A. Wy lo ty po wie trza sta łe bocz ne – B. Wy lo ty po wie trza
re gu lo wa ne bocz ne – C. Wy lo ty po wie trza re gu lo wa ne
środ ko we – D. Wy lo ty dol ne na miej sca tyl ne.

B AB CCA

D

D

Rys. 69 – Wy po sa że nie z tu ne lem środ ko wym

B AB CCA

Rys. 68 – Wy po sa że nie z kon so lą środ ko wą

F0
A

07
02

b

F0
A

07
03

b
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DY FU ZO RY BOCZ NE rys. 70

A – Dy fu zor prze chyl ny le wy.

B – Dy fu zor prze chyl ny pra wy.

Na ci snąć i ob ró cić bez po śred nio dy -
fu zo ra mi A i B aby wy re gu lo wać na tę -
że nie i kie ru nek wy lo tu po wie trza.

KRAT KI WY LO TU 
I DY FU ZO RY BOCZ NE rys. 71

A – Krat ka wy lo tu po wie trza re gu lo -
wa na: aby wy re gu lo wać na ci snąć
w miej scu po ka za nym strzał ką i wy brać
żą da ne po ło że nie

B – Na wie wy sta łe na szy by bocz ne.

STE RO WA NIA rys. 72

A – Po krę tło ak ty wa cji wen ty la to ra.

B – Su wak włą cze nia funk cji re cyr ku -
la cji, eli mi nu ją cej do pływ po wie trza ze -
wnętrz ne go.

C – Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry
po wie trza (mie sza nie po wie trza zim ne -
go/cie płe go).

D – Po krę tło roz dzia łu po wie trza.

KOM FORT KLI MA TYCZ NY

Roz dział po wie trza

Po krę tło D -rys. 72 umoż li wia roz dział
na wie wa ne go po wie trza do wszyst kich
miejsc we wnątrz sa mo cho du usta wia -
jąc roz dział po wie trza w 5 róż nych po -
ło że niach:

¥ na wiew po wie trza ze środ ko wych
i bocz nych kra tek bez po śred nio
na kor pus (gło wę/tu łów);

μ na wiew po wie trza cie płe go z kra -
tek dol nych i chłod ne go z kra tek
środ ko wych oraz bocz nych w de -
sce roz dziel czej (efekt dwu po zio -
mo wy – bi le vel);

w wy ko rzy sta nie wła ści wo ści cyr ku -
la cji po wie trza, ogrza ne uno si się
do gó ry i szyb ciej ogrze wa wnę trze
sa mo cho du;

≤ do bre ogrza nie wnę trza sa mo cho -
du i rów no cze śnie za po bie ga zja wi -
sku za pa ro wa nia szyb;

B

A

rys. 70

F0
A

00
45

b

B A

rys. 71

F0
A

00
44

b

B CA D

rys. 72
F0

A
00

46
b
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-po wie trze na wie wa ne jest cał ko wi -
cie na szy bę przed nią i na szy by
przed nie bocz ne, za pew nia jąc szyb -
kie ich od pa ro wa nie i od mro że nie.

Po zio my roz dzia łu po wie trza po ka za -
ne są gra ficz nie na po niż szych ry sun -
kach.

rys. 73

F0
A

07
04

b

rys. 75
F0

A
07

05
b

rys. 74

F0
A

07
07

b

rys. 77

F0
A

07
06

b

rys. 76

F0
A

07
08

b

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 59



60 POZNAWANIE SAMOCHODU

Ogrze wa nie

1) Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu czer wo -
nym.

2) Po krę tło wen ty la to ra A: usta wio -
ne na żą da nej pręd ko ści.

3) Po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne na

≤ aby ogrzać no gi i jed no cze śnie od -
pa ro wać szy bę przed nią;

μ aby skie ro wać po wie trze na no gi
a z kra tek środ ko wych i bocz nych
w de sce roz dziel czej uzy skać na -
wiew po wie trza o tem pe ra tu rze
niż szej;

w aby szyb ko ogrzać wnę trze.

Ogrze wa nie szyb kie

1) Za mknąć wszyst kie dy fu zo ry po -
wie trza w de sce roz dziel czej.

2) Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu czer wo -
nym na-.

3) Po krę tło wen ty la to ra A na czwar -
tej pręd ko ści, usta wio ne na 4 -.

Aby unik nąć ewen tu al ne go za ro sze nia
szyb prze strze gać po niż szych uwag:

OSTRZE ŻE NIE W wa run kach du -
żej wil got no ści po wie trza ze wnętrz ne -
go i/lub desz czu oraz du żej róż ni cy tem -
pe ra tur ze wnętrz nej i we wnątrz ka bi -
ny, za le ca się wy ko nać po ni żej po da ne
ope ra cje, aby za po biec za pa ro wa -
niu szyb:

– su wak B usta wio ny naY;

– po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu czer wo -
nym na-;

– po krę tło wen ty la to ra A przy naj -
mniej na dru giej pręd ko ści, wskaź nik
na 2;

– po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne na- z moż li wo ścią przej -
ścia w po zy cję ≤ w przy pad ku wil got -
no ści po wie trza, któ ra nie spo wo du je
za pa ro wa nia szyb.

Je że li sa mo chód wy po sa żo ny jest
w kli ma ty za cję ma nu al ną, aby przy spie -
szyć od pa ro wa nie szyb za le ca się usta -
wić po krę tła w po ło że niach opi sa nych
po wy żej i na ci snąć po krę tło A -rys. 78.

4) Po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne naw.

Od mra ża nie – od pa ro wa nie
szyb kie szy by przed niej i szyb
przed nich bocz nych

Funk cję tą okre ślo ną ja ko max -def
uzy sku je się usta wia jąc wskaź ni ki po -
krę teł na prze ciw ide ogra mów ko lo ru
po ma rań czo we go, to jest:

1) Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu czer wo -
nym na-.

2) Po krę tło wen ty la to ra A: usta wio -
ne na pręd ko ści mak sy mal nej na 4 -
.

3) Po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne na -.

4) Su wak B usta wio ny naY.

Po od pa ro wa niu/od mro że niu usta wić
ste ro wa nia na nor mal ne uży wa nie aby
przy wró cić wy ma ga ne wa run ki kom -
for tu. 
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Od mra ża nie – od pa ro wa nie
szy by/szyb tyl nych

Na ci snąć przy cisk (. Uak tyw nia się
tak że urzą dze nie ogrze wa nia lu ste rek
wstecz nych elek trycz nych. 

W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się
lamp ka sy gna li za cyj na (.

Gdy tyl ko szy ba tyl na zo sta nie od mro -
żo na za le ca się wy łą czyć przy cisk.

Wen ty la cja

1) Dy fu zo ry po wie trza środ ko we
i krat ki bocz ne: cał ko wi cie otwar te.

2) Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu nie bie -
skim.

3) Su wak B usta wio ny naY.

4) Po krę tło wen ty la to ra A: usta wio -
ne na żą da nej pręd ko ści.

5) Po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne na ¥.

Re cyr ku la cja

Po prze su nię ciu su wa ka B w po zy cję
T uak tyw nio ny zo sta je tyl ko obieg
po wie trza we wnętrz ne go.

OSTRZE ŻE NIE Funk cja ta jest
szcze gól nie przy dat na w wa run kach du -
że go za nie czysz cze nia po wie trza ze -
wnętrz ne go (jaz da w ko lum nie, tu ne lu
itp.) i na dro gach za ku rzo nych. Nie za -
le ca się jed nak dłu gie go jej sto so wa nia,
w wa run kach opi sa nych po przed nio,
szcze gól nie gdy du żo osób znaj du je się
w sa mo cho dzie lub w zim ne desz czo -
we dni, po nie waż mo że spo wo do wać
za pa ro wa nie szyb we wnątrz sa mo cho -
du, po gor szyć wi docz ność i utrud nić
pro wa dze nie sa mo cho du.

KLI MA TY ZA CJA 
MA NU AL NA 
(gdzie prze wi dzia no)

Kli ma ty za cja re gu lo wa na jest ręcz nie.

STE RO WA NIA rys. 78

A – Po krę tło uak tyw nia nia wen ty la -
to ra i wci śnię cie go włą cza/wy łą cza
układ kli ma ty za cji. 

Włą cze nie kli ma ty za cji moż li we jest
gdy po krę tło usta wio ne jest od po wied -
nio na pręd ko ści 1, 2, 3 lub 4 - i sy -
gna li zo wa ne jest za pa le niem się dio dy
środ ko wej znaj du ją cej się w środ ku
przy ci sku.

B CA D

rys. 78

F0
A

00
47

b
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Kli ma ty za cja – chło dze nie 
mak sy mal ne

1) Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry po -
wie trza C: usta wio ne na po lu nie bie -
skim.

2) Po krę tło wen ty la to ra A na czwar -
tej pręd ko ści, usta wio ne na 4 -.

3) Su wak B: usta wio ny naT.

4) Po krę tło roz dzia łu po wie trza D:
usta wio ne na ¥.

5) Kli ma ty za cja: na ci snąć po krę tło A -
-rys. 78.

Aby zmniej szyć chło dze nie: usta wić su -
wak B naY, zwięk szyć tem pe ra tu -
rę i zmniej szyć pręd kość wen ty la to ra.

W po zy cji 0 p włą cze nie kli ma ty za -
cji jest więc nie moż li we.

B – Su wak włą cze nia funk cji re cyr ku -
la cji, eli mi nu ją cej do pływ po wie trza ze -
wnętrz ne go. 

OSTRZE ŻE NIE Funk cja ta jest
szcze gól nie przy dat na w wa run kach du -
że go za nie czysz cze nia po wie trza ze -
wnętrz ne go (jaz da w ko lum nie, tu ne lu
itp.) i na dro gach za ku rzo nych. Nie za -
le ca się jed nak dłu gie go jej sto so wa nia,
w wa run kach opi sa nych po przed nio,
szcze gól nie gdy du żo osób znaj du je się
w sa mo cho dzie lub w zim ne desz czo -
we dni, po nie waż mo że spo wo do wać
za pa ro wa nie szyb we wnątrz sa mo cho -
du, po gor szyć wi docz ność i utrud nić
pro wa dze nie sa mo cho du.

C – Po krę tło re gu la cji tem pe ra tu ry
po wie trza (mie sza nie po wie trza zim ne -
go/cie płe go).

D – Po krę tło roz dzia łu po wie trza.

KOM FORT KLI MA TYCZ NY

W ce lu po zna nia opi su roz dzia łu po -
wie trza oraz funk cji ogrze wa nia i wen -
ty la cja patrz roz dział po przed ni.

OSTRZE ŻE NIE Kli ma ty za cja ma -
nu al na jest bar dzo uży tecz na, aby przy -
spie szyć od pa ro wa nie szyb, po nie waż
osu sza po wie trze. Wy star czy wy re gu -
lo wać ste ro wa nia dla funk cji od pa ro wa -
nia (patrz roz dział po przed ni) i uru cho -
mić kli ma ty za cję ma nu al ną, wci ska jąc
po krę tło A -rys. 78.

W in sta la cji za sto so wa no
czyn nik chło dzą cy R134a,
któ ry w ra zie przy pad ko -

wych wy cie ków nie za nie czysz cza
śro do wi ska Bez względ nie za bra -
nia się sto so wać czyn nik R12, nie
kom pa ty bil ny z kom po nen ta mi
tej in sta la cji.
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OBSŁUGA UKŁADU

Pod czas se zo nu zi mo we go na le ży włą -
czać kli ma ty za cję przy naj mniej raz
w mie sią cu na oko ło 10 mi nut.

Przed roz po czę ciem la ta spraw dzić
sku tecz ność in sta la cji w ASO Fia ta.

DŹWI GNIE 
POD KIE ROW NI CĄ

DŹWI GNIA LE WA

Dźwi gnia le wa ste ru je więk szą czę ścią
świa teł ze wnętrz nych. 

Świa tła ze wnętrz ne moż na za pa lić tyl -
ko gdy klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu
jest w po ło że niu MAR. Po włą cze niu
świa teł ze wnętrz nych, pod świe tlo ny zo -
sta je ze staw wskaź ni ków, po krę tła ste -
ru ją ce ogrze wa niem/wen ty la cją lub kli -
ma ty za cją znaj du ją ce się w de sce roz -
dziel czej oraz pier ścień za pal nicz ki. W in sta la cji za sto so wa no

czyn nik chło dzą cy R134a,
któ ry w ra zie przy pad ko -

wych wy cie ków nie za nie czysz cza
śro do wi ska Bez względ nie za bra -
nia się sto so wa nia czyn ni ka R12,
któ ry po nad to jest nie kom pa ty bil -
ny z ele men ta mi in sta la cji; za wie -
ra chlo ro flu oro wę gla ny (CFC).

rys. 79
F0

A
00

48
b

Świa tła po zy cyj ne rys. 79

Za pa la ją się po ob ró ce niu po krę tła
z po zy cji å w po zy cję 6. W ze sta wie
wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna -
li za cyj na 3.

Świa tła mi ja nia rys. 80

Za pa la ją się po ob ró ce niu po krę tła
z po zy cji 6 w po zy cję 2.

OSTRZE ŻE NIE Przy włą czo nych
świa tłach mi ja nia i przed nich świa tłach
prze ciw m giel nych, włą cze nie świa teł
dro go wych spo wo du je au to ma tycz ne
wy łą cze nie przed nich świa teł prze ciw -
m giel nych.

6

2

y

1

Δ

rys. 80

F0
A

00
49

b
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Kie run kow ska zy wy łą cza ją się au to -
ma tycz nie, gdy sa mo chód po wró ci
do jaz dy na wprost.

W ra zie po trze by uży cia kie run kow -
ska zów przez bar dzo krót ki czas (zmia -
na pa sa ru chu), prze su nąć dźwi gnię
w gó rę lub w dół bez do pro wa dze nia
do za trza sku. Po zwol nie niu dźwi gnia
sa ma wró ci do po ło że nia wyj ścio we go.

DŹWI GNIA PRA WA

Wy cie racz ki/spry ski wa cze 
szy by przed niej rys. 84

Dzia ła ją tyl ko gdy klu czyk w wy łącz ni -
ku za pło nu znaj du je się w po zy cji MAR.

rys. 84

F0
A

00
53

b

Świa tła dro go we rys. 81

Za pa la ją się po usta wie niu dźwi gni
w po zy cji 2, prze su wa jąc ją w przód
w stro nę de ski roz dziel czej. 

W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się
lamp ka sy gna li za cyj na 1.

Ga sną po po cią gnię ciu dźwi gni w stro -
nę kie row ni cy.

Sy gnał świetl ny rys. 82 

Na stę pu je po po cią gnię ciu dźwi gni
w stro nę kie row ni cy (po zy cja nie sta -
bil na).

W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się
lamp ka sy gna li za cyj na 1.

Świa tła kie run kow ska zów (kie -
run kow ska zy) rys. 83 

Za pa la ją się po prze su nię ciu dźwi gni:

w gó rę – włą cza się pra wy kie run kow -
skaz

w dół – włą cza się le wy kie run kow -
skaz.

W ze sta wie wskaź ni ków pul su je lamp -
ka sy gna li za cyj na FD lub lamp ki sy gna -
li za cyj ne R iE.

6

2

y

1

Δ

rys. 81

F0
A

00
50

b

rys. 82

F0
A

00
51

b

rys. 83
F0

A
00

52
b
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USTA WIE NIA rys. 84

0 – wy cie racz ki szy by przed niej wy -
łą czo ne;

1 – funk cjo no wa nie prze ry wa ne wy -
cie ra czek; w nie któ rych wer sjach wy -
stę pu ją 4 ty py prze ry wa nej pra cy
(od wol nej do bar dzo szyb kiej rys. 85);

2 – funk cjo no wa nie cią głe wol ne;

3 – funk cjo no wa nie cią głe szyb kie;

4 – funk cjo no wa nie ste ro wa ne cza so -
wo: po zwol nie niu dźwi gnia wró ci
w po zy cję 0 i wy cie racz ki szy by przed -
niej au to ma tycz nie wy łą czą się.

SPRY SKI WA NIE 
IN TE LI GENT NE 
szy by przed niej rys. 86

Po po cią gnię ciu dźwi gni w stro nę kie -
row ni cy spry ski wa cze i wy cie racz ki szy -
by przed niej włą czą się na je den cykl;
w rze czy wi sto ści wy cie racz ki szy by
przed niej prze cho dzą do try bu pra cy
au to ma tycz nej, gdy dźwi gnia ste ru ją ca
włą cze niem spry ski wa czy przy trzy ma -
na zo sta nie dłu żej niż pół se kun dy.

Funk cjo no wa nie wy cie ra czek szy by
przed niej za koń czą trzy ru chy po zwol -
nie niu dźwi gni.

Po cią ga nie kil ka krot ne i szyb kie dźwi -
gni ste ru ją cej (po ni żej pół se kun dy) spo -
wo du je kil ka krot ne włą cze nie spry ski -
wa czy szy by przed niej, bez włą cza nia
wy cie ra czek. 

rys. 85

F0
A

01
88

b

rys. 86
F0

A
00

55
b

Wy cie racz ka/spry ski wacz szy by
tyl nej (z drzwia mi/po kry wą 
tyl ną prze szklo ną) rys. 87-88

Dzia ła ją tyl ko gdy klu czyk w wy łącz ni -
ku za pło nu znaj du je się w po zy cji MAR.

Aby włą czyć wy cie racz kę szy by tyl nej,
ob ró cić po krę tło ste ru ją ce z po zy cji å
w'.

Aby włą czyć spry ski wacz szy by tyl nej
prze su nąć dźwi gnię w stro nę de ski roz -
dziel czej.

SPRYSKIWANIE
INTELIGENTNE 
szyby tylnej rys.88

Prze su nię cie dźwi gni w stro nę de ski
roz dziel czej spo wo du je włą cze nie spry -
ski wa cza i wy cie racz ki szy by tyl nej na je -

rys. 87

F0
A

00
54

b
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den cykl; w rze czy wi sto ści wy cie racz ka
szy by tyl nej prze cho dzi do try bu pra -
cy au to ma tycz nej, gdy dźwi gnia ste ru -
ją ca włą cze niem spry ski wa cza przy trzy -
ma na zo sta nie dłu żej niż pół se kun dy.

Funk cjo no wa nie wy cie racz ki szy by
tyl nej za koń czą trzy ru chy po zwol nie -
niu dźwi gni.

FUNK CJA 
„FOL LOW ME HO ME”

Umoż li wia oświe tle nie prze strze ni
przed sa mo cho dem przez okre ślo ny
czas.

Ak ty wa cja

Przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu
w po ło że niu STOP lub wy ję tym, po -

Wy łą cze nie

Prze su nąć dźwi gnię w stro nę kie row -
ni cy i przy trzy mać przez po nad 2 se -
kun dy.

LAMPA SUFITOWA

Z LAM PA MI PUNK TO WY MI

Wy łącz nik A -rys. 90 słu ży do za pa la -
nia/ga sze nia ża ró wek lam py su fi to wej.

Wy łącz nik B słu ży do za pa la nia/ga sze -
nia lamp punk to wych.

W funk cji po zy cji wy łącz ni ków uzy -
sku je się na stę pu ją ce wa run ki:

'

,

rys. 88

F0
A

01
89

b

C

B

D

A

rys. 90

F0
A

00
56

b

6 y

1

Δ

rys. 89
F0

A
02

08
b

cią gnąć dźwi gnię le wą w stro nę kie -
row ni cy w cią gu 2 mi nut po wy łą cze -
niu sil ni ka.

Przy każ dym po je dyn czym po cią gnię -
ciu dźwi gni, świe ce nie świa teł zwięk sza
się o 30 se kund do mak sy mal nie 210
se kund; po upły wie te go cza su świa tła
wy łą czą się au to ma tycz nie.

Przy każ dym po cią gnię ciu dźwi gni za -
pa la się w ze sta wie wskaź ni ków lamp -
ka sy gna li za cyj na 3 i na wy świe tla czu
po ja wi się czas przez któ ry funk cja ta
po zo sta nie ak tyw na. 

Lamp ka sy gna li za cyj na za pa la się
po pierw szym po cią gnię ciu dźwi gi i po -
zo sta je za pa lo na do mo men tu au to ma -
tycz ne go wy łą cze nia funk cji. Każ de
dzia ła nie na dźwi gnię zwięk sza tyl ko
czas za pa le nia świa teł.
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– przy wy łącz ni ku A w po zy cji środ -
ko wej ża rów ki lamp punk to wych C i D
lam py su fi to wej za pa la ją się/ ga sną
po otwar ciu/za mknię ciu drzwi;

– przy wy łącz ni ku A prze su nię tym
w le wo ża rów ki C i D lam py su fi to wej
są zga szo ne i nie za pa la ją się po otwar -
ciu drzwi;

– przy wy łącz ni ku A prze su nię tym
w pra wo ża rów ki C i D lam py su fi to -
wej po zo sta ną za pa lo ne w każ dych wa -
run kach.

Przy zga szo nej lam pie su fi to wej wy -
łącz nik B za pa la po je dyn czo:

– ża rów kę lam py punk to wej C je że li
prze su nię ty zo sta nie w le wo;

– ża rów kę lam py punk to wej D je że li
prze su nię ty zo sta nie w pra wo.

OSTRZE ŻE NIE Przed opusz cze -
niem sa mo cho du upew nić się, czy oba
wy łącz ni ki znaj du ją się w po ło że niu
środ ko wym. W ten spo sób lam pa su -
fi to wa zga śnie po za mknię ciu drzwi
i za po bie gnie się roz ła do wa niu aku mu -
la to ra.

Ste ro wa nie cza so we 
przy wej ściu do sa mo cho du

Lam py su fi to we za pa la ją się w na stę -
pu ją cy spo sób:

– po od blo ko wa niu drzwi przed nich
przez 15 se kund; 

– po za mknię ciu jed nych z drzwi
(w cią gu 3 mi nut) przez 7 se kund. 

Ste ro wa nie cza so we zo sta nie prze -
rwa ne po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz -
ni ku za pło nu w po ło że nie MAR.

Ste ro wa nie cza so we 
przy wyj ściu z sa mo cho du

Po wy ję ciu klu czy ka z wy łącz ni ka za -
pło nu lam pa su fi to wa za pa la się w na -
stę pu ją cy spo sób:

– w cią gu 2 mi nut po wy łą cze niu sil -
ni ka przez 3 mi nu ty;

– po za mknię ciu jed nych z drzwi
(w cią gu 3 mi nut) przez 7 se kund.

Cza so we świe ce nie lamp za koń czy się
au to ma tycz nie po za blo ko wa niu drzwi.

Z KLO SZEM PRZE CHYL NYM

Lam pę moż na za pa lić / zga sić po na -
ci śnię ciu klo sza prze chyl ne go po stro -
nie krót kiej rys. 91.

rys. 91

F0
A

02
15

b

001-105 Doblo Lum PL 4ed  11-05-2009  16:11  Pagina 67



68 POZNAWANIE SAMOCHODU

WYŁĄCZNIKI

ŚWIA TŁA AWA RYJ NE rys. 92

Za świe cą się po na ci śnię ciu przy ci sku
A, nie za leż nie od po ło że nia klu czy ka
w wy łącz ni ku za pło nu.

Po włą cze niu świa teł awa ryj nych, przy -
cisk wy łącz ni ka świe ci się świa tłem pul -
su ją cym, rów no cze śnie w ze sta wie
wskaź ni ków za świe ci się świa tłem pul -
su ją cym lamp ka sy gna li za cyj na FD lub
lamp ki sy gna li za cyj ne R iE.

Aby wy łą czyć, na ci snąć po now nie
przy cisk wy łącz ni ka.

PRZY CI SKI STE RU JĄ CE 
rys. 93

Umiesz czo ne są po mię dzy środ ko wy -
mi dy fu zo ra mi po wie trza 

Dzia ła ją tyl ko gdy klu czyk w wy łącz ni -
ku za pło nu znaj du je się w po zy cji MAR.

A – Włą cze nie/wy łą cze nie przed nich
świa teł prze ciw m giel nych. 

B – Włą cze nie/wy łą cze nie tyl nych
świa teł prze ciw m giel nych. 

C – Włą cze nie/wy łą cze nie ogrze wa -
nia szy by tyl nej. 

OSTRZE ŻE NIE Przy włą czo nych
przed nich świa tłach prze ciw m giel nych,
włą cze nie świa teł dro go wych spo wo du -
je au to ma tycz ne wy łą cze nie świa teł mi -
ja nia.

Włą cze nie tyl nych świa teł prze ciw -
m giel nych moż li we jest tyl ko przy włą -
czo nych świa tłach mi ja nia i/lub przed -
nich świa tach prze ciw m giel nych, je że li
są za mon to wa ne.

Tyl ne świa tła prze ciw m giel ne wy łą -
czo ne zo sta ją po na ci śnię ciu przy ci sku
C lub po za pa le niu świa teł dro go wych
lub po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni -
ku za pło nu w STOP. Przy ko lej nym
wy łą cze niu świa teł mi ja nia i/lub przed -
nich świa teł prze ciw m giel nych lub
po ko lej nym uru cho mie niu sil ni ka, gdy
oka że się ko niecz ne, na le ży po now nie
je włą czyć.

A

rys. 92

F0
A

00
57

b

Uży wa nie świa teł awa ryj -
nych po win no być za wsze
zgod ne z prze pi sa mi ko -

dek su dro go we go kra ju w któ rym
się po dró żu je. Prze strze gać prze -
pi sów.

BA

rys. 93
F0

A
05

09
b
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WYŁĄCZNIK
BLOKUJĄCY PALIWO

Jest to wy łącz nik bez pie czeń stwa,
umiesz czo ny pod de ską roz dziel czą
po pra wej stro nie, do stęp ny przez
otwór po ka za ny na rys. 94, któ ry uak -
tyw nia się w przy pad ku zde rze nia sa -
mo cho du prze ry wa jąc za si la nie pa li -
wem, po wo du jąc w kon se kwen cji wy -
łą cze nie sil ni ka.

Je że li nie za uwa ży się wy cie ków pa li -
wa i sa mo chód jest w sta nie kon ty nu -
ować jaz dę, na ci snąć przy cisk A aby po -
now nie uak tyw nić sys tem za si la nia.

Nie za po mnieć o ob ró ce niu klu czy ka
w STOP aby unik nąć roz ła do wa nia
aku mu la to ra.

WY PO SA ŻE NIE 
WE WNĘTRZ NE

SCHO WEK rys. 95

Aby otwo rzyć scho wek po cią gnąć
uchwyt A w kie run ku po ka za nym
strzał ką.

SCHO WEK NA KAR TY 
MA GNE TYCZ NE – SCHO WEK
NA MO NE TY rys. 96 
(gdzie prze wi dzia no)

Na tu ne lu środ ko wym wy ko na ne są
szcze li ny i wy cię cia na kar ty ma gne tycz -
ne (te le fo nicz ną, Via card itp.) lub na mo -
ne ty.

rys. 94
F0

A
00

81
b

Je że li po zde rze niu wy -
czu wal ny jest za pach pa li -
wa lub wi dać wy cie ki z uk-

ła du za si la nia, nie włą czać wy łącz -
ni ka, aby unik nąć za pa le nia się sa -
mo cho du.

A

rys. 95

F0
A

00
59

b

rys. 96

F0
A

05
13

b
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PO PIEL NICZ KA rys. 99
Aby jej użyć: po cią gnąć do sie bie po -

kry wę A. Aby wy jąć i opróż nić po piel -
nicz kę B po cią gnąć ją w gó rę. Dla nie -
pa lą cych po wy ję ciu po piel nicz ki jej
gniaz do mo że słu żyć ja ko scho wek.

SCHOW KI NA DO KU MEN TY
rys. 100
Schow ki na do ku men ty znaj du ją się

nad dasz ka mi prze ciw sło necz ny mi. Zo -
sta ły wy ko na ne w ce lu umoż li wie nia
szyb kie go do stę pu do pod ręcz nych
przed mio tów (do ku men tów, atla su sa -
mo cho do we go itp.). 
OSTRZE ŻE NIE Schow ki zo sta ły

za pro jek to wa ne, aby utrzy mać ob cią że -
nie do 3 kg każ dy, dla te go nie na le ży
prze kra czać tych ob cią żeń i nie chwy -
tać w miej scach po ka za nych na rys.
100. Do przy trzy my wa nia użyć uchwy -
tów bocz nych.

B

A

rys. 99

F0
A

00
64

b

ZA PAL NICZ KA rys. 97

Przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu
w po zy cji MAR: na ci snąć przy cisk A;
po oko ło 15 se kun dach przy cisk au to -
ma tycz nie po wró ci do po ło że nia po -
cząt ko we go i za pal nicz ka jest go to wa
do uży cia.

OSTRZE ŻE NIE Spraw dzić za wsze,
czy za pal nicz ka się wy łą czy ła.

GNIAZD KO PRĄ DO WE 
(gdzie prze wi dzia no)

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w jed no
gniazd ko prą do we A -rys. 98 umiesz -
czo ne w de sce roz dziel czej (po le wej
stro nie dźwi gni zmia ny bie gów); funk -
cjo nu je przy klu czy ku w wy łącz ni ku za -
pło nu w MAR. Gniazd ko prą do we słu -
ży do za si la nia od bior ni ków po bie ra ją -
cych prąd mak sy mal nie do 15 A (moc
180 W). 

A

rys. 97

F0
A

00
62

b

Uwa ga. Za pal nicz ka osią -
ga wy so ką tem pe ra tu rę.
Po słu gi wać się nią ostroż -

nie i chro nić przed dzieć mi: nie bez -
pie czeń stwo po ża ru lub opa rzeń.

Nie pod łą czać do gniazd -
ka prą do we go od bior ni -
ków elek trycz nych po bie -

ra ją cych moc więk szą niż po da no
po wy żej.

U-

M
AX180WA

rys. 98
F0

A
00

63
b

Zbyt dłu ga ab sorp cja prą du mo że spo -
wo do wać roz ła do wa nie aku mu la to ra
i w kon se kwen cji unie moż li wić uru cho -
mie nie sil ni ka.
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DASZ KI 
PRZE CIW SŁO NECZ NE rys. 101

Dasz ki prze ciw sło necz ne A znaj du ją
się po obu stro nach lu ster ka wstecz ne -
go we wnętrz ne go. Mo gą być usta wio ne
czo ło wo, jak po ka za no na ry sun ku.
Na od wrot nej stro nie dasz ka od stro ny
kie row cy, znaj du je się kie szeń na do ku -
men ty, a w dasz ku po stro nie pa sa że ra
znaj du je się lu ster ko

STO LIK (dla wer sji do trans por tu
osób, gdzie prze wi dzia no)

Za opar cia mi sie dzeń przed nich do stęp -
na jest (w nie któ rych wer sjach) płasz czy -
zna pod par cia A -rys. 101a skła da na. Aby
usta wić ją w po zy cji po zio mej po cią gnąć
w kie run ku po ka za nym strzał ka mi; aby
usta wić ją w gnieź dzie po now nie, wy ko -
nać ope ra cje w kie run ku od wrot nym.

OSTRZE ŻE NIE Nie usta wiać na
płasz czyź nie pod par cia przed mio tów
o ma sie więk szej od 3 kg: ze wzglę dów
bez pie czeń stwa płasz czy zna pod par cia
odłą cza się odod po wied nie go gniaz da, gdy
zo sta nie pod da na ob cią że niom więk szym.

Usta wie nie po now ne sto li ka 
(w na stęp stwie odłą cze nia)

Pro ce du ra jest na stę pu ją ca:

– usta wić płasz czy zna pod par cia B -
-rys. 101b tak aby swo rzeń sta ły
wspor ni ka A zna lazł się we wnątrz pro -
wad ni cy le wej płasz czy zny pod par cia;

– ob ró cić płasz czy znę pod par cia B
do mo men tu usta wie nia jej kra wę dzi
dol nej w sty ku ze sworz niem ru cho -
mym C wspor ni ka A;

– wy wie ra jąc lek ki na cisk w kie run ku

rys. 100

F0
A

05
06

b

A

rys. 101
F0

A
05

07
b

po ka za nym strzał ką usta wić płasz czy znę
pod par cia B w po zy cji uży cia. Swo rzeń
C znaj du je się we wnątrz pro wad ni cy
pra wej płasz czy zny pod par cia.

rys. 101b

F0
A

09
11

b

rys. 101a

F0
A

09
10

b

Nie je chać z płasz czy zną
pod par cia w po zy cji po zio -
mej. Sto lik lub przed mio -

ty usta wio ne na nim mo gą spo wo -
do wać ob ra że nia pa sa że rów w ra -
zie wy pad ku.
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SZY BY BOCZ NE TYL NE

Otwie ra ją się uchyl nie.

1) Po cią gnąć dźwi gnię jak po ka za no
na rys. 103.

2) Na ci snąć dźwi gnię na ze wnętrz,
aby otwo rzyć cał ko wi cie szy bę.

3) Na ci snąć dźwi gnię w tył do mo -
men tu usły sze nia dźwię ku za blo ko wa -
nia.

Aby za mknąć szy bę, po cią gnąć dźwi -
gnię w kie run ku prze ciw nym, do mo -
men tu pra wi dło we go za blo ko wa nia
dźwi gni.

PO KRY WA W DA CHU 

OSTRZE ŻE NIE Otwie rać i za my -
kać po kry wę tyl ko pod czas po sto ju sa -
mo cho du.

Dla uła twie nia prze wo zu dłu gich
przed mio tów w Fia cie Doblò za sto so -
wa no prak tycz ną po kry wę, umiesz czo -
ną w da chu w tyl nej czę ści ko mo ry ła -
dun ko wej

Otwie ra nie po kry wy w da chu

Aby otwo rzyć po kry wę w da chu po -
cią gnąć dźwi gnię A -rys. 104 w dół
w kie run ku po ka za nym strzał ką.

Chwy cić rę ką uchwyt B -rys. 105 aby
pod trzy my wać po kry wę pod czas ru chu
otwie ra nia.

rys. 103
F0

A
00

67
b

A

rys. 104

F0
A

00
69

b

rys. 102

F0
A

04
08

b

SZY BA BOCZ NA 
PRZE SUW NA
(prze su wa na wzdłuż nie)

Otwie ra się ją prze su wa jąc wzdłuż nie.

1) Od blo ko wać szy bę prze suw ną na -
ci ska jąc i przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy -
cisk A -rys. 102.

2) Prze su nąć szy bę w kie run ku po -
ka za nym strzał ką (1), aby uzy skać żą da -
ne otwar cie.

3) Aby za mknąć prze su nąć szy bę
w kie run ku po ka za nym strzał ką (2)
do mo men tu usły sze nia dźwię ku za blo -
ko wa nia przy ci sku.
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Ob ni żyć ostroż nie bel kę po przecz ną
do uzy ska nia przez nią po ło że nia spo -
czyn ko we go, a na stęp nie wło żyć dłu gi
przed miot i przy wró cić bel ce po ło że -
nie wyj ścio we.

Za my ka nie po kry wy w da chu

Usta wić bel kę po przecz ną ru cho mą
C -rys. 106 w po zy cji po cząt ko wej;
wło żyć swo rzeń bel ki C do do gniaz da
ory gi nal ne go do chwi li usły sze nia dźwię -
ku za blo ko wa nia.

Po cią gnąć po kry wę w kie run ku po ka -
za nym na rys. 105 wkła da jąc rę kę
w uchwyt B. Po kry wa w da chu zo sta -
nie za mknię ta w chwi li usły sze nia
dźwię ku za trza sku blo ka dy. 

DC

rys. 106
F0

A
00

71
b

Ruch sa mo cho du z ru -
cho mą bel ką po przecz ną
od blo ko wa ną i znaj du ją cą

się po za gniaz dem mo że być
przy czy ną sze re gu uszko dzeń
kon struk cji ko mo ry ła dun ko wej.
Drzwi skrzy dło we po win ny być
po nad to mo co wa ne tyl ko w dol -
nej czę ści, z uwa gi na moż li wość
uszko dze nia za wia sów.

OSTRZE ŻE NIE Prze wo żo ny dłu gi
ba gaż po wi nien być rów no mier nie roz -
ło żo ny wzdłuż bel ki po przecz nej i za -
mo co wa ny przy po mo cy lin ki lub w in -
ny spo sób.

OSTRZE ŻE NIE Bel ka po przecz na
w cza sie jaz dy sa mo cho du nie mo że
być ni gdy po zo sta wio na od blo ko wa na
z gniaz da.

B

rys. 105

F0
A

00
70

b

Z otwar tą po kry wą w da -
chu nie prze kra czać 110
km/h. Nie bez pie czeń stwo

(na wet gwał tow ne go) za mknię cia
się po kry wy.

Dla uła twie nia wkła da nia/wyj mo wa nia
dłu gich przed mio tów ru cho mą bel kę
po przecz ną C -rys. 106 moż na ob ró -
cić w dół.

Aby ją ob ró cić, trzy ma jąc bel kę le -
wą rę ką, pra wą rę ką prze su nąć dźwi -
gnię D w kie run ku po ka za nym strzał -
ką, do chwi li usły sze nia dźwię ku za blo -
ko wa nia.
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Wy łącz ni ki są ak tyw ne w cią gu 2 mi -
nut od mo men tu ob ró ce nia klu czy ka
z po ło że nia MAR w STOP lub je go
wy ję cia tyl ko przy drzwiach bocz nych
za mknię tych.

A B

rys. 109

F0
A

00
74

b

rys. 109a

F0
A

05
10

b

Za my ka nie ręcz ne z wnę trza
Drzwi przed nie: za mknąć drzwi i na -

ci snąć klam kę w punk cie po ka za nym
strzał ką rys. 108 (LOCK).

ELEK TRYCZ NE POD NO ŚNI KI
SZYB

Przy ci ski ste ru ją ce elek trycz ny mi pod -
no śni ka mi szyb znaj du ją się, w za leż no -
ści od wer sji, w de sce roz dziel czej
w czę ści środ ko wej rys. 109, lub na pa -
ne lu drzwi po stro nie kie row cy rys.
109a i pa sa że ra. Funk cjo nu ją tyl ko, gdy
klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu jest
w po ło że niu MAR.

A – otwar cie/za mknię cie szy by przed -
niej le wej;

B – otwar cie/za mknię cie szy by przed -
niej pra wej.

rys. 108
F0

A
05

14
b

DRZWI

DRZWI PRZED NIE

Otwie ra nie ręcz ne z ze wnątrz
Drzwi przed nie: ob ró cić klu czyk w po -

zy cję 2-rys. 107 i po cią gnąć klam kę.

Za my ka nie ręcz ne z ze wnątrz
Drzwi przed nie: za mknąć drzwi i ob -

ró cić klu czyk w po ło że nie 1-rys. 107.

Otwie ra nie ręcz ne z wnę trza
Drzwi przed nie: po cią gnąć za klam kę.

2

1

rys. 107

F0
A

00
72

b
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Przed otwar ciem drzwi
upew nić się, czy ma newr
ten moż na wy ko nać bez -

piecz nie.

Przed na peł nie niem
zbior ni ka pa li wa (patrz
roz dział „Na sta cji pa liw”)

upew nić się, czy le we bocz ne
drzwi prze suw ne są cał ko wi cie za -
mknię te; w prze ciw nym ra zie mo -
gą się spo wo do wać uszko dze nie
drzwi i sys te mu blo ko wa nia prze -
su wu drzwi przy otwar tej po kry -
wie wle wu pa li wa, ak tyw ne go pod -
czas na peł nia nia zbior ni ka pa li wa.

Pod czas na peł nia nia
zbior ni ka pa li wa, przy
otwar tej po kry wie wle wu

pa li wa (patrz roz dział „Na sta cji
pa liw”), nie jest moż li we otwar -
cie drzwi bocz nych prze suw nych
le wych.

DRZWI BOCZ NE Prze suw ne drzwi bocz ne w wer sji
Doblò Car go po sia da ją sprę ży no wy
ogra nicz nik, któ ry za trzy mu je je przy
cał ko wi tym otwar ciu: aby je za blo ko -
wać prze su nąć po pro stu drzwi do koń -
ca sko ku; aby je od blo ko wać po cią gnąć
moc no do przo du.

Upew nić się za wsze, czy drzwi za blo -
ko wa ły się pra wi dło wo w urzą dze niu
utrzy mu ją cym cał ko wi cie otwar te
drzwi.

W sa mo cho dzie za par -
ko wa nym na dro dze po -
chy łej nie po zo sta wiać

drzwi prze suw nych za blo ko wa -
nych otwar tych: mi mo wol ne ude -
rze nie mo że od cze pić drzwi prze -
su wa jąc je swo bod ne do przo du. 

Przed opusz cze niem sa -
mo cho du na par kin gu
z drzwia mi prze suw ny mi

otwar ty mi, spraw dzić za wsze włą -
cze nie blo ka dy.

Nie pra wi dło we uży cie
elek trycz nych pod no śni -
ków szyb mo że być nie -

bez piecz ne. Przed i pod czas dzia -
ła nia upew nić się za wsze, czy pa -
sa że ro wie nie bę dą na ra że ni
na ry zy ko po waż nych ob ra żeń
spo wo do wa nych bez po śred nio
przez prze su wa ją cą się szy bę, jak
i czy oso bi ste rze czy nie zo sta ną
wcią gnię te lub ude rzo ne przez
nią. Opusz cza jąc sa mo chód, wy jąć
za wsze klu czyk z wy łącz ni ka za -
pło nu, aby unik nąć nie spo dzie wa -
ne go uru cho mie nia pod no śni ków
szyb, za gra ża ją ce go bez pie czeń -
stwu osób po zo sta ją cych w sa mo -
cho dzie.

Po stro nie kie row cy znaj du je się przy -
cisk A -rys. 109 któ re go na ci śnię cie
dłu żej niż pół se kun dy uru cha mia funk -
cjo no wa nie au to ma tycz ne: szy ba za -
trzy ma się po osią gnię ciu koń ca sko ku
(lub po po now nym na ci śnię ciu przy ci -
sku).
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nąć drzwi w kie run ku czę ści tyl nej sa -
mo cho du, tak aby za trzy ma ły się w mo -
co wa niu na koń cu sko ku.

Za my ka nie: za mknąć drzwi prze su -
wa jąc je w kie run ku czę ści przed niej sa -
mo cho du i na ci snąć klam kę je den raz
w punk cie „LOCK” po ka za nym na rys.
111.

Otwie ra nie/za my ka nie 
z ze wnątrz (wer sje Fiat Doblò
dla Trans por tu osób/Com bi)

Otwie ra nie: po cią gnąć klam kę
w kie run ku po ka za nym strzał ką rys.
110 i prze su nąć drzwi w stro nę czę ści
tyl nej sa mo cho du.

rys. 112

F0
A

00
40

b

LO
C

K

LO
C

K

rys. 111
F0

A
00

73
b

Za my ka nie: po cią gnąć klam kę
w kie run ku po ka za nym strzał ką rys.
110, aby od blo ko wać za mek i prze su -
nąć drzwi w stro nę czę ści przed niej sa -
mo cho du.

Otwie ra nie/za my ka nie 
z wnę trza (wer sje Fiat Doblò
dla Trans por tu osób/Com bi)

Otwie ra nie: po cią gnąć dźwi gnię A -
rys. 112 aby od blo ko wać za mek i prze -
su nąć drzwi w stro nę czę ści tyl nej sa -
mo cho du.

Za my ka nie: po cią gnąć dźwi gnię
A aby od blo ko wać za mek i prze su nąć
drzwi w stro nę czę ści przed niej sa mo -
cho du; za blo ko wać drzwi na ci ska jąc
przy cisk B w klam ce.

Otwie ra nie/za my ka nie 
z ze wnątrz
(wer sje Fiat Doblò Car go)

Otwie ra nie: ob ró cić klu czyk w po -
ło że nie 2-rys. 110 i po cią gnąć klam kę
w kie run ku po ka za nym strzał ką prze -
su wa jąc drzwi w stro nę czę ści tyl nej sa -
mo cho du, tak aby za trzy ma ły się w mo -
co wa niu na koń cu sko ku. 

Za my ka nie: trzy ma jąc za klam kę ze -
wnętrz ną prze su nąć w kie run ku przed -
niej czę ści sa mo cho du. Ob ró cić klu czyk
w po ło że nie 1- rys. 110.

Otwie ra nie/za my ka nie 
z wnę trza (wer sje Fiat Doblò
Car go)

Otwie ra nie: po cią gnąć klam kę rys.
111 aby od blo ko wać za mek i prze su -

1
2

rys. 110

F0
A

07
09

b
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DRZWI TYL NE 
DWU SKRZY DŁO WE

Drzwi tyl ne dwu skrzy dło we wy po sa -
żo ne są w sys tem sprę ży no wy, któ ry
blo ku je je w po zy cji otwar cia o kąt oko -
ło 90 stop ni.

Sys tem sprę ży no wy za -
pro jek to wa ny zo stał dla
więk sze go kom for tu ko -

rzy sta nia z sa mo cho du, przy pad -
ko we ude rze nie lub sil ny po dmuch
wia tru mo gą spo wo do wać od blo -
ko wa nie sprę żyn i gwał tow ne za -
mknię cie się drzwi.

Moż na zwięk szyć kąt otwar cia dwóch
skrzy deł drzwi tyl nych, aby uła twić za -
ła du nek i wy ła du nek. Aby wy ko nać tę
ope ra cję, na le ży wy mu sić ich otwar cie;
w ten spo sób skrzy dła drzwi moż na
otwo rzyć o oko ło 180 stop ni.

Otwie ra nie z ze wnątrz 
pierw sze go skrzy dła drzwi 
1-rys. 114

Ob ró cić klu czyk w po ło że nie 2-
rys. 115 i po cią gnąć klam kę w kie run -
ku po ka za nym strzał ką.

Za my ka nie z ze wnątrz 
pierw sze go skrzy dła drzwi 
1-rys. 114

Obrócić kluczyk w położenie 1-
rys. 115.

Przy otwar ciu o 180 stop -
ni, skrzy dła drzwi nie po -
sia da ją żad ne go sys te mu

blo ko wa nia. Nie otwie rać ich je że -
li sa mo chód za par ko wa ny jest
na wznie sie niu lub gdy wie je wiatr.

1 2

rys. 114

F0
A

05
08

b

URZĄ DZE NIE 
ZA BEZ PIE CZA JĄ CE DZIE CI

Unie moż li wia otwar cie drzwi bocz -
nych prze suw nych z wnę trza.

Włą cza się je wkła da jąc klu czyk wy -
łącz ni ka za pło nu w gniaz do po ka za ne
na rys. 113 i ob ra ca jąc go.

Po zy cja 1 – urzą dze nie wy łą czo ne.

Po zy cja 2 – urzą dze nie włą czo ne.

Urzą dze nie po zo sta nie tak że włą czo -
ne po od blo ko wa niu elek trycz nym
drzwi.

rys. 113

F0
A

02
35

b
Uży wać za wsze te go

urzą dze nia przy prze wo -
że niu dzie ci.

Przy zamykaniu, zamknąć
całkowicie drzwi skrzydłowe
prawe 2-rys.114i następnie

drzwi skrzydłowe lewe 1-rys.114. Nie
zamykać nigdy równocześnie obu
drzwi.
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Otwie ra nie z wnę trza 
pierw sze go skrzy dła drzwi 
1-rys. 114
Pod nieść dźwi gnię A -rys. 116 w kie -

run ku po ka za nym strzał ką. 

Otwie ra nie dru gie go skrzy dła
drzwi 2-rys. 114
Po otwar ciu pierw sze go skrzy dła po -

cią gnąć za klam kę A -rys. 117 w kie -
run ku po ka za nym strzał ką.

A

rys. 116

F0
A

00
78

b

A

rys. 117
F0

A
00

79
b

rys. 117a

F0
A

08
00

b

rys. 117b

F0
A

08
01

b

Zwra cać uwa gę, aby nie wy su wać
drąż ka z od po wied nie go gniaz da; w ra -
zie wy su nię cia przy pad ko we go a rys.
117b, przy wró cić go w po zy cje pra wi -
dło wą b rys. 117b.

2

1

rys. 115

F0
A

00
77

b

OSTRZE ŻE NIE Uży wać klam ki A -
-rys. 117 wy łącz nie w kie run ku po ka -
za nym na ry sun ku. 

Drzwi skrzy dło we (gdzie prze wi dzia -
no) wy po sa żo ne są w urzą dze nie A -
-rys. 117a któ re ogra ni cza ich otwar -
cie.
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Uży wa jąc ba gaż ni ka ni -
gdy nie prze kra czać mak -
sy mal nych do pusz czal nych

ob cią żeń (patrz roz dział „Da ne
tech nicz ne”). Po nad to upew nić
się, czy przed mio ty znaj du ją ce się
w ba gaż ni ku są rów no mier nie roz -
miesz czo ne, aby unik ną, że pod -
czas gwał tow ne go ha mo wa nia nie
prze su nę ły się do ra niąc pa sa że -
rów. Cięż ki ba gaż nie za mo co wa -
ny w ra zie wy pad ku mo że spo wo -
do wać po waż ne ob ra że nia pa sa że -
rów. Nie po dró żo wać z otwar tą
tyl ną po kry wą ba gaż ni ka: do ka bi -
ny mo gą prze do stać się spa li ny.

Prze wo żąc ben zy nę w do -
dat ko wych zbior ni kach
prze strze gać od po wied nich

prze pi sów obo wią zu ją cych w tym
za kre sie, uży wa jąc wy łącz nie zbior -
ni ków ho mo lo go wa nych za mo co -
wa nych od po wied nio. Mi mo wszyst -
ko jed nak wra zie ewen tu al ne go wy -
pad ku zwięk sza się ry zy ko po ża ru.

Aby za mknąć po kry wę ba gaż ni ka opu -
ścić ją i na ci snąć w po bli żu zam ka
do usły sze nia dźwię ku za blo ko wa nia.

ZA MEK CEN TRAL NY

Z ze wnątrz

Przy drzwiach za mknię tych wło żyć
i ob ró cić klu czyk w zam ku jed nych
z drzwi przed nich.

OSTRZE ŻE NIE Po dró żu jąc no cą
z ob cią żo nym ba gaż ni kiem, ko niecz ne
jest przy wró ce nie po praw ne go usta -
wie nia świa teł mi ja nia (patrz roz dział
„Re flek to ry”).
Aby wy re gu lo wać pra wi dło wo wy so -

kość wią zek świetl nych re flek to rów, na -
le ży spraw dzić, czy ob cią że nie nie prze -
kra cza war to ści po da nych w roz dzia le
„Da ne tech nicz ne” – „Ma sy”.

Zwra cać uwa gę przy
otwie ra niu po kry wy, aby
nie ude rzyć nią o przed -

mio ty znaj du ją ce się na ba gaż ni ku
da cho wym.

Do pod no sze nia po kry -
wy ba gaż ni ka nie uży wać
klu czy ka, po nie waż mo że

się zde for mo wać.

rys. 118

F0
A

02
31

b

POKRYWA PODNOSZONA
BAGAŻNIKA TYLNA 
Otwierane/zamykanie 
podnoszonej pokrywy bagażnika

Aby otwo rzyć z ze wnątrz po kry wę
tyl ną od blo ko wać za mek rys. 118 przy
po mo cy klu czy ka wy łącz ni ka za pło nu
i po cią gnąć klam kę A w kie run ku po -
ka za nym strzał ką. Otwar cie po kry wy
ba gaż ni ka wspo ma ga ne jest amor ty za -
to ra mi bocz ny mi ga zo wy mi.

OSTRZE ŻE NIE Przed ob ró ce niem
klu czyk mu si być wło żo ny cał ko wi cie
do zam ka.

Je że li klu czyk zo sta nie ob ró co ny
w pra wo o 45 stop ni i wy ję ty z zam -
ka, ko lej ne otwar cie po kry wy bę dzie
moż li we tyl ko przy uży ciu klu czy ka.
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Cał ko wi te zło że nie sie dze nia

Urzą dze nia mo co wa nia po dusz ki
i opar cia sie dze nia znaj du ją się w miej -
scach po ka za nych na rys. 119.

Pod nieść uchwy ty A -rys. 119 i zło -
żyć do przo du opar cie sie dze nia.

Aby cał ko wi cie zło żyć sie dze nie, pod -
nieść po dusz kę dźwi gnią B -rys. 120.

A

rys. 119

F0
A

01
81

b

B

rys. 120

F0
A

01
82

b

Z wnętrza

Przy drzwiach za mknię tych na ci snąć
(aby za blo ko wać) lub pod nieść (aby od -
blo ko wać) je den z we wnętrz nych przy -
ci sków blo ka dy drzwi przed nich bocz -
nych (wer sje Fiat Doblò do Prze wo zu
osób) lub na ci snąć przy cisk blo ka dy
„LOCK” (aby za blo ko wać) lub po cią -
gnąć (aby od blo ko wać) klam ki drzwi
przed nich i drzwi bocz nych (wer sje Fiat
Doblò Car go).

Dzia ła nie na przy ci ski blo ka dy drzwi
bocz nych po wo du je za blo ko wa nie lub
od blo ko wa nie tyl ko tych drzwi. 

OSTRZE ŻE NIE Je że li jed ne z drzwi
nie są do brze za mknię te lub wy stę pu -
je uszko dze nie w ukła dzie, cen tral ny za -
mek (gdzie prze wi dzia no) nie włą czy
się i po kil ku pró bach na stą pi je go wy -
łą cze nie na oko ło 2 mi nu ty. W cza sie
tych 2 mi nut moż na za blo ko wać lub
od blo ko wać drzwi ręcz nie, bez in ter -
wen cji sys te mu elek trycz ne go. Po 2 mi -
nu tach cen tral ka jest po now nie go to -
wa do przyj mo wa nia po le ceń.

Je że li zo sta nie usu nię ta przy czy na
uszko dze nia, urzą dze nie za cznie re gu -
lar nie dzia łać.

BA GAŻ NIK

PO WIĘK SZA NIE BA GAŻ NI KA

Sie dze nie dzie lo ne

Przed roz po czę ciem jaz dy, spraw dzić,
czy wszyst kie sie dze nia usta wio ne są
w kie run ku jaz dy i czy są do kład nie za -
blo ko wa ne w od po wied nich mo co wa -
niach. Tyl ko ta po zy cja umoż li wia sku -
tecz ne uży cie pa sów bez pie czeń stwa. 

Ba gaż nik moż na po więk szyć cał ko wi -
cie lub czę ścio wo.
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rys. 121

F0
A

02
56

b

rys. 122

F0
A

02
55

b

A

rys. 123
F0

A
00

93
b

Czę ścio we zło że nie 
sie dze nia po stro nie le wej

Aby zło żyć opar cie po stro nie le wej:

– wy jąć za głó wek (je że li jest);

– pod nieść uchwyt A -rys. 121 a na -
stęp nie zło żyć cał ko wi cie sie dze nie rys.
122.

Umie ścić za głów ki w od po wied nich
gniaz dach A -rys. 123 znaj du ją cych się
w dol nej czę ści sie dze nia.

Wyj mo wa nie pół ki tyl nej

Pół ka tyl na skła da się z dwóch czę ści
rys. 124. Aby wy jąć ją cał ko wi cie, na -
le ży:

1) Otwo rzyć po kry wę ba gaż ni ka lub
tyl ne drzwi skrzy dło we.

rys. 124

F0
A

04
30

b

C

A

rys. 125

F0
A

00
87

b

2) Pod nieść część A -rys. 124 pół ki
do mo men tu pod par cia jej na czę ści B.

3) Po łą czyć obie czę ści pół ki tyl nej
przy po mo cy gu mo wych wspor ni ków
blo ku ją cych C -rys. 125.
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rys. 127

F0
A

04
33

b

Wer sje 7 miej sco we

Aby po więk szyć ba gaż nik na le ży:

– wy jąć za głów ki z od po wied nich
gniazd;

– odłą czyć dźwi gnie pra wą blo ku ją cą
B -rys. 127 prze su wa jąc ją w po ło że nie
1 (po ło że nie „dźwi gnia otar ta”); wy ko -
nać tę ope ra cję dla dźwi gni po stro nie
le wej, na stęp nie ob ni żyć opar cie i zło -
żyć cał ko wi cie sie dze nie do przo du. Ma -
newr ten uła twia ny jest dwo ma sprę ży -
na mi. Upew nić się, czy sie dze nie jest
cał ko wi cie zło żo ne.

– umie ścić za głów ki w od po wied nich
gniaz dach C -rys. 128 znaj du ją cych się
w dol nej czę ści sie dze nia.

B

rys. 126

F0
A

00
88

b

4) Pod nieść część B -rys. 126 prze -
su wa jąc ją wzdłuż do stęp nej prze strze -
ni z ty łu sie dzeń w ta ki spo sób aby po -
zo sta ła za mo co wa na do wspor ni ka pół -
ki tyl nej w czę ści gór nej i do sie dze nia
w czę ści dol nej środ ko wej.

W przy pad ku cał ko wi cie roz ło żo ne go
sie dze nia pro ce du ra jest na stę pu ją ca:

5) Wy jąć pół kę tyl ną i uło żyć ją po -
przecz nie mię dzy opar cia mi sie dzeń
przed nich i zło żo nym sie dze niem tyl -
nym.

Aby za mon to wać po now nie pół kę tyl -
ną usta wić za cze py środ ko we D -rys.
124 w od po wied nich gniaz dach: na -
stęp nie zło żyć część B a na stęp nie
część A spraw dza jąc, czy za blo ko wa ły
się pra wi dło wo w od po wied nich gniaz -
dach wspor ni ków.

OSTRZE ŻE NIE Gdy ko mo ra ła -
dun ko wa sa mo cho du jest moc no ob -
cią żo na, po dró żu jąc no cą spraw dzić
i wy re gu lo wać wiąz ki świetl ne świa teł
mi ja nia (patrz roz dział „Re flek to ry”).

Aby uzy skać nor mal ne po ło że nie sie -
dze nia tyl ne go:

1) Spraw dzić, czy ta śma pa sa bez pie -
czeń stwa zo sta ła pra wi dło wo wło żo na
do od po wied nie go uchwy tu.

2) Ob ró cić po dusz kę sie dze nia w po -
ło że nie po zio me i spraw dzić, czy za mo -
co wa ła się pra wi dło wo.

3) Ob ró cić opar cie sie dze nia w tył
i spraw dzić, czy za mo co wa ło się pra wi -
dło wo.
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Spraw dzać za wsze, czy
na stą pi ło za mo co wa nie
sie dze nia w pod ło dze

przed wy ko na niem za blo ko wa nia
opar cia.

Bez względ nie za bra nia
się uży wa nia sie dze nia
trze cie go rzę du z tyl ko

zło żo nym opar ciem do prze wo -
że nia ła dun ku lub ba ga żu. Ła du -
nek mo że zo stać wy rzu co ny
na opar cie dru gie go rzę du sie -
dzeń, po wo du jąc bar dzo po waż -
ne ob ra że nia osób ja dą cych w sa -
mo cho dzie rys 127a.

Aby uzy skać nor mal ne po ło że nie sie -
dze nia na le ży: 

– spraw dzić, czy dźwi gnie blo ku ją ce
opar cie, za rów no z pra wej jak i z le wej
stro ny B -rys. 127 są po ło że niu 1 (ot-
war te); w prze ciw nym ra zie prze su nąć
obie dźwi gnie w po ło że nie 1; 

– pod nieść naj pierw opar cie (bez mo -
co wa nia go), na stęp nie za mo co wać sie -
dze nie kom plet ne w od po wied nich
gniaz dach w pod ło dze i za blo ko wać
opar cie sie dze nia.

Je że li chce my wy jąć sie dze nie aby uzy -
skać więk szą prze strzeń ba ga żo wą,
po zło że niu kom plet ne go sie dze nia, wy -
jąć po kro wiec z na rzę dzia mi (prze cho -
wy wa ny w sa mo cho dzie), a na stęp nie
dzia ła jąc na dźwi gnię D -rys. 128 odłą -
czyć za cze py od gniazd.

Aby za mon to wać po now nie sie dze nie
wy ko nać ope ra cje w od wrot nej ko lej -
no ści.

Moż na uzy skać dal sze po więk sze nie
ba gaż ni ka, skła da jąc w przód sie dze nia
dru gie go rzę du tyl ne go; aby wy ko nać tą
ope ra cję pro ce du ra jest na stę pu ją ca:

– zło żyć sie dze nia bocz ne (w spo sób
opi sa ny w roz dzia le („do stęp do trze -
cie go rzę du sie dzeń tyl nych”);

rys. 128
F0

A
04

05
b

rys. 127a

F0
A

04
34

b

rys. 129

F0
A

04
11

b
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rys. 131
F0

A
04

20
b

rys. 130

F0
A

04
12

b

– zło żyć opar cie sie dze nia środ ko we -
go po cią ga jąc w gó rę ta śmę A-rys. 129;

– po cią gnąć ta śmę B -rys. 130 i zło -
żyć cał ko wi cie sie dze nie;

– za bez pie czyć sie dze nia tak zło żo ne
przy po mo cy od po wied nich pa sków C -
-rys. 131 (je den dla każ de go sie dze nia)
mo cu jąc je do za głów ków przed nich. 

OSTRZE ŻE NIE Za bro nio ne jest
po dró żo wa nie z sie dze nia mi dru gie go
rzę du tyl ny mi zło żo ny mi i sie dze niem
trze cie go rzę du za mon to wa nym: sy gnał
aku stycz ny ostrze że o nie pra wi dło wych
wa run kach jaz dy.

MO CO WA NIE BA GA ŻU

Pod ło ga ba gaż ni ka wy po sa żo na jest
w wy kła dzi nę (opcja dla wer sji Fiat Do-
blò Car go ba zo wy). Dla uła twie nia mo -
co wa nia ba ga żu za mon to wa no za cze py
(w róż nej ilo ści w za leż no ści od róż nych
wy po sa żeń sa mo cho du) rys. 132 za -
mo co wa ne do pod ło gi i do stęp ne rów -
nież przy roz ło żo nej wy kła dzi nie.

rys. 132

F0
A

01
95

b

Aby usta wić po now nie w po zy cji sie -
dze nie, zwol nić od po wied nie pa ski C -
-rys. 131, zło żyć sie dze nia bocz ne i sie -
dze nie środ ko we, a na stęp nie po cią gnąć
ta śmę A -rys. 129 zło żyć opar cie i za -
mo co wać w od po wied nich w chwy tach
blo ku ją cych.

Bez względ nie za bra nia
się po dró żo wa nia z sie dze -
nia mi dru gie go rzę du zło -

żo ny mi i z pa sa że ra mi sie dzą cy mi
na sie dze niach trze cie go rzę du (jak
po ka za no na na klej kach umiesz -
czo nych na tych sie dze niach).
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Uwa ga. Nie pra wi dło we
usta wie nie pod pór ki mo -
że spo wo do wać nie spo -

dzie wa ne opad nię cie po kry wy sil -
ni ka.

Gdy sil nik jest go rą cy
dzia łać ostroż nie we -
wnątrz ko mo ry sil ni ka,

aby unik nąć ob ra żeń. Za cze kać,
aż sil nik osty gnie.

PO KRY WA KO MO RY
SIL NI KA

Aby otwo rzyć po kry wę ko mo ry
sil ni ka:

Wy ko ny wać tą ope ra cję
tyl ko pod czas po sto ju sa -
mo cho du. Przed otwar -

ciem po kry wy ko mo ry sil ni ka
upew nić się, czy ra mio na wy cie ra -
czek szy by przed niej nie są pod -
nie sio ne.

1) Po cią gnąć w kie run ku po ka za nym
strzał ką dźwi gnię A -rys. 133 (ko lo ru
żół te go).

rys. 133

F0
A

00
82

b

2) Pod nieść nie znacz nie po kry wę ko -
mo ry sil ni ka i zlo ka li zo wać dźwi gnę za -
bez pie cza ją cą.

3) Na ci snąć na dźwi gnię za bez pie cza -
ją cą A -rys. 134, jak po ka za no na ry -
sun ku.

4) Pod nieść po kry wę ko mo ry sil ni ka,
i rów no cze śnie wy jąć pod pór kę A -rys.
135 z od po wied nie go me cha ni zmu blo -
ku ją ce go, a na stęp nie wło żyć koń ców -
kę pod pór ki w gniaz do B w po kry wie
ko mo ry sil ni ka.

rys. 134
F0

A
09

01
b

B

A

rys. 135

F0
A

00
84

b

Zwra cać uwa gę na luź no
zwi sa ją ce kra wa ty, sza li ki
i luź ne ele men ty ubra nia,

któ re mo gą zo stać przy pad ko wo
wcią gnię te przez ele men ty sil ni ka
bę dą ce w ru chu; nie bez pie czeń -
stwo ob ra żeń.
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Po prze je cha niu kil ku ki -
lo me trów spraw dzić, czy
śru by mo cu ją ce wspor ni ki

do krę co ne są pra wi dło wo.

Roz ło żyć ba gaż jed no li cie
bio rąc pod uwa gę, że sa -
mo chód z ba gaż ni kiem

jest bar dziej czu ły na bocz ne po -
dmu chy wia tru.

Ni gdy nie prze kra czać
do pusz czal nych ob cią żeń
ba gaż ni ka da cho we go

(patrz roz dział „Da ne tech nicz -
ne”).

Prze strze gać skru pu lat -
nie prze pi sów do ty czą cych
mak sy mal nych wy mia rów

prze wo żo ne go ba ga żu.

rys. 136
F0

A
01

85
b

RE LIN GI 
DA CHO WE

PRZY STO SO WA NIE 

Obej my mo co wa nia re lin gów da cho -
wych do stęp ne są po wy ję ciu spe cy ficz -
nych kor ków za bez pie cza ją cych znaj du -
ją cych się w punk tach po ka za nych
na rys. 136.

Za mo co wać uchwy ty re lin gów da cho -
wych do obejm mo cu ją cych. 

OSTRZE ŻE NIE Prze strze gać do -
kład nie in struk cji mon ta żu znaj du ją cej
się w ze sta wie. Mon taż po wi nien być
wy ko na ny przez spe cja li stę.

Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa po kry wa po win -
na być za wsze do brze za -

mknię ta pod czas jaz dy. Dla te go,
spraw dzić za wsze pra wi dło we za -
mknię cie po kry wy upew nia jąc się
czy się za blo ko wa ła. Je że li pod -
czas jaz dy za uwa ży my, że po kry -
wa nie jest do kład nie za blo ko wa -
na, za trzy mać się na tych miast
i za mknąć po kry wę pra wi dło wo.

Aby za mknąć po kry wę ko mo ry
sil ni ka

1) Przy trzy mu jąc jed ną rę ką pod nie -
sio ną po kry wę sil ni ka, dru gą rę ką wy -
jąć pod pór kę A -rys. 135 z gniaz da B
i wło żyć ją do od po wied nie go me cha -
ni zmu blo ku ją ce go.

2) ob ni żyć po kry wę sil ni ka do oko ło
20 cm nad ko mo rą sil ni ka i pu ścić ją
swo bod nie; na stęp nie spró bo wać pod -
nieść ją aby spraw dzić czy jest do kład -
nie za mknię ta, a nie tyl ko za blo ko wa -
na me cha ni zmem za bez pie cza ją cym. 

Je że li nie jest za mknię ta, nie na ci skać
na po kry wę, ale pod nieść ją po now nie
i po wtó rzyć ma newr.
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RAM PA 
ZA ŁA DUN KO WA

Ram py za ła dun ko we do stęp ne są w Li -
ne ac ces so ri Fia ta.

Nie ru szać sa mo cho dem
z wy su nię tą ram pą. Przed
roz po czę ciem jaz dy spraw -

dzić za wsze, czy ram pa zo sta ła
pra wi dło wo za blo ko wa na w od po -
wied nim gnieź dzie.

Ope ra cje za ła dun ku za
po mo cą ram py na le ży wy -
ko ny wać przy za trzy ma -

nym sa mo cho dzie i za cią gnię tym
ha mul cu po sto jo wym.

rys. 137

F0
A

02
21

b

Aby pra wi dło wo uży wać ram py tyl -
nej rys. 137, prze strze gać in struk cji
po da nych na ta blicz ce znaj du ją cej się
na le wym bo ku ko mo ry ła dun ko wej.

OSTRZE ŻE NIE Mak sy mal na no -
śność ram py tyl nej wy no si 250 kg.
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Aby pra wi dło wo uży wać ram py
bocz nej, rys. 138, otwo rzyć drzwi
bocz ne prze suw ne i cią gnąc za uchwyt
A wy su wać ram pę w kie run ku po ka za -
nym strzał ką do mo men tu jej za blo ko -
wa nia.

OSTRZE ŻE NIE Mak sy mal na no -
śność ram py b ocznej wy no si 60 kg.
Po za ła dun ku, przy po mo cy uchwy tu

A umie ścić ram pę bocz ną w od po wied -
nim gnieź dzie prze su wa jąc ją w kie run -
ku po ka za nym strzał ką rys. 138.

rys. 138

F0
A

02
34

b

RE FLEK TO RY

USTA WIE NIE 
WIĄZ KI ŚWIETL NEJ

Po praw ne usta wie nie re flek to rów jest
bar dzo waż ne dla kom for tu i bez pie -
czeń stwa nie tyl ko kie row cy sa mo cho -
du, ale rów nież dla wszyst kich użyt kow -
ni ków dróg. 

Po nad to okre ślo ne jest pre cy zyj nie
nor mą ko dek su dro go we go.

Aby za pew nić so bie i in nym użyt kow -
ni kom dróg jak naj lep szą wi docz ność
pod czas jaz dy z włą czo ny mi świa tła mi
re flek to rów, sa mo chód mu si mieć po -
praw nie usta wio ne re flek to ry.

Od no śnie kon tro li i ewen tu al nej re -
gu la cji zwró cić się do ASO Fia ta.

KO REK CJA NA CHY LE NIA
WIĄZ KI ŚWIETL NEJ

Sa mo chód wy po sa żo ny jest w elek -
trycz ny ko rek tor po chy le nia wiąz ki
świetl nej re flek to rów, któ ry funk cjo nu -
je przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu
w po ło że niu MAR i włą czo nych świa -
tłach mi ja nia.

Gdy sa mo chód jest ob cią żo ny, ob ni ża
się je go tył i w kon se kwen cji wiąz ka
świetl na pod no si się. W tym przy pad -
ku ko niecz ne jest więc przy wró ce nie
po praw ne go usta wie nia wiąz ki świetl -
nej re flek to rów. 

Aby pra wi dło wo usta wić wiąz kę
świetl ną re flek to rów, na le ży:

– na ci snąć i przy trzy mać na ci śnię ty
przy cisk B -rys. 139 do chwi li zwięk -
sze nia o jed ną po zy cję (np: 0 ➟ 1, 1 ➟
2, 2 ➟ 3);

– na ci snąć i przy trzy mać na ci śnię ty
przy cisk A do chwi li zmniej sze nia o jed -
ną po zy cję (np: 3 ➟ 2, 2 ➟ 1, 1 ➟ 0).

Wy świe tlacz C do star cza wska zań wi -
zu al nych po zy cji pod czas wy ko ny wa nia
re gu la cji.

0 y

1Δ

70

22: 1 107

7
B

A C

rys. 139
F0

A
00

85
b
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ABS

Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny
w sys tem ha mo wa nia ABS, któ ry za po -
bie ga za blo ko wa niu kół sa mo cho du nie -
za leż nie od wa run ków dro go wych i si -
ły na ci sku na pe dał ha mul ca, tak że przy
ha mo wa niu awa ryj nym. 

In ter wen cja ABS sy gna li zo wa na jest
kie row cy lek kim pul so wa niem pe da łu
ha mul ca i ha ła sem.

Nie świad czy to o uszko dze niu ukła -
du ha mul co we go, ale jest je dy nie sy gna -
łem dla kie row cy, że sys tem ABS in ter -
we niu je; awi zu je, że sa mo chód je dzie
na gra ni cy przy czep no ści i ko niecz ne
jest do sto so wa nie pręd ko ści do ty pu
dro gi, po któ rej się po dró żu je. 

Sys tem ABS jest urzą dze niem do dat -
ko wym do tra dy cyj ne go ukła du ha mul -
co we go; w przy pad ku uszko dze nia wy -
łą cza się i układ ha mul co wy dzia ła jak
w sa mo cho dach bez ABS.

W przy pad ku uszko dze nia, po nie waż
ha mo wa nie nie jest kon tro lo wa ne
przez sys tem za po bie ga ją cy blo ko wa niu
kół, na le ży zmniej szyć osią gi i je chać
bar dzo ostroż nie. 

Je że li kie row ca wcze śniej nie uży wał
sa mo cho du wy po sa żo ne go w ABS, za -
le ca się wy ko na nie kil ku prób ha mo wa -
nia na śli skiej dro dze. Oczy wi ście w wa -
run kach bez piecz nych, prze strze ga jąc
prze pi sów ko dek su dro go we go w kra -
ju w któ rym się po dró żu je i za le ca się
po nad to uważ nie prze czy tać po niż sze
in for ma cje.

Ko rzy ścią ABS w sto sun ku do ukła du
tra dy cyj ne go jest uzy ska nie mak sy mal -
nej kie ro wal no ści sa mo cho du za rów no
w przy pad ku na głe go ha mo wa nia, jak
i w wa run kach ogra ni czo nej przy czep -
no ści kół i unik nię cie za blo ko wa nia kół.

Na le ży jed nak pa mię tać, że dro ga ha -
mo wa nia dzię ki sys te mo wi ABS nie za -
wsze się zmniej sza: na przy kład na dro -
dze po świe żo spa dłym śnie gu, lub
po lo dzie, dro ga ha mo wa nia bę dzie
dłuż sza.

Pra wi dło we po zy cje w funk cji
ob cią że nia

0 – jed na lub dwie oso by na przed -
nich sie dze niach.

1 – pięć osób.

2 – pięć osób + ob cią żo ny ba gaż nik.

3 – kie row ca + mak sy mal ne do pusz -
czal ne ob cią że nie ba gaż ni ka.

Spraw dzać usta wie nie
wią zek świetl nych za każ -
dym ra zem, gdy zmie nia

się ma sa prze wo żo ne go ba ga żu.

RE GU LA CJA RE FLEK TO RÓW
ZA GRA NI CĄ 

Re flek to ry świa teł mi ja nia usta wio ne
są przed sprze da żą sa mo cho du dla ru -
chu obo wią zu ją ce go w da nym kra ju.
W kra jach, w któ rych ruch dro go wy
jest od wrot ny, aby nie ośle piać ja dą cych
z prze ciw ka, na le ży za sło nić stre fę re -
flek to ra zgod nie z prze pi sa mi Ko dek -
su dro go we go kra ju, w któ rym się po -
dró żu je.
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Aby wła ści wie wy ko rzy stać moż li wo -
ści sys te mu za po bie ga ją ce go blo ko wa -
niu kół na le ży za po znać się z po ni żej po -
da ny mi za le ce nia mi:

Nie zbęd ne jest w przy pad ku ha mo wa -
nia na za krę cie za cho wa nie mak sy mal -
nej uwa gi, na wet z po mo cą ABS.

Przede wszyst kim za le ca się pa mię -
tać, że:

ABS wy ko rzy stu je mak -
sy mal ną przy czep ność kół
do dro gi, ale jej nie zwięk -

sza; na le ży więc za cho wać szcze -
gól ną ostroż ność pod czas jaz dy
po dro gach śli skich, uni ka jąc nie -
po trzeb ne go ry zy ka.

Je że li ABS in ter we niu je
ozna cza to, że osią gnię ta
zo sta ła gra nicz na przy -

czep ność kół do dro gi: na le ży
zwol nic i do sto so wać pręd kość jaz -
dy do wa run ków dro go wych.

W przy pad ku uszko dze -
nia sys te mu z za pa le niem
się lamp ki sy gna li za cyj nej

>w ze sta wie wskaź ni ków, zwró -
cić się na tych miast do naj bliż szej
ASO Fia ta, pro wa dząc sa mo chód
bar dzo ostroż nie i uni ka jąc gwał -
tow ne go ha mo wa nia aby przy wró -
cić cał ko wi tą spraw ność ukła du.

Gdy ABS in ter we niu je
i bę dzie pul so wał pe dał ha -
mul ca, nie zwal niać na ci -

sku, ale przy trzy my wać pe dał na -
ci śnię ty; sa mo chód za trzy ma się,
osią ga jąc naj krót szą dro gę ha mo -
wa nia od po wied nio do wa run ków
pa nu ją cych na dro dze.

Prze strze ga jąc po niż szych za le ceń uzy -
ska się naj lep sze osią gi ha mo wa nia
w każ dych wa run kach.

OSTRZE ŻE NIE Sa mo cho dy wy po -
sa żo ne w ABS mu szą mieć za mon to wa -
ne ob rę cze kół, opo ny, kloc ki ha mul co -
we wy łącz nie mar ki i ty pu za le ca nych
przez pro du cen ta

W skład ukła du wcho dzi rów nież elek -
tro nicz ny ko rek tor ha mo wa nia o na -
zwie EBD (Elec tro nic Bra ke Di stri bu -
tor), któ ry roz dzie la si łę ha mo wa nia
na ko ła za po mo cą cen tral ki i czuj ni ków
sys te mu ABS zwięk sza jąc sku tecz ność
ukła du ha mul co we go.

Sa mo chód wy po sa żo ny
jest w elek tro nicz ny ko -
rek tor ha mo wa nia (EBD).

Rów no cze sne za świe ce nie się
lam pek sy gna li za cyj nych > i x
przy uru cho mio nym sil ni ku, ozna -
cza wy stą pie nie uszko dze nia
w ukła dzie EBD. W tym przy pad -
ku przy gwał tow nym ha mo wa niu
mo że wy stą pić za blo ko wa nie kół
tyl nych i w kon se kwen cji moż li -
wość po śli zgu. Pro wa dzić bar dzo
ostroż nie sa mo chód i zwró cić się
do ASO Fia ta w ce lu spraw dze nia
ukła du.
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wo do wać po waż ne ob ra że nia; na tych -
miast po tem po dusz ki się opróż nia ją. 

Przed nie po dusz ki po wietrz ne (po
stro nie kie row cy i pa sa że ra) nie za stę -
pu ją pa sów bez pie czeń stwa lecz uzu -
peł nią ich dzia ła nie za bez pie cza ją ce. Pa -
sy bez pie czeń stwa po win ny być za wsze
za pię te zgod nie z wy ma ga nia mi le gi sla -
cyj ny mi w Eu ro pie oraz w więk szo ści
kra jów po za Eu ro pą.

W przy pad ku zde rze nia sa mo cho du
oso ba, któ ra nie za pię ła pa sa bez pie -
czeń stwa, mo że ude rzyć o po dusz kę
w fa zie jej otwie ra nia. W tej sy tu acji
ochro na ofe ro wa na przez po dusz kę po -
wietrz ną jest du żo mniej sza.

Po dusz ki po wietrz ne przed nie mo gą
nie uak tyw nić się w na stę pu ją cych przy -
pad kach;

– zde rze nia z przed mio ta mi ła two de -
for mo wal ny mi, nie obej mu ją ce po -
wierzch ni przed niej sa mo cho du (np.
ude rze nie błot ni kiem o ba rie rę och-
ron ną);

Je że li za pa li się lamp ka
sy gna li za cyj nax ni skie go
po zio mu pły nu ha mul co -

we go, za trzy mać na tych miast sa -
mo chód i zwró cić się do ASO Fia -
ta. Ewen tu al ny wy ciek pły nu z uk-
ła du ha mul co we go, spo wo du je
zmniej sze nie spraw no ści za rów -
no tra dy cyj ne go ukła du ha mul co -
we go jak i sys te mu za po bie ga ją -
ce go blo ko wa niu kół.

PO DUSZ KI 
PO WIETRZ NE
PRZED NIE I BOCZ NE 

Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny
w przed nią po dusz kę dla kie row cy, pa -
sa że ra i przed nie bocz ne po dusz ki po -
wietrz ne (si de bag).

PRZED NIE PO DUSZ KI AIR
BAG

Po dusz ki po wietrz ne przed nie
(po stro nie kie row cy i pa sa że ra) za bez -
pie cza ją oso by sie dzeń przed nich
w przy pad ku zde rzeń czo ło wych o du -
żej lub śred niej ener gii od dzie la jąc je
od kie row ni cy lub de ski roz dziel czej.

Brak uru cho mie nia po du szek po -
wietrz nych w in nych ty pach zde rzeń
(bocz ne, tyl ne, wy wró ce nie się sa mo -
cho du itp) nie ozna cza nie pra wi dło we -
go dzia ła nia sys te mu. 

W przy pad ku zde rze nia czo ło we go
cen tral ka elek tro nicz na uak tyw nia, gdy
jest to ko niecz ne, na peł nia nie po du szek.

Po dusz ki na peł nią się na tych miast, sta -
no wiąc ochro nę po mię dzy sie dzą cy mi
z przo du a ele men ta mi mo gą cy mi spo -

Za pa le nie się sa mej lam-
pki sy gna li za cyj nej >przy
uru cho mio nym sil ni ku

ozna cza uszko dze nie tyl ko sys te -
mu ABS. W tych wa run kach tra -
dy cyj ny układ ha mul co wy dzia ła
nor mal nie, jed nak bez ko rzy ści ja -
kie da je urzą dze nie prze ciw po śli -
zgo we. W tych wa run kach tak że
funk cjo no wa nie EBD jest ogra ni -
czo ne Tak że w tym przy pad ku za -
le ca się zwró cić się do ASO Fia ta
pro wa dząc sa mo chód bar dzo os-
troż nie, uni ka jąc gwał tow ne go
ha mo wa nia w ce lu spraw dze nia
ukła du.
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– w przy pad ku wje cha nia sa mo cho -
du pod in ne po jaz dy lub ba rie ry
ochron ne (np. pod cię ża rów ki, ba rie ry
na au to stra dzie); w ta kich przy pad kach
je dy nym za bez pie cze niem są pa sy bez -
pie czeń stwa, a ak ty wa cja po du szek by -
ła by w kon se kwen cji nie ko rzyst na.

Brak ak ty wa cji po du szek w tych przy -
pad kach nie ozna cza uszko dze nia sys -
te mu.

Ob ję tość w mo men cie mak sy mal ne -
go na peł nie nia wy peł nia więk szą część
prze strze ni po mię dzy kie row ni cą i kie -
row cą i po mię dzy de ską roz dziel czą
i pa sa że rem.

W przy pad ku zde rzeń czo ło wych
o ni skiej ener gii (dla któ rych wy star -
czy za bez pie cze nie pa sa mi bez pie czeń -
stwa) po dusz ki po wietrz ne nie uru cho -
mią się. Dla te go ko niecz ne jest za wsze
za pię cie pa sów bez pie czeń stwa, któ re
w ra zie zde rze nia czo ło we go za pew nia -
ją pra wi dło wą po zy cję na sie dze niu.

PRZED NIA PO DUSZ KA 
PO WIETRZ NA PO STRO NIE
KIE ROW CY rys. 140

Skła da się z po dusz ki wy peł nia ją cej się
na tych miast umiesz czo nej w od po wied -
nim gnieź dzie w środ ku w kie row ni cy.

PRZED NIA PO DUSZ KA 
PO WIETRZ NA PO STRO NIE
PA SA ŻE RA rys. 141

Skła da się z po dusz ki wy peł nia ją cej się
na tych miast, umiesz czo nej w od po -
wied nim gnieź dzie w de sce roz dziel czej
i po sia da ob ję tość więk szą niż po dusz -
ka po stro nie kie row cy.

Nie na kle jać taśm sa mo -
przy lep nych lub in nych
przed mio tów na kie row ni -

cę lub na po kry wę po dusz ki po -
wietrz nej po stro nie pa sa że ra. 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 roz ło że nie się po dusz ki po -
wietrz nej po stro nie pa sa że ra.

Po dusz ki po wietrz ne przed nie po stro -
nie kie row cy, pa sa że ra za pro jek to wa ne
są i wy re gu lo wa ne dla zwięk sze nia
ochro ny sie dzą cym na miej scach przed -
nich, któ rzy za pną pa sy bez pie czeń stwa.

rys. 140
F0

A
07

11
b

rys. 141

F0
A

04
09

b
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Dez ak ty wa cja ma nu al na

W przy pad ku ab so lut nie ko niecz nym
prze wie zie nia dziec ka na sie dze niu
przed nim w sa mo cho dzie wy po sa żo -
nym w po dusz kę po wietrz ną po stro -
nie pa sa że ra, na le ży za wsze ją dez ak ty -
wo wać.

Dez ak ty wa cję/ak ty wa cję po dusz ki
moż na wy ko nać, gdy wy łącz nik za pło -
nu jest w po ło że niu STOP ob ra ca jąc
klu czyk wy łącz ni ka za pło nu w od po -
wied nim wy łącz ni ku rys. 142, znaj du -
ją cym się z bo ku de ski roz dziel czej
po stro nie pa sa że ra.

OSTRZE ŻE NIE Wy łącz ni ka moż -
na użyć, tyl ko gdy sil nik jest wy łą czo ny
i klu czyk wy ję ty z wy łącz ni ka za pło nu.

Wy łącz nik rys. 142 ma dwie po zy cje:

– po dusz ka po wietrz na po stro nie pa -
sa że ra ak tyw na (po zy cja ON P): lamp -
ka sy gna li za cyj naFw ze sta wie wskaź -
ni ków zga szo na, ab so lut nie za bro nio ne
jest prze wo że nie dziec ka na sie dze niu
przed nim;

– po dusz ka po wietrz na po stro nie pa -
sa że ra nie ak tyw na (po zy cja OFF F):
lamp ka sy gna li za cyj naF w ze sta wie
wskaź ni ków za pa lo na; moż na prze wo -
zić dziec ko na sie dze niu przed nim
w od po wied nich sys te mach za bez pie -
cza ją cych.

Lamp ka sy gna li za cyj naFw ze sta wie
wskaź ni ków świe ci się świa tłem cią -
głym, do mo men tu po now nej ak ty wa -
cji po dusz ki po wietrz nej po stro nie pa -
sa że ra.

Dez ak ty wa cja przed niej po dusz ki po -
wietrz nej po stro nie pa sa że ra nie blo -
ku je funk cjo no wa nia bocz nej po dusz ki
po wietrz nej.

PO WAŻ NE NIE -
BEZ PIE CZEŃ -
STWO: W obec no -

ści ak tyw nej po dusz ki po wietrz -
nej po stro nie pa sa że ra, nie
umiesz czać fo te li ka dla dziec ka
zwró co ne go prze ciw nie do kie -
run ku jaz dy. Ak ty wa cja po dusz -
ki po wietrz nej w przy pad ku zde -
rze nia mo że spo wo do wać śmier -
tel ne ob ra że nia prze wo żo ne go
dziec ka. W przy pad ku ko niecz -
nym za wsze wy łą czyć po dusz kę
po wietrz ną po stro nie pa sa że ra,
je że li fo te lik dla dziec ka zo sta nie
umiesz czo ny na sie dze niu przed -
nim. Po nad to sie dze nie pa sa że ra
po win no być prze su nię te cał ko wi -
cie do ty łu, aby unik nąć ewen tu -
al ne go kon tak tu fo te li ka z dziec -
kiem z de ską roz dziel czą. Na wet,
je że li nie ma od po wied nich obo -
wią zu ją cych prze pi sów, za le ca się
dla zwięk sze nia ochro ny do ro -
słych, re ak ty wo wać na tych miast
po dusz kę po wietrz ną, gdy prze -
wo że nie dziec ka nie bę dzie już
ko niecz ne.

ON OFF

PASS.
AIR BAG

rys. 142
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SI DE BAG – BOCZ NA 
PO DUSZ KA PO WIETRZ NA

Skła da się z po dusz ki, wy peł nia ją cej się
na tych miast, umiesz czo nej w opar ciu
sie dze nia przed nie go i ma za za da nie za -
bez pie cze nie klat ki pier sio wej sie dzą -
cych w przy pad ku zde rzeń bocz nych
o śred niej -du żej ener gii.

OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE

Moż li we jest uru cho mie nie po du szek
przed nich i/lub bocz nych (gdy są na wy -
po sa że niu) je że li sa mo chód zo sta nie
moc no ude rzo ny lub pod czas wy pad -
ków z ude rze niem o spód nad wo zia jak
na przy kład gwał tow ne ude rze nie
o scho dy, chod ni ki, na sy py zie mi lub
ude rze nia o nie rów no ści dro gi. 

Pod czas uru cho mie nia po du szek po -
wietrz nych uwal nia się nie wiel ka ilość
py łu. Dym ten nie jest szko dli wy i nie
ozna cza po cząt ku po ża ru; po nad to po -
wierzch nia roz ło żo nej po dusz ki po -
wietrz nej i wnę trze sa mo cho du mo że
zo stać po kry te py łem: pył ten mo że
spo wo do wać po draż nie nia oczu i skó -
ry. W tym przy pad ku na le ży na tych -
miast prze myć te miej sca neu tral nym
my dłem i wo dą.

Układ po dusz ki po wietrz nej ma trwa -
łość prze wi dzia ną na 14 lat je że li cho -
dzi o ła du nek pi ro tech nicz ny i 10 lat je -
że li cho dzi o spi ral ną wiąz kę prze wo -
dów (patrz ta blicz ka znaj du ją ca się we -
wnątrz schow ka). Gdy zbli ża nia się ten
ter min zwró cić się do ASO Fia ta
w ce lu wy mia ny.

rys. 143

F0
A
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b

Po wy pad ku, pod czas któ re go uru cho -
mi ła się po dusz ka po wietrz na zwró cić
się do ASO Fia ta w ce lu wy mia ny ca -
łe go urzą dze nia bez pie czeń stwa, cen -
tral ki elek tro nicz nej, pa sa bez pie czeń -
stwa, na pi na cza pa sa oraz dla spraw dze -
nia sta nu in sta la cji elek trycz nej. 

Wszyst kie in ter wen cje kon tro l ne, na -
pra wy lub wy mia ny do ty czą ce po du szek
po wietrz nych mu szą być wy ko ny wa ne
w ASO Fia ta.

W przy pad ku zło mo wa nia sa mo cho -
du zwró cić się do ASO Fia ta w ce lu
dez ak ty wa cji ukła du.

W przy pad ku zmia ny wła ści cie la sa -
mo cho du, no wy wła ści ciel po wi nien zo -
stać za po zna ny ze spo so bem dzia ła nia
po dusz ki po wietrz nej, z wy żej wy mie -
nio ny mi uwa ga mi oraz otrzy mać „In -
struk cję Ob słu gi”.

Uru cho mie nie na pi na czy pa sów bez -
pie czeń stwa, przed nich po du szek po -
wietrz nych i bocz nych ste ro wa ne jest
w róż ny spo sób przez cen tral kę elek -
tro nicz ną w za leż no ści od ty pu zde rze -
nia. Dla te go brak uru cho mie nia jed ne -
go lub kil ku urzą dzeń nie ozna cza
uszko dze nia sys te mu.
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Je że li lamp ka sy gna li za -
cyj na ¬ nie za świe ci się
po ob ró ce niu klu czy ka

w po ło że nie MAR lub za świe ci się
pod czas jaz dy moż li we jest że wy -
stą pi ło uszko dze nie w sys te mach
bez pie czeń stwa; w tym przy pad -
ku po dusz ki po wietrz ne lub na pi -
na cze mo gą nie uak tyw nić się
w przy pad ku ko li zji lub w ogra ni -
czo nej ilo ści przy pad ków, uak tyw -
nić się nie pra wi dło wo. Przed po -
dró żą skon tak to wać się z ASO
Fia ta dla na tych mia sto wej kon tro -
li sys te mu.

Po ob ró ce niu klu czy ka
w wy łącz ni ku za pło nu
w po ło że nie MAR lamp ka

sy gna li za cyj naF (przy wy łącz ni -
ku po dusz ki po wietrz nej przed niej
po stro nie pa sa że ra w po ło że niu
ON) za pa li się na oko ło 4 se kun dy,
mi ga przez na stęp ne 4 se kun dy
dla przy po mnie nia, że po dusz ka
po wietrz na po stro nie pa sa że ra
oraz od po wied nia po dusz ka bocz -
na (je że li jest) uak tyw nią się
w przy pad ku zde rze nia, a na stęp -
nie po win na zga snąć.

Je że li sa mo chód zo stał
skra dzio ny i od na le zio ny,
po pró bie wła ma nia do sa -

mo cho du lub gdy był na ra żo ny
na szcze gól nie trud ne wa run ki at -
mos fe rycz ne, zwró cić się do ASO
Fia ta w ce lu spraw dze nia sys te mu
w ASO Fia ta.

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 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.

Nie na kle jać taśm sa mo -
przy lep nych lub in nych
przed mio tów na kie row ni -

cę lub na po kry wę po dusz ki po -
wietrz nej po stro nie pa sa że ra. Nie
po dró żo wać z przed mio ta mi znaj -
du ją cy mi się na ko la nach, klat ce
pier sio wej, nie trzy mać w ustach
ołów ka, nie pa lić faj ki itp. W przy -
pad ku zde rze nia z in ter wen cją po -
dusz ki po wietrz nej gro zi to cięż -
ki mi ob ra że nia mi.

Kie ro wać sa mo cho dem
trzy ma jąc ko ło kie row ni -
cy, w ta ki spo sób aby po -

dusz ka mo gła się pra wi dło wo roz -
ło żyć w ra zie ewen tu al ne go wy -
pad ku dro go we go, za bez pie cza jąc
przed po waż ny mi ob ra że nia mi.
Nie po chy lać się nad kie row ni cą,
ale sie dzieć pro sto, opie ra jąc ple -
cy o opar cie sie dze nia.
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Pra wi dło we dzia ła nie 
po du szek po wietrz nych
przed nich i bocz nych oraz

na pi na czy pa sów za pew nio ne jest
je dy nie je śli sa mo chód nie jest
prze cią żo ny.

W sa mo cho dach wy po -
sa żo nych w bocz ne po -
dusz ki po wietrz ne nie myć

oparć sie dzeń wo dą lub pa rą pod
ci śnie niem w au to ma tycz nych
myj niach sie dzeń.

Po dusz ka po wietrz na nie
za stę pu je pa sów bez pie -
czeń stwa, ale zwięk sza ich

sku tecz ność dzia ła nia. Po nad to,
po nie waż po dusz ki po wietrz ne
przed nie nie uru cha mia ją się
w przy pad ku zde rzeń czo ło wych
przy ma łych pręd ko ściach, zde rze -
niach bocz nych, ude rze niach z ty -
łu lub przy wy wró ce niu się sa mo -
cho du pa sa że ro wie chro nie ni są
tyl ko pa sa mi bez pie czeń stwa, któ -
re po win ny być za wsze za pię te.

Nie za kła dać po krow ców
na sie dze niach przed nich,
je że li sa mo chód jest wy -

po sa żo ny w bocz ne po dusz ki po -
wietrz ne Si de -bag.

Na le ży pa mię tać, że gdy
klu czyk w wy łącz ni ku za -
pło nu znaj du je się w po ło -

że niu MAR i sil nik jest wy łą czo ny,
po dusz ka po wietrz na mo że uru -
cho mić się tak że wte dy, gdy sa mo -
chód stoi, je że li zo sta nie ude rzo -
ny przez in ny po ru sza ją cy się po -
jazd. Dla te go pod czas po sto ju sa -
mo cho du ab so lut nie nie umiesz -
czać dziec ka na sie dze niu przed -
nim. Z dru giej stro ny na le ży pa -
mię tać, że gdy klu czyk zo sta nie
wy ję ty z wy łącz ni ka za pło nu w sa -
mo cho dzie za trzy ma nym, po -
dusz ki po wietrz ne nie uru cho mią
się w kon se kwen cji zde rze nia; dla -
te go brak ak ty wa cji po du szek po -
wietrz nych w tym przy pad ku nie
ozna cza uszko dze nia sys te mu.

SPEED BLOCK 
(gdzie przewidziano)

Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny
w funk cję ogra ni cze nia usta wio nej
pręd ko ści, na żą da nie użyt kow ni ka,
na jed ną z 4 okre ślo nych war to ści: 90,
100, 110, 130 km/h. Aby uak tyw -
nić/dez ak ty wo wać tę funk cje zwró cić
się do ASO Fia ta. W wy ni ku in ter -
wen cji zo sta nie za apli ko wa na na szy -
bie na klej ka na któ rej bę dzie przed sta -
wio na war tość mak sy mal nej usta wio -
nej pręd ko ści.

OSTRZE ŻE NIE Ta cho graf mo że
wska zy wać pręd ko ści mak sy mal ne
więk sze od tej efek tyw nej, usta wio -
nej przez Kon ce sjo na riu sza, ja ko do -
sto so wa nie do prze pi sów praw nych.
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SYSTEM EOBD
Sys tem EOBD (Eu ro pe an On Bo ard

Dia gno sis) prze pro wa dza cią głą dia gno -
sty kę kom po nen tów od po wie dzial nych
za emi sję za nie czysz czeń znaj du ją cych
się w sa mo cho dzie.

Sy gna li zu je po nad to kie row cy za pa le -
niem się lamp ki sy gna li za cyj nej U
w ze sta wie wskaź ni ków, przy pad ki

uszko dze nia od po wia da ją ce tym kom -
po nen tom.

Ce lem sys te mu jest: 

– utrzy ma nie pod kon tro lą spraw no -
ści ukła du;

– sy gna li za cja nie wła ści we go funk cjo -
no wa nia po wo du ją ce go zwięk sze nie
emi sji za nie czysz czeń, po wy żej pro gu
okre ślo ne go nor ma mi eu ro pej ski mi;

– sy gna li za cja ko niecz no ści wy mia ny
ele men tów uszko dzo nych. 

Po nad to sys tem wy po sa żo ny jest
w złą cze dia gno stycz ne po przez któ re
po po łą cze niu przy rzą du dia gno stycz -
ne go moż li we jest od czy ta nie ko dów
uste rek za pa mię ta nych przez cen tral kę
oraz róż nych spe cy ficz nych pa ra me -
trów dia gno stycz nych i funk cjo no wa nia
sil ni ka.

Je że li po ob ró ce niu klu -
czy ka w wy łącz ni ku za pło -
nu w po ło że nie MAR

lamp ka sy gna li za cyj na U nie za -
pa li się lub pod czas jaz dy sa mo -
cho du za pa li się świa tłem cią głym
lub pul su ją cym, zwró cić się jak
naj szyb ciej do ASO Fia ta. Funk -
cjo no wa nie lamp ki sy gna li za cyj nej
Umo że być zwe ry fi ko wa ne przy
po mo cy spe cjal nej apa ra tu ry
przez agen dy kon tro li ru chu dro -
go we go. Prze strze gać prze pi sów
obo wią zu ją cych w kra ju, w któ -
rym się po dró żu je.

RA DIO OD TWA RZACZ

Sa mo chód, gdy nie zo stał za mó wio -
ny z „In sta la cja ra dio od twa rza cza” po -
sia da w de sce roz dziel czej funk cjo nal ny
scho wek.

Ostrze że nie Po wy eli mi no wa niu
nie pra wi dło wo ści, aby spraw dzić kom -
plet nie in sta la cję ASO Fia ta prze pro -
wa dzi test na sta no wi sku prób nym i je -
że li oka że się to ko niecz ne, wy ko na
pró bę dro go wą, któ ra mo że wy ma gać
na wet dłuż szej jaz dy.

Je że li po za ku pie niu sa -
mo cho du za mie rza się za -
mon to wać ra dio od twa -

rzacz, na le ży zwró cić się do ASO
Fia ta, któ ra do ra dzi, czy trze ba
za sto so wać aku mu la tor o więk -
szej po jem no ści. Nad mier ny po -
bór prą du uszko dzi aku mu la tor
i mo że spo wo do wać utra tę gwa -
ran cji na ten aku mu la tor

PRZYSTOSOWANIE
UPROSZCZONE
In sta la cja skła da się z:

– prze wo dów za si la ją cych ra dio od -
twa rzacz;

– prze wo dów do gło śni ków przed nich
w de sce roz dziel czej, w drzwiach (gdzie
prze wi dzia no) i tyl nych w wer sji do trans -
por tu osób;

– wnę ki na ra dio od twa rzacz;

– prze wo du an te no we go i an te ny.
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PRZY STO SO WA NIE
DO ZA IN STA LO WA NIA
TE LE FO NU 
KO MÓR KO WE GO

Przy sto so wa nie skon fi gu ro wa ne jest
w na stę pu ją cy spo sób:

– dwu funk cyj na an te na (ra dio od twa -
rzacz + te le fon ko mór ko wy) za mon -
to wa na na da chu sa mo cho du;

– prze wód po łą cze nia an te ny i wiąz ka
prze wo dów z ko nek to rem dzie się cio
sty ko wym rys. 146.

– gło śnik z po dwój ną cew ką (ra dio -
od twa rzacz + te le fon ko mór ko wy)
umiesz czo ny pod de ską roz dziel czą
od stro ny pa sa że ra.

Gło śni ki
– 2 gło śni ki śred nio to no we (mid -ran -

ge) w de sce roz dziel czej o śred ni cy 100
mm i o mo cy mak sy mal nej 30W każ dy.
– 2 gło śni ki ni sko to no we (wo ofer),

w drzwiach przed nich o śred ni cy 165
mm i mo cy mak sy mal nej 40W każ dy
(tyl ko w wer sji Pa no ra ma). 
– 2 gło śni ki tyl ne sze ro ko pa smo we

elip tycz ne (full -ran ge) na wspor ni ku
pół ki tyl nej, 95 x 154 mm i mak sy mal -
nej mo cy 20W każ dy (tyl ko w wer sji
Pa no ra ma).

In sta lo wa nie ra dio od twa rza cza
Aby za in sta lo wać ra dio od twa rzacz

na le ży wy jąć scho wek po ka za ny na rys.
145. Aby wy jąć scho wek mo co wa ny
na wcisk, wsu nąć rę kę do je go wnę trza,
na ci snąć go w gó rę i wy su nąć w kie run -
ku wnę trza sa mo cho du.

rys. 144
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PRZY STO SO WA NIE 
ROZ SZE RZO NE

In sta la cja skła da się z:
– prze wo dów za si la ją cych ra dio od -

twa rzacz;
– prze wo dów do gło śni ków przed nich

w de sce roz dziel czej;
– 2 gło śni ków w de sce roz dziel czej;
– prze wo dów do gło śni ków

w drzwiach (gdzie prze wi dzia no);
– 2 gło śni ków w drzwiach;
– 2 gło śni ków tyl nych

(w wer sji do prze wo zu osób);
– prze wo dów do gło śni ków tyl nych;
– wnę ki na ra dio od twa rzacz;
– prze wo du an te no we go i an te ny.
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Sche mat pod łą czeń prze wo dów jest
na stę pu ją cy:

1 Funk cja MU TE ra dio od twa rza cza.

2 Wol ny.

3 Ma sa sy gna łu IN PUT te le fo nu ko -
mór ko we go.

4 Sy gnał IN PUT te le fo nu ko mór ko -
we go.

5 Gło śnik dwu funk cyj ny w de sce
roz dziel czej od stro ny pa sa że ra
(+).

6 Gło śnik dwu funk cyj ny w de sce roz -
dziel czej od stro ny pa sa że ra (-).

7 Za si la nie po przez wy łącz nik za -
pło nu (+15).

8 Wol ny.

9 Za si la nie (+) z aku mu la to ra.

10 Masa.

Mak sy mal na moc do -
pusz czal na an te ny wy no si
20W.

Aby za mon to wać te le fon
ko mór ko wy i po łą czyć
z od po wied nią in sta la cją

w sa mo cho dzie na le ży zwró cić się
do ASO Fia ta; za gwa ran tu je to
pra wi dło we wy ko na nie po łą czeń
i za mon to wa nie te le fo nu, nie za -
gra ża ją ce bez pie czeń stwu sa mo -
cho du.

Przy za ku pie ze sta wu
gło śno mó wią ce go użyt -
kow nik po wi nien pa mię -

tać, że mu si on być kom pa ty bil ny
z te le fo nem ko mór ko wym.
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Aby za mon to wać te le fon ko mór ko wy
i po łą czyć z od po wied nią in sta la cją
w sa mo cho dzie zwró cić się do ASO
Fia ta.

W wer sji Fiat Doblò do Trans por tu
osób moż na uzy skać do stęp do złą cza
ko nek to ro we go dzie się cio sty ko we go
pod wa ża jąc na kład kę śru bo krę tem
w punk cie po ka za nym na rys. 147.
Pod nieść na kład kę tu ne lu środ ko we go
i wy jąć ko nek tor.

Aby uzy skać do stęp do złą cza ko nek -
to ro we go dzie się cio sty ko we go w wer -
sji Fiat Doblò Car go od krę cić śru by
schow ka, w punk tach po ka za nych
na rys. 148. Przy po mo cy śru bo krę ta
pod wa żyć na kład kę tu ne lu środ ko we -
go w miej scu wstęp nie na cię tym i wy -
jąć ko nek tor.
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NA DAJ NI KI 
RA DIO FO NICZ NE 
I TE LE FO NY KO MÓR KO WE

Apa ra ty ra dio na daw cze (te le fo ny ko -
mór ko we, CB i po dob ne) nie mo gą być
uży wa ne we wnątrz sa mo cho du, je że li
nie ma ją za mon to wa nej od dziel nej an -
te ny na ze wnątrz sa mo cho du.

OSTRZE ŻE NIE U ży wa nie tych
urzą dzeń w sa mo cho dzie (bez an te ny
ze wnętrz nej) mo że spo wo do wać, po -
za po ten cjal nym za gro że niem dla zdro -
wia pa sa że rów, nie wła ści we funk cjo no -
wa nie sys te mów elek tro nicz nych znaj -
du ją cych się w sa mo cho dzie, jak i za gra -
ża bez pie czeń stwu sa mo cho du.

Po nad to sku tecz ność nada wa nia i od -
bio ru przez te apa ra ty mo że być za kłó -
ca na efek tem ekra no wa nia przez nad -
wo zie sa mo cho du.

Dla te go od no śnie uży cia te le fo nów
ko mór ko wych (GSM, GPRS, UMTS)
po sia da ją cych ofi cjal ną ho mo lo ga cję CE,
za le ca się prze czy tać do kład nie in struk -
cję do star czo ną przez pro du cen ta te -
le fo nu ko mór ko we go.

Fiat Au to S.p.A. au to ry zu je mon taż
urzą dzeń w przy pad ku, gdy za in sta lo -
wa ne zo sta ły zgod nie z re gu ła mi sztu ki,
przy prze strze ga niu wska zań pro du cen -
ta w wy spe cja li zo wa nym cen trum.

OSTRZE ŻE NIE  Mon taż urzą dzeń,
któ re po cią ga ją za so bą zmia nę cha rak -
te ry styk sa mo cho du, mo że wpły nąć
na cof nię cie ze zwo le nia na ob rót ni mi
z urzę du i ewen tu al ną utra tę gwa ran -
cji ogra ni czo ną do de fek tów wy żej wy -
mie nio ny mi mo dy fi ka cja mi lub po śred -
nio lub bez po śred nio roz po zna ny mi.

Fiat Au to S.p.A. nie po no si od po -
wie dzial no ści za uszko dze nia spo wo do -
wa ne in sta la cją ak ce so riów nie do star -
czo nych lub nie za re ko men do wa nych
przez Fiat Au to S.p.A. i in sta la cją nie -
zgod ną z wy ma ga nia mi do staw cy.

AK CE SO RIA 
ZA KU PIO NE PRZEZ
UŻYT KOW NI KA

Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie -
rza się za in sta lo wać ak ce so ria elek -
trycz ne wy ma ga ją ce cią głe go za si la nia
elek trycz ne go (ra dio, alarm, sa te li tar ne
za bez pie cze nie przed kra dzie żą itp.) lub
prze cią że nia bi lan su elek trycz ne go,
zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra po -
za tym że za su ge ru je urzą dze nie naj bar -
dziej od po wied nie do stęp ne w Li ne -
ac ces so ri Fia ta, zwe ry fi ku je in sta la -
cję elek trycz ną w sa mo cho dzie pod ką -
tem wy trzy ma nia wy ma ga ne go ob cią -
że nia, lub je że li, oka że się ko niecz ne za -
sto so wa nie aku mu la to ra o więk szej po -
jem no ści.

IN STA LA CJA URZĄ DZEŃ
ELEK TRYCZ NYCH/
ELEK TRO NICZ NYCH 

Urzą dze nia elek trycz ne/elek tro nicz ne
in sta lo wa ne po za ku pie sa mo cho du
i w sie ci ser wi so wej po sprze daż nej mu -
szą po sia dać ozna cze nie:
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– zmie nia się w cią głą, gdy od le głość
mię dzy sa mo cho dem i prze szko dą jest
mniej sza od oko ło 30 cm, na to miast
prze rwa ny zo sta je na tych miast, je że li
od le głość od prze szko dy za cznie się
zwięk szać;

– po zo sta je sta ła, je że li od le głość po -
mię dzy sa mo cho dem a prze szko dą nie
zmie nia się.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku wy -
stą pie nia uszko dze nia sys te mu, kie row -
ca zo sta je o tym po in for mo wa ny od po -
wied nim sy gna łem alar mo wym, któ ry
na stą pi po włą cze niu wstecz ne go bie gu.

Czuj ni ki do sto so wa ne są do kształ tu
zde rza ka w ce lu opty ma li za cji ką ta roz -
po zna nia.

rys. 149
F0

A
07

23
b

CZUJ NI KI 
PAR KO WA NIA 
(gdzie prze wi dzia no)

Znaj du ją się w zde rza ku tyl nym sa mo -
cho du i speł nia ją funk cję roz po zna nia
i za sy gna li zo wa nia kie row cy prze ry wa -
nym sy gna łem aku stycz nym o wy stą pie -
niu prze szko dy z ty łu sa mo cho du.

AK TY WA CJA

Czuj ni ki uak tyw nia ją się au to ma tycz -
nie po włą cze niu bie gu wstecz ne go.

Wraz z zmniej sza niem się od le gło ści
od prze szko dy znaj du ją cej się z ty łu sa -
mo cho du, zwięk sza się czę sto tli wość
sy gna łu aku stycz ne go.

SY GNA LI ZA CJA 
AKU STYCZ NA

Po włą cze niu bie gu wstecz ne go uak -
tyw nia się au to ma tycz nie sy gna li za cja
aku stycz na prze ry wa na.(je den bip aby
wska zać na uak tyw nie nie sys te mu)..

Czę sto tli wość sy gna li za cji aku stycz nej:

– zwięk sza się przy zmniej sza niu od -
le gło ści sa mo cho du od prze szko dy;

Roz po zna wa ne od le gło ści:

Pro mień za się gu środ ko wy ... 130 cm

Pro mień za się gu bocz ne go ...... 60 cm

Pro mień 
mi ni mal ny/mak sy mal ny .... 25/180 cm

Je że li wię cej czuj ni ków roz po zna prze -
szko dę cen tral ka ste ru ją ca spraw dza
i sy gna li zu je tą, któ ra znaj du je się w naj -
mniej szej od le gło ści.

Sys tem wy łą cza się au to ma tycz nie na -
wet przy włą czo nym bie gu wstecz nym
po prze je cha niu przez sa mo chód 50 m,
lub prze kro cze niu pręd ko ści 30 Km/h.

Aby za pew nić pra wi dło -
we funk cjo no wa nie czuj ni -
ków na le ży je okre so wo

czy ścić. Lód, śnieg, bło to itp. gro -
ma dzą ce się na zde rza ku tyl nym
mo gą spo wo do wać nie pra wi dło we
dzia ła nie czuj ni ków ogra ni cza jąc
spraw ność sys te mu.
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Z SIL NI KIEM NA OLEJ 
NA PĘ DO WY

Zbior nik pa li wa mo że
być na peł nia ny wy łącz nie
ole jem na pę do wym speł -

nia ją cym wy ma ga nia spe cy fi ka cji
eu ro pej skiej EN590. Uży wa nie in -
nych pro duk tów lub mie sza nek
mo że nie od wra cal nie uszko dzić
sil nik z kon se kwen cją utra ty
na nie go gwa ran cji. W ra zie za -
tan ko wa nia przy pad ko wo in ne go
pa li wa nie uru cha miać sil ni ka, ale
opróż nić zbior nik pa li wa. Gdy by
sil nik zo stał uru cho mio ny na wet
na krót ki okres cza su, ko niecz ne
jest, po za opróż nie niem zbior ni -
ka pa li wa, opróż nie nie ca łe go
ukła du za si la nia pa li wem.

NA STA CJI PA LIW Z SIL NI KIEM BEN ZY NO WYM 

Uży wać wy łącz nie ben zy ny bez oło -
wio wej.

Aby unik nąć po mył ki przy wle wa niu
pa li wa, śred ni ca wle wu zbior ni ka pa li -
wa jest mniej sza niż koń ców ka dys try -
bu to ra dla ben zy ny oło wio wej.

Licz ba okta no wa uży wa nej ben zy ny
(LO) nie mo że być niż sza od 95.

OSTRZE ŻE NIE Nie spraw ny ka ta li -
za tor nie neu tra li zu je za nie czysz czeń
znaj du ją cych się w spa li nach i w kon -
se kwen cji za nie czysz cza ne jest śro do -
wi sko.

OSTRZE ŻE NIEW żad nym przy -
pad ku nie wle wać, choć by nie wiel kiej
ilo ści ben zy ny oło wio wej do zbior ni ka
pa li wa, gdyż ka ta li za tor zo sta nie nie od -
wra cal nie uszko dzo ny.

Przed na peł nie niem
zbior ni ka pa li wa upew nić
się, czy le we bocz ne drzwi

prze suw ne są cał ko wi cie za mknię -
te; w prze ciw nym ra zie mo gą się
uszko dzić oraz uszko dzić sys tem
blo ko wa nia prze su wa nia drzwi
przy otwar tej po kry wie wle wu pa -
li wa, ak tyw ny pod czas na peł nia nia
zbior ni ka pa li wa.

Pod czas na peł nia nia
zbior ni ka pa li wa przy
otwar tej po kry wie wle wu

pa li wa nie jest moż li we otwar cie
le wych bocz nych drzwi prze suw -
nych.
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W ni skich tem pe ra tu rach płyn ność
ole ju na pę do we go mo że być nie wy star -
cza ją ca, po nie waż two rzą się związ ki pa -
ra fi ny, po wo du jąc w kon se kwen cji nie -
pra wi dło we za si la nie sil ni ka pa li wem.

Aby unik nąć nie do god no ści w funk -
cjo no wa niu, w za leż no ści do se zo nu,
sto so wać ole je na pę do we ty pu zi mo -
we go lub let nie go lub ark tycz ne go (stre -
fy gór skie, zim ne).

W przy pad ku za tan ko wa nia ole ju na -
pę do we go nie ade kwat ne go do tem pe -
ra tu ry uży wa nia, za le ca się mie szać olej
na pę do wy z do dat kiem TU TE LA
DIE SEL ART po da nych na opa ko wa -
niu te go pro duk tu, wle wa jąc do zbior -
ni ka naj pierw śro dek za po bie ga ją cy za -
ma rza niu a na stęp nie olej na pę do wy.

SPO SÓB TAN KO WA NIA

Aby za gwa ran to wać kom plet ne za tan -
ko wa nie zbior ni ka pa li wa, wy ko nać
dwie ope ra cje do peł nia nia po pierw -
szym za trza sku pi sto le tu dys try bu to -
ra. Uni kać dal sze go na peł nia nia, któ re
mo że spo wo do wać uszko dze nie sys te -
mu za si la nia.

KO REK WLE WU PA LI WA 
rys. 150

Przed na peł nie niem
zbior ni ka pa li wa upew nić
się, czy le we bocz ne drzwi

prze suw ne są cał ko wi cie za mknię -
te; w prze ciw nym ra zie mo gą się
uszko dzić oraz uszko dzić sys tem
blo ko wa nia prze su wa nia drzwi
przy otwar tej po kry wie wle wu pa -
li wa, ak tyw ny pod czas na peł nia nia
zbior ni ka pa li wa.

Pod czas na peł nia nia
zbior ni ka pa li wa przy
otwar tej po kry wie wle wu

pa li wa nie jest moż li we otwar cie
le wych bocz nych drzwi prze suw -
nych.

rys. 150

F0
A

02
19

b

Aby otwo rzyć:

1) Ob ró cić ko rek o oko ło jed ną
czwar tą ob ro tu w kie run ku prze ciw nym
do ru chu wska zó wek ze ga ra i wy jąć go.

OSTRZE ŻE NIE Her me tycz ne za -
mknię cie kor ka wle wu pa li wa mo że
spo wo do wać lek ki wzrost ci śnie nia
w zbior ni ku: ewen tu al ny szum od po -
wie trza nia pod czas od krę ca nia kor ka
jest zja wi skiem nor mal nym.

2) Pod czas na peł nia nia zbior ni ka,
umie ścić ko rek wle wu pa li wa w za cze -
pie znaj du ją cym się w po kry wie, jak po -
ka za no na ry sun ku 
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Aby za mknąć:

Ko rek wy po sa żo ny jest w za mek ty -
pu „ba gne to we go”, na le ży więc wło żyć
ko rek do wle wu pa li wa, ob ró cić w pra -
wo, do mo men tu usły sze nia jed ne go lub
kil ku dźwię ków za blo ko wa nia.

W nie któ rych wer sjach ko rek wy po -
sa żo ny jest w za mek me cha nicz ny: aby
na peł nić zbior nik pa li wa, otwo rzyć go
uży wa jąc klu czy ka do drzwi. 

OCHRO NA 
ŚRO DO WI SKA

Ochro na śro do wi ska by ła głów nym
ce lem przy pro jek to wa niu i re ali za cji
Fia ta Doblò we wszyst kich je go fa zach.
Wy ni kiem te go jest za sto so wa nie ma -
te ria łów oraz urzą dzeń, któ re re du ku -
ją lub dra stycz nie ogra ni cza ją wpływ za -
nie czysz czeń na śro do wi sko.

Za sto so wa ny mi urzą dze nia mi dla
zmniej sze nia emi sji za nie czysz czeń z sil -
ni ków ben zy no wych są:

– ka ta li za tor trój funk cyj ny;

– son dy lamb da (czuj ni ki tle nu);

– układ za po bie ga ją cy przed ulat nia -
niem się par pa li wa.

Nie zbli żać się do wle wu
pa li wa z otwar tym og-
niem lub za pa lo nym pa -

pie ro sem: nie bez pie czeń stwo po -
ża ru. Nie zbli żać twa rzy do wle wu
pa li wa, aby nie wdy chać szko dli -
wych par pa li wa.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku ko -
niecz no ści wy mia ny kor ka wle wu pa li -
wa wy mie niać go wy łącz nie na ory gi nal -
ny; w prze ciw nym przy pad ku spraw -
ność ukła du za po bie ga ją ce go od pa ro -
wa niu i od zy sku par pa li wa zo sta nie
zmniej szo na.

Urzą dze nia mi ogra ni cza ją cy mi emi sję
za nie czysz czeń w spa li nach sil ni ków
na olej na pę do wy są:

– ka ta li za tor utle nia ją cy;

– układ re cyr ku la cji spa lin (E.G.R.).

– filtr czą stek sta łych (DPF)

– son dy Lamb da (gdzie prze wi dzia no).

W kon se kwen cji w wy ni ku za sto so -
wa nia tych urzą dzeń Fiat Doblò speł nia
naj bar dziej su ro we mię dzy na ro do we
nor my ochro ny śro do wi ska.
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FILTR CZĄ STEK STA ŁYCH
DPF (DIE SEL PAR TI CU LA TE
FIL TER) 
(dla wer sji Mul ti jet 1.3 85 KM
i 1.9 120 KM)

Filtr czą stek sta łych jest fil trem me -
cha nicz nym, umiesz czo nym w in sta la cji
wy de cho wej, któ ry wy ła pu je fi zycz nie
czą stecz ki wę gla znaj du ją ce się w spa -
li nach sil ni ków Die sla.

Za sto so wa nie fil tra sta ło się ko niecz -
ne dla wy eli mi no wa nia pra wie cał ko -
wi cie czą ste czek wę gla zgod nie z ak -
tu al ny mi/przy szły mi nor ma mi le gi sla -
cyj ny mi.

Pod czas nor mal ne go uży wa nia sa mo -
cho du, cen tral ka kon tro li sil ni ka re je -
stru je sze reg da nych zwią za nych z je go
uży ciem (okres uży cia, typ tra sy, osią -
gnię te tem pe ra tu ry itp.) i okre śla ilość
czą ste czek za ku mu lo wa nych w fil trze.

Po nie waż filtr jest sys te mem aku mu -
la cji okre so wej mu si być re ge ne ro wa ny
(czysz czo ny) po przez spa le nie czą ste -
czek wę gla.

Pro ce du ra re ge ne ra cji za rzą dza na jest
au to ma tycz nie przez cen tral kę kon tro -
li sil ni ka w za leż no ści od sta nu aku mu -
la cji czą ste czek w fil trze i wa run ków
uży wa nia sa mo cho du

Pod czas re ge ne ra cji moż li we jest wy -
stą pie nie na stę pu ją cych zja wisk: ogra ni -
czo ny wzrost ob ro tów bie gu ja ło we -
go, ak ty wa cja elek tro wen ty la to ra, ogra -
ni czo ny wzrost dy mie nia, wy so ka tem -
pe ra tu ra spa lin. Te sy tu acje nie po win -
ny być in ter pre to wa ne ja ko uszko dze -
nia i nie wpły wa ją na za cho wa nie się sa -
mo cho du i na śro do wi sko.

W przy pad ku wy świe tle nia się od po -
wied nie go ko mu ni ka tu od nieść się
do roz dzia łu „Lamp ki sy gna li za cyj ne
i ko mu ni ka ty”.
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URUCHAMIANIE 
SILNIKA

3) Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła,
nie naciskając na pedał przyspieszenia.

4) Obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w położenie AVV jak tylko silnik
uruchomi się.

Jeżeli silnik nie uruchomi się za pierw-
szym razem, obrócić kluczyk w wy-
łączniku zapłonu w położenie STOP
przed powtórzeniem uruchomienia.

Jeżeli przy kluczyku w wyłączniku za-
płonu w położeniu MAR lampka sy-
gnalizacyjna ¢ (Y) pozostanie zapa-
lona razem z lampką U należy obró-
cić kluczyk w położenie STOP i po-
nownie w MAR; jeżeli lampka świeci
się nadal, spróbować uruchomić silnik
pozostałymi kluczykami z wyposażenia.

Gdy silnika nadal nie można urucho-
mić, należy wykonać uruchomienie awa-
ryjne (patrz „Uruchomienie awaryjne”
w rozdziale „W razie awarii”) i zwró-
cić się jak najszybciej do ASO Fiata.

OSTRZEŻENIE Gdy silnik jest wy-
łączony, nie zostawiać kluczyka w wy-
łączniku zapłonu w położeniu MAR.

PROCEDURA DLA WERSJI
NA OLEJ NAPĘDOWY 

1) Sprawdzić, czy hamulec postojowy
jest zaciągnięty.

2) Przesunąć dźwignię zmiany biegów
w położenie luzu.

3) Obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w położenie MAR. W zestawie
wskaźników zapalą się lampki sygnali-
zacyjne U, m i ¢ (Y).

4) Zaczekać na zgaśnięcie lampek sy-
gnalizacyjnych U i ¢ (Y).

5) Zaczekać na zgaśnięcie lampki sy-
gnalizacyjnej m, co nastąpi tym szyb-
ciej im cieplejszy jest silnik.

6) Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła,
nie naciskając na pedał przyspieszenia.

7) Obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w położenie AVV natychmiast
po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej
m. Zbyt długie oczekiwanie na roz-
ruch sprawi, że nagrzewanie świec sta-
nie się bezużyteczne.

PPOOPPRRAAWWNNAA  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJAA  SSAAMMOOCCHHOODDUU

Uruchamianie silnika 
w zamkniętym pomiesz-
czeniu jest niebezpieczne.

Silnik pochłania tlen i wydziela
dwutlenek węgla, tlenek węgla
i inne toksyczne gazy.

Przy uruchomionym sil-
niku nie dotykać przewo-
dów wysokiego napięcia

(przewodów świec zapłonowych).

PROCEDURA DLA WERSJI
BENZYNOWYCH

1) Sprawdzić, czy hamulec postojowy
jest zaciągnięty.

2) Przesunąć dźwignię zmiany biegów
w położenie luzu.
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OSTRZEŻENIE Gdy silnik jest wy-
łączony, nie zostawiać kluczyka w wy-
łączniku zapłonu w położeniu MAR.

JAK ROZGRZAĆ 
SILNIK ZARAZ PO
URUCHOMIENIU (wersje
benzynowe i na olej napędowy)

– Ruszać spokojnie, utrzymywać śred-
nią prędkość obrotową silnika, unikać
gwałtownych przyspieszeń.

– Unikać maksymalnych osiągów sil-
nika podczas pierwszych kilometrów.
Zaleca się zaczekać, aż wskazówka na
wskaźniku temperatury płynu układu
chłodzącego silnik zacznie się przesu-
wać.

URUCHOMIENIE AWARYJNE

Jeżeli system Fiat CODE nie rozpozna
kodu kluczyka w wyłączniku zapłonu sil-
nika (lampka sygnalizacyjna ¢ (Y)
w zestawie wskaźników pozostanie za-
palona światłem ciągłym), można awa-
ryjnie uruchomić silnik przy pomocy
kodu podanego na CODE card.

Odnieść się do rozdziału „W razie
awarii”.

Miganie lampki sygnali-
zacyjnej m przez 60 se-
kund po uruchomieniu sil-

nika lub podczas przedłużającego
się uruchamiania oznacza uszko-
dzenie w systemie nagrzewania
świec żarowych. Jeżeli silnik pra-
cuje normalnie można jechać da-
lej, ale jak najszybciej zwrócić się
do ASO Fiata.

Jeżeli silnik nie uruchomi się za pierw-
szym razem, obrócić kluczyk w wy-
łączniku zapłonu w położenie STOP
przed powtórzeniem uruchomienia.

Jeżeli przy kluczyku w wyłączniku za-
płonu w położeniu MAR lampka sy-
gnalizacyjna ¢ (Y) pozostanie zapa-
lona zaleca się obrócić kluczyk w po-
łożenie STOP i ponownie w MAR; je-
żeli lampka świeci się nadal, spróbować
uruchomić silnik pozostałymi kluczyka-
mi z wyposażenia.

Jeżeli i tym razem nie uda się urucho-
mić silnika zwrócić się do ASO Fiata.

Unikać absolutnie uru-
chamiania silnika poprzez
pchanie, holowanie lub

przy wykorzystaniu pochyłości
drogi. Manewry te mogą spowo-
dować napływ paliwa do kataliza-
tora i nieodwracalnie go uszko-
dzić.

Należy pamiętać, że do-
póki silnik nie jest urucho-
miony, układ wspomaga-

nia hamulców i kierownicy nie
działa, należy więc użyć większej
siły przy nacisku na pedał hamul-
ca, jak i na kierownicę.
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OSTRZE ŻE NIE Po dłu gim prze bie -
gu le piej jest po zwo lić sil ni ko wi „zła pać
od dech” przed wy łą cze niem: po zo sta -
wić go na ob ro tach bie gu ja ło we go i za -
cze kać, aż tem pe ra tu ra w ko mo rze sil -
ni ka się ob ni ży.

NA PO STO JU

Wy łą czyć sil nik, za cią gnąć ha mu lec po -
sto jo wy, włą czyć bieg (1a na pod jeź dzie
lub wstecz ny na zjeź dzie) i po zo sta wić
ko ła skrę co ne. Je że li sa mo chód stoi
na stro mym zjeź dzie, za le ca się pod ło -
żyć pod ko ła kli ny lub ka mie nie. 

Nie zo sta wiać klu czy ka w po ło że niu
MAR po nie waż wy ła do wu je się aku -
mu la tor.

Wy sia da jąc z sa mo cho du, wy jąć za -
wsze klu czyk.

HA MU LEC RĘCZ NY

Dźwi gnia ha mul ca ręcz ne go znaj du je
się mię dzy sie dze nia mi przed ni mi.

Aby włą czyć ha mu lec po sto jo wy, po -
cią gnąć dźwi gnię w gó rę, do za gwa ran -
to wa nia za blo ko wa nia sa mo cho du;
zwy kle wy star cza za cią gnię cie dźwi gni
o czte ry lub pięć zę bów na te re nie pła -
skim, na to miast gdy sa mo chód stoi
na stro mym wznie sie niu i jest ob cią żo -
ny o dzie więć lub dzie sięć zę bów. 

OSTRZE ŻE NIE Je że li jest ina czej
zwró cić się do ASO Fia ta aby go wy -
re gu lo wać.

Przy za cią gnię tym ha mul cu ręcz nym
i klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po -
ło że niu  MAR, w ze sta wie wskaź ni ków
za pa la się lamp ka sy gna li za cyj na x.

Aby wy łą czyć ha mu lec po sto jo wy: 

1) Pod nieść lek ko dźwi gnię i na ci snąć
przy cisk blo ku ją cy A -rys. 1.

2) Przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk
opu ścić dźwi gnię. Lamp ka sy gna li za cyj -
na x zga śnie.

3) Aby unik nąć przy pad ko we go ru sze -
nia sa mo cho du, zwol nie nie dźwi gni wy -
ko ny wać przy na ci śnię tym pe da le ha -
mul ca.

ABY WYŁĄCZYĆ SILNIK

Gdy sil nik pra cu je na bie gu ja ło wym,
ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu
w po ło że nie STOP.

Na ci ska nie pe da łu przy -
spie sze nia przed wy łą cze -
niem sil ni ka nie słu ży ni -

cze mu, po wo du je je dy nie zwięk -
sze nie zu ży cia pa li wa, a w przy -
pad ku sil ni ków z tur bo sprę żar ką
jest szcze gól nie szko dli we. Nie zo sta wiać ni gdy dzie -

ci w nie za bez pie czo nym
sa mo cho dzie.

A

rys. 1
F0

A
00

34
b
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UŻYWANIE SKRZYNI
BIEGÓW

Aby włą czyć bieg, wci snąć do opo ru
pe dał sprzę gła i usta wić dźwi gnię zmia -
ny bie gów w jed nym z po ło żeń, jak po -
ka za no na sche ma cie rys. 2 (sche mat
ten znaj du je się rów nież na uchwy cie
dźwi gni). 

OSTRZE ŻE NIE Bieg wstecz ny
moż na włą czyć tyl ko przy cał ko wi cie za -
trzy ma nym sa mo cho dzie. Przy pra cu ją -
cym sil ni ku, przed włą cze niem wstecz -
ne go bie gu za cze kać co naj mniej 2 se -
kun dy z wci śnię tym do opo ru pe da łem
sprzę gła, aby unik nąć uszko dze nia kół
zę ba tych i zgrzy tu.

Aby włą czyć wstecz ny bieg (R) z po -
zy cji lu zu:

– prze su nąć dźwi gnię w pra wo, a na -
stęp nie w tył.

W wer sji 1.4 8V i 1.6 16V aby włą czyć
bieg wstecz ny (R) z po ło że nia lu zu pod -
nieść pier ścień prze suw ny A -rys. 3
znaj du ją cy się pod uchwy tem dźwi gni
zmia ny bie gów i jed no cze śnie prze su -
nąć dźwi gnię w pra wo, a na stęp nie
do ty łu.

rys. 2
F0

A
01

03
b

rys. 3

F0
A

04
22

b

Aby po praw nie zmie nić
bieg, wci snąć do opo ru pe -
dał sprzę gła. Tak więc

na pod ło dze pod pe da ła mi nie mo -
gą znaj do wać się prze szko dy:
spraw dzić czy ewen tu al ne dy wa -
ni ki są za wsze do brze roz ło żo ne
i nie prze szka dza ją przy na ci ska -
niu na pe da ły.
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110 POPRAWNA EKSPLOATACJA SAMOCHODU

Poni żej po da ne uwa gi i za le ce nia
umoż li wia ją zmniej sze nie kosz tów eks -
plo ata cji sa mo cho du i za nie czysz cze nia
śro do wi ska.

ZA LE CE NIA OGÓL NE

Ob słu ga sa mo cho du

Ogól ny stan sa mo cho du jest głów -
nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na zu -
ży cie pa li wa, kom fort jaz dy oraz za -
pew nia dłu go trwa łe i bez a wa ryj ne
użyt ko wa nie sa mo cho du. Dla te go na -
le ży re gu lar nie prze pro wa dzać kon tro -
le i re gu la cje zgod nie z WY KA ZEM
CZYN NO ŚCI PRZE GLĄ DÓW OK-
RE SO WYCH (patrz: ... świe ce za pło -
no we, filtr po wie trza/ole ju na pę do we -
go, roz rząd).

Opo ny

Spraw dzać okre so wo ci śnie nie w opo -
nach w od stę pach nie prze kra cza ją cych
4 ty go dnie. je że li ci śnie nie jest za ni skie
wzra sta zu ży cie pa li wa, po nie waż zwię-
k sza ją się opo ry to cze nia kół. Po nad to

zwięk sza się zu ży cie opon oraz po gar -
sza pro wa dze nie sa mo cho du przy
zmniej szo nym bez pie czeń stwie jaz dy.

Nie po trzeb ne prze cią że nia

Nie po dró żo wać z prze cią żo nym ba -
gaż ni kiem. Ma sa sa mo cho du (przede
wszyst kim w ru chu miej skim) wpły wa
na zu ży cie pa li wa i sta bil ność sa mo -
cho du.

Ba gaż nik da cho wy/na nar ty

Zdjąć ba gaż nik da cho wy lub na nar ty,
gdy się ich już nie uży wa. 

Ak ce so ria te znacz nie zmniej sza ją ae -
ro dy na mi kę sa mo cho du wpły wa jąc ne -
ga tyw nie na zu ży cie pa li wa. W przy pad -
ku prze wo że nia przed mio tów szcze gól -
nie du żych uży wać przede wszyst kim
przy cze py.

Od bior ni ki elek trycz ne

Uży wać urzą dzeń elek trycz nych tyl ko
przez ko niecz ny czas. Ogrze wa na szy -

ba tyl na, do dat ko we re flek to ry, wy cie -
racz ki szyb, elek tro wen ty la tor na grzew -
ni cy po bie ra ją prąd o du żym na tę że niu,
zwięk sza jąc za po trze bo wa nie mo cy sil -
ni ka i rów no cze śnie zu ży cie pa li wa
(do +25% przy jeź dzie w ru chu miej -
skim).

Kli ma ty za cja

Kli ma ty za cja do dat ko wo ob cią ża od -
czu wal nie sil nik, wpły wa jąc na zwięk -
sze nie zu ży cie pa li wa (śred nio o +20 %).
Gdy tem pe ra tu ra ze wnętrz na to umoż -
li wia, uży wać przede wszyst kim wen ty -
la cji.

Wy po sa że nie ae ro dy na micz ne

Za sto so wa nie ak ce so riów ae ro dy na -
micz nych nie cer ty fi ko wa nych mo że
po gor szyć ae ro dy na mi kę sa mo cho du
i zwięk szyć zu ży cie pa li wa.

OSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
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STYL JAZ DY

Ru sza nie

Nie roz grze wać sil ni ka przy za trzy ma -
nym sa mo cho dzie zwięk sza jąc pręd -
kość ob ro to wą bie gu ja ło we go: w tych
wa run kach sil nik na grze wa się wol niej,
przy więk szym zu ży ciu pa li wa i emi sji
za nie czysz czeń. Za le ca się ru szyć wol -
no, uni ka jąc wy so kich ob ro tów sil ni ka;
w ten spo sób sil nik na grze je się du żo
szyb ciej.

Nie po trzeb ne ma new ry

Uni kać wci ska nia pe da łu przy spie sze -
nia, je że li sto imy przed świa tła mi lub
przed wy łą cze niem sil ni ka. Ten ostat ni
ma newr, po dob nie jak po dwój ne „wy -
sprzę gla nie” są zu peł nie bez u ży tecz ne
w no wo cze snych sil ni kach. Te ope ra cje
po wo du ją zwięk sze nie zu ży cia pa li wa
i emi sji za nie czysz czeń

Wy bie ra nie bie gów

Gdy tyl ko wa run ki dro go we i ruch
ulicz ny to umoż li wia, uży wać jak naj -
wyż sze go bie gu. Uży wa nie ni skich bie -
gów dla na głych przy śpie szeń po wo du -
je zwięk sze nie zu ży cia pa li wa. Po dob -

nie nie pra wi dło we uży wa nie wy so kich
bie gów po wo du je zwięk sze nie zu ży cia
pa li wa, emi sji za nie czysz czeń i zu ży cie
sil ni ka.

Pręd ko ści mak sy mal ne

Zu ży cie pa li wa zwięk sza się znacz nie
ze wzro stem pręd ko ściach sa mo cho du:
na przy kład przy przy spie sza niu od 90
do 120 km/godz. zu ży cie pa li wa zwięk -
sza się o oko ło +30%. Utrzy my wać
moż li wie sta łą pręd kość sa mo cho du,
uni ka jąc gwał tow nych przy spie szeń
i zwol nień, gdyż i jed ne i dru gie po wo -
du ją zwięk sze nie zu ży cia pa li wa i emi -
sji za nie czysz czeń. Za le ca się utrzy my -
wać „spo koj ny” styl jaz dy, prze wi du jąc
wy prze dza ją co na stęp ny ma newr i ut-
rzy my wać bez piecz ną od le głość od sa -
mo cho du ja dą ce go z przo du, aby unik -
nąć gwał tow ne go ha mo wa nia. 

Przy spie sza nie

Gwał tow ne przy spie sza nie, przy wy -
so kich ob ro tach sil ni ka, po wo du je
zwięk sze nie zu ży cia pa li wa i emi sji za -
nie czysz czeń; przy spie sza nie po win no
od by wać się stop nio wo, bez prze kra -
cza nia mak sy mal ne go mo men tu.

WA RUN KI UŻYT KO WA NIA

Uru cha mia nie zim ne go sil ni ka

Jaz da na krót kich od cin kach dro gi
i czę ste uru cha mia nie zim ne go sil ni ka
po wo du ją, że nie uzy sku je on opty mal -
nej tem pe ra tu ry pra cy. W kon se kwen -
cji wzra sta za rów no zu ży cie pa li wa
(od +15 do +30% w jeź dzie miej skiej),
jak rów nież emi sja za nie czysz czeń.

Sy tu acje na dro dze i wa run ki
dro go we

Więk sze zu ży cie pa li wa spo wo do wa -
ne jest sy tu acja mi ist nie ją cy mi na dro -
dze, np. jaz da w kor ku z czę stym uży -
wa niem ni skich prze ło żeń lub w du żych
mia stach, gdzie wy stę pu je du ża ilość
świa teł dro go wych.

Tak że prze jaz dy przez dro gi gór skie,
nie rów ne lub krę te po wo du ją rów nież
wzrost zu ży cia pa li wa.

Dłuż sze po sto je w ru chu 
ulicz nym

Pod czas dłuż sze go za trzy ma nia (np.:
prze jazd ko le jo wy) za le ca się wy łą czyć
sil nik.
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JAZDA EKONOMICZNA 
I SZANUJĄCA ŚRODOWISKO

URZĄ DZE NIA 
RE DU KU JĄ CE 
EMI SJE ZA NIE CZYSZ CZEŃ

Po praw ne dzia ła nie urzą dzeń re du ku -
ją cych emi sje za nie czysz czeń nie tyl ko
gwa ran tu je ochro nę śro do wi sku, ale
wpły wa tak że na spraw ność sa mo cho -
du. Utrzy ma nie w do brym sta nie tych
urzą dzeń jest gwa ran cją jaz dy eko no -
micz nej i sza nu ją cej śro do wi sko.

Pierw szym za le ce niem jest skru pu lat -
ne prze strze ga nie WY KA ZU CZYN -
NO ŚCI PRZE GLĄ DÓW OKRE SO -
WYCH.

W sil ni kach ben zy no wych na le ży sto -
so wać wy łącz nie ben zy nę bez oło wio wą.

Je że li wy stę pu ją trud no ści przy uru -
cha mia niu sil ni ka, nie wy ko ny wać prze -
dłu żo nych prób. Uni kać szcze gól nie
pcha nia, ho lo wa nia lub wy ko rzy sty wa -
nia zjaz dów; mo że to spo wo do wać
uszko dze nie ka ta li za to ra. Uży wać wy -
łącz nie do dat ko we go aku mu la to ra.

Je że li pod czas jaz dy sil nik pra cu je nie -
wła ści wie, moż na kon ty nu ować jaz dę,
re du ku jąc do nie odzow ne go mi ni mum
osią gi sil ni ka i moż li wie szyb ko zwró cić
się do ASO Fia ta.

Gdy za pa li się lamp ka sy gna li za cyj na
re zer wy pa li wa, na peł nić jak naj szyb ciej
zbior nik pa li wem. Ni ski po ziom pa li wa
mo że być przy czy ną nie re gu lar ne go za -
si la nia sil ni ka i nie unik nio ne go wzro stu
tem pe ra tu ry spa lin; w kon se kwen cji
mo że to spo wo do wać po waż ne uszko -
dze nie ka ta li za to ra.

Nie uru cha miać sil ni ka, na wet tyl ko
dla pró by, przy jed nej lub kil ku odłą czo -
nych świe cach.

Nie roz grze wać sil ni ka na bie gu ja ło -
wym, przed ru sze niem, chy ba że tem -
pe ra tu ra na ze wnątrz jest bar dzo ni ska,
a i w tym przy pad ku nie dłu żej niż 30
se kund.

Nie in sta lo wać do dat ko wych osłon
ter micz nych i nie wy mon to wy wać tych,
któ re znaj du ją się na ka ta li za to rze
i na ru rze wy de cho wej. 

Ochro na śro do wi ska by ła głów nym
ce lem kon struk to rów przy pro jek to wa -
niu Fia ta Doblò. I nie jest to przy pa dek,
że urzą dze nia ochro ny śro do wi ska,
w któ re sa mo chód jest wy po sa żo ny są
bar dziej efek tyw ne niż wy ma ga ją te go
obo wią zu ją ce nor my.

Na ochro nę śro do wi ska zwra ca mak -
sy mal ną uwa gę każ dy.

Kie row ca, prze strze ga jąc kil ku pro -
stych za sad, mo że unik nąć wy rzą dza nia
szkód w śro do wi sku i ogra ni czyć jed -
no cze śnie zu ży cie pa li wa. 

Dla te go też po da je my po ni żej sze reg
po ży tecz nych za le ceń, któ re ozna czo -
ne są sym bo lem # i wy stę pu ją w róż -
nych czę ściach in struk cji. 

Za le ce nia te, po da ne wcze śniej oraz
w dal szej czę ści in struk cji, wy ma ga ją
uważ ne go prze czy ta nia
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HOLOWANIE 
PRZYCZEPY 

OSTRZEŻENIE

Przy ho lo wa niu przy cze py, kem pin go -
wej lub in nej, sa mo chód mu si być wy -
po sa żo ny w ho mo lo go wa ny hak ho low -
ni czy i od po wied nią in sta la cję elek trycz -
ną. Mon taż ha ka po wi nien wy ko nać wy -
kwa li fi ko wa ny spe cja li sta, któ ry jest
upraw nio ny do wy sta wie nia od po wied -
niej do ku men ta cji wy ma ga nej przez ko -
deks dro go wy.

Za mon to wać ewen tu al nie spe cjal ne
lu ster ka wstecz ne ze wnętrz ne i/lub do -
dat ko we zgod nie z prze pi sa mi obo wią -
zu ją ce go Ko dek su dro go we go.

Pa mię tać, że ho lo wa na przy cze pa
zmniej sza moż li wość po ko ny wa nia
wznie sień, wy dłu ża dro gę ha mo wa nia
i czas wy prze dza nia, w za leż no ści od cał -
ko wi tej ma sy sa mo cho du z ho lo wa ną
przy cze pą.

Pod czas zjaz dów włą czać ni ski bieg,
za miast cią głe go uży wa nia ha mul ca.

Ma sa ho lo wa nej przy cze py na ci ska ją -
ca na hak ho low ni czy sa mo cho du
zmniej sza o tą sa mą war tość ob cią że -
nie sa mo cho du.

Aby być pew nym, że nie prze kro czy -
my mak sy mal nej do pusz czal nej ma sy
(po da nej w do wo dzie re je stra cyj nym)
na le ży uwzględ nić cię żar przy cze py przy
peł nym ob cią że niu wraz z wy po sa że -
niem i ba ga żem oso bi stym.

Prze strze gać ogra ni czeń pręd ko ści
spe cy ficz nych w każ dym kra ju do ty -
czą cych sa mo cho du ho lu ją ce go przy -
cze pę. W każ dym ra zie pręd kość
mak sy mal na nie mo że prze kra czać
100 km/h.

Nie spryskiwać żadnymi
środkami zabezpieczają-
cymi katalizatora, sond

Lambda i rury wydechowej.

Podczas normalnego
funkcjonowania kataliza-
tor osiąga bardzo wysoką

temperaturę. Dlatego, nie parko-
wać samochodu na łatwopalnym
podłożu (trawa, suche liście, igły
sosnowe itp.): niebezpieczeństwo
pożaru.

Brak przestrzeganie tych
zasad może spowodować
powstanie pożaru.
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Za mon to wa nie ha ka po win no być
zgod ne z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi oraz dy rek ty wą 94/20 /CEE
i jej uzu peł nie nia mi.

Dla po szcze gól nej wer sji na le ży uży -
wać hak ho low ni czy od po wied ni dla
mak sy mal ne go do pusz czal ne go ob cią -
że nia sa mo cho du ho lu ją ce go przy cze -
pę, w któ rym hak bę dzie mon to wa ny.

Do po łą cze nia elek trycz ne go na le ży
za sto so wać zu ni fi ko wa ne złą cze, któ -
re za zwy czaj mon to wa ne jest na spe -
cjal nym wspor ni ku za mo co wa nym z re -
gu ły do sa me go ha ka ho low ni cze go. 

Do po łą cze nia elek trycz ne go na le ży
użyć złą cza 7 lub 13 sty ko we go, 12
VDC (nor ma CU NA/UNI i ISO/DIN),
z uwzględ nie niem ewen tu al nych wska -
zó wek pro du cen ta sa mo cho du i/lub
pro du cen ta ha ka ho low ni cze go.

Do po łą czeń użyć od po wied niej
skrzyn ki bez piecz ni ków do kon tro li
świa teł przy cze py.

Ewen tu al ny ha mu lec elek trycz ny lub
in ny (np. wcią gar ka elek trycz na) po win -
ny być za si la ne bez po śred nio z aku mu -
la to ra prze wo dem o prze kro ju nie
mniej szym niż 2,5 mm2.

Po za po łą cze nia mi elek trycz ny mi
moż na po łą czyć z in sta la cją elek trycz -
ną sa mo cho du tyl ko prze wód za si la nia
ha mul ca elek trycz ne go i prze wód lam -
py oświe tle nia we wnętrz ne go przy cze -
py o mo cy nie więk szej niż 15W.

Do po łą czeń elek trycz nych użyć
skrzyn kę bez piecz ni ków z prze wo dem
z aku mu la to ra o prze kro ju nie mniej -
szym niż 2,5 mm2.

SCHE MAT 
MON TA ŻO WY 

Hak ho low ni czy po wi nien być za mo -
co wa ny w ozna czo nych punk tach (patrz
sche mat rys. 4).

Pod kład ka re ak cyj na 1 mu si mieć gru -
bość mi ni mum 6 mm. Punk ty mo co wa -
nia 2 mu szą być wy po sa żo ne w pod -
kład ki dy stan so we ∅ 16 x 2 mm. Kon -
struk cja ha ka ho low ni cze go wy ma ga za -
mo co wa nia w wska za nych punk tach Ø
za po mo cą 6 śrub M8 i 4 śrub M10.

Hak ho low ni czy po wi nien być za mon -
to wa ny do nad wo zia z po mi nię ciem
zde rza ka, z po mo cą wzor ni ka dostar-
czonego razem z zestawem montażo-
wym haka.

Sys tem ABS, w któ ry
wy po sa żo ny jest sa mo -
chód nie kon tro lu je sys te -

mu ha mul co we go przy cze py. Dla -
te go na le ży za cho wać szcze gól ną
ostroż ność na śli skiej na wierzch ni
dro gi.

Nie mo dy fi ko wać ab so -
lut nie ukła du ha mul co we -
go sa mo cho du w ce lu ste -

ro wa nia ha mul cem przy cze py.
Układ ha mul co wy przy cze py mu -
si być cał ko wi cie nie za leż ny
od ukła du hy drau licz ne go sa mo -
cho du.

IN STA LA CJA HA KA 
HO LOW NI CZE GO

Hak ho low ni czy mu si być na sta łe za -
mon to wa ny do nad wo zia przez spe cja -
li stę, zgod nie z po niż szy mi wska zów ka -
mi i/lub przy prze strze ga niu ewen tu al -
nych do dat ko wych in for ma cji i wska zó -
wek pro du cen ta ha ka.
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Po za mon to wa niu ha ka ho low ni cze go
ma sa nie ob cią żo ne go sa mo cho du wzra -
sta o oko ło 15,5 kg.

Spraw dzić po prze je cha niu oko ło 1000
km do krę ce nie śrub mo cu ją cych hak.
W tym ce lu zwró cić się do ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE Ob li ga to ryj nie wy -
ma ga ne jest umiesz cze nie na wy so ko ści
ku li ha ka ta blicz ki (do brze wi docz nej)
z od po wied nie go ma te ria łu i o od po -
wied nich wy mia rach z na stę pu ją cym na -
pi sem: 

OB CIĄ ŻE NIE MAK SY MAL NE KU LI
60 kG.

rys. 4

F0
A

02
07

b

Po zamontowaniu haka
holowniczego, otwory
przelotowe śrub mocują-

cych muszą być uszczelnione, aby
zapobiec przedostawaniu się
ewentualnych spalin do wnętrza
samochodu.

PRZEKRÓJ A-A
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Poziom podłoża 
Śruba M10

Otwór 
istniejący 

Śruba M10 
Otwór istniejący  3 Śruby M8

Nakrętki 
istniejące

Środek kuli

3 Śruby M8
Nakrętki 
istniejące

Otwór
istniejący  

Śruba M10 

Śruba M10 
Otwór istniejący  
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ŁAŃCUCHY
PRZECIWPOŚLIZGOWE

Stosowanie łańcuchów zależy od prze-
pisów obowiązujących w danym kraju.

Łańcuchy powinny być zakładane tyl-
ko na opony kół przednich (koła napę-
dowe).

Zaleca się stosowanie łańcuchów do-
stępnych w Lineaccessori Fiata.

Sprawdzić napięcie łańcuchów po
przejechaniu kilkudziesięciu metrów.

Opony na które można
montować łańcuchy prze-
ciwśnieżne oraz rodzaje

łańcuchów przeciwpoślizgowych
zostały podane w poniższej tabe-
li; bezwzględnie przestrzegać za-
leceń podanych w niniejszym roz-
dziale.

Z zamontowany-
mi łańcuchami
przeciwpoślizgo-

wymi utrzymywać umiarkowaną
prędkość, nie przekraczać 50
km/h. Unikać dziur w jezdni, nie
najeżdżać na krawężniki lub chod-
niki i nie przejeżdżać zbyt długich
odcinków dróg nie pokrytych śnie-
giem, aby nie uszkodzić samo-
chodu i nawierzchni drogi.

Opony na których można 
montować łańcuchy

185/65 R15

175/75 R14

175/70 R14

Typ stosowanego łańcucha

Łańcuchy przeciwślizgowe o gabarytach z maksymalną
wysokością wystawania 12 mm poza profil opony.
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OPONY ZIMOWE

Są to opo ny za pro jek to wa ne spe cjal -
nie dla jaz dy po śnie gu i lo dzie, któ re
na le ży mon to wać w miej sce opon znaj -
du ją cych się na wy po sa że niu sa mo cho -
du.

Sto so wać opo ny zi mo we o ta kich sa -
mych wy mia rach, ja kie są na wy po sa że -
niu sa mo cho du.

ASO Fia ta udzie li po rad od no śnie
wy bo ru opon naj bar dziej od po wied nich
do uży cia w sa mo cho dzie.

Od no śnie ty pu opon zi mo wych, ci -
śnie nia pom po wa nia, od nieść się do ci -
śnie nia w opo nach znaj du ją cych się
na wy po sa że niu sa mo cho du o tych sa -
mych wy mia rach; patrz „Ko ła” w roz -
dzia le „Da ne tech nicz ne”.

Cha rak te ry sty ki opon zi mo wych
znacz nie się po gar sza ją, gdy wy so kość
bież ni ka zmniej szy się po ni żej 4 mm.
W tym przy pad ku opo ny na le ży wy mie -
nić na no we.

Spe cy ficz ne cha rak te ry sty ki opon zi -
mo wych po wo du ją, że w nor mal nych
wa run kach śro do wi ska lub w przy pad -
ku dłu gich prze bie gów po au to stra dzie,
ich osią gi w re zul ta cie są mniej sze
w sto sun ku do opon z nor mal ne go wy -
po sa że nia.

Dla te go ogra ni czyć ich sto so wa nie
do osią gów prze wi dzia nych w ho mo lo -
ga cji.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sto su je się
opo ny zi mo we ze wskaź ni kiem mak sy -
mal nej pręd ko ści mniej szym od mak sy -
mal nej pręd ko ści sa mo cho du (po więk -
szo nej o 5%), umie ścić we wnątrz nad -
wo zia in for ma cję ostrze ga ją cą kie row -
cę, aby nie prze kra czał mak sy mal nej
pręd ko ści do pusz czal nej dla za mon to -
wa nych opon zi mo wych (jak to prze wi -
du je dy rek ty wa CE).

Mon to wać na wszyst kich czte rech ko -
łach opo ny ta kie sa me (mar ki i pro fi -
lu), aby za gwa ran to wać więk sze bez pie -
czeń stwo jaz dy i ha mo wa nia oraz do -
bre ma new ro wa nie sa mo cho dem.

Przy po mi na my że ko rzyst nie jest nie
zmie niać kie run ku ob ra ca nia się opon.

Pręd kość mak sy mal na
dla opon zi mo wych ze
wskaź ni kiem „T” nie mo -

że prze kra czać 190 km/h, na le ży
jed nak prze strze gać prze pi sów
Ko dek su dro go we go.
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Je że li sa mo chód ma stać przez kil ka
mie się cy, na le ży prze strze gać na stę pu -
ją cych za le ceń:

– Usta wić sa mo chód w po miesz cze -
niu za mknię tym, su chym i prze wiew -
nym.

– Włą czyć bieg.

– Spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny nie
jest za cią gnię ty.

– Odłą czyć za ci ski od bie gu nów aku -
mu la to ra (odłą czyć naj pierw za cisk
ujem ny) i spraw dzać sto pień na ła do wa -
nia. Pod czas po sto ju sa mo cho du, kon -
tro la ta mu si być po wta rza na co trzy
mie sią ce. Do ła do wać go, gdy na pię cie
bę dzie niż sze od 12,5V.

OSTRZE ŻE NIE Je że li sa mo chód
wy po sa żo ny jest w alarm elek tro nicz -
ny, wy łą czyć alarm pi lo tem.

– Oczy ścić i za bez pie czyć po wierzch -
nie la kie ro wa ne sa mo cho du wo skiem
ochron nym.

– Oczy ścić i za bez pie czyć me ta lo we
czę ści błysz czą ce spe cy ficz ny mi pro duk -
ta mi do stęp ny mi w han dlu.

– Po sy pać tal kiem gu mo we pió ra wy -
cie ra czek szy by przed niej i tyl nej i od -
chy lić je od szy by.

– Otwo rzyć lek ko szy by.

– Przy kryć sa mo chód po krow cem
z ma te ria łu lub dziur ko wa ne go two rzy -
wa sztucz ne go. Nie sto so wać po krow -
ców ze spój ne go two rzy wa sztucz ne -
go, któ re nie po zwa la ją na od pa ro wa -
nie wil go ci znaj du ją cej się we wnę trzu
sa mo cho du.

– Na pom po wać opo ny do ci śnie nia
0,5 bar wię cej w sto sun ku do nor mal -
nie za le ca ne go i okre so wo je spraw -
dzać.

– Nie opróż niać ukła du chło dzą ce go
sil nik.

DŁUGI POSTÓJ SAMOCHODU
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WW  RRAAZZIIEE  AAWWAARRIIII

URUCHOMIENIE
AWARYJNE

Jeżeli system Fiat CODE nie dezak-
tywuje zablokowania silnika, lampki sy-
gnalizacyjne ¢ (Y) iU pozostaną za-
palone silnika nie będzie można uru-
chomić. Aby uruchomić silnik koniecz-
ne jest wykonanie uruchomienia awa-
ryjnego.

Zaleca się uważnie przeczytać całą
procedurę przed jej przeprowadze-
niem.  Jeżeli podczas procedury zosta-
nie popełniony błąd, obrócić kluczyk
w położenie STOP i powtórzyć czyn-
ności od początku (od punktu 1).

1) Odczytać kod elektroniczny 5 cy-
frowy, znajdujący się na karcie kodowej
– CODE card. 

2) Obrócić kluczyk w wyłączniku za-
płonu w MAR.

3) Wcisnąć do oporu i przytrzymać
naciśnięty pedał przyspieszenia. Lamp-
ka sygnalizacyjna wtrysku U zapali się
na około 8 sekund i następnie zgaśnie;
zwolnić pedał przyspieszenia i przygo-
tować się do liczenia mignięć lampki sy-
gnalizacyjnej U.

4) Zaczekać, aż ilość mignięć będzie
równa pierwszej cyfrze kodu na karcie
kodowej – CODE card, nacisnąć i przy-
trzymać naciśnięty pedał przyśpieszenia
do momentu gdy lampka sygnalizacyjna
U zaświeci się (na cztery sekundy)
i następnie zgaśnie; zwolnić pedał przy-
spieszenia.

5) Lampka sygnalizacyjna U zacznie
ponownie migać: gdy ilość mignięć bę-
dzie równa drugiej cyfrze kodu na karcie
kodowej – CODE card, nacisnąć i przy-
trzymać naciśnięty pedał przyspieszenia. 

6) Powtórzyć w/w procedurę dla po-
zostałych cyfr, znajdujących się na karcie
kodowej – CODE card.

7) Po wprowadzeniu ostatniej cyfry,
przytrzymać naciśnięty pedał przyspie-
szenia. Lampka sygnalizacyjna U za-
świeci się na 4 sekundy i następnie zga-
śnie; zwolnić pedał przyspieszenia.

8) Szybkie miganie lampki sygnaliza-
cyjnej U (przez około 4 sekundy) po-
twierdza, że procedura została wyko-
nana prawidłowo. 

9) Uruchomić silnik, obracając kluczyk
w wyłączniku zapłonu z położenia
MAR w położenie AVV.

Jeżeli natomiast lampka sygnalizacyjna
U pozostaje zapalona, obrócić kluczyk
w położenie STOP i powtórzyć wyżej
opisaną procedurę zaczynając od punk-
tu 1).

OSTRZEŻENIE Po uruchomieniu
awaryjnym zaleca się zwrócić do ASO
Fiata ponieważ procedura urucha-
miania awaryjnego musiałaby być po-
wtarzana przy każdym uruchamianiu
silnika.
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Jeśli akumulator rozładuje się, silnik
można uruchomić używając dodatko-
wego akumulatora, o takiej samej lub
większej pojemności od tego, który się
rozładował.

Sposób uruchamiania rys. 1:

1) Połączyć zaciski biegunów dodat-
nich (znak + w pobliżu zacisku) dwóch
akumulatorów przy pomocy dodatko-
wego przewodu. 

2) Połączyć drugim przewodem zacisk
bieguna ujemnego (–) akumulatora do-
datkowego z punktem połączenia z ma-
są E silnika lub skrzyni biegów urucha-
mianego samochodu.

OSTRZEŻENIE Nie łączyć bezpo-
średnio zacisków ujemnych dwóch aku-
mulatorów: ewentualne iskry mogą
spowodować zapalenie i wybuch gazów
wydostających się z akumulatora. Jeże-
li akumulator dodatkowy znajduje się
w innym samochodzie, to między nim
a samochodem z rozładowanym aku-
mulatorem nie może być żadnych me-
talowych, stykających się elementów.

3) Uruchomić silnik.

4) Gdy silnik zostanie uruchomiony,
odłączyć przewody, postępując w ko-
lejności odwrotnej do poprzednio opi-
sanych.

Jeżeli po kilku próbach silnik nie uru-
chomi się, nie próbować dalej, ale zwró-
cić się do ASO Fiata.

URUCHOMIENIE SILNIKA PRZY POMOCY
DODATKOWEGO AKUMULATORA

rys. 1
F0

A
01

06
b

Tę procedurę urucha-
miania powinien przepro-
wadzić specjalista, ponie-

waż wykonana nieprawidłowo mo-
że spowodować zwarcie elek-
tryczne o dużej intensywności. Po-
nadto elektrolit w akumulatorze
jest toksyczny i żrący, unikać kon-
taktu ze skórą i z oczami. Nie zbli-
żać się do akumulatora z otwar-
tym ogniem lub zapalonym pa-
pierosem i nie powodować iskrze-
nia. 

Absolutnie nie stosować
prostownika do awaryjne-
go uruchamiania silnika:

można uszkodzić układy elektro-
niczne, przede wszystkim cen-
tralki, które sterują funkcjami za-
płonu i zasilania silnika.
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URUCHOMIENIE 
SILNIKA ZA POMOCĄ
MANEWRÓW BEZ-
WŁADNOŚCIOWYCH

JEŻELI PRZEBIJE SIĘ 
OPONA

Uwagi ogólne

Operacje wymiany koła oraz prawi-
dłowego użycia podnośnika i koła za-
pasowego wymagają przestrzegania kil-
ku niżej wymienionych zaleceń.

Unikać absolutnie uru-
chamiania silnika poprzez
pchanie, holowanie lub

przy wykorzystaniu pochyłości
drogi. Manewry te mogą spowo-
dować napływ paliwa do kataliza-
tora i nieodwracalnie go uszkodzić.

Należy pamiętać, że do-
póki silnik nie jest urucho-
miony, układ wspomaga-

nia hamulców i kierownicy nie
działa, należy więc użyć większej
siły przy nacisku na pedał hamul-
ca, jak i na kierownicę.

Zasygnalizować obecność
zatrzymanego samochodu
zgodnie z przepisami ko-

deksu drogowego: światła awaryj-
ne, trójkąt ostrzegawczy, itp. 
Pasażerowie powinni opuścić sa-

mochód, szczególnie gdy jest bar-
dzo obciążony i zaczekać na wy-
mianę koła w bezpiecznej odle-
głości od samochodu i od ruchu
drogowego.
W przypadku drogi pochyłej lub

nierównej umieścić pod kołami
kliny lub inne przedmioty służące
do zablokowania kół samochodu.
Zapasowe koło jest specyficzne

dla tego modelu samochodu; nie
stosować go w innych samocho-
dach, ani też nie używać zapaso-
wych kół z innych samochodów.

Nie używać podnośnika
do podnoszenia obciążeń
większych niż te, jakie po-

dane są na tabliczce na podno-
śniku.
Podnośnik służy do wymiany kół

tylko w tym samochodzie lub 
w samochodzie tego samego mo-
delu. Jest absolutnie zabronione
używanie niezgodne jak na przy-
kład podnoszenie samochodu in-
nego modelu. W żadnym przy-
padku nie używać do napraw pod
samochodem.
Nieprawidłowe ustawienie pod-

nośnika może spowodować opad-
nięcie podniesionego samochodu.
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Aby wy mie nić ko ło, wy ko nać
po da ne po ni żej ope ra cje:

1) Za trzy mać sa mo chód w mia rę
moż li wo ści na te re nie pła skim i twar -
dym, tak aby wy mia na ko ła w sa mo cho -
dzie nie po wo do wa ła za kłó ceń w ru chu
ulicz nym i moż na ją by ło wy ko nać bez -
piecz nie. Te ren po wi nien być moż li wie
pła ski i wy star cza ją co twar dy.

Przed zamontowaniem
nie smarować śrub mocu-
jących koło: mogą odkrę-

cić się samoczynnie.
Nieprawidłowo zamontowany koł-
pak koła może odpaść podczas
jazdy samochodu.
Nie naprawiać absolutnie zaworu
do pompowania.
Nie umieszczać żadnych przed-
miotów między obręczą a oponą.
Okresowo sprawdzać ciśnienie
w oponach i w kole zapasowym,
które powinno być zgodne
z wartościami podanymi w roz-
dziale „Dane techniczne”.

WYMIANA KOŁA

Na le ży pa mię tać, że:
– ma sa pod no śni ka wy no si 1,85 kg
– pod no śnik nie wy ma ga żad nej re -

gu la cji
– pod no śni ka nie wol no na pra wiać.

w przy pad ku uszko dze nia po wi nien być
wy mie nio ny na ory gi nal ny
– nie uży wać żad nych in nych na rzę -

dzi do ob ra ca nia śru bą pod no śni ka,
w miej sce korb ki pod no śni ka.

2) Wy łą czyć sil nik i za cią gnąć ha mu -
lec po sto jo wy.
3) Włą czyć pierw szy lub wstecz ny

bieg.
4) Zło żyć do przo du opar cie przed -

nie go le we go sie dze nia (w wer sji Fiat
Do ble Car go) po pod nie sie niu dźwi gni
A -rys. 2 i wy jąć po kro wiec z na rzę dzia -
mi odłą cza jąc pa sek ela stycz ny po ka za -
ny na ry sun ku rys. 3 lub pod nieść ław -
kę tyl ną (w wer sji Fiat Doblò Do Trans -
por tu osób) za po mo cą dźwi gni B -rys.
4 i wy jąć po kro wiec z na rzę dzia mi odłą -
cza jąc pa sek ela stycz ny po ka za ny na ry -
sun ku rys. 5 usta wia jąc go w po bli żu
ko ła do wy mia ny.
5) Wy jąć klucz do wy mon to wa nia

ko ła.

A

rys. 2
F0

A
00

40
b

rys. 3

F0
A

00
94

b
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6) Od krę cić przy po mo cy klu cza
do wy mon to wy wa nia kół A -rys. 6 śru -
bę mo cu ją cą wspor nik ko ła za pa so we go.

OSTRZE ŻE NIE Aby uzy skać do -
stęp do śru by mo cu ją cej wspor nik na -
le ży pod nieść po kry wę znaj du ją cą się
w wy kła dzi nie pod ło gi.

7) Odłą czyć wspor nik ko ła od lin ki za -
bez pie cza ją cej i wy jąć ko ło.

8) Je że li sa mo chód po sia da za mon -
to wa ne ob rę cze ze sto pu lek kie go, po -
ru szać sa mo cho dem, aby uła twić odłą -
cze nie ob rę czy od pia sty ko ła.

9) Po lu zo wać o je den ob rót śru by
mo cu ją ce ko ło, któ re bę dzie wy mie nia -
ne, uży wa jąc klu cza znaj du ją ce go się
na wy po sa że niu sa mo cho du.

10) Ob ró cić śru bą pod no śni ka A -rys.
7 aby czę ścio wo go otwo rzyć, na stęp -
nie umie ścić pod no śnik pod sa mo cho -
dem pod od nie sie nia mi A -rys. 8 w po -
bli żu ko ła, któ re bę dzie wy mie nia ne.

11) Za po mo cą korb ki ob ra cać śru -
bą pod no śni ka tak, aby wsu nąć ro wek
A -rys. 9 pod no śni ka w pro fil dol ny B
znaj du ją cy się w po dłuż ni cy.

rys. 4

F0
A

04
29

b

rys. 5

F0
A

04
28

b

A

rys. 6
F0

A
01

07
b

12) Ostrzec obec ne ewen tu al nie oso -
by, że sa mo chód bę dzie pod no szo ny,
aby od su nę ły się na bez piecz ną od le -
głość od sa mo cho du do mo men tu aż
zo sta nie on po now nie opusz czo ny
na zie mię. 

13) Ob ra ca jąc korb ką pod no śni ka
pod nieść sa mo chód, aż ko ło znaj dzie się
kil ka cen ty me trów nad zie mią. Ob ra ca -

rys. 7

F0
A

04
24

b

A

rys. 8

F0
A

01
09

b
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jąc korb ką pod no śni ka, spraw dzić czy
ob ra ca się swo bod nie i czy nie spo wo -
du je to ry zy ka ocie ra nia rę ką o zie mię.
Tak że ru cho me ele men ty pod no śni ka
(śru ba i prze gu by) mo gą spo wo do wać
ob ra że nia. uni kach kon tak tu. Oczy ścić
do kład nie w przy pad ku za bru dze nia
sma rem.
14) Od krę cić cał ko wi cie czte ry śru by

mo cu ją ce i zdjąć ko ło.
15) Spraw dzić, czy ob ręcz ko ła za pa -

so we go jest czy sta na po wierzch ni przy -
le ga ją cej do pia sty ko ła, gdyż ewen tu al -
ne za nie czysz cze nia mo gły by spo wo do -
wać po lu zo wa nie śrub mo cu ją cych.

16) Za mon to wać ko ło za pa so we po -
kry wa jąc otwo ry A -rys. 10 z od po -
wied ni mi koł ka mi cen tru ją cy mi B.

17) W wer sjach z na kład ką pia sty lub
ma łym koł pa kiem usta wić je od po wied -
nio i wkrę cić czte ry śru by mo cu ją ce
18) Ob ra cać korb ką pod no śni ka tak,

aby ob ni żyć sa mo chód i wy jąć pod no -
śnik.
19) Do krę cić do opo ru śru by mo cu -

ją ce, na krzyż al ter na tyw nie po prze kąt -
nej, zgod nie z ko lej no ścią po ka za ną
na rys. 11.
20) w wer sjach z du żym koł pa kiem

ko ła usta wić je tak, aby po kryć sym bol
“ rys. 12 z za wo rem do pom po wa nia
ko ła i wkrę cić czte ry śru by jak po ka -
za no w punk cie 19.

Na za koń cze nie ope ra cji
1) Umie ścić wy mie nio ne ko ło w od -

po wied nim wspor ni ku pod pod ło gą
i po łą czyć lin kę za bez pie cza ją cą A -rys.
14a z od po wied nim za cze pem B.

A

B

rys. 9

F0
A

01
10

b

A A

B

rys. 10
F0

A
01

11
b

2) Po łą czyć gór ną część obej my C -
-rys. 15 wspor ni ka ze sprę ży ną mo -
cu ją cą D i wkrę cić śru bę blo ku ją cą
wspor nik rys. 6.

W nie któ rych wer sjach do Trans por -
tu osób w miej sce ko ła za pa so we go
o nor mal nych wy mia rach za sto so wa no
do jaz do we ko ło za pa so we; na le ży go
mo co wać na wspor ni ku w na stę pu ją -
cy spo sób:

3

24

1

rys. 11

F0
A

01
12

b

rys. 12

F0
A

07
12

b
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stro ną ze wnętrz ną ob rę czy rys. 14b
zwró co ną do gó ry.

– po łą czyć dol ną część obej my C -rys.
16 wspor ni ka ze sprę ży ną mo cu ją cą D
i wkrę cić śru bę blo ku ją cą wspor nik
rys. 6.
3) Umie ścić pod no śnik i na rzę dzia w

od po wied nim po krow cu z na rzę dzia mi.

4) Umie ścić po kro wiec z na rzę dzia mi
z ty łu opar cia sie dze nia przed nie go le -
we go w wer sji Fiat Do ble Car go lub
pod ław ką tyl ną w wer sji Fiat Do ble
do Trans por tu osób.
5) Za mo co wać pa skiem ela stycz nym

po kro wiec z na rzę dzia mi.

OSTRZE ŻE NIE W opo nach bez -
dęt ko wych nie sto so wać dę tek.

Okre so wo spraw dzać ci śnie nie w opo -
nach i do jaz do wym ko le za pa so wym.
Aby odkręcić lub wkręcić zawór do

pompowania koła użyć przedłużki po-
kazanej na rys. 13.

rys. 13

F0
A

07
13

b

rys. 14a

F0
A

02
80

b

rys. 14b

F0
A

06
11

b

rys. 15
F0

A
02

81
b

rys. 16

F0
A

06
10

b

– W przy pad ku uży cia za pa so we go ko -
ła do jaz do we go zde rzak nie mo że być
usta wio ny na ze wnątrz ob rę czy ko ła
o wy mia rach nor mal nych, ale mu si być
umiesz czo ny chwi lo wo w ba gaż ni ku.

– Przy po now nym umiesz cze niu ko ła
na wspor ni ku, wło żyć ten zde rzak dy -
stan so wy na ze wnątrz ob rę czy, na stęp -
nie umie ścić za pa so we ko ło do jaz do we
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Nie jest moż li wa na pra -
wa uszko dzeń na bo kach
opo ny. Nie uży wać ze sta -

wu szyb kiej na pra wy opon, je że li
opo na zo sta ła uszko dzo na, w wy -
ni ku jaz dy bez po wie trza

126 W RAZIE AWARII

ZESTAW SZYBKIEJ
NAPRAWY OPON 
FIX & GO automatic

Ze staw szyb kiej na pra wy opon Fix &
Go au to ma tic umiesz czo ny jest w po -
jem ni ku w ba gaż ni ku.

Ze staw szyb kiej na pra wy za wie ra rys.
16a:

– bu tlę A z płyn nym uszczel nia czem
wy po sa żo ną w:

– prze wód do na peł nia nia B

– na klej kę sa mo przy lep ną C z na -
pi sem „max. 80 km/h”, któ rą na le ży
umie ścić w miej scu do brze wi docz nym
dla kie row cy (na de sce roz dziel czej)
po na pra wie opo ny

– fol der in for ma cyj ny rys. 16b, dla
pra wi dło we go uży cia ze sta wu szyb kiej
na pra wy i do do star cze nia go oso bie,
któ ra bę dzie na pra wia ła opo nę

– sprę żar kę D kom plet ną z ma no me -
trem i złącz ka mi umiesz czo ną w ze sta -
wie

– pa rę rę ka wic ochron nych znaj du ją -
cych się w kie sze ni bocz nej sprę żar ki

– koń ców ki do pom po wa nia ele men -
tów róż nych.

W po jem ni ku oprócz ze sta wu szyb -
kiej na pra wy znaj du je się tak że śru bo -
kręt i hak ho low ni czy.

W przy pad ku prze bi cia
opo ny, spo wo do wa ne go
cia ła mi ob cy mi, moż na ją

na pra wić, je że li śred ni ca prze bi cia
na bież ni ku lub po wierzch ni to cze -
nia wy no si mak sy mal nie do 4 mm. 

rys. 16a

F0
A

05
40

b

rys. 16b
F0

A
05

41
b

Prze ka zać fol der oso bie,
któ ra bę dzie kle iła opo nę
na pra wio ną ze sta wem

szyb kiej na pra wy opon.
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Na ło żyć rę ka wi ce och-
ron ne do star cza ne ra zem
z ze sta wem szyb kiej na pra -

wy opon.

– Za cią gnąć ha mu lec ręcz ny. Od -
krę cić kap tu rek za wo ru opo ny, wy jąć
prze wód ela stycz ny do na peł nia nia A -
-rys. 16c i wkrę cić pier ścień B -rys.
16c na za wór opo ny;

Nie włą czać sprę żar ki
na czas dłuż szy niż na 20
mi nut. Nie bez pie czeń -

stwo prze grza nia. Ze staw szyb kiej
na pra wy opon nie jest od po wied -
ni dla osta tecz nej na pra wy, dla te -
go na pra wio na opo na po win na być
uży ta tyl ko tym cza so wo.

127W RAZIE AWARII

W przy pad ku uszko dze -
nia ob rę czy ko ła (de for -
ma cje kra wę dzi po wo du -

ją ce ucho dze nie po wie trza) nie
jest moż li wa jej na pra wa. Nie wyj -
mo wać ob cych ciał (śrub lub ni -
tów), znaj du ją cych się w opo nie.

NA LE ŻY WIE DZIEĆ, ŻE:

Płyn ny uszczel niacz ze sta wu szyb kiej
na pra wy jest sku tecz ny przy tem pe ra -
tu rach ze wnętrz nych za wie ra ją cych się
po mię dzy –20°C i +50°C. 

Płyn ny uszczel niacz po sia da okres
trwa ło ści. 

Bu tla za wie ra gli kol ety le -
no wy. Za wie ra mlecz ko
kau czu ko we: mo że po wo -

do wać re ak cje aler gicz ne. Szko dli -
we przy prze do sta niu się do ukła -
du po kar mo we go. Draż nią ce oczy.
Mo że po wo do wać uczu le nia przy
wdy cha niu i kon tak cie. Uni kać kon -
tak tu z ocza mi, skó rą i ubra niem.
W ra zie kon tak tu prze myć na tych -
miast to miej sce du żą ilo ścią wo dy.
W przy pad ku prze do sta nia się
do ukła du po kar mo we go, nie pro -
wo ko wać wy mio tów, prze płu kać
usta i wy pić du żo wo dy, skon sul to -
wać się na tych miast z le ka rzem.
Prze cho wy wać w miej scu nie do -
stęp nym dla dzie ci. Pro dukt nie
mo że być uży wa ny przez ast ma ty -
ków. Nie wdy chać par pod czas ope -
ra cji wpro wa dza nia i za sy sa nia. Je -
że li wy stą pią re ak cje aler gicz ne
skon sul to wać się na tych miast z le -
ka rzem. Prze cho wy wać bu tlę 
w od po wied nim miej scu, z da la
od źró deł cie pła. Płyn ny uszczel -
niacz po sia da okres trwa ło ści.

Wy mie nić bu tlę za wie ra -
ją cą płyn ny uszczel niacz,
je że li się przedaw ni. Nie

wy rzu cać bu tli i nie za nie czysz -
czać śro do wi ska płyn nym uszczel -
nia czem. Uty li zo wać zgod nie
z nor ma mi mię dzy na ro do wy mi
i lo kal ny mi.

PRO CE DU RA POM PO WA NIA
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– upew nić się, czy wy łącz nik E -rys.
16f sprę żar ki znaj du je się w po zy cji 0
(wyłączony), uruchomić silnik, włożyć
wtyczkę D-rys. 16e w gniazdo prądo-
we znajdujące się najbliżej i uruchomić
sprężarkę ustawiając wyłącznik E-rys.
16f w pozycji I (włączony). Napompo-
wać oponę do wymaganej wartości ci-
śnienia podanej w „Ciśnienie pompo-
wania w zimnych oponach” w rozdziale
„Dane Techniczne”. Aby uzyskać odczyt
bardziej precyzyjny zaleca się, sprawdzić
wartość ciśnienia w oponie na mano-
metrze F przy wyłączonej sprężarce; 

– jeżeli w ciągu 5 minut nie uzyska się
ciśnienia przynajmniej 1,5 bara, odłączyć
sprężarkę od zaworu i gniazdka prądo-
wego a następnie przesunąć samochód
do przodu o około 10 metrów, aby
płynny uszczelniacz rozprowadził się

wewnątrz opony i powtórzyć opera-
cję pompowania;

– jeżeli także w tym przypadku, w cią-
gu 5 minut od włączenia sprężarki nie
osiągnie się ciśnienia przynajmniej 1,8
bara, nie próbować jechać ponieważ
opona jest zbyt uszkodzona i zestaw
szybkiej naprawy opon nie jest w sta-
nie zagwarantować prawidłowej szczel-
ności, zwrócić się do ASO Fiata;

– jeżeli opona zostanie napompowa-
na do wymaganego ciśnienia podane-
go w „Ciśnienie pompowania w zim-
nych oponach” w rozdziale „Dane
Techniczne”, ruszyć natychmiast;

Nakleić naklejkę samo-
przylepną w miejscu do-
brze widocznym dla kie-

rowcy, aby zasygnalizować, że opo-
na została naprawiona przy użyciu
zestawu szybkiej naprawy opon.
Jechać ostrożnie, szczególnie na
zakrętach. Nie przekraczać 80
km/h. Nie przyspieszać i nie ha-
mować gwałtownie.

rys. 16c

F0
A

07
14

b

rys. 16d
F0

A
07

15
b

rys. 16e

F0
A

05
39

b

rys. 16f

F0
A

05
45

b
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Je że li ci śnie nie spad nie
po ni żej 1,8 bar nie kon ty -
nu ować jaz dy: ze staw

szyb kiej na pra wy opon Fix&Go
au to ma tic nie jest w sta nie za gwa -
ran to wać wy ma ga nej szczel no ści,
po nie waż opo na jest zbyt uszko -
dzo na. Zwró cić się do ASO Fia ta.

– je że li na to miast zmie rzo ne ci śnie nie
wy no si przy naj mniej 1,8 bar, przy wró -
cić pra wi dło we ci śnie nie (przy sil ni ku
uru cho mio nym i za cią gnię tym ha mul cu
ręcz nym) i kon ty nu ować jaz dę;

– skie ro wać się, ja dąc za wsze bar dzo
ostroż nie do jak naj bliż szej ASO Fia ta.

129W RAZIE AWARII

– po oko ło 10 mi nu tach jaz dy za trzy -
mać się i po now nie spraw dzić ci śnie -
nie w opo nie, pa mię tać o za cią gnię -
ciu ha mul ca ręcz ne go;

Ab so lut nie po in for mo -
wać, że opo na zo sta ła na -
pra wio na przy uży ciu ze -

sta wu szyb kiej na pra wy opon.
Prze ka zać fol der oso bie, któ ra bę -
dzie kle iła opo nę na pra wio ną ze -
sta wem szyb kiej na pra wy opon.

TYL KO DLA KON TRO LI
I UZU PEŁ NIA NIA CI ŚNIE NIA

Sprę żar ka mo że być uży wa na rów nież
do przy wró ce nia ci śnie nia w opo nach.
Roz łą czyć szyb ko złącz kę i po łą czyć ją
bez po śred nio z za wo rem pom po wa nia
opo ny; w ten spo sób bu tla nie bę dzie
po łą czo na ze sprę żar ką i nie zo sta nie
wtry śnię ty płyn ny uszczel niacz. 

PRO CE DU RA WY MIA NY 
BU TLI

Aby wy mie nić bu tlę pro ce du ra jest na -
stę pu ją ca rys. 16h:

– odłą czyć złą cze A; ob ró cić w kie run -
ku prze ciw nym do ru chu wska zó wek
ze ga ra bu tlę do wy mia ny i pod nieść ją;
wło żyć no wą bu tlę i ob ró cić w kie run -
ku zgod nym z ru chem wska zó wek ze -
ga ra; po łą czyć bu tlę ze złą czem A i wło -
żyć prze wód prze zro czy sty B w od po -
wied nie gniaz do.

rys. 16g
F0

A
07

16
b

rys. 16h

F0
A

05
42

b
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JEŻELI TRZEBA WYMIENIĆ ŻARÓWKĘ

Zmia ny lub na pra wy in -
sta la cji elek trycz nej wy ko -
na ne nie po praw nie, bez

uwzględ nie nia cha rak te ry styk
tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we dzia ła nie
ukła dów elek trycz nych za mon to -
wa nych w sa mo cho dzie i sta no wić
za gro że nie po ża rem

Pod czas wy mia ny ża rów -
ki ha lo ge no wej trzy mać
ża rów kę tyl ko za część

me ta lo wą. Je że li bań ka szkla na zo -
sta nie do tknię ta rę ką, spo wo du je
to zmniej sze nie in ten syw no ści
świa tła oraz zmniej szy się jej trwa -
łość. W przy pad ku nie za mie rzo -
ne go do tknię cia, prze trzeć bań ką
ża rów ki szmat ką zwil żo ną al ko ho -
lem i po zo sta wić do do kład ne go
wy schnię cia.

Za le ca się, o ile jest to
moż li we, aby ża rów ki wy -
mie niać w ASO Fia ta. Pra -

wi dło wa wy mia na ża rów ki oraz
usta wie nie świa teł za pew nia ją
bez piecz ną jaz dę oraz pod le ga ją
prze pi som o ru chu dro go wym.

Ża rów ki ha lo ge no we za -
wie ra ją we wnątrz sprę żo -
ny gaz; w przy pad ku pęk -

nię cia ist nie je moż li wość roz pry -
sku frag men tów szkła.

ZA LE CE NIA OGÓL NE

– Gdy ża rów ka nie świe ci się, przed
jej wy mia ną spraw dzić, czy od po wied -
ni bez piecz nik nie jest prze pa lo ny:

– Roz miesz cze nie bez piecz ni ków po -
da ne jest w roz dzia le „Wy mia na bez -
piecz ni ków”;

– Przed wy mia ną ża rów ki spraw dzić,
czy od po wied nie sty ki nie są sko ro do -
wa ne.

– Prze pa lo ne ża rów ki na le ży wy mie -
niać na no we te go sa me go ty pu i mo cy.

– Po wy mia nie ża rów ki re flek to rów,
ze wzglę dów bez pie czeń stwa, spraw -
dzić za wsze usta wie nie świa teł.

OSTRZE ŻE NIE Na po wierzch ni
we wnętrz nej re flek to ra mo że wy stą pić
za pa ro wa nie: nie ozna cza to uszko dze -
nia, ale w rze czy wi sto ści jest zja wi skiem
na tu ral nym spo wo do wa nym ni ską tem -
pe ra tu rą i wy so ką wil got no ścią po wie -
trza; zni ka za raz po włą cze niu re flek to -
rów. Wy stę po wa nie lo du we wnątrz re -
flek to ra ozna cza prze ni ka nie wo dy,
zwró cić się do ASO Fia ta.
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TYPY ŻARÓWEK

W sa mo cho dzie za mon to wa ne są
róż ne ty py ża ró wek rys. 17:

A Ża rów ki w ca ło ści szkla ne
Mo co wa ne są na wcisk. 
Aby wy jąć ża rów kę, na le ży ją po -
cią gnąć.

B Ża rów ki ze złą czem 
ba gne to wym
Aby wy jąć ża rów kę z opra wy, na -
ci snąć bań kę, ob ró cić w le wo
a na stęp nie wy jąć.

C Ża rów ki cy lin drycz ne
Aby wy jąć ża rów kę, odłą czyć ją
od od po wied nich sty ków.

D -E Ża rów ki ha lo ge no we
Aby wy jąć ża rów kę, odłą czyć
sprę ży ną blo ku ją cą ją do od po -
wied nie go gniaz da.

A

B

C

E

D

rys. 17

F0
A

09
8b Żarówka

Drogowe
Mijania
Pozycyjne przednie 
Kierunkowskazy przednie
Kierunkowskazy boczne
Przednie światła przeciwmgielne
Pozycyjne tylne 
i Stop (światła zatrzymania)
3 światło stop (dodatkowe 
światło zatrzymania)
Kierunkowskazy tylne
Światła cofania
Tylne światła przeciwmgielne
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Lampa sufitowa:
– z kloszem przechylnym
– ze światłami punktowymi
Bagażnik

Rys. 17

E
D
A
B
A
E
B

B

B
B
B
A

C

A

Moc

55W
55W
5W
21W
5W
55W

21/5W

21W

21W
21W
21W
5W

10W
10W
5W

Typ

H1
H7

W5W
PY21W
W5W

H1
P21W/5W

P21W

PY21W
P21W
P21W
W5W

C10W

W5W
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ŚWIATŁA DROGOWE

Aby wymienić żarówkę halogenową
procedura jest następująca:

1) Wyjąć osłonę zabezpieczającą C-
rys. 18 po obróceniu jej w lewo;

2) Odłączyć sprężynę A-rys. 19, roz-
łączyć konektor B i wyjąć żarówkę C.

ŚWIATŁA MIJANIA

Aby wymienić żarówkę halogenową
procedura jest następująca:

1) Wyjąć osłonę zabezpieczającą B-
rys. 18 po obróceniu jej w lewo;

2) Odłączyć sprężynę A-rys. 20, roz-
łączyć konektor B i wyjąć żarówkę C.

JEŻELI ZGAŚNIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Zmiany lub naprawy in-
stalacji elektrycznej wyko-
nane niewłaściwie, bez

uwzględnienia charakterystyk
technicznych instalacji, mogą spo-
wodować nieprawidłowe działanie
i stwarzać zagrożenie pożarem.

Odnośnie typu żarówek i odpowia-
dających im mocy patrz rozdział „Jeże-
li trzeba wymienić żarówkę”.

rys. 18

F0
A

05
23

b

rys. 19
F0

A
05

21
b

rys. 20

F0
A

05
22

b
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ŚWIATŁA PRZEDNIE 
POZYCYJNE

Aby wymienić żarówkę procedura jest
następująca:

1) Wyjąć osłonę zabezpieczającą B-
rys. 18 po obróceniu jej w lewo;

2) Obrócić oprawę żarówki A-rys.
21 i wyjąć ją z odpowiedniego gniazda
a następnie wyjąć żarówkę B moco-
waną na wcisk w konektorze A.

KIERUNKOWSKAZY
PRZEDNIE

Aby wymienić żarówkę procedura jest
następująca:

1) Obrócić oprawę żarówki A-rys.
18 i wyjąć ją.

2) Wyjąć żarówkę wciskając ją lekko
i obracając w lewo (mocowanie bagne-
towe).

AA

B

rys. 21

F0
A

01
23

b

PRZEDNIE ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNE 
(gdzie przewidziano)

Aby wymienić żarówkę przednich
świateł przeciwmgielnych A-rys. 22
zwrócić się do ASO Fiata.

A

rys. 22

F0
A

01
21

b
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TYL NA LAM PA ZE SPO LO NA

Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży:

dla wer sji ze schow ka mi tyl ny mi:

1) Z wnę trza sa mo cho du zdjąć po kry -
wę z two rzy wa sztucz ne go rys. 25 znaj -
du ją cą się nad gniaz dem gło śni ka wkła -
da jąc śru bo kręt pod po kry wę i prze su -
wać go rów no le gle do otwo ru w ta ki
spo sób aby roz łą czyć 2 za cze py przed -
nie i po cią gnąć po kry wę z two rzy wa
sztucz ne go rów no le gle do płasz czy zny
opo ro wej aby roz łą czyć za czep tyl ny; na -
stęp nie wy jąć gór ną za ślep kę z two rzy -
wa sztucz ne go A -rys. 26 uży wa jąc śru -
bo krę ta znaj du ją ce go się w wy po sa że -
niu sa mo cho du, uzy sku jąc w ten spo sób
do stęp do śru by mo cu ją cej B lam pę ze -
spo lo ną.

dla wer sji bez schow ków tyl nych:

1) Z wnę trza sa mo cho du wy jąć gór -
ną za ślep kę z two rzy wa sztucz ne go C -
-rys. 27 uży wa jąc śru bo krę ta znaj du ją -
ce go się w wy po sa że niu sa mo cho du,
uzy sku jąc w ten spo sób do stęp do śru -
by mo cu ją cej D lam pę ze spo lo ną.

A B

rys. 26

F0
A

01
46

b

DC

rys. 27

F0
A

01
47

b

rys. 25
F0

A
01

49
b

KIERUNKOWSKAZY
BOCZNE

Aby wy mie nić ża rów kę pro ce du ra jest
na stę pu ją ca:

1) Prze su nąć klosz A -rys. 24 w kie -
run ku po ka za nym strzał ką, tak aby ści -
snąć sprę ży nę we wnętrz ną mo cu ją cą
i wy su nąć ze spół.

2) Ob ró cić w le wo opra wę ża rów ki,
wy jąć ża rów kę mo co wa ną na wcisk
i wy mie nić ją.

rys. 24

F0
A

05
24

b
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2) Wsu nąć klucz bę dą cy na wy po sa -
że niu sa mo cho du A -rys. 28 (uży wa ny
rów nież do wy mia ny ko ła) na śru bę
mo cu ją cą lam pę ze spo lo ną.

3) Po po lu zo wa niu śrub, od krę cić na -
kręt ki mo cu ją ce lam pę ze spo lo ną
za po mo cą prze dłuż ki B -rys. 28 bę dą -
cej na wy po sa że niu sa mo cho du.

W wer sji sied mio miej sco wej, od krę -
cić śru bę mo cu ją cą lam pę ze spo lo ną
uży wa jąc prze dłuż ki B -rys. 28 wsu wa -
jąc ją na tą śru bę po przez otwór C -rys.
28a.

4) Po wy ję ciu śru by mo cu ją cej od krę -
cić śru by mo cu ją ce lam pę ze spo lo ną
znaj du ją ce się na ze wnątrz, jak po ka -
za no na rys. 29.

5) Odłą czyć ko nek tor mon to wa ny
na wcisk.

6) Od krę cić 4 śru by mo cu ją ce aby
wy jąć opraw kę ża rów ki i uzy skać do -
stęp do ża ró wek.

7) Wy jąć ża rów ki rys. 30 po lek kim
jej wci śnię ciu i ob ró ce niu w le wo (złą -
cze ba gne to we).

A – ża rów ka świa teł stop

B – ża rów ka świa teł kie run kow ska -
zów

C – ża rów ka świa tła co fa nia

D – ża rów ka świa teł po zy cyj nych

E – ża rów ka tyl nych świa teł prze ciw -
m giel nych

rys. 28a

F0
A

04
06

b

rys. 29
F0

A
05

25
b

rys. 30

F0
A

05
26

b

rys. 28

F0
A

04
01

b
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3 ŚWIA TŁA STOP

Aby wy mie nić ża rów kę, otwo rzyć le -
we drzwi skrzy dło we lub tyl ną po kry -
wę ba gaż ni ka i od krę cić śru by A i B -
rys. 31.

Z ze wnątrz wy jąć klosz z od po wied -
nie go gniaz da.

Wy jąć ża rów kę B -rys. 32 mo co wa -
ną na wcisk i wy mie nić ją.

LAM PY OŚWIE TLE NIA 
TA BLI CY RE JE STRA CYJ NEJ

Aby wy mie nić ża rów kę, na ci snąć za -
czep mo cu ją cy w punk cie po ka za nym
na rys. 33 i wy jąć ze spół, ob ró cić opra -
wę ża rów ki A -rys. 34 w le wo, a na -
stęp nie wy jąć ża rów kę B. 

JE ŻE LI ZGA ŚNIE
OŚWIE TLE NIE 
WE WNĘTRZ NE

rys. 31

F0
A

05
28

b

B

rys. 32

F0
A

01
44

b

rys. 33

F0
A

05
27

b

rys. 34
F0

A
05

29
b

Zmia ny lub na pra wy in -
sta la cji elek trycz nej wy ko -
na ne nie wła ści wie, bez

uwzględ nie nia cha rak te ry styk
tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we dzia ła nie
i stwa rzać za gro że nie po ża rem.

Od no śnie ty pu ża rów ki i od po wia da -
ją cych jej mo cy patrz roz dział „Je że li
trze ba wy mie nić ża rów kę”.
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LAMPY SUFITOWE

Z kloszem przechylnym

Aby wymienić żarówkę:

1) Wyjąć lampę rys. 35 naciskając na
ramkę klosza mocowaną na wcisk 
w punkcie pokazanym strzałką

2) Otworzyć obudowę A-rys. 36 na-
stępnie wymienić przepaloną żarówkę.

Z lampami punktowymi

Aby wymienić żarówkę:

1) Wyjąć lampę A-rys. 37 podważa-
ją ją w punktach pokazanych strzałkami.

2) Otworzyć obudowę A-rys. 38 ża-
rówek.

3) Wymienić przepaloną żarówkę.

LAMPA OŚWIETLENIA
BAGAŻNIKA 

Aby wymienić żarówkę:

1) Wyjąć klosz A-rys. 39 działając 
w kierunku pokazanym strzałką.

2) Otworzyć oprawę żarówki B na-
stępnie wyjąć żarówkę C montowaną
na wcisk.

rys. 35

F0
A

01
42

b

A

rys. 36

F0
A

02
00

b

A

rys. 37
F0

A
01

40
b

A

rys. 38

F0
A

01
72

b

A BC

rys. 39

F0
A

01
38

b
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JEŻELI PRZEPALI SIĘ 
BEZPIECZNIK

OPIS OGÓLNY

Bezpiecznik jest elementem zabez-
pieczającym układ elektryczny; jego in-
terwencja (przepalenie) następuje
w przypadku awarii lub nieprawidłowe-
go działania układu. 

Jeżeli urządzenie elektryczne nie dzia-
ła, należy sprawdzić skuteczność odpo-
wiedniego bezpiecznika: Element prze-
wodzący A-rys. 40 nie może być prze-
palony; w przypadku przeciwnym wy-
mienić przepalony bezpiecznik na no-
wy o tej samej wartości prądowej (te-
go samego koloru). 

B – Bezpiecznik nie przepalony

C – Bezpiecznik z elementem prze-
wodzącym przerwanym.

Wyjąć przepalony bezpiecznik przy
pomocy uchwytu z wyposażenia D
znajdującego się w skrzynce bezpiecz-
ników.

D
B

C

A

rys. 40

F0
A

01
18

b

Nie stosować nigdy 
w miejsce przepalonego
bezpiecznika drutu me-

talowego lub innego elementu
przewodzącego prąd Stosować
zawsze nowy bezpiecznik, takie-
go samego koloru.

Nigdy nie zamieniać bez-
piecznika na inny o wyższej
wartości prądowej; NIE-

BEZPIECZEŃSTWO POŻARU.

Jeżeli bezpiecznik głów-
ny (MAXI – FUSE) prze-
pali się, nie wykonywać sa-

memu naprawy, ale zwrócić się
do ASO Fiata.

Przed wymianą bezpiecz-
nika, wyjąć kluczyk z wy-
łącznika zapłonu i spraw-

dzić, czy wszystkie odbiorniki elek-
tryczne są zgaszone i/lub wyłączo-
ne.

Jeżeli bezpiecznik prze-
pali się powtórnie, zwrócić
się do ASO Fiata.
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Bezpieczniki w Fiacie Doblò umiesz-
czone są w dwóch skrzynkach bez-
pieczników, znajdujących się pod deską
rozdzielczą i w komorze silnika. 

Aby uzyskać dostęp do bezpieczników
pod deską rozdzielczą, należy działać w
punktach pokazanych na rys. 41 i wy-
montować pokrywę.

Aby określić bezpiecznik zabezpie-
czający, odnieść się do tabeli zbiorczej
podanej na stronach następnych.

rys. 41

F0
A

01
51

b

F
48

F
49

F
35

F
13

F
46

F
37

F
42

F
12

F
45

F
47

F
32

F
50

F
51

F
52

F
41

F
43

F
40

F
44

F
36

F
39

F
38

F
53

F
31

F
34

F
33
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Aby uzy skać do stęp do bez piecz ni ków
w ko mo rze sil ni ka, odłą czyć sprę ży ny
mo cu ją ce A -rys. 42 i wy jąć po kry wę
B.

Aby okre ślić bez piecz nik za bez pie cza -
ją cy, od nieść się do ta be li zbior czej po -
da nej na stro nach na stęp nych.

UWA GA: Bez piecz nik wstęp ne go
pod grze wa nia świec ża ro wych (60 A)
zin te gro wa ny jest z wiąz ką prze wo dów
znaj du ją cą się po stro nie skrzyn ki bez -
piecz ni ków w ko mo rze sil ni ka we -
wnątrz opra wy uła twia ją cej do nie go
do stęp.

rys. 42

F0
A

01
52

b

A

A

A

B

F
02

F
01

F
06

F
07

F
05

F
04

F
03

F18

F21

F17

F22

F11

F23

F20 F09

F30

F16

F19

F10

F15

F08

F14
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TABELA ZBIORCZA BEZPIECZNIKÓW
Rysunek Bezpiecznik Amper

Drogowe prawe
Drogowe lewe
Mijania prawe
Mijania lewe
Bagażnik
Awaryjne
Przednie światła przeciwmgielne
Kierunkowskazy
Podświetlenie elementów w desce rozdzielczej
Układ podświetlania
Lampa sufitowa
Zestaw wskaźników i lampki sygnalizacyjne (zasilanie poprzez kluczyk)
Zestaw wskaźników i lampki sygnalizacyjne (zasilanie z akumulatora)
Światła cofania
Stop (światła zatrzymania)
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Trzecie stop (dodatkowe)
Zapalniczka
Air bag
Zasilanie skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej: funkcje opcyjne
Zasilanie skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej: funkcje standardowe
Zasilanie układu ABS (pompa)
Podnośnik elektryczny przedni prawy
Podnośnik elektryczny przedni lewy
Zamek centralny
Cewki zapłonowe
Obciążenia pośrednie układu kontroli silnika
Centralka ABS (poprzez kluczyk)
Centralka kontroli silnika (+ akumulatora)

42
42
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
41
41
41
42
42
41
42

F14
F15
F12
F13
F42
F53
F30
F53
F51
F32
F42
F37
F53
F31
F37
F51
F37
F44
F50

F02 – MAXI FUSE
F01 – MAXI FUSE
F04 – MAXI FUSE

F48
F47
F38
F22
F11
F42
F18

10
10
10
10
10
10
15
10
7,5
15
10
10
10
7,5
10
7,5
10
20
7,5
40
70
40
20
20
20
20
15
7,5
7,5
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Centralka kontroli silnika (zasilanie)
Centralka kontroli silnika (poprzez kluczyk)
Centralka podgrzewania świec żarowych
Klakson (sygnał akustyczny)
Sterowanie włączenia klimatyzacji manualnej
Włącznik zapłonu
Sprężarka klimatyzacji manualnej
Korektor ustawienia świateł reflektorów
Elektrozawór recyrkulacji par benzyny
Generator prędkościomierza
Wtryskiwacze
Ogrzewana szyba tylna
Wentylator chłodnicy o jednej prędkości 
Pompa paliwa
Pompa paliwa
Pompa spryskiwaczy szyby przedniej - tylnej
Gniazdko prądowe dodatkowe
Zasilanie układu ABS (zawór)
Pierwsza prędkość wentylatora chłodnicy 
(wersje z klimatyzacją manualną )
Pierwsza prędkość wentylatora chłodnicy (wersje 1.3 - 1.9 Multijet)
Druga prędkość wentylatora chłodnicy 
(wersje 1.4 - 1.6 z klimatyzacją manualną)
Druga prędkość wentylatora chłodnicy (wersje 1.3 - 1.9 Multijet)
Siedzenia ogrzewane
Servizi +30 (radio, telefon komórkowy, gniazdko diagnostyczne)

Rysunek Bezpiecznik Amper

10
7,5
15
15
7,5
20
7,5
10
15
15
20
30
30
20
15
30
20
30

30
40

60
40
15
10

F17
F16
F11
F10
F31

F03 – MAXI FUSE
F19
F13
F11
F11
F22
F40

F06 – MAXI FUSE
F22
F21
F43
F44

F05 – MAXI FUSE

F06 – MAXI FUSE
F06 – MAXI FUSE

F07 – MAXI FUSE
F07 – MAXI FUSE

F45
F39

42
42
42
42
41
42
42
41
42
42
42
41
42
42
42
41
41
42

42
42

42
42
41
41
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Servizi +15 (radio, telefon komórkowy, 
podświetlenie sterowań w desce rozdzielczej, lusterka elektryczne, 
przyczepa, podświetlenie sterowań siedzeń ogrzewanych)
Sondy lambda (czujniki tlenu)
Lusterka elektryczne ogrzewane 
Przekaźnik układu chłodzenia silnika
Przekaźnik układu kontroli silnika
Przekaźnik układu pompy elektrycznej
Przekaźnik układu elektrowentylatora 
ogrzewania wnętrza nadwozia
Przekaźnik ściszania buzzera pasów bezpieczeństwa
Wycieraczki szyby przedniej
Wycieraczka szyby tylnej
Wentylator kabiny
Układ subwoofer
Wolny
Wolny
Wolny
Wolny
Wolny
Wolny

Rysunek Bezpiecznik Amper

7,5
15
7,5
7,5
7,5
7,5

7,5
7,5
30
15
30
15
–
–
–
–
–
–

F49
F11
F41
F18
F16
F31

F31
F49
F43
F52
F08
F36
F35
F09
F33
F34
F46
F23

41
42
41
42
42
41

41
41
41
41
42
41
41
42
41
41
41
42
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JEŻELI ROZŁADUJE
SIĘ AKUMULATOR

Przede wszystkim zaleca się przeczy-
tanie w rozdziale „Obsługa samocho-
du” uwag o zapobieganiu rozładowaniu
się akumulatora i zapewnienia mu dłu-
giej trwałości.

DOŁADOWANIE
AKUMULATORA

Zaleca się doładowywać akumulator
wolno, prądem o niskim natężeniu
przez około 24 godziny. Doładowywa-
nie akumulatora przez dłuższy czas mo-
że spowodować jego uszkodzenie.

Aby doładować akumulator, należy:

1) Odłączyć zaciski instalacji elek-
trycznej od biegunów akumulatora;

OSTRZEŻENIE Jeżeli samochód
wyposażony jest w urządzenie alarmo-
we, wyłączyć je pilotem zdalnego ste-
rowania.

2) Podłączyć przewody prostownika
do biegunów akumulatora.

3) Włączyć prostownik.

4) Po zakończeniu doładowywania
wyłączyć prostownik, przed odłącze-
niem go od akumulatora.

5) podłączyć zaciski przewodów do
biegunów akumulatora, przestrzegając
biegunowości.

URUCHOMIENIE 
SILNIKA PRZY POMOCY
DODATKOWEGO
AKUMULATORA

Elek tro lit znaj du ją cy się
w aku mu la to rze po wo du je
ko ro zję i jest tru ją cy. Uni -

kać kon tak tu elek tro li tu ze skó rą
i ocza mi. Ope ra cja do ła do wa nia
aku mu la to ra po win na być wy ko ny -
wa ne w po miesz cze niu wie trzo -
nym, z da la od otwar te go ognia lub
moż li wych źró deł iskier: nie bez pie -
czeń stwo wy bu chu i po ża ru.

Patrz rozdział „Uruchomie-
nie silnika przy pomocy do-
datkowego akumulatora”.

Nie doładować akumulatora za-
marzniętego: należy go najpierw
odmrozić, aby uniknąć ryzyka wy-
buchu. Jeżeli akumulator zamarz-
nie należy sprawdzić, czy jego ele-
menty wewnętrzne nie są pęk-
nięte lub uszkodzone oraz czy
obudowa nie jest pęknięta ponie-
waż może wypłynąć żrący i po-
wodujący korozję elektrolit.

Bezwzględnie unikać sto-
sowania urządzenia do ła-
dowania akumulatora do

uruchamiania silnika: można usz-
kodzić układy elektroniczne, prze-
de wszystkim centralki, które ste-
rują funkcjami zapłonu i zasilania
silnika.
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JEŻELI TRZEBA
PODNIEŚĆ 
SAMOCHÓD

PODNOŚNIKIEM
SAMOCHODOWYM 

Patrz rozdział „Jeżeli przebije się opo-
na”.

Na le ży pa mię tać, że:

– pod no śnik nie wy ma ga żad nej re -
gu la cji;

– pod no śni ka nie wol no na pra wiać;
w przy pad ku uszko dze nia na le ży wy -
mie nić go na no wy, ory gi nal ny;

– nie uży wać żad nych in nych na rzę -
dzi do ob ra ca nia śru bą pod no śni ka,
w miej sce korb ki pod no śni ka.

POD NO ŚNI KIEM 
WARSZ TA TO WYM

Stro na przed nia

Sa mo chód moż na pod no sić tyl ko
po umiesz cze niu ra mie nia pod no śni ka
pod skrzy nią bie gów/me cha ni zmem
róż ni co wym po pod ło że niu pod kład ki
gu mo wej, jak po ka za no na rys. 43.

rys. 43

F0
A

07
24

b

Pod no śnik słu ży tyl ko
do wy mia ny kół te go sa -
mo cho du. W żad nym

przy pad ku nie sto so wać go do pod -
no sze nia in nych sa mo cho dów. W
żad nym przy pad ku nie sto so wać
go do wy ko ny wa nia 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 sa -

mo cho du. Nie uży wać pod no śni ka
do pod no sze nia ob cią żeń więk -
szych niż te, któ re po da ne są na ta -
blicz ce znaj du ją cej się na pod no -
śni ku.
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Z boku

Samochód można podnosić tylko po
umieszczeniu ramienia podnośnika 
w miejscu pokazanym na rys. 44, pa-
miętając o podłożeniu klocka gumo-
wego o odpowiedniej grubości.

JEŻELI TRZEBA
HOLOWAĆ 
SAMOCHÓD

Uchwyt do holowania samochodu
znajduje się w wyposażeniu samochodu. 

Aby zamocować uchwyt w samocho-
dzie:

1) Wyjąć uchwyt z pokrowca na na-
rzędzia.

2) Wyjąć pokrywę w zderzaku za po-
mocą śrubokręta w miejscu wskazanym
strzałką rys. 46.

3) Wkręcić do oporu uchwyt A-rys.
46 w gwintowany otwór.

rys. 45
F0

A
01

34

rys. 46

F0
A

05
31

b

rys. 44

F0
A

07
17

b

PODNOŚNIKIEM
KOLUMNOWYM

Aby podnieść samochód, ustawić koń-
cówki ramion podnośnika w miejscach
pokazanych na rys. 45.
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W RAZIE WYPADKU

– Bardzo ważne jest zawsze zacho-
wanie spokoju.

– Jeżeli nie jest się bezpośrednio
uczestnikiem wypadku zatrzymać się w
odległości nie mniejszej niż dziesięć me-
trów od miejsca wypadku.

– Jeżeli wypadek zdarzy się na auto-
stradzie, nie blokować jezdni.

– Wyłączyć silnik i włączyć światła
awaryjne.

– W nocy oświetlić miejsce wypadku
swoimi reflektorami.

– Postępować ostrożnie, aby nie zo-
stać potrąconym przez przejeżdżające
samochody.

– Oznaczyć miejsce wypadku trójką-
tem ostrzegawczym ustawionym w od-
powiedniej odległości od samochodu. 

– Zatelefonować po pomoc medycz-
ną dostarczając jak najbardziej precy-
zyjnych informacji. Użyć telefonów przy
autostradach. 

Podczas holowania sa-
mochodu przestrzegać
przepisów ruchu drogo-

wego dotyczących holowania,
obowiązujących, w kraju w któ-
rym samochód jest holowany.

Przed rozpoczęciem ho-
lowania obrócić kluczyk 
w wyłączniku zapłonu 

w położenie MAR, a następnie 
w położenie STOP, nie wyjmując
go. Wyjęcie kluczyka spowoduje
automatyczne zablokowanie kie-
rownicy, uniemożliwiając skręca-
nie kołami.

Podczas holowania sa-
mochodu należy pamię-
tać, że wspomaganie ha-

mulców oraz hydrauliczne wspo-
maganie kierownicy nie działa 
i należy użyć większej siły przy na-
cisku na pedał hamulca lub przy
obrocie kołem kierownicy. Nie
używać linek elastycznych do ho-
lowania samochodu, aby uniknąć
szarpnięć. Podczas przygotowania
do holowania sprawdzić, czy mo-
cowanie połączeń samochodów
nie uszkodzi stykających się ele-
mentów.

rys. 47

F0
A

04
17

b

B-rys. 47 - uchwyt tylny dla holowa-
nia innego samochodu.
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ZESTAW ŚRODKÓW
PIERWSZEJ POMOCY

Dodatkowo, oprócz apteczki pierw-
szej pomocy, zaleca się wozić w samo-
chodzie gaśnicę oraz koc.

Apteczkę pierwszej pomocy można
umieścić na wsporniku schowka jak po-
kazano na rys. 48.

rys. 48

F0
A

05
11

b

– Jeżeli wypadek zdarzy się na auto-
stradzie, zwłaszcza przy złej widoczno-
ści istnieje możliwość najechania kolej-
nych samochodów na siebie. Jak naj-
prędzej opuścić samochód i schronić
się za barierą ochronną.

– Jeżeli w trakcie wypadku drzwi
boczne zablokują się, aby wydostać się
z samochodu nie wybijać szyby przed-
niej, ponieważ jest ona wykonana 
z twardego szkła warstwowego. Szybę
boczną i tylną można rozbić dużo ła-
twiej.

– Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu
w uszkodzonych samochodach.

– Jeżeli poczuje się zapach paliwa lub
innych środków chemicznych absolut-
nie nie zapalać papierosów, a także
upewnić się, czy papierosy zostały zga-
szone.

– Aby zgasić otwarty ogień nawet nie-
wielki używać gaśnicy, koców, piasku lub
ziemi. Nigdy nie używać wody.

JEŻELI KTOŚ ZOSTANIE
RANNY

– Nigdy nie zostawiać osoby rannej
samej. Istnieje obowiązek pomocy po-
szkodowanym, nawet przez osoby, któ-
re nie uczestniczyły w wypadku.

– Nie gromadzić się wokół rannej oso-
by.

– Zapewnić ranną osobę, że pomoc
jest już w drodze i przybędzie lada chwi-
la; przebywać blisko osoby rannej na
wypadek, gdyby wpadła w szok/panikę.

– Odpiąć lub przeciąć pasy bezpie-
czeństwa opinające zranione miejsca.

– Absolutnie nie dawać rannemu nic
do picia.

– Nie ruszać rannego, za wyjątkiem
przypadków opisanych w punkcie na-
stępnym.

– Wyciągnąć rannego z samochodu
tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko zapa-
lenia się samochodu, zatonięcia, spad-
nięcia w przepaść. Nie wyciągać ranne-
go: ciągnąc go za ręce lub nogi, nie skrę-
cać głowy, utrzymać jeśli tylko jest to
możliwe poziomą położenie rannego.
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OOBBSSŁŁUUGGAA  SSAAMMOOCCHHOODDUU

OSTRZE ŻE NIE Ob słu ga okre so wa
jest prze wi dzia na przez pro du cen ta.
Brak jej wy ko na nia spo wo du je utra tę
gwa ran cji.

Ob słu gę okre so wą wy ko nu ją wszyst -
kie ASO Fia ta w prze wi dzia nych
okre sach.

Je że li pod czas wy ko ny wa nia ja kiej kol -
wiek in ter wen cji, po za prze wi dzia ny mi
ope ra cja mi, ko niecz ne bę dzie wy ko na -
nie do dat ko wych wy mian lub na praw,
mo gą być one wy ko na ne tyl ko za zgo -
dą użyt kow ni ka.

OSTRZE ŻE NIE Za le ca się na tych -
miast sy gna li zo wać do ASO Fia ta
o ewen tu al nych na wet nie wiel kich uszko -
dze niach w funk cjo no wa niu, bez cze ka -
nia do na stęp ne go prze glą du.

OBSŁUGA
OKRESOWA

Pra wi dło wo wy ko na na ob słu ga jest
czyn ni kiem gwa ran tu ją cym sa mo cho -
do wi dłu gą ży wot ność w opty mal nym
sta nie

Z te go wzglę du Fiat opra co wał sze reg
kon tro li i in ter wen cji ob słu go wych co
20.000 ki lo me trów.

Jed nak że wszyst kie za le ce nia po da ne
w „Wy ka zie czyn no ści prze glą dów
okre so wych” nie wy czer pu ją wszyst -
kich wy ma gań sta wia nych sa mo cho do -
wi tak że w okre sie po prze dza ją cym
pierw szy prze gląd przy 20.000 ki lo me -
trów i na stęp ny mi, po mię dzy ni mi jak
i in ny mi, na le ży za wsze zwró cić szcze -
gól ną uwa gę jak na przy kład: na sys te -
ma tycz ną kon tro lę z ewen tu al nym uzu -
peł nie niem po zio mów pły nów, ci śnie -
nia w opo nach itd...
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tysiące km

Sprawdzić stan/zużycie opon i ewentualne wyregulować ciśnienie

Sprawdzić funkcjonowanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, 
awaryjnych, oświetlenia bagażnika, lamp sufitowych, schowka, lampek 
sygnalizacyjnych w zestawie wskaźników, itp.)

Sprawdzić funkcjonowanie wycieraczek spryskiwaczy szyby przedniej, 
wyregulować spryskiwacze

Sprawdzić ustawienia/ zużycie piór wycieraczek szyby przedniej/ tylnej

Sprawdzić stan i zużycie klocków hamulców tarczowych przednich

Sprawdzić stan i zużycie okładzin hamulców bębnowych tylnych

Sprawdzić wzrokowo stan: zabezpieczenia spodu nadwozia, przewodów
(wydechowych-zasilania paliwem-hamulcowych, elementów gumowych
(osłony- tuleje- złączki), przewodów giętkich układu hamulcowego i zasilania

Sprawdzić stan czystości zamków, pokrywy silnika i bagażnika, 
wyczyścić i nasmarować zespoły dźwigni

Sprawdzić wzrokowo stan paska napędu urządzeń pomocniczych

Wymienić pasek napędów różnych

Sprawdzić, wyregulować luz popychaczy (wersje 1.4 8V i 1.9 Multijet)

Sprawdzić wyregulowanie skoku dźwigni hamulca ręcznego

Sprawdzić emisję spalin/ dymienie (wersje diesel)

Sprawdzić układ zapobiegający odparowaniu paliwa

Wymienić filtr paliwa (wersje Multijet)

20 40 60 80 100 120 140 160 180

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

150 OBSŁUGA SAMOCHODU

WYKAZ CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Obsługa powinna być wykonywana co 20.000 km
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20 40 60 80 100 120 140 160 180

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

(●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

(*) Lub co 4 lata przy eksploatacji samochodu w trudnych warunkach (zimny klimat, jazda w mieście przy silniku długo pracującym na biegu jałowym,
w strefach zapylonych).
Lub co 5 lat niezależnie od przebiegu.

(O) Co 30.000 km lub 24 miesiące dla wersji Multijet
(**) Rzeczywisty okres pomiędzy wymianą oleju i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i sygnalizowany jest przy pomocy

lampki sygnalizacyjnej lub komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników (patrz rozdział „Lampki sygnalizacyjne i komunikaty“).

tysiące km

Wymienić wkład filtra powietrza (wersje benzynowe)

Wymienić wkład filtra powietrza (wersje Multijet)

Przywrócić poziom płynów (chłodzenia silnika, hamulcowego, 
spryskiwaczy, akumulatora ecc.)

Sprawdzić stan paska zębatego napędu rozrządu 
(z wyjątkiem wersji 1.3 Multijet)

Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu 
(z wyjątkiem wersji 1.3 Multijet) (*)

Wymienić świece zapłonowe (wersje benzynowe)

Sprawdzić funkcjonowanie systemów kontroli silnika 
(za pomocą gniazdka diagnostycznego)

Sprawdzić poziom oleju w mechanicznej skrzyni biegów

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju  (wersje bez DPF) (O)

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (wersje Multijet z DPF) 
(lub co 24 miesiące) (**)

Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)

Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)
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PLAN PRZEGLĄDÓW
ROCZNYCH

W sa mo cho dach o prze bie gu
rocz nym po ni żej 20.000 km (np.
oko ło 10.000 km) prze wi dzia ny
jest plam prze glą dów rocz nych za -
wie ra ją cy na stę pu ją ce czyn no ści: 

– Spraw dzić stan/zu ży cie opon i ewen -
tu al nie uzu peł nić ci śnie nie (łącz nie z ko -
łem za pa so wym).

– Spraw dzić funk cjo no wa nie świa teł
(re flek to rów, kie run kow ska zów, awa -
ryj nych, oświe tle nia ba gaż ni ka, lamp su -
fi to wych, oświe tle nia schow ka, lam pek
sy gna li za cyj nych w ze sta wie wskaź ni -
ków, itp.)

– Spraw dzić funk cjo no wa nie wy cie ra -
czek spry ski wa czy szy by przed niej, wy -
re gu lo wać spry ski wa cze.

– Spraw dzić usta wie nia/zu ży cie piór
wy cie ra czek szy by przed niej/tyl nej

– Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha -
mul ców tar czo wych przed nich.

– Spraw dzić stan i czy stość zam ka po -
kry wy sil ni ka i po kry wy ba gaż ni ka, wy -
czy ścić i na sma ro wać ze spół dźwi gni.

– Spraw dzić wzro ko wo stan: za bez -
pie cze nia spodu nad wo zia, 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  – złącz ki), prze wo dów
gięt kich ukła du ha mul co we go i za si la nia. 

– Spraw dzić stan na ła do wa nia aku mu -
la to ra.

– Spraw dzić wzro ko wo stan pa sków
na pę du urzą dzeń róż nych.

– Spraw dzić i ewen tu al nie uzu peł nić
po ziom pły nów (chło dze nia sil ni ka, ha -
mul co we go, spry ski wa czy szyb, aku mu -
la to ra itp.).

– Wy mie nić olej sil ni ko wy.

– Wy mie nić filtr ole ju sil ni ko we go.

– Wy mie nić filtr prze ciw py ło wy (gdzie
prze wi dzia no).

INTERWENCJE
DODATKOWE

Co 1.000 km lub przed długą po-
dróżą sprawdzić i ewentualnie uzupeł-
nić: poziom płynu chłodzącego silnika,
poziom płynu hamulcowego, poziom
elektrolitu w akumulatorze, poziom
płynu spryskiwaczy szyb, ciśnienie i stan
opon.

Co 3.000 km sprawdzić i ewentual-
nie uzupełnić: poziom oleju silnikowego.

Zaleca się stosowanie wyrobów FL
Selenia, przeznaczonych i wykonanych
specjalnie dla samochodów Fiat (patrz
tabela „Pojemności” w rozdziale „Da-
ne techniczne”).
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OSTRZE ŻE NIE – Olej sil ni ko wy
W przy pad ku czę ste go uży wa nia sa -

mo cho du w na stę pu ją cych szcze gól nie
trud nych wa run kach ta kich jak:
– ho lo wa nie przy cze py
– dro gi o du żym za py le niu
– krót kie i czę ste prze jaz dy (mniej niż

7-8 km) przy tem pe ra tu rze ze wnętrz -
nej po ni żej ze ra
– sil ni ku czę sto pra cu ją cym na bie gu

ja ło wym lub na dłu gich tra sach przy ma -
łych pręd ko ściach (np. ta xi, do sta wy
od drzwi do drzwi itp.). lub w przy pad -
ku dłu gie go po sto ju sa mo cho du wy mie -
niać olej sil ni ko wy czę ściej niż po da je
to Wy kaz czyn no ści prze glą dów okre -
so wych. 

OSTRZE ŻE NIE – Filtr 
po wie trza
Je że li sa mo chód jest eks plo ato wa ny

na dro gach o du żym za py le niu, filtr po -
wie trza na le ży wy mie niać czę ściej niż
po da je to „Wy kaz czyn no ści prze glą -
dów okre so wych”. W przy pad ku ja -
kich kol wiek wąt pli wo ści co do czę sto -
tli wo ści wy mian ole ju sil ni ko we go i fil -
tra po wie trza, ze wzglę du na spo sób
użyt ko wa nia sa mo cho du, zwró cić się
do ASO Fia ta.

OSTRZE ŻE NIE – Filtr 
prze ciw py ło wy

W przy pad ku eks plo ata cji sa mo cho -
du na dro gach za ku rzo nych, za py lo nych
na le ży wy mie niać filtr prze ciw py ło wy
czę ściej niż po da je to „Wy kaz czyn no -
ści prze glą dów okre so wych”; za nie -
czysz czo ny filtr po wo du je zmniej sze nie
efek tyw no ści ukła du kli ma ty za cji.

OSTRZE ŻE NIE – Aku mu la tor

Za le ca się kon tro lo wać stan aku mu la -
to ra okre so wo, zwłasz cza przed roz po -
czę ciem se zo nu zi mo we go, aby unik nąć
ewen tu al ne go za mar z nię cia elek tro li tu.
Spraw dza nie sta nu aku mu la to ra na le ży
wy ko ny wać czę ściej, gdy sa mo chód
eks plo ato wa ny jest na krót kich tra sach
lub gdy wy po sa żo ny jest w urzą dze nia
po bie ra ją ce ener gię elek trycz ną po wy -
ję ciu klu czy ka z wy łącz ni ka za pło nu,
szcze gól nie je że li urzą dze nia te za mon -
to wa ne zo sta ły po za ku pie niu sa mo -
cho du.

W przy pad ku eks plo ata cji sa mo cho -
du w kli ma cie go rą cym lub w szcze gól -
nie trud nych wa run kach spraw dzać po -
ziom elek tro li tu w sa mo cho dzie czę -
ściej, niż po da je to „Wy kaz czyn no ści
prze glą dów okre so wych”.

Prze glą dy okre so we po -
win ny być wy ko ny wa ne
wy łącz nie w ASO Fia ta.

Przed wy ko na niem ewen tu al nych
czyn no ści ob słu go wych lub drob -
nych na praw sa me mu, na le ży
upew nić się, czy po sia da my od po -
wied nie na rzę dzia, ory gi nal ne czę -
ści za mien ne Fia ta i po trzeb ne
pły ny; nie wy ko ny wać sa mo dziel -
nie tych czyn no ści, je że li się nie
ma żad ne go do świad cze nia.
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SPRAWDZENIE 
POZIOMÓW

Nie palić podczas inter-
wencji w komorze silnika:
mogą tam występować ga-

zy i pary łatwopalne, niebezpie-
czeństwo pożaru.

Uwaga, podczas napeł-
niania, nie mieszać róż-
nych typów płynów: nie są

współzmienne między sobą i mo-
gą spowodować poważne uszko-
dzenie samochodu.

1. olej silnikowy – 2. akumulator –
3. płyn hamulcowy – 4. płyn do
spryskiwaczy szyb – 5. płyn chłodzący
silnik – 6. płyn układu wspomagania
kierownicy.

F0
A

07
18

b

rys. 1 - Wersja 1.4 8V
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Uwaga, podczas napeł-
niania, nie mieszać róż-
nych typów płynów: nie są

współzmienne między sobą i mo-
gą spowodować poważne uszko-
dzenie samochodu.

Nie palić podczas inter-
wencji w komorze silnika:
mogą tam występować ga-

zy i pary łatwopalne, niebezpie-
czeństwo pożaru.

155OBSŁUGA SAMOCHODU

F0
A

07
19

b

rys. 2 - Wersja 1.9 Multijet

1. olej silnikowy – 2. akumulator- 3.
płyn hamulcowy – 4. płyn do spryski-
waczy szyb – 5. płyn chłodzący silnik
– 6. płyn układu wspomagania kie-
rownicy.
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1. olej sil ni ko wy – 2. aku mu la tor – 3.
płyn ha mul co wy – 4. płyn do spry ski -
wa czy szyb – 5. płyn chło dzą cy sil nik
– 6. płyn ukła du wspo ma ga nia kie row -
ni cy.

F0
A

03
45

b

rys. 3 - Wersja 1.3 Multijet

Nie palić podczas inter-
wencji w komorze silnika:
mogą tam występować ga-

zy i pary łatwopalne, niebezpie-
czeństwo pożaru.

Uwaga, podczas napeł-
niania, nie mieszać róż-
nych typów płynów: nie są

współzmienne między sobą i mo-
gą spowodować poważne uszko-
dzenie samochodu.
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OLEJ SILNIKOWY 
rys. 6, 7, 8

Spraw dze nie po zio mu na le ży wy ko -
nać, gdy sa mo chód stoi na po zio mym
pod ło żu, kil ka mi nut (oko ło 5) po wy -
łą cze niu sil ni ka.

Po ziom ole ju po wi nien za wie rać się
po mię dzy zna ka mi MIN i MAX na
wskaź ni ku ba gne to wym.

Od le głość mię dzy MIN i MAX od -
po wia da oko ło 1 li tro wi ole ju.

Je że li po ziom ole ju jest w po bli żu lub
po ni żej zna ku MIN, do lać olej po przez
wlew ole ju, aż osią gnie znak od nie sie -
nia MAX.

Po ziom ole ju nie mo że ni gdy prze kra -
czać zna ku MAX.

Przy go rą cym sil ni ku, za -
cho wać szcze gól ną ostroż -
ność w ko mo rze sil ni ka:

nie bez pie czeń stwo opa rzeń. Pa -
mię tać, że przy go rą cym sil ni ku
elek tro wen ty la tor mo że się na gle
włą czyć: nie bez pie czeń stwo ob ra -
żeń.

Nie uzu peł niać ole ju
o cha rak te ry sty kach in -
nych niż olej, ja ki znaj du -

je się w sil ni ku.

rys. 6 – Wer sje 1.4 8V
F0

A
05

36
b

F0
A

03
46

b

rys. 7 - Wersje 1.3 Multijet
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Zu ży ty olej sil ni ko wy i wy -
mie nio ny filtr ole ju za wie -
ra ją sub stan cje szko dli we

dla śro do wi ska. Od no śnie wy mia -
ny ole ju i fil tra ole ju za le ca my
zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra
po sia da urzą dze nia do zbie ra nia
zu ży te go ole ju i fil tra ole ju re spek -
tu jąc ochro nę śro do wi ska i nor my
praw ne.

ZU ŻY CIE OLE JU 
SIL NI KO WE GO

Mak sy mal ne zu ży cie ole ju sil ni ko we -
go wy no si orien ta cyj nie 400 gra mów
na 1000 km.

W pierw szym okre sie użyt ko wa nia sa -
mo cho du sil nik znaj du je się w fa zie do -
cie ra nia, dla te go zu ży cie ole ju sil ni ko we -
go po win no usta bi li zo wać się po prze -
je cha niu pierw szych 5000÷6000 km.

OSTRZE ŻE NIE Zu ży cie ole ju sil ni -
ko we go za le ży od sty lu jaz dy i wa run -
ków użyt ko wa nia sa mo cho du.

OSTRZE ŻE NIE Je że li pod czas re -
gu lar nej kon tro li po ziom ole ju prze kra -
cza znak MAX, zwró cić się do ASO
Fia ta w ce lu przy wró ce nia pra wi dło -
we go po zio mu ole ju w sil ni ku.

OSTRZE ŻE NIE Po do la niu lub wy -
mia nie ole ju, uru cho mić sil nik na kil ka
se kund i od cze kać kil ka mi nut po je go
wy łą cze niu, a na stęp nie spraw dzić po -
ziom ole ju.

rys. 8 – Wer sje 1.9 Mul ti jet

F0
A

02
65

b
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PŁYN UKŁADU
CHŁODZĄCEGO SILNIK 
rys. 11

W szczególnie trudnych warunkach
klimatycznych zaleca się stosować mie-
szaninę 60% PARAFLU UP i 40%
wody destylowanej.

Układ chłodzenia silnika
jest ciśnieniowy. Wymie-
nić ewentualnie korek

zbiornika wyrównawczego, na ory-
ginalny, ponieważ zastosowanie in-
nego spowoduje zmniejszenie
sprawności układu. Gdy silnik jest
gorący, nie odkręcać korka zbior-
nika wyrównawczego: niebezpie-
czeństwo oparzeń.

Poziom płynu chłodzącego powinien
być sprawdzany w zimnym silniku i za-
wierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX widocznymi na zbiorniku wy-
równawczym.

Jeżeli poziom płynu jest za niski, wlać
powoli przez wlew zbiornika miesza-
ninę 50% wody destylowanej i płynu
PARAFLU UP FL Selenia do osią-
gnięcia poziomu w pobliżu znaku
MAX.

Mieszanina PARAFLU UP i wody
destylowanej o stężeniu po 50% chro-
ni przed zamarznięciem do temperatu-
ry –35°C.

rys. 11

F0
A

02
62

b

PŁYN DO SPRYSKIWACZY
SZYBY PRZEDNIEJ/
SZYBY TYLNEJ

Aby uzupełnić poziom płynu, wyjąć
korek A-rys. 12 i wysunąć telesko-
powy wlew B, do momentu zabloko-
wania.

Używać mieszaniny wody i płynu TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35, 
w następujących procentach:

30% TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 i 70% wody w lecie, 50% TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35
i 50% wody w zimie. W przypadku
temperatur niższych od –20°C uży-
wać TUTELA PROFESSIONAL
SC 35 czystego.

rys. 12

F0
A

01
26

3b

Układ chłodzenia silnika
napełniony jest płynem za-
bezpieczonym przed za-

marzaniem PARAFLU UP. Aby
ewentualnie uzupełnić poziom
użyć płynu tego samego, którym
napełniony jest układ chłodzenia.
Płyn PARAFLU UP nie może być
mieszany z żadnym innym płynem.
Jeżeli jednak tak się stanie zwery-
fikować ten przypadek, unikając
absolutnie uruchomienia silnika 
i skontaktować się z ASO Fiata.
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Spraw dzić czy płyn w zbior ni ku znaj -
du je się na po zio mie mak sy mal nym. Je -
że li trze ba uzu peł nić po ziom pły nu za le -
ca się sto so wać pły ny ha mul co we po da -
ne w ta be li „Pły ny i sma ry” (patrz roz -
dział „Da ne tech nicz ne”). Przy otwie ra -
niu kor ka zwra cać mak sy mal na uwa gę,
aby ewen tu al ne za nie czysz cze nia nie
prze do sta ły się do zbior ni ka.

Przy uzu peł nia niu uży wać za wsze lej -
ka zin te gro wa ne go z fil trem o siat ce
mniej szej lub rów nej 0,12 mm.

rys. 14

F0
A

01
26

b

PŁYN UKŁADU
WSPOMAGANIA
KIEROWNICY rys. 13

Gdy sa mo chód stoi na pła skim pod ło -
żu, przy zim nym sil ni ku spraw dzić, czy
po ziom pły nu za wie ra się po mię dzy
zna ka mi MIN i MAX wi docz ny mi na
zbior ni ku.

Je że li olej jest go rą cy mo że prze kro -
czyć znak MAX.

Je że li ko niecz ne, uzu peł nić pły nu,
spraw dza jąc czy po sia da ta kie sa me cha -
rak te ry sty ki, jak ten, któ ry już znaj du -
je się w ukła dzie.

Nie podróżować z pu-
stym zbiornikiem płynu
do spryskiwaczy: działanie

spryskiwaczy szyb jest bardzo
ważne, ponieważ poprawia wi-
doczność.

rys. 13

F0
A

02
61

b

Uwa żać aby pły nem do
wspo ma ga nia kie row ni cy
nie po lać cie płych ele men -

tów sil ni ka: jest ła two pal ny.

Zu ży cie pły nu jest ni skie;
je że li w krót kim okre sie
cza su ko niecz ne bę dzie

uzu peł nie nie pły nu, zwró cić się do
ASO Fia ta, aby zwe ry fi ko wać
ewen tu al ne wy cie ki.

PŁYN UKŁA DU 
HA MUL CO WE GO/SPRZĘ GŁA
HY DRAU LICZ NE GO 
rys. 14-15

Spraw dzać okre so wo, czy po ziom pły -
nu w zbior ni ku znaj du je się w po bli żu
mak sy mal ne go.

Je że li trze ba uzu peł nić po ziom pły nu,
sto so wać tyl ko pły ny skla sy fi ko wa ne ja -
ko DO T4. W szcze gól no ści za le ca się
sto so wać Tu te la TOP 4, któ rym na -
peł nio no układ po raz pierw szy.

Uważać, aby płynem ha-
mulcowym, powodującym
korozję, nie polać ele-

mentów lakierowanych. Jeżeli tak
się stanie, przemyć natychmiast
to miejsce wodą.
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OSTRZEŻENIE Płyn hamulcowy
jest higroskopijny (tzn. wchłania wilgoć).
Jeżeli samochód używany jest w przede
wszystkim na obszarach o dużej wil-
gotności powietrza, płyn musi być wy-
mieniany częściej niż przewiduje to Wy-
kaz czynności przeglądów okresowych.

rys. 15

F0
A

01
27

b

Płyn hamulcowy jest żrą-
cy i powoduje korozję. W
razie przypadkowego kon-

taktu z nim przemyć natychmiast
te miejsca wodą z mydłem neu-
tralnym i dobrze spłukać. W przy-
padku przedostania się płynu do
przewodu pokarmowego natych-
miast wezwać lekarza.

Symbol π, znajdujący się
na zbiorniku, oznacza płyn
hamulcowy typu synte-

tycznego, w odróżnieniu od mi-
neralnego. Użycie płynu typu mi-
neralnego spowoduje trwałe
uszkodzenie specjalnych gumo-
wych uszczelek układu hamulco-
wego.

FILTR
PRZECIWPYŁOWY

Filtr przeciwpyłowy umieszczony jest
pod deską rozdzielczą w pobliżu tune-
lu od strony pasażera.

W przypadku eksploatacji samocho-
du na drogach zakurzonych, zapylonych
itp. należy wymieniać filtr przeciwpy-
łowy częściej niż podaje to „Wykaz
czynności przeglądów okresowych”; za-
nieczyszczony filtr powoduje zmniej-
szenie wymiany powietrza wewnątrz
samochodu.
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WYMIANA rys. 16

Odkręcić śruby A, zdjąć pokrywę 
i wyjąć element filtrujący B który na-
leży wymienić.

Wersje 1.9 Multijet

Odkręcić 3 śruby obwodowe A-rys.
18 znajdujące się na pokrywie filtra po-
wietrza, zdjąć pokrywę B-rys. 19 i wy-
jąć element filtrujący C, który należy
wymienić.

A

A

B
A

rys. 18

F0
A

01
55

b

B

C

rys. 19

F0
A

01
56

b

FILTR POWIETRZA
WYMIANA

Wersje benzynowe

Odkręcić śruby obwodowe i śruby
znajdujące się na pokrywie filtra po-
wietrza, zdjąć pokrywę A-rys. 17 i wy-
jąć element filtrujący który należy wy-
mienić.

rys. 17
F0

A
07

20
b

A

B

rys. 16

F0
A

01
50

b
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Wersje 1.3 Multijet

Odkręcić śruby D-rys. 21, wyjąć po-
krywę E i wyjąć element filtrujący, któ-
ry należy wymienić.

AKUMULATOR

Akumulator w samochodzie jest „O
ograniczonej obsłudze”: w normalnych
warunkach użycia nie wymaga uzupeł-
niania elektrolitu wodą destylowaną.

SPRAWDZENIE STANU
NAŁADOWANIA rys. 22

Do te go ce lu moż na wy ko rzy stać
wskaź nik optycz ny znaj du ją cy się na
aku mu la to rze, któ ry w za leż no ści od
sta nu na ła do wa nia zmie nia za bar wie nie.

Od nieść się do po niż szej ta be li lub ta -
blicz ki (patrz ry su nek) znaj du ją cej się
na aku mu la to rze.

rys. 21

F0
A

03
47

b

rys. 22

F0
A

05
23

b

Kolor biały jasny

Kolor 
ciemny bez strefy 
zielonej w środku

Kolor ciemny 
ze strefą zieloną 
w środku

Uzupełnić poziom elektrolitu

Niski stan naładowania
akumulatora

Prawidłowy poziom
elektrolitu i prawidłowy stan
naładowania

Zwrócić się do ASO Fiata

Doładować akumulator 
(zaleca się zwrócić się 
do ASO Fiata)

Nie wymaga żadnego
działania
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Nie pra wi dło we za mon to -
wa nie ak ce so riów elek -
trycz nych i elek tro nicz -

nych mo że spo wo do wać po waż ne
uszko dze nie sa mo cho du. 
Je że li po za ku pie niu sa mo cho du

za mie rza my za in sta lo wać do dat -
ko we ak ce so ria (za bez pie cze nie
przed kra dzie żą, ra dio te le fon,
itp.), zwró cić się do, ASO Fia ta,
któ ra za su ge ru je naj bar dziej od -
po wied nie urzą dze nie i po nad to
okre śli tak że ko niecz ność uży cia
aku mu la to ra o więk szej po jem -
no ści.

Aku mu la to ry za wie ra ją
sub stan cje bar dzo szko dli -
we dla śro do wi ska. Aby

wy mie nić aku mu la tor, zwró cić się
do ASO Fia ta, , któ ra wy po sa żo -
ne jest w urzą dze nia do uty li za cji
zu ży tych aku mu la to rów re spek tu -
jąc ochro nę śro do wi ska i prze pi -
sy praw ne.

Elek tro lit znaj du ją cy się
w aku mu la to rze po wo du -
je ko ro zję i jest tru ją cy.

Uni kać kon tak tu elek tro li tu ze
skó rą i ocza mi. Nie zbli żać się do
aku mu la to ra z otwar tym ogniem
lub źró dłem iskrze nia: nie bez pie -
czeń stwo wy bu chu i po ża ru.

WY MIA NA 
AKU MU LA TO RA

W ra zie ko niecz no ści wy mie nić aku -
mu la tor na in ny ory gi nal ny po sia da ją cy
ta kie sa me cha rak te ry sty ki.

W ra zie wy mia ny na aku mu la tor o in -
nych pa ra me trach, tra cą waż ność okre -
sy prze glą dów prze wi dzia ne w „Wy ka -
zie czyn no ści prze glą dów okre so wych”.
Przy ob słu dze ta kie go aku mu la to ra na -
le ży wziąć pod uwa gę wska za nia po da -
ne przez pro du cen ta te go aku mu la to ra.

Funk cjo no wa nie przy
zbyt ni skim po zio mie elek -
tro li tu, uszko dzi nie od wra -

cal ne aku mu la tor oraz mo że spo -
wo do wać wy buch.
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Przy ob słu dze aku mu la -
to ra lub prze by wa jąc w je -
go po bli żu, chro nić za wsze

oczy przy po mo cy oku la rów och-
ron nych.

Je że li prze wi du je się
dłuż szy po stój sa mo cho du
w wa run kach szcze gól nie

zim nych, wy mon to wać aku mu la -
tor i prze nieść w cie płe miej sce;
w prze ciw nym ra zie mo że za mar -
z nąć.

165OBSŁUGA SAMOCHODU

OSTRZE ŻE NIE Aku mu la tor prze -
trzy my wa ny w dłuż szym cza sie w sta -
nie na ła do wa nia mniej szym od 50%
(wskaź nik optycz ny za bar wio ny ciem -
no bez stre fy zie lo nej w środ ku) ule ga
za siar cze niu, zmniej sza po jem ność
i unie moż li wia uru cho mie nie sil ni ka, po -
nad to mo że za mar z nąć (mo że to na stą -
pić juz przy –10°C). 

W przy pad ku dłuż sze go po sto ju patrz
„Dłu gi po stój sa mo cho du” w roz dzia -
le „Pra wi dło we uży cie sa mo cho du”.

Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie -
rza się za in sta lo wać ak ce so ria elek -
trycz ne wy ma ga ją ce za si la nia elek trycz -
ne go w spo sób cią gły (alarm, itp.) lub
ob li cze nia bi lan su elek trycz ne go, zwró -
cić się do ASO Fia ta gdzie zo sta nie za -
pro po no wa ne naj bar dziej wła ści we
urzą dze nia sprze da wa ne przez Li ne ac -
ces so ri Fia ta, oraz zwe ry fi ko wa na in sta -
la cja elek trycz na sa mo cho du czy wy -
trzy ma zwięk szo ne ob cią że nie lub czy
nie bę dzie na le ża ło użyć aku mu la to ra
o więk szej po jem no ści. 

Po nad to, nie któ re z tych urzą dzeń cią -
gle po bie ra ją ener gię elek trycz ną tak że
przy wy łą czo nym sil ni ku, po wo du jąc
stop nio we roz ła do wa nie aku mu la to ra.

UŻYTECZNE ZALECENIA
DLA PRZEDŁUŻENIA
ŻYWOTNOŚCI
AKUMULATORA

Aby unik nąć szyb kie go roz ła do wa nia
aku mu la to ra i prze dłu żyć je go trwa łość,
na le ży prze strze gać skru pu lat nie na stę -
pu ją cych za le ceń:

– par ku jąc sa mo chód spraw dzić, czy
drzwi, po kry wy i schow ki są do kład nie
za mknię te aby unik nąć po zo sta wie nia
we wnątrz nad wo zia za pa lo nych lamp;

– wy łą czać lam py su fi to we we wnętrz -
ne: mi mo, że sa mo chód wy po sa żo ny
jest w sys tem au to ma tycz ne go wy łą cza -
nia oświe tle nia we wnętrz ne go;

– przy wy łą czo nym sil ni ku, nie po zo -
sta wiać na dłuż szy czas włą czo nych
urzą dzeń (jak np. ra dio od twa rza cza,
świa teł awa ryj nych itp.);

– przed ja ką kol wiek in ter wen cją w in -
sta la cji elek trycz nej, odłą czyć za cisk
z bie gu na ujem ne go aku mu la to ra;

– do krę cać do opo ru za ci ski na bie gu -
nach aku mu la to ra.
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CENTRALKI
ELEKTRONICZNE

Nor mal ne użyt ko wa nie sa mo cho du
nie wy ma ga prze strze ga nia spe cjal nych
za sad do ty czą cych ob słu gi cen tra lek.

W przy pad ku na pra wy in sta la cji elek -
trycz nej lub uru cha mia nia awa ryj ne go
na le ży jed nak skru pu lat nie prze strze gać
na stę pu ją cych za le ceń:

– Nie odłą czać ni gdy aku mu la to ra
od in sta la cji elek trycz nej sa mo cho du,
gdy sil nik jest uru cho mio ny.

– Odłą czać aku mu la tor od in sta la cji
elek trycz nej sa mo cho du w przy pad ku
do ła do wa nia. No wo cze sne pro stow ni -
ki mo gą wy twa rzać na pię cie prze kra -
cza ją ce 20V.

– Nie uru cha miać awa ryj nie sil ni ka
przy uży ciu pro stow ni ka, ale sto so wać
aku mu la tor do dat ko wy.

– Szcze gól nie sta ran nie łą czyć aku mu -
la tor z in sta la cją elek trycz ną sa mo cho -
du, za cho wu jąc bie gu no wość oraz
spraw dza jąc, czy po łą cze nia są wy ko na -
ne pra wi dło wo.

Maksymalny pobór
prądu przy  

Akumulator wyjętym kluczyku 
z wyłącznika zapłonu

40 Ah 24 mA

50 Ah 30 mA

60 Ah 36 mA

– Nie łą czyć i nie odłą czać złącz cen -
tra lek elek tro nicz nych, gdy klu czyk
w wy łącz ni ku za pło nu znaj du je się
w po ło że niu MAR.

– Nie spraw dzać bie gu no wo ści elek -
trycz nej przez iskrze nie zwie ra jąc prze -
wo dy.

– Odłą czać cen tral ki elek tro nicz ne
w ra zie elek trycz ne go spa wa nia nad wo -
zia. Wy mon to wy wać je w przy pad ku
tem pe ra tur więk szych niż 80°C (spe cy -
ficz ne pra ce w nad wo ziu itp.).

OSTRZE ŻE NIE Nie wła ści we za in -
sta lo wa nie ra dio od twa rza cza i sys te mu
alar mo we go mo że spo wo do wać nie -
pra wi dło we dzia ła nie cen tra lek elek tro -
nicz nych.

Zmia ny lub na pra wy in -
sta la cji elek trycz nej wy ko -
na ne nie wła ści wie, bez

uwzględ nie nia cha rak te ry styk
tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo -
wo do wać nie pra wi dło we dzia ła nie
i stwa rzać za gro że nie po ża rem.

Całkowity pobór prądu przez te urzą-
dzenia (zamontowane seryjnie lub po
zakupieniu samochodu) nie powinien
przekraczać 0,6 mA x Ah (akumulato-
ra), jak podano to w następnej tabeli:
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Opo ny po win ny być wy mie nio ne, gdy
wy so kość bież ni ka zmniej szy się do 1,6
mm. W każ dym przy pad ku prze strze -
gać norm obo wią zu ją cych w kra ju,
w któ rym się po dró żu je.

OSTRZE ŻE NIE

W mia rę moż li wo ści uni kać gwał tow -
ne go ha mo wa nia, ru sza nia itp.

Uni kać ude rzeń o chod ni ki, dziu ry
na dro gach lub prze szko dy in nej na tu -
ry. Dłu ga jaz da po dro dze o nie rów nej
na wierzch ni mo że uszko dzić opo ny.

Spraw dzać okre so wo, czy na bo kach
opon nie ma pęk nięć, wy brzu szeń lub
nie re gu lar ne go zu ży cia bież ni ka. W ta -
kim przy pad ku, zwró cić się do ASO
Fia ta.

Zbyt ni skie ci śnie nie spo -
wo du je prze grza nie i usz-
ko dze nie opo ny.

KOŁA I OPONY

CIŚNIENIE W OPONACH

Spraw dzać, co oko ło dwa ty go dnie
i przed dłu gi mi po dró ża mi, ci śnie nie
w każ dej opo nie i w do jaz do wym ko le
za pa so wym.

To spraw dze nie mu si być wy ko na ne
w opo nie w nie ob cią żo nej i zim nej.

Pod czas jaz dy ci śnie nie w opo nach
wzra sta. Je że li trze ba spraw dzić lub uzu -
peł nić ci śnie nie w na grza nej opo nie, po -
win no ono być o 0,3 ba ra więk sze
od za le ca nej war to ści.

Od no śnie pra wi dło wej war to ści ci -
śnie nia w opo nach patrz „Ko ła” w roz -
dzia le „Da ne tech nicz ne”.

Nieprawidłowe ciśnienie spowoduje
nienormalne zużycie opon rys. 22:

A - Ciśnienie normalne: bieżnik rów-
nomiernie zużyty.

B - Ciśnienie za niskie: bieżnik szcze-
gólnie zużyty na brzegach.

C - Ciśnienie za wysokie: bieżnik
szczególnie zużyty w środkowej części.

Pamiętać, że przyczep-
ność kół samochodu do
drogi zależy także od pra-

widłowego ciśnienia pompowania
w oponach.

A B C

rys. 22
F0

A
01

73
b
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Unikać jazdy przeciążonym samocho-
dem: może to spowodować poważne
uszkodzenie kół i opon.

Jeżeli przebije się opona, należy na-
tychmiast zatrzymać się i wymienić ją,
aby nie uszkodzić opony, obręczy, za-
wieszeń i układu kierowniczego.

Opo na sta rze je się tak że je że li jest
ma ło uży wa na. Pęk nię cia gu my na bież -
ni ku i bo kach są ozna ką jej sta rze nia się.
Je śli opo ny są uży wa ne dłu żej niż 6 lat,
ko niecz na jest ich kon tro la przez spe -
cja li stę, któ ry oce ni, czy mo gą być na -
dal uży wa ne. Pa mię tać tak że o sta ran -
nym skon tro lo wa niu ko ła za pa so we go.

W przy pad ku wy mia ny, mon to wać za -
wsze no we opo ny, uni kać opon nie wia -
do me go po cho dze nia.

W Fia cie Do blo sto so wa ne są opo ny
bez dęt ko we – Tu be less. W żad nym
przy pad ku nie sto so wać dę tek w tych
opo nach.

Je że li wy mie nia się opo nę, ko niecz -
na jest rów nież wy mia na za wo ru.

Aby za pew nić rów no mier ne zu ży cie
opon przed nich i tyl nych, za le ca się ich
za mia nę co 10-15 ty się cy ki lo me trów,
z tej sa mej stro ny sa mo cho du, aby nie
zmie niać kie run ku ob ro tu ko ła.

Nie za mie niać opon
na krzyż, przez prze kła da -
nie opon z le wej stro ny sa -

mo cho du na pra wą i od wrot nie.

PRZE WO DY 
GU MO WE

Prze strze gać ter mi nów kon tro li ela -
stycz nych prze wo dów gu mo wych ukła -
du ha mul co we go i ukła du za si la nia po -
da nych w „Wy ka zie czyn no ści prze glą -
dów okre so wych” w tym roz dzia le.
Ozon, wy so kie tem pe ra tu ry i dłu gi brak
pły nu w ukła dzie mo gą spo wo do wać
utwar dze nie i pęk nię cia prze wo dów
z moż li wo ścią wy cie ku pły nu. Ko niecz -
ne jest, więc ich okre so we spraw dza nie.
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Wy mia na pió ra wy cie racz ki
szy by przed niej

1) Od chy lić ra mię A -rys. 23 wy cie -
racz ki i usta wić pió ro w ta ki spo sób aby
utwo rzył się mię dzy ni mi kąt 90° w sto -
sun ku do ra mie nia.

2) Na ci snąć za czep B sprę ży ny i wy -
cią gnąć z ra mie nia A pió ro wy cie racz -
ki.

3) Za mon to wać no we pió ro wsu wa -
jąc za czep w od po wied nie gniaz -
do w ra mie niu. Spraw dzić czy się za blo -
ko wa ło.

B
A

rys. 23

F0
A

01
57

b

WYCIERACZKI 
SZYBY PRZEDNIEJ/
SZYBY TYLNEJ

PIÓRA WYCIERACZEK

Czy ścić okre so wo gu mo wą część piór
wy cie ra czek sto su jąc od po wied nie wy -
ro by; za le ca się TU TE LA PRO FE-
S SIO NAL SC 35. 

Wy mie niać za wsze pió ra wy cie ra -
czek, je że li kra wędź gu mo wa pió ra jest
zde for mo wa na lub zu ży ta. W każ dym
wy pad ku za le ca się ich wy mia nę raz
w ro ku.

Prze strze ga nie kil ku pro stych po niż -
szych za le ceń mo że za po biec uszko dze -
niu piór wy cie ra czek:

– W przy pad ku tem pe ra tu ry po ni żej
ze ra spraw dzić, czy gu mo wa część pió -
ra nie przy mar z ła do szy by. Je że li ko -
niecz ne, aby ja od blo ko wać użyć środ -
ka prze ciw za ma rza ją ce go.

Po dró żo wa nie 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.

– Usu nąć ewen tu al ny śnieg zgro ma -
dzo ny na szy bie: po za ochro ną piór wy -
cie ra czek unik nie się prze cią że nia
i prze grza nia sil nicz ka elek trycz ne go
wy cie ra czek.

– Nie uru cha miać wy cie ra czek szy by
przed niej i tyl nej, gdy szy ba jest su cha.

149-173 Doblo Lum PL 2ed  16-02-2009  9:11  Pagina 169



170 OBSŁUGA SAMOCHODU

Wymiana pióra wycieraczki
szyby tylnej

1) Od chy lić osło nę A -rys. 24 i rys.
25 i wy mon to wać ra mię wy cie racz ki
z sa mo cho du od krę ca jąc na kręt kę B
któ ra mo cu je je do sworz nia ob ro to -
we go.

2) Usta wić pra wi dło wo no we ra mię
i do krę cić na kręt kę do opo ru.

3) Opu ścić osło nę.

SPRY SKI WA CZE

Je że li spry ski wa cze nie dzia ła ją, spraw -
dzić czy jest płyn w zbior ni ku: patrz roz -
dział „Spraw dza nie po zio mów ole jów
i pły nów”.

Na stęp nie spraw dzić droż ność otwor -
ków dysz spry ski wa czy, ewen tu al nie
udroż nić je uży wa jąc szpil ki.

Stru mień pły nu rys. 26 z dy szy spry -
ski wa czy szy by przed niej usta wia się re -
gu lu jąc kie ru nek dy szy tak, aby stru -
mie nie by ły skie ro wa ne w naj wyż szy
punkt osią ga ny przez pió ra pod czas ich
ob ro tu.

A

B

rys. 24

F0
A

01
58

b

A

B

rys. 25
F0

A
01

59
b

Stru mień pły nu rys. 27 z dy szy spry -
ski wa cza usta wia się zmie nia jąc po ło że -
nie dy szy.

rys. 26

F0
A

01
60

b

rys. 27

F0
A

01
61

b
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ZA LE CE NIA DLA DO BREJ
KON SER WA CJI NAD WO ZIA

La kier

La kier nie tyl ko speł nia funk cję es te -
tycz ną, ale tak że za bez pie cza bla chę.

W przy pad ku star cia lub po ja wie nia
się głę bo kich rys, za le ca się na tych miast
wy ko na nie ko niecz nych za pra wek, aby
unik nąć po wsta nia ko ro zji.

Do za pra wek la kier ni czych uży wać tyl -
ko pro duk ty ory gi nal ne (patrz „Ta blicz -
ka iden ty fi ka cyj na la kie ru nad wo zia”
w roz dzia le „Da ne tech nicz ne”).

Nor mal na ob słu ga la kie ru po le ga na
my ciu, jej czę sto tli wość za le ży od wa -
run ków i śro do wi ska, w któ rym sa mo -
chód jest uży wa ny. Na przy kład, w stre -
fach o du żym za nie czysz cze niu at mos -
fe ry, lub, je że li prze jeż dża się dro ga mi
po sy pa ny mi so lą przed za ma rza niem
jest do brze myć sa mo chód czę ściej.

– Za sto so wa no bla chy ocyn ko wa ne
(lub wstęp nie ob ro bio ne), po sia da ją ce
wy so ką od por ność na ko ro zję.

– Spry ska no spód nad wo zia, ko mo rę
sil ni ka, wnę trza nad ko li i in ne ele men -
ty wy ro ba mi wo sko wy mi o wy so kiej
zdol no ści ochron nej.

– Spry ska no ma te ria ła mi pla stycz ny -
mi, w za leż no ści od za bez pie cze nia,
miej sca naj bar dziej na ra żo ne: pro gi,
wnę trze błot ni ków, kra wę dzie itd.;

– Uży to ele men tów skrzyn ko wych
„otwar tych”, aby unik nąć skra pla nia
i gro ma dze nia się wo dy, któ ra mo że uła -
twić po wsta wa nie ko ro zji we wnątrz
tych ele men tów.

GWA RAN CJA 
NA NAD WO ZIE 
I SPÓD NAD WO ZIA 

Ele men ty struk tu ral ne nad wo zia Fia -
ta Do ble ob ję te są gwa ran cją na per -
fo ra cję spo wo do wa ną ko ro zją, gdy wy -
two rzy się ona od we wnątrz i prze bi je
na ze wnątrz. Szcze gó ło we wa run ki
gwa ran cji po da ne są w „Książ ce gwa -
ran cyj nej”.

NADWOZIE

ZABEZPIECZENIE 
PRZED CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

Głów ny mi przy czy na mi zja wi ska ko -
ro zji są:

– za nie czysz cze nie at mos fe ry

– za so le nie i wil got ność at mos fe ry
(stre fy nad mor skie lub o bar dzo wil got -
nym kli ma cie)

– zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne.

Nie moż na tak że lek ce wa żyć ścier ne -
go dzia ła nia py łu at mos fe rycz ne go lub
pia sku uno szo ne go przez wiatr, bło ta
i tłucz nia ka mien ne go uno szo ne go
przez in ne czyn ni ki.

Fiat za sto so wał w Fia cie Do blo naj lep -
sze no wo cze sne roz wią za nia tech no lo -
gicz ne dla sku tecz nej ochro ny nad wo -
zia przed ko ro zją.

Oto głów ne z nich:

– Pro duk ty i sys te my la kie ro wa nia na -
da ją sa mo cho do wi szcze gól ną od por -
ność na ko ro zję i ście ra nie.
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De ter gen ty za nie czysz -
cza ją wo dę. My cie sa mo -
cho du po win no się od by -

wać tyl ko w miej scach przy sto so -
wa nych do gro ma dze nia i oczysz -
cza nia z pły nów uży tych do my cia.

OSTRZE ŻE NIE My cie po win no
być wy ko na ne przy zim nym sil ni ku, gdy
klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu jest us-
ta wio ny w po ło że niu STOP. Po umy -
ciu spraw dzić stan róż nych osłon i za -
bez pie czeń (kap tur ki gu mo we i róż ne
osło ny), czy nie zo sta ły wy cią gnię te lub
uszko dzo ne.

Aby umyć pra wi dło wo sa mo chód:

1) Wy mon to wać an te nę z da chu sa -
mo cho du, aby unik nąć jej uszko dze nia
pod czas my cia sa mo cho du w myj ni au -
to ma tycz nej.

2) Po lać nad wo zie stru mie niem wo -
dy o ni skim ci śnie niu.

3) Prze myć nad wo zie gąb ką roz two -
rem o sła bym stę że niu de ter gen tu, płu -
cząc czę sto gąb kę.

4) Spłu kać do brze wo dą i wy su szyć
stru mie niem po wie trza lub prze trzeć
ir chą.

Pod czas su sze nia zwra cać szcze gól -
na uwa gę na ele men ty mniej wi docz ne
jak gniaz da drzwi, po kry wa sil ni ka, na -
kład ki re flek to rów w któ rych ła two mo -
że po zo stać wo da. Za le ca się nie wsta -
wiać sa mo cho du do za mknię te go po -
miesz cze nia, ale zo sta wić go na ze -
wnątrz, aby uła twić od pa ro wa nie wo dy.

De ter gen ty za nie czysz -
cza ją wo dę. My cie sa mo -
cho du po win no się od by -

wać tyl ko w miej scach przy sto so -
wa nych do gro ma dze nia i oczysz -
cza nia z pły nów uży tych do my cia.

Ko mo ra sil ni ka

Po zi mie do kład nie umyć ko mo rę sil -
ni ka zwra ca jąc uwa gę, aby nie kie ro wać
stru mie nia wo dy bez po śred nio na cen -
tral ki elek tro nicz ne. Dla wy ko na nia tych
czyn no ści zwró cić się do wy spe cja li zo -
wa ne go warsz ta tu.

Nie myć sa mo cho du na grza ne go
przez słoń ce lub z na grza ną po kry wą
ko mo ry sil ni ka: la kier mo że zma to wieć.

Ze wnętrz ne czę ści z two rzy wa
sztucz ne go po win ny być my te w ta ki
spo sób, jak za zwy czaj my je się sa mo -
chód. 

Uni kać par ko wa nia sa mo cho du pod
drze wa mi; kro ple ży wi cy spa da ją ce
z drzew mo gą spo wo do wać zma to wie -
nie la kie ru oraz zwięk sza ją moż li wość
roz po czę cia pro ce sów ko ro zyj nych.

OSTRZE ŻE NIE Od cho dy pta ków
mu szą być na tych miast bar dzo sta ran -
nie zmy wa ne, po nie waż ich kwa so wość
jest szcze gól nie szko dli wa dla po -
wierzch ni la kie ro wa nych.

Szy by

Do czysz cze nia szyb uży wać spe cjal -
nych de ter gen tów. Sto so wać czy ste
szmat ki, aby nie po ry so wać szyb lub nie
zmie nić ich przej rzy sto ści.

OSTRZE ŻE NIE Pod czas czysz cze -
nia szy by tyl nej, na le ży zwra cać uwa gę,
aby nie uszko dzić ele men tów opo ro -
wych szy by znaj du ją cych się na jej we -
wnętrz nej po wierzch ni.
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CZYSZCZENIE SIEDZEŃ, 
TAPICERKI POKRYTEJ
TKANINAMI 

– Usu nąć kurz mięk ką szczot ką lub
od ku rza czem.

– Prze trzeć sie dze nia gąb ką za mo czo -
ną w roz two rze wo dy i neu tral ne go de -
ter gen tu.

ELE MEN TY Z TWO RZY WA
SZTUCZ NE GO

Sto so wać spe cjal ne wy ro by, aby nie
zmie nić wy glą du ele men tów.

OSTRZE ŻE NIE Nie sto so wać al -
ko ho lu lub ben zy ny do czysz cze nia szy -
by ze sta wu wskaź ni ków.

Nie po zo sta wiać bu tli ae -
ro zo lo wych w sa mo cho -
dzie. Nie bez pie czeń stwo

wy bu chu. Bu tle ae ro zo lo we nie
po win ny być pod da wa ne dzia ła niu
tem pe ra tu ry po wy żej 50°C. We -
wnątrz sa mo cho du na grza ne go
przez słoń ce tem pe ra tu ra mo że
znacz nie prze kro czyć tę war tość.

Ni gdy nie sto so wać pro -
duk tów ła two pal nych ta -
kich jak eter lub rek ty fi ko -

wa na ben zy na, do czysz cze nie we -
wnętrz nych czę ści sa mo cho du.
Ła dun ki elek tro sta tycz ne po wsta -
ją ce pod czas po cie ra nia lub czysz -
cze nia mo gą być przy czy ną po -
wsta nia po ża ru.

WNĘTRZE

Okre so wo spraw dzać, czy pod dy wa -
ni ka mi nie zbie ra się wo da (ocie ka ją ca
z bu tów, pa ra so li itp.), któ ra mo gła by
spo wo do wać ko ro zję bla chy.

KIE ROW NI CA/GAŁ KA
DŹWI GNI ZMIA NY BIE GÓW
OB SZY TE SKÓ RĄ

Czysz cze nie tych ele men tów mu si być
wy ko na ne wy łącz nie wo dą i my dłem
neu tral nym. Nie uży wać ni gdy al ko ho -
li lub pro duk tów na ba zie al ko ho lu.

Przed uży ciem pro duk tów spe cy ficz -
nych do czysz cze nia we wnątrz, spraw -
dzić uważ nie czy ta jąc in for ma cje po da -
ne na ety kie cie pro duk tu, czy nie za -
wie ra ją al ko ho lu i/lub pro duk tów na je -
go ba zie.

Je że li pod czas czysz cze nia szy by
przed niej pro duk ta mi spe cy ficz ny mi dla
szyb, kro ple te go pro duk tu spad ną
przy pad ko wo na kie row ni cę/uchwyt
dźwi gni zmia ny bie gów/ ha mu lec ręcz -
ny, ko niecz ne jest ich na tych mia sto we
usu nię cie i na stęp nie prze my cie tych
miejsc wo dą z my dłem neu tral nym.

OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku uży -
wa nia blo ka dy kie row ni cy, za le ca my
bar dzo ostroż ne jej za kła da nie, aby
unik nąć uszko dze nia skó ry na kie row -
ni cy.
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DANE IDENTYFIKACYJNE
OZNACZENIA NADWOZIA
rys. 1

Wytłoczone jest na podłodze w ka-
binie, obok siedzenia przedniego pra-
wego.

Widoczne jest po podniesieniu wy-
kładziny i zawiera:

– typ samochodu ZFA 223000;

– kolejny numer fabryczny nadwozia.

TABLICZKA ZNAMIONOWA
Z DANYMI
IDENTYFIKACYJNYMI 

Tabliczka z danymi identyfikacyjnym
A-rys. 2-3, znajduje się w komorze sil-
nika na przedniej belce poprzecznej.

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE

rys. 1

F0
A

01
63

b

rys. 2 – Wersja 1.4 8V 
F0

A
05

37
b

rys. 3 – Wersje Multijet 

F0
A

05
38

b

OZNACZENIE SILNIKA

Oznaczenie wytłoczone jest na kor-
pusie silnika, od strony skrzyni biegów
i zawiera typ i numer kolejny fabryczny.
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Ta blicz ka zna mio no wa rys. 4 za wie -
ra na stę pu ją ce da ne iden ty fi ka cyj ne:

B – Nu mer ho mo lo ga cyj ny.

C – Kod iden ty fi ka cyj ny ty pu sa mo -
cho du.

D – Ko lej ny nu mer fa brycz ny nad wo -
zia.

E – Mak sy mal ną do pusz czal ną ma sę
sa mo cho du z peł nym ob cią że niem.

F – Mak sy mal ną do pusz czal ną ma sę
sa mo cho du z peł nym ob cią że niem wraz
z przy cze pą.

G – Mak sy mal ne do pusz czal ne ob cią -
że nie pierw szej osi (przed niej).

H – Mak sy mal ne do pusz czal ne ob cią -
że nie dru giej osi (tyl nej)

I – Typ sil ni ka.

L – Kod wer sji nad wo zia.

M – Nu mer na czę ści za mien ne.

N – Pra wi dło wa war tość współ czyn -
ni ka dy mie nia (dla sil ni ków na olej na -
pę do wy).

TA BLICZ KA 
IDEN TY FI KA CYJ NA LA KIE RU
NAD WO ZIA 

Ta blicz ka rys. 5 znaj du je się na we -
wnętrz nej stro nie po kry wy sil ni ka.

Za wie ra na stę pu ją ce da ne:

A – Pro du cent la kie ru.

B – Na zwa ko lo ru.

C – Kod ko lo ru Fia ta.

D – Kod ko lo ru do za pra wek lub po -
now ne go la kie ro wa nia.

rys. 4

F0
A

07
22

b

A

B

C

D

rys. 5

F0
A

01
69

b
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KODY SILNIKÓW – WERSJE NADWOZIA

HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Silnik Kod 
silnika

1.4 8V 350A1000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXP1AAX

Cargo Dach wysoki 223ZXP1ABX

Cargo Zwiększona nośność 223WXP1AAX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXP1ABX

Cargo Zmniejszona nośność 223ZXP1AAY

Cargo Dach wysoki – Zmniejszona nośność 223ZXP1ABY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXP1AAXL

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 
– Zmniejszona nośność 223WXP1AAYL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXP1AAZ

Panorama 223AXP1A10

Panorama Dach wysoki 223AXP1A10B

Family (7 miejscowy) 223AXP1A10C

HOMOLOGACJA NA RYNKI SPECYFICZNIE

Silnik Kod 
silnika

1.4 8V 350A1000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXP1AXX

Cargo Dach wysoki 223ZXP1AXY

Cargo Zwiększona nośność 223WXP1AXX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXP1AXY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXP1AXXL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXP1AXZ

Panorama 223AXP1AXX

Panorama Dach wysoki 223AXP1AXXB

Family (7 miejscowy) 223AXP1AXXC
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HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Silnik Kod 
silnika

1.3 Multijet 199 A 2000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXN1AAX

Cargo Dach wysoki 223ZXN1ABX

Cargo Zwiększona nośność 223WXN1AAX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXN1ABX

Cargo Zmniejszona nośność 223ZXN1AAY

Cargo Dach wysoki – Zmniejszona nośność 223ZXN1ABY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXN1AAXL

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) –
Zmniejszona nośność 223WXN1AAYL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXN1AAZ

Silnik Kod
silnika

1.3 Multijet 85KM 223 A 9000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXM1AAX

Cargo Dach wysoki 223ZXM1ABX

Combinato 5 miejscowy N1 223ZXM1AAZ

Panorama 223AXM1A08D

Panorama Dach wysoki 223AXM1A08B

Family (7 miejscowy) 223AXM1A08E

HOMOLOGACJA NA RYNKI SPECYFICZNIE

Silnik Kod 
silnika

1.3 Multijet 199 A 2000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXN1AXX

Cargo Dach wysoki 223ZXN1AXY

Cargo Zwiększona nośność 223WXN1AXX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXN1AXY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXN1AXXL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXN1AXZ
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HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Silnik Kod 
silnika

1.9 Multijet 105 KM 223 B 1000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXL1AAX

Cargo Dach wysoki 223ZXL1ABX

Cargo Zwiększona nośność 223WXL1AAX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXL1ABX

Cargo Zmniejszona nośność 223ZXL1AAY

Cargo Dach wysoki – Zmniejszona nośność 223ZXL1ABY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXL1AAXL

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) –
Zmniejszona nośność 223WXL1AAYL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXL1AAZ

Panorama 223AXL1AA07

Silnik Kod 
silnika

1.9 Multijet 100 KM 223 B 2000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXR1AAX

Cargo Dach wysoki 223ZXR1ABX

Cargo Zwiększona nośność 223WXR1AAX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXR1ABX

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXR1AAXL

HOMOLOGACJA NA RYNKI SPECYFICZNIE

Silnik Kod 
silnika

1.9 Multijet 105 KM 223 B 1000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXL1AXX

Cargo Dach wysoki 223ZXL1AXY

Cargo Zwiększona nośność 223WXL1AXX

Cargo Dach wysoki – Zwiększona nośność 223WXL1AXY

Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223WXL1AXXL

Combinato 5 miejscowy N1 223WXL1AXZ

Panorama 223AXL1AXX
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HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Silnik Kod 
silnika

1.9 Multijet 120 KM 186 A 9000

Wersje Kod 
nadwozia

Cargo 223ZXH1AAX
Cargo Dach wysoki 223ZXH1ABX
Cargo Maxi (długi rozstaw osi) 223ZXH1AAXL
Combinato 5 miejscowy N1 223ZXH1AAZ
Panorama 223AXH1A06
Panorama Dach wysoki 223AXH1A06B
Family (7 miejscowy) 223AXH1A06C

SILNIK

OPIS OGÓLNY 1.4 8V

Kod typu 350A1000

Cykl Otto

Ilość i położenie cylindrów 4 w rzędzie

Średnica i skok tłoków mm 72,0 x 84

Całkowita pojemność cm3 1368

Stopień sprężania 11,1 : 1

Moc maksymalna (CEE):
kW 57
KM 77

przy prędkości obrotowej obr/min 6000

Moment maksymalny (CEE):
Nm 115
kgm 11,7

przy prędkości obrotowej obr/min 3000

Świece zapłonowe NGK ZKR7A - 10

Paliwo Benzyna zielona 
bezołowiowa 

o LO 95
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OPIS OGÓLNY

Kod typu

Cykl

Ilość i układ cylindrów

Średnica i skok tłoków mm

Całkowita pojemność cm3

Stopień sprężania

Moc maksymalna (CEE):
kW
KM 

przy prędkości obrotowej obr/min

Moment maksymalny (CEE):
Nm 

kGm 
przy prędkości obrotowej obr/min

Paliwo

(*) Dla rynków specyficznych gdzie przewidziano
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1.3 Multijet
75 KM

199 A2 000

Diesel

4 w rzędzie

69,6 x 82

1248

17,6 : 1

55
75

4000

190
19,4
1750

Olej napędowy

1.9 Multijet
100 KM*

223 B2 000

Diesel

4 w rzędzie

82,0 x 90,4

1910

18,0 : 1

74
100
4000

200
20,4
1750

Olej napędowy

1.9 Multijet
105 KM

223 B1 000

Diesel

4 w rzędzie

82,0 x 90,4

1910

18,0 : 1

77
105
4000

200
20,4
1750

Olej napędowy

1.3 Multijet
85 KM

223 A9 000

Diesel

4 w rzędzie

69,6 x 82

1248

17,6 : 1

62
85

4000

200
20,4
1750

Olej napędowy

1.9 Multijet
120 KM

186 A9 000

Diesel

4 w rzędzie

82,0 x 90,4

1910

18,0 : 1

88
120
4000

200
20,4
1750

Olej napędowy
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Zmia ny lub na pra wy ukła -
du za si la nia wy ko na ne nie -
wła ści wie, bez uwzględ nie -

nia cha rak te ry styk tech nicz nych
ukła du, mo gą spo wo do wać uszko -
dze nia w funk cjo no wa niu z ry zy -
kiem po ża ru.

ZASILANIE ZAPŁON

Wersje benzynowe

Wtrysk elektroniczny Multipoint, se-
kwencyjny, fazowy zintegrowany z za-
płonem, system returnless.

ZASILANIE ZAPŁON

Wersje Multijet

Wtrysk bezpośredni Multijet “Com-
mon Rail” sterowany elektronicznie z
turbosprężarką i intercooler.

ŚWIECE
ZAPŁONOWE

Stan i czystość świec zapłonowych są
bardzo ważne dla osiągów silnika i emi-
sji zanieczyszczeń.

Wygląd świecy, badanej przez specja-
listę jest źródłem informacji przy dia-
gnozowaniu usterek, nawet jeżeli wy-
stępują one poza układem zapłonowym.
Gdy silnik pracuje nieprawidłowo,
sprawdzić świece zapłonowe w  ASO
Fiata.

Świe ce za pło no we na le ży
wy mie niać zgod nie z ter -
mi na mi po da ny mi w „Wy -

ka zie czyn no ści prze glą dów okre -
so wych”. Sto so wać wy łącz nie świe -
ce wy ma ga ne go ty pu: je że li war -
tość ciepl na świe cy jest nie od po -
wied nia lub je że li świe ca nie gwa -
ran tu je prze wi dzia nej trwa ło ści,
mo gą wy stą pić uster ki.

181DANE TECHNICZNE
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182 DANE TECHNICZNE

PRZENIESIENIE
NAPĘDU

SPRZĘGŁO

Sterowane hydraulicznie zewnętrznie
samoregulacyjne.

SKRZYNIA BIEGÓW  

Pięć bie gów do przo du plus bieg
wstecz ny z syn chro ni za to ra mi dla włą -
cza nia bie gów do jaz dy do przo du.

Prze kład nia głów na i me cha nizm róż -
ni co wy wbu do wa ne w skrzy nię bie gów.

Prze nie sie nie na pę du na przed nie ko -
ła przez pół osie po łą czo ne z me cha ni -
zmem róż ni co wym i z ko ła mi za po mo -
cą prze gu bów ho mo ki ne tycz nych.

HAMULCE

HAMULEC ZASADNICZY 
I POSTOJOWY

Przed nie: 

– tar czo we z za ci ska mi ty pu pły wa ją -
ce go, sa mo chło dzo ne.

Tyl ne:

– bęb no we ze szczę ka mi ha mul co wy -
mi sa mo cen tru ją cy mi.

Ste ro wa ny ob wo da mi hy drau licz ny mi
na krzyż.

Ser wo ha mu lec pod ci śnie nio wy.

Układ ABS z 4 czuj ni ka mi z EBD.

Od zysk au to ma tycz ny lu zu przy zu ży -
wa niu się okła dzin.

W wer sjach bez urzą dze nia ABS ko -
rek tor ha mo wa nia dzia ła ją cy na ob wód
hy drau licz ny ha mul ców tyl nych w funk -
cji ob cią że nia osi tyl nej.

HAMULEC RĘCZNY

Sterowany dźwignią ręcznie, działają-
cy mechanicznie na szczęki hamulcowe
kół tylnych.

ZAWIESZENIA

PRZEDNIE

Nie za leż ne, ty pu Mc Pher son z wa ha -
cza mi sta lo wy mi mo co wa ny mi do do -
dat ko wej bel ki po przecz nej.

Sprę ży ny śru bo we i sta bi li za tor.

Amor ty za to ry hy drau licz ne te le sko -
po we, po dwój ne go dzia ła nia.

TYL NE

Most sztyw ny z re so ra mi.

Amor ty za to ry hy drau licz ne te le sko -
po we, po dwój ne go dzia ła nia.

Drą żek skręt ny w wer sjach Fiat Do -
blo dla Trans por tu Osób.
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183DANE TECHNICZNE

UKŁAD
KIEROWNICZY

Kierownica absorbująca energię. 
Kolumna kierownicy z przegubami ab-

sorbująca energię.
Przekładnia kierownicza zębatkowa z

zębnikiem i listwą zębatą o smarowa-
ną smarem stałym. 
Przeguby smarowane smarem stałym.
Minimalna średnica skrętu pomiędzy

kra-wężnikami: 10,5 metra (średnia
między różnymi wersjami), 11,8 m dla
wersji Furgon o Zwiększonym rozsta-
wie osi

STRUKTURA
NADWOZIA

Samonośne nadwozie z drzwiami wy-
posażonymi w elementy strukturalne,
wielowarstwowe o wysokiej wytrzy-
małości, progresywnie pochłaniające
energię w razie zderzenia. 
Drążki wzdłużne w drzwiach zwięk-

szają bezpieczeństwo w razie zderzenia
bocznego oraz w usztywniają kabinę w
razie zderzenia czołowego.

Przód i tył nadwozia są skonstruowa-
ne i skręcane w taki sposób, że w ra-
zie zderzenia przy małej prędkości ule-
gają odkształceniu nie wymagającemu
kosztownych napraw.

KOŁA

OBRĘCZE I OPONY

Obręcze z blachy stalowej lub ze sto-
pu lekkiego.

Opony bezdętkowe tubeless radialne.

W Wyciągu ze świadectwa homolo-
gacji podane są wszystkie opony ho-
mologowane.

OSTRZEŻENIEW przypadku
ewentualnych rozbieżności pomiędzy
danymi w „Instrukcji obsługi” a Wycią-
giem ze świadectwa homologacji nale-
ży wziąć pod uwagę wyłącznie te przed-
stawione w tym ostatnim.

Aby zapewnić bezpieczną jazdę nie-
zbędne jest, aby samochód wyposażo-
ny był w opony tej samej marki i tego
samego typu na wszystkich kołach.

OSTRZEŻENIEW oponach bez-
dętkowych Tubeless nie stosować dę-
tek.

Nie mocować kół z obręczami wyko-
nanymi ze stopów lekkich śrubami
przewidzianymi dla kół z obręczami sta-
lowymi i odwrotnie. Aby dobrać od-
powiednie śruby dla różnego rodzaju
obręczy patrz „Jeżeli przebije się opo-
na„ w rozdziale „W razie awarii“.

KOŁO ZAPASOWE

Obręcz ze stali tłoczonej.

Opona bezdętkowa Tubeless.

ŁAŃCUCHY
PRZECIWPOŚLIZGOWE

Uży wać wy łącz nie łań cu chów o zmniej -
szo nych wy mia rach patrz roz dział „Łań -
cu chy śnie go we”.

USTAWIENIE KÓŁ

Zbieżność kół przednich mierzona po-
między obręczami: 0 ± 1 mm.

Wartości odnoszą się do samocho-
du gotowego do jazdy.
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184 DANE TECHNICZNE

PRAWIDŁOWY ODCZYT 
OZNACZENIA OPONY

Poniżej podajemy wskazówki dla pra-
widłowego odczytania wytłoczonych
oznaczeń występujących na oponach.

Wskaźnik prędkości
maksymalnej

Q = do 160 km/h.

R = do 170 km/h.

S = do 180 km/h.

T = do 190 km/h.

U = do 200 km/h.

H = do 210 km/h.

V = do 240 km/h.

Wskaźnik prędkości
maksymalnej dla opon
zimowych

Q M+S = do 160 km/h

T M+S = do 190 km/h

H M+S = do 240 km/h

PRAWIDŁOWY ODCZYT  
OZNACZENIA OBRĘCZY

Poniżej podajemy wskazówki dla pra-
widłowego odczytania wytłoczonych
oznaczeń występujących na obręczach.

Przykład : 185/65 R 15 88 T

185 = Szerokość nominalna (S, odle-
głość w mm pomiędzy boka-
mi).

65 = Stosunek wysokość/szerokość
(H/S w procentach).

R = Opona radialna.

15 = Średnica obręczy w calach (Ø).

88 = Wskaźnik obciążenia (przeno-
szonego).

T = Wskaźnik prędkości maksy-
malnej.

Przykład : 51/2J x 15 H2

51/2 = szerokość obręczy w calach (1)

J = profil krawędzi (występ boczny,
na którym powinno opierać się
obrzeże opony) (2)

15 = średnica osadzenia w calach
(odpowiada średnicy osadzenia
opony, która ma być monto-
wana) (3 = Ø)

H2 = kształt i ilość “wrębów” (wy-
stęp na obwodzie, który utrzy-
muje w gnieździe obrzeże opo-
ny bezdętkowej na obręczy

rys. 6
F0

A
02

57
b
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Wersja Obręcz Obręcz Opona Wymiar minimalny Opona Koło
ze stali ze stopu pierwsze alternatywnie zimowe zapasowe

z wyposażenia adaptowane(**) (*)

Transport osób 5,5 J x 15H2-ET32 5,5 J x 15H2-ET32 185/65 R15 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88Q (M+S) 125/80 R15 95M

Family (7 miejscowy) 5,5 J x 15H2-ET32 5,5 J x 15H2-ET32 185/65 R15 92T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88Q (M+S) –

Cargo 5,5 J x 15H2-ET32 5,5 J x 15H2-ET32 185/65 R15 92T 175/75 R14 C99/98T 185/65 R15 92Q (M+S) –
nośność standardowa/ (lub EXTRA LOAD 175/70 R14 C95/93T
Combi N1 lub Reinforced)

Cargo nośność 5,5 J x 14H2-ET32 5,5 J x 14H2-ET32 175/75 R14 C99/98T 175/70 R14 C95/93T 175/75 R14 C99/98 Q (M+S) –
powiększona/ Długi 
rozstaw osi/ Combi N1
(gdzie przewidziano)

Transport osób 5,5 J x 14H2-ET32 5,5 J x 14H2-ET32 175/70 R14 C95/93S 175/70 R14 88T 175/70 R14 88 Q (M+S) –
Natural Power

Cargo Natural Power 5,5 J x 14H2-ET32 5,5 J x 14H2-ET32 175/70 R14 C95/93S – – –

(*) Dopuszczalne są wskaźniki prędkości i wskaźniki ładowności większe od podanych
(**) W przypadku wymiany opon zalecamy stosowanie opon o wskaźnikach obciążenia i prędkości takich samych lub wyższych od wskaźników opon z pierwszego wyposażenia.

185DANE TECHNICZNE

CIŚNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)

Wersja Wymiar Obciążenie średnie Obciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył

Transport osób 185/65 R15 88T 2,3 (*) 2,3 (*) 2,3 2,7

Family (7 miejscowy) 185/65 R15 92T 2,3 2,7 2,3 2,7

Cargo o nośności standardowej/Combi N1 185/65 R15 92T 2,3 2,7 2,3 2,7

Cargo o nośności powiększonej/
Długi rozstaw osi 175/75 R14 C99/98T 3,0 3,5 3,0 3,5

Combi N1o nośności powiększonej 175/75 R14 C99/98T 2,8 3,0 3,0 3,5

Transport osób Natural Power 175/70 R14 C95/93S 2,6 3,0 2,6 3,0

Cargo Natural Power 175/70 R14 C95/93S 2,8 3,5 2,8 3,5

W oponach nagrzanych wartość ciśnienia powinna być większa o + 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartości.  Sprawdzać ponownie prawidłową wartość w oponie zimnej.
(*) Do 3 osób + 50 kg.
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OSIĄGI

Prędkość maksymalna po pierwszym
okresie używania samochodu w km/h: 

1.4 ...................................................... 148

1.4 dach wysoki ............................ 145

1.4 7 miejscowy ........................ 145

1.3 Multijet 75 KM .................... 146

1.3 Multijet 85 KM .................... 153

1.3 Multijet 85 KM
dach wysoki.................................... 150 

1.3 Multijet 85 KM
7 miejscowy.................................... 150

1.9 Multijet 100/105 KM ........ 168

1.9 Multijet 120 KM ................ 175 

1.9 Multijet 120 KM
dach wysoki .................................. 172 

1.9 Multijet 120 KM 
7 miejscowy .................................. 172 

WYMIARY

rys. 6

F0
A

07
21

b

Wymiary podane są w mm.
Wysokość odnosi się do samochodu

nieobciążonego.
Pojemność bagażnika samochodu nie-

obciążonego (wersje Fiat Doble Car-
go): 3,2 m3.

Pojemność bagażnika (wersje Fiat Do-
ble do Transportu Osób) samochodu
nieobciążonego: 
– w warunkach normalnych 750 dm3;
– z ławką tylną całkowicie złożoną

3000 dm3.
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A

B

C

D

E

F (*)

G (*)

H

I

L

M

(*) W zależności od wymiaru obręczy, możliwe są niewielkie zmiany wymiaru.

Wymiary Fiat Doblo 
Combi

833

2583

837

4253

2332

1818

1514

1505

1722

454

2591

Fiat Doblo
Transport Osób

Dach wysoki

833

2583

837

4253

–

2073

1514

1505

1722

454

2591

Fiat Doblo 
Transport Osób

833

2583

837

4253

2332

1818

1514

1505

1722

454

2591

833

2963

837

4633

–

1817

1514

1505

1722

454

2591

Fiat Doblo Cargo
Długi rozstaw osi

Fiat Doblo Cargo
Krótki rozstaw osi 

Dach wysoki

Fiat Doblo Cargo
Krótki

rozstaw osi

833

2583

837

4253

–

2086

1514

1505

1722

454

2591

833

2583

837

4253

2345

1831

1514

1505

1722

454

2591
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MASY

Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

▼ Na ryn ki spe cy ficz ne, gdzie prze wi dzia no.

1.4 8V

1190

730

1010
1150
1920

1000
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1270

730

1010
1150
2000

1200
500

100

60

1.9 100▼/105 KM
Multijet

1280

730

1010
1150
2010

1300
500

100

60

1.3 85 KM
Multijet

1290

730

1010
1150
2020

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1300

730

1010
1150
2030

1300
500

100

60

Masa bez obciążenia (z wszystkimi 
płynami, zbiornik paliwa 
napełniony w 90% i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*)
razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem:
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi – Zwiększona nośność

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji
zmniej sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

▼ Na ryn ki spe cy ficz ne, gdzie prze wi dzia no

1.4 8V

1190

850

1010
1270
2040

1000
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1270

850

1010
1270
2120

1200
500

100

60

1.9 100▼/105 KM
Multijet

1280

850

1010
1270
2130

1300
500

100

60

189DANE TECHNICZNE

Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik paliwa napełniony w 90%
i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi – Dach wysoki

1.4 8V

1210

730

1010
1150
1940

1000
500

–

60

1.3 75 KM
Multijet

1290

730

1010
1150
2020

1200
500

–

60

1.9 100▼/105 KM
Multijet

1300

730

1010
1150
2030

1300
500

–

60

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

▼ Na ryn ki spe cy ficz ne, gdzie prze wi dzia no

1.3 85 KM
Multijet

1310

710

1010
1150
2020

1300
500

–

60

1.9 120 KM
Multijet

1320

710

1010
1150
2030

1300
500

–

60

Masa bez obciążenia (z wszystkimi 
płynami, zbiornik paliwa 
napełniony w 90% i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem  
z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi – Dach wysoki – Zwiększona nośność

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

▼ Na ryn ki spe cy ficz ne, gdzie prze wi dzia no

1.4 8V

1210

850

1010
1270
2060

1000
500

–

60

1.3 75 KM
Multijet

1290

850

1010
1270
2140

1200
500

–

60

1.9 100▼/105 KM
Multijet

1300

850

1010
1270
2150

1300
500

–

60
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Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik paliwa napełniony w 90%  
i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik 
paliwa napełniony w 90% 
i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem 
z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)

192 DANE TECHNICZNE

Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Długi rozstaw osi

(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza
się obciążenie użytkowe, respektować obciążenia maksymalne dopuszczalne.
(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi, dopuszczalnymi obciążeniami.
▼ Na rynki specyficzne, gdzie przewidziano

1.4 8V

1240

850

1010
1270
2090

1000
500

100

60

1.9 100▼/105 KM
Multijet

1330

850

1010
1270
2180

1300
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1320

850

1010
1270
2170

1200
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1350

730

1010
1150
2080

1300
500

100

60
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Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi – Zwiększona nośność (gdzie przewidziano)

(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza
się obciążenie użytkowe, respektować obciążenia maksymalne dopuszczalne.
(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi, dopuszczalnymi obciążeniami.

1.4 8V

1190

570

1010
1150
1760

1000
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1270

570

1010
1150
1840

1200
500

100

60

1.3 85 KM
Multijet

1290

570

1010
1150
1860

1300
500

100

60

1.9 105 KM
Multijet

1280

570

1010
1150
1850

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1300

570

1010
1150
1870

1300
500

100

60

193DANE TECHNICZNE

Masa bez obciążenia (z wszystkimi  
płynami, zbiornik paliwa napełniony  
w 90% i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem 
z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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194 DANE TECHNICZNE

Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Krótki rozstaw osi – Dach wysoki –
Zwiększona nośność (gdzie przewidziano)

(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji
zmniejsza się obciążenie użytkowe, respektować obciążenia maksymalne dopuszczalne.

(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi, dopuszczalnymi obciążeniami .

1.4 8V

1210

570

1010
1150
1780

1000
500

–

60

1.3 75 KM
Multijet

1290

570

1010
1150
1860

1200
500

–

60

1.3 85 KM
Multijet

1310

570

1010
1150
1880

1300
500

–

60

1.9 105 KM
Multijet

1300

570

1010
1150
1870

1300
500

–

60

1.9 120 KM
Multijet

1320

570

1010
1150
1890

1300
500

–

60

Masa bez obciążenia (z wszystkimi 
płynami, zbiornik paliwa napełniony 
w 90% i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) 
razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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Masy (kg) – Wersje Fiat Doblo Cargo – Długi rozstaw osi – Zmniejszona nośność (gdzie przewidziano)

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

195DANE TECHNICZNE

1.4 8V

1240

570

1010
1270
1810

1000
500

100

60

1.9 105 KM
Multijet

1330

570

1010
1270
1900

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1350

570

1010
1150
1920

1300
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1320

570

1010
1270
1890

1200
500

100

60

Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, 
zbiornik paliwa napełniony w 90% i 
bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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196 DANE TECHNICZNE

Masy (kg) - Wersje Fiat Doblo Cargo do Transportu osób

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

1.4 8V

1230

5 osób+225

1010
1085
1830

1000
500

100

60

1.9 105 KM
Multijet

1320

5 osób+225

1010
1085
1920

1300
500

100

60

1.3 85 KM
Multijet

1330

5 osób+225

1010
1085
1930

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1340

5 osób+225

1010
1085
1940

1300
500

100

60

Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, 
zbiornik paliwa napełniony w 90% i 
bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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197DANE TECHNICZNE

Masy (kg) - Wersje Fiat Doblo Cargo do Transportu osób - Dach wysoki

(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji
zmniejsza się obciążenie użytkowe, respektować obciążenia maksymalne dopuszczalne.

(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi, dopuszczalnymi obciążeniami.

1.4 8V

1250

5 osób+225

1010
1085
1850

1000
500

–

60

1.9 120 KM
Multijet

1360

5 osób+225

1010
1085
1960

1300
500

–

60

1.3 85 KM
Multijet

1350

5 osób+225

1010
1085
1950

1300
500

–

60

Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik paliwa napełniony w 90% 
i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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198 DANE TECHNICZNE

Ma sy (kg) – Wer sje Fiat Do blo Car go do Trans por tu osób – 7 miej sco we

(*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (ha ka do ho lo wa nia przy cze py itd.) ma sa sa mo cho du zwięk sza się i w kon se kwen cji zmniej -
sza się ob cią że nie użyt ko we, re spek to wać ob cią że nia mak sy mal ne do pusz czal ne.

(**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej
zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi.

1.4 8V

1320

7 osób+75

1010
1100
1920

1000
500

–

60

1.9 120 KM
Multijet

1430

7 osób+75

1010
1100
2030

1300
500

–

60

1.3 75 KM
Multijet

1420

7 osób+75

1010
1100
2020

1300
500

–

60

Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik paliwa napełniony w 90%
i bez opcji)

Obciążenie użytkowe (*) razem z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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199DANE TECHNICZNE

Ma sy (kg) – Wer sje Fiat Do blo Com bi N 1

(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (haka do holowania przyczepy itd.) masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji
zmniejsza się obciążenie użytkowe, respektować obciążenia maksymalne dopuszczalne.

(**) Obciążenia, których nie wolno przekraczać. Użytkownik odpowiedzialny jest za rozłożenie bagażu w bagażniku lub na powierzchni ładunkowej
zgodnie z maksymalnymi, dopuszczalnymi obciążeniami.

1.4 8V

1240

680

1010
1150
1920

1000
500

100

60

1.3 85 KM
Multijet

1340

680

1010
1150
2020

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1330

680

1010
1150
2010

1300
500

100

60

1.9 120 KM
Multijet

1350

680

1010
1150
2030

1300
500

100

60

1.3 75 KM
Multijet

1320

680

1010
1150
2000

1200
500

100

60

Masa bez obciążenia 
(z wszystkimi płynami, zbiornik 
paliwa napełniony w 90% 
i bez opcji) 

Obciążenie użytkowe (*) razem 
z kierowcą:

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (**)
– osi przedniej:
– osi tylnej:
– całkowite:

Obciążenia holowane:
– przyczepa z hamulcem
– przyczepa bez hamulca

Maksymalne obciążenie dachu

Maksymalne obciążenie kuli haka 
(przyczepa z hamulcem)
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200 DANE TECHNICZNE

POJEMNOŚCI

(▲) W szczególnie trudnych warunkach klimatycznych zaleca się stosować mieszankę 60% PARAFLU UP i 40% wody zdemineralizowanej.

(❒) W warunkach klimatycznych szczególnie zimnych zaleca się stosować olej silnikowy SELENIA MULTIPOWER.

Zalecane paliwa
Zalecane produkty

Benzyna Super bezołowiowa o liczbie
oktanowej nie mniejszej od 95.

Roztwór wody destylowanej 
i płynu PARAFLU UP do 50% (▲)

SELENIA 20K (❒)

TUTELA CAR ZC 75 SYNTH

TUTELA GI/E

TUTELA TOP4

TUTELA TOP4

Roztwór wody i płynu TUTELA
PROFESSIONAL SC 35

Zbiornik paliwa:
wraz z rezerwą:

Układ chłodzenia 
silnika:

Miska olejowa silnika:
Miska olejowa silnika i filtr:

Skrzynia biegów manualna:

Wspomaganie hydrauliczne kierownicy

Hydrauliczne obwody hamulcowe
przedni i tylny:

Układ hydrauliczny hamulców
z urządzeniem zapobiegającym 
blokowaniu kół ABS:

Zbiornik płynu spryskiwaczy szyby 
przedniej i szyby tylnej: 

1.4
litry kg

60 –
5 - 7 –

7 –

2,4 2,1
2,6 2,25

1,98 1,8

1,3 1,2

0,5 –

0,55 –

7 _
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201DANE TECHNICZNE

(▲) W szczególnie trudnych warunkach klimatycznych zaleca się stosować mieszankę 60% PARAFLU UP i 40% wody zdemineralizowanej.

Zbiornik paliwa:
wraz z rezerwą:

Układ chłodzenia 
silnika:

Miska olejowa silnika:
Miska olejowa silnika i filtr:

Skrzynia biegów manualna:

Wspomaganie hydrauliczne 
kierownicy

Hydrauliczne obwody 
hamulcowe przedni i tylny:

Układ hydrauliczny hamulców 
z urządzeniem zapobiegającym 
blokowaniu kół ABS:

Zbiornik płynu spryskiwaczy 
szyby przedniej 
i szyby tylnej: 

Wymagane paliwa
Oryginalne produkty

Olej napędowy autoryzowany 
(Specyfikacja EN590)

Roztwór wody destylowane
i płynu PARAFLU UP do 50% (▲)

SELENIA WR

TUTELA CAR TECHNICS

TUTELA GI/E

TUTELA TOP4

TUTELA TOP4

ROZTWÓR WODY I PŁYNU
TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35

1.3 Multijet
litry kg

60 –
5 – 7 –

6,5 –

3,0 2,6
3,2 2,8

1,98 1,8

1,3 1,2

0,5 –

0,55 –

7 –

1.9 Multijet
litry kg

60 –
5 – 7 –

6,5 –

4,0 3,5
4,3 3,7

1,98 1,8

1,3 1,2

0,5 –

0,55 –

7 –
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202 DANE TECHNICZNE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

ZALECANE PRODUKTY I ICH CHARAKTERYSTYKI

W warunkach klimatycznych szczególnie trudnych zwrócić się do ASO Fiata odnośnie zastosowania produktów z grupy Selenia.
Dla silników diesel, w przypadku awaryjnym gdzie nie są dostępne produkty oryginalne, akceptowalne są oleje z osiągami minimalnymi ACEA B4; w tym przy-
padku nie są gwarantowane optymalne osiągi silnika i jeżeli wystąpią trudności z możliwością wymiany oleju zwrócić się do ASO Fiata.
Użycie produktów z charakterystykami gorszymi od ACEA B4 - SAE 5W-40 dla silników Diesel, może spowodować uszkodzenia silnika nie objęte gwarancją.

Stosowanie

Oleje
do silników 
benzynowych (*)

Oleje
do silników CNG

Oleje do silników 
na olej napędowy

Charakterystyka jakościowa smarów i płynów
dla prawidłowego funkcjonowania samochodu

Olej na bazie syntetycznej o lepkości 
SAE 10W-40  ACEA A3 
Kwalifikacja FIAT 9.555535-G2

Olej na bazie syntetycznej o lepkości 
SAE 5W-30 ACEA A1
Kwalifikacja FIAT 9.555535-G1

Olej na bazie syntetycznej o lepkości SAE 5W-40
Kwalifikacja FIAT 9.55535-N2

Smary i płyny
oryginalne

SELENIA 20K
Contractual Technical 
Reference N°F405.N04

SELENIA 
MULTIPOWER
Contractual Technical 
Reference N°F315.B04 

SELENIA 
WR DIESEL

Zastosowanie
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203DANE TECHNICZNE

Stosowanie

Oleje i smary do 
przeniesienia napędu 

Płyn hamulcowy

Ochronny do chłodnici

Dodatek do paliwa

Płyn do spryskiwaczy szyb
i spryskiwacza szyby tylnej

Zastosowanie

Mechaniczne skrzynie
biegów i dyferencjały
mechaniczne

Wspomaganie
hydrauliczne kierownicy

Przeguby 
homokinetyczne
od strony koła

Przeguby homokinetycz-
ne od strony mechan-
izmu różnicowego

Hamulce hydrauliczne i
sterowanie 
hydrauliczne sprzęgła

Układ chłodzenia.
Stosować procentowo:
50% wody
50% Paraflu UP

Do mieszania z olejem
napędowym
(25cc na 10 litrów)

Do u�ycia czysty
lub rozcieńczony w
układach wycieraczek
spryskiwaczy szyb

Charakterystyka jakościowa smarów i płynów
dla prawidłowego funkcjonowania samochodu

Olej syntetyczny o lepkości SAE 75W-85.
Kwalifikacja FIAT 9.55550-MX3

Olej do przeniesienia napędów automatycznych
Przewyższa specyfikację "ATF DEXRON III"
Kwalifikacja FIAT 9.55550-AG2

Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, 
dla wysokich temperatur użycia, Gęstość NLGI 1-2
Kwalifikacja FIAT 9.55580

Smar specyficzny dla przegubów homokinetycznych 
o niskim współczynniku tarcia, Gęstość NLGI 0-1
Kwalifikacja FIAT 9.55580

Płyn syntetyczny do układów hamulcowych i sprzęgieł 
Przewyższa specyfikacje: FMVSS nr 116 DOT 4,  ISO 4925,
SAE J 1704 
Kwalifikacja FIAT 9.55597

Ochronny o działaniu zapobiegającym zamarazaniu koloru
czerwonego na bazie glikolu jednoetylowego nie korozyjny z
związkami organicznymi 
Przewyższa specyfikację CUNA NC 956-16, ASTM D 3306
Kwalifikacja FIAT 9.55523

Dodatek o działaniu zapobiegającym zamarzaniu do oleju
napędowego o działaniu ochronnym do silników Diesel

Mieszanina alkoholi i środków powierzchniowo czynnych
CUNA NC 956-11
Kwalifikacja FIAT  9.55522

Smary i płyny
oryginalne

TUTELA CAR
TECHNYX
Contractual Technical 
Reference N°F010.B05 

TUTELA GI/E
Contractual Technical 
Reference N°F001.C94 

TUTELA ALL STAR
Contractual Technical 
Reference N°F702.G07  

TUTELA STAR 700
Contractual Technical 
Reference N°F701.C07

TUTELA TOP 4
Contractual Technical 
Reference N°F001.A93

PARAFLU UP
Contractual Technical 
Reference N°F101.M01

TUTELA DIESEL ART
Contractual Technical 
Reference N°F101.M01  

TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
Contractual Technical 
Reference N°F201.D02  

OSTRZEŻENIE Nie uzupełniać lub mieszać z innymi płynami o charakterystykach różnych od tych opisanych
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204 DANE TECHNICZNE

ZUŻYCIE PALIWA
War to ści zu ży cia pa li wa i emi sji CO2

po da ne w po niż szej ta be li okre ślo ne
zo sta ły na pod sta wie prób ho mo lo ga -
cyj nych prze wi dzia nych w Dy rek ty wie
Eu ro pej skiej 2004/3/CE.

Dla okre śle nia zu ży cia pa li wa zo sta ły
wy ko na ne na stę pu ją ce pro ce du ry:

– cykl miej ski: obej mu je ru sza nie
przy zim nym sil ni ku, a na stęp nie jaz dę
przy zmia nie pro fi lu pręd ko ści oraz
zmia ny bie gów wy ma ga ne przez Dy rek -
ty wę eu ro pej ską. Prze wi dzia nych jest
sze reg przy spie szeń, zwol nień, jaz da ze
sta łą pręd ko ścią i za trzy ma nie sa mo -
cho du przy sil ni ku na bie gu ja ło wym.
Mak sy mal na pręd kość osią ga na pod czas
cy klu to 50 km/h a pręd kość śred nia 19
km/h.

– cykl po za mia stem: wy ko ny wa ny
jest ko lej no po cy klu miej skim zgod nie
z wy ma ga nia mi dy rek ty wy eu ro pej skiej.
Mak sy mal na pręd kość osią ga na pod czas
cy klu to 120km/h a pręd kość śred nia
63km/h.

– zu ży cie pa li wa w cy klu mie sza -
nym: zu ży cie pa li wa w cy klu mie sza -
nym: zo sta ło okre ślo ne w cy klu miej -
skim (oko ło 37% ob cią że nia) i w cy klu
po za mia stem (oko ło 63 % ob cią że nia).

OSTRZE ŻE NIE

W prak ty ce zu ży cie pa li wa mo że być
wyż sze od war to ści okre ślo nych po -
przez pró by ho mo lo ga cyj ne). Po ni żej
po da no nie któ re głów ne czyn ni ki, któ -
re mo gą po wo do wać róż ni ce po mię dzy
zu ży ciem wy stę pu ją cym pod czas nor -
mal ne go użyt ko wa nia sa mo cho du i zu -
ży ciem okre ślo nym pod czas prób ho -
mo lo ga cyj nych.

1) Stan ogól ny sa mo cho du: nie od po -
wied nia ob słu ga, uży wa nie ba gaż ni ka da -
cho we go, cią gnię cie przy cze py, du że ob -
cią że nie sa mo cho du, in ten syw ne uży -
wa nie od bior ni ków elek trycz nych i kli -
ma ty za cji.

2) Styl jaz dy: czę ste uru cho mie nia
zim ne go sil ni ka dla prze jaz du na krót -
kich od cin kach tra sy, błęd ny spo sób
roz grze wa nia sil ni ka, nie pra wi dło we do -
bie ra nie bie gów, utrzy my wa nie wy so -
kich pręd ko ści, po wta rzal ne przy spie -
sze nia i ha mo wa nia.

3) Ruch dro go wy i wa run ki na dro -
gach: jaz da w du żym ru chu ulicz nym,
jaz da po wznie sie niach lub krę tych dro -
gach, wa run ki na wierzch ni dro gi.

4) Wa run ki at mos fe rycz ne: kli mat nie -
usta bi li zo wa ny, wiatr, deszcz, śnieg, jaz -
da wy so ko w gó rach.

5) Pro cen to we uży wa nie dla jaz dy
w mie ście, po za mia stem i na au to stra -
dach.
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ZA LE CE NIA PRAK TYCZ NE
DLA RE DUK CJI 
ZU ŻY CIA PA LI WA 
I ZA NIE CZYSZ CZE NIA 
ŚRO DO WI SKA

Stan sa mo cho du

1. Wy ko ny wać ob słu gę sa mo cho du
oraz kon tro le i re gu la cje prze wi dzia ne
w „Wy ka zie czyn no ści prze glą dów
okre so wych”.

2. Spraw dzać okre so wo ci śnie nie
w opo nach z prze rwa mi nie dłuż szy mi
niż 4 ty go dnie (patrz roz dział „Ci śnie -
nie w opo nach”. Ci śnie nie zbyt ni skie
po wo du je wzrost zu ży cia pa li wa, po nie -
waż zwięk sza ją się opo ry to cze nia kół.
Po nad to w tych wa run kach opo na zu -
ży wa się szyb ciej i po wo du je zmniej sze -
nie osią gów. 

3. Uży wać opon zi mo wych tyl ko
w po rach ro ku gdy wa run ki kli ma tycz -
ne te go wy ma ga ją. Po wo du ją wzrost
zu ży cia pa li wa oprócz ha ła su to cze nia.

4. Nie po dró żo wać w wa run kach
du że go ob cią że nia (sa mo chód prze -
cią żo ny): ma sa sa mo cho du (przede
wszyst kim w ru chu miej skim) wpły wa
na zu ży cie pa li wa i sta bil ność sa mo cho -
du.

5. Zdej mo wać ba gaż nik da cho wy
lub na nar ty z da chu po za koń cze niu
ich uży wa nia. Ak ce so ria te znacz nie
zmniej sza ją ae ro dy na mi kę sa mo cho du
wpły wa jąc ne ga tyw nie na zu ży cie pa li wa. 

6. W przy pad ku prze wo że nia przed -
mio tów szcze gól nie du żych uży wać
przede wszyst kim przy cze py.

7. Uży wać głów nie ukła du wen ty la cji
sa mo cho du: jaz da z otwar ty mi szy ba mi
wpły wa ne ga tyw nie na ae ro dy na mi kę
sa mo cho du.

8. Uży wać urzą dzeń elek trycz nych tyl -
ko przez ko niecz ny czas. Ogrze wa -
na szy ba tyl na, do dat ko we re flek to ry,
wy cie racz ki szyb, elek tro wen ty la tor na -
grzew ni cy po bie ra ją prąd o du żym na -
tę że niu, po wo du jąc w kon se kwen cji
zwięk szo ne zu ży cie pa li wa (aż do +25%
w cy klu miej skim).

9. Uży wa nie kli ma ty za cji po wo du je
zwięk sze nie zu ży cia pa li wa (śred nio

do +30%): gdy tem pe ra tu ra ze wnętrz -
na to umoż li wia, uży wać przede wszyst -
kim wen ty la cji.

Styl jaz dy

1. Po uru cho mie niu sil ni ka za le ca
się ru szyć na tych miast i wol no, uni ka -
jąc przy spie sza nia sil ni ka do wy so kiej
pręd ko ści ob ro to wej. Nie roz grze wać
sil ni ka w za trzy ma nym sa mo cho dzie,
ani po przez utrzy my wa nie go na bie gu
ja ło wym ani po przez zwięk sza nie ob ro -
tów: w rze czy wi sto ści w tych wa run -
kach sil nik roz grze wa się wol niej, przy
zwięk szo nym zu ży ciu pa li wa, emi sji i zu -
ży wa niu się ele men tów me cha nicz nych.

2. Uni kać wy ko ny wa nia ma new rów
bez u ży tecz nych ta kich jak na ci ska nie
na pe dał przy spie sze nia, je że li sto imy
przed świa tła mi lub przed wy łą cze niem
sil ni ka. Ten ostat ni ma newr po dob nie
jak „po dwój ne wy sprzę gle nie” po wo -
du je zwięk sze nie zu ży cia pa li wa i za nie -
czysz cze nie śro do wi ska.
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3. Wy bie ra nie bie gów: prze cho dzić
naj szyb ciej jak to moż li we na bieg wyż -
szy (kom pa ty bil nie dla re gu lar ne go
funk cjo no wa nia sil ni ka i wa run ków ru -
chu dro go we go) bez przy spie sza nia sil -
ni ka i uzy ski wa nia wy so kich ob ro tów
na prze ło że niach po śred nich. Uży wa nie
bie gów ni skich przy wy so kich ob ro tach,
aby uzy skać przy spie sze nia ze zry wem
po wo du je zwięk sze nie zu ży cia pa li wa,
emi sji za nie czysz czeń i zu ży cia sil ni ka. 

4. Pręd kość sa mo cho du: zu ży cia
pa li wa zwięk sza się w spo sób za sad ni -
czy ze zwięk sza niem pręd ko ści sa mo -
cho du, jak po ka za no na wy kre sie.
Utrzy my wać moż li wie sta łą umiar ko -
wa na pręd kość sa mo cho du, uni ka jąc
gwał tow nych przy spie szeń i ha mo wań,
któ re po wo du ją zwięk szo ne zu ży cie pa -
li wa i emi sji za nie czysz czeń. Utrzy my -
wa nie od po wied nie go dy stan su za sa -
mo cho dem, któ ry nas po prze dza fa wo -
ry zu je jaz dę bez piecz ną.

5. Przy spie sza nie: gwał tow ne przy -
spie sza nie po wo du je zna czy wzrost zu -
ży cia pa li wa i emi sji za nie czysz czeń;
przy spie szać stop nio wo bez prze kra -
cza nia ob ro tów mak sy mal ne go mo -
men tu sil ni ka.

EMI SJE CO2

Po cho dzą z ana li zy spa lin emi to wa -
nych pod czas pró by i sko re lo wa ne są
z war to ścia mi zu ży cia pa li wa po przez
bi lans wę glo wy w wy twa rza nych emi -
sjach.

War to ści emi sji CO2, po da ne w po -
niż szej ta be li od no szą się do zu ży cia
mie sza ne go.
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Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.4 8V Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Cargo zwiększona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi)
Cargo Dach wysoki - Zmniejszona nośność
Cargo Zmniejszona nośność
Combinato 5 miejscowy N1
Panorama
Family (7 miejscowy)
Cargo Dach wysoki 
Cargo Dach wysoki - Zwiększona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi) - Zmniejszona nośność
Panorama Dach wysoki

Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.3 Multijet Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Cargo Zwiększona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi)
Cargo Zmniejszona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi) - Zmniejszona nośność
Combinato 5 miejscowy N1
Cargo Dach wysoki 
Cargo Dach wysoki - Zwiększona nośność
Cargo Dach wysoki - Zmniejszona nośność

207DANE TECHNICZNE

Zużycie paliwa zgodne z normą 2004/3/CE (litry x 100 km)
Emisja CO2 zgodnie z dyrektywą 2004/3/CE (g/km)

9,2 6,3 7,4 174

9,4 6,5 7,6 178

6,3 4,6 5,2 139

6,4 4,9 5,4 143
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Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.3 Multijet 85 KM Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Combinato 5 miejscowy N1
Cargo Dach wysoki 
Panorama
Family (7 miejscowy)
Panorama Dach wysoki

Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.9 Multijet 100 KM Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Cargo Zwiększona nośność
Cargo Dach wysoki 
Cargo Dach wysoki - Zwiększona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi)

208 DANE TECHNICZNE

6,2 4, 5 5,1 135

6,3 4,7 5,3 139

6,3 4,5 5,2 137

6,8 4,9 5,6 148

7,5

7,5

7,7

4,8

5,0

5,0

5,8

5,9

5,9

153

157

157
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Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.9 Multijet 105 KM Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Cargo Zwiększona nośność
Cargo Zmniejszona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi) Zmniejszona nośność
Panorama
Cargo Dach wysoki 
Cargo Dach wysoki - Zwiększona nośność
Cargo Dach wysoki - Zmniejszona nośność
Cargo Maxi (długi rozstaw osi)
Combinato 5 miejscowy N1
Combinato Maxi (długi rozstaw osi) 5 miejscowy N1

Wersje ZUŻYCIE PALIWA EMISJE
1.9 Multijet 120 KM Cykl miejski Poza miastem Mieszany CO2

Cargo
Combinato 5 miejscowy N1
Cargo Dach wysoki 
Cargo Maxi (długi rozstaw osi)
Panorama
Family 7 miejscowy
Panorama Dach wysoki

209DANE TECHNICZNE

7,5 4, 8 5,8 153

7,5 5 5,9 157

7,7 5,0 6,0 158

7,3

7,6

7,5

7,7

5,0

5,2

5,2

5,9

5,3

6,1

6,2

6,1

155

160

160

163
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PILOT O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ: 
HOMOLOGACJA MINISTERIALNA

Na rynki, na których wymagane są oznaczenia nadajników, numer homologacyjny jest umieszczony bezpośrednio na uchwycie
kluczyka.

Oznaczenie kraju 
międzynarodowe Kraj Numer homologacji

B Belgia RTT/D/X1924

CH Szwajcaria BAKOM 99.0415 KP

D Niemcy TPS A100282L CEPT LPD - D

DK Dania CEPT SRD feDK

E Hiszpania 01 00  0100

F Francja 99 0346 PPL 0

GB Wielka Brytania BPS037

GR Grecja TA 232

I Italia –

IRL Irlandia TRA 24/5/ 107/11

L Luksemburg 9942599-01  L2432/10562-01J

N Norwegia NO99000251

P Portugalia ICP-053TC-99

S Szwecja Ue990108

SF Finlandia FI99080046
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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI SAMOCHODU PO ZAKOŃCZENIU CYKLU
EKSPLOATACJI

Od lat Fiat rozwija rozwiązania globalne i zgodne z wymogami ochrony Środowiska poprzez ciągłe udoskonalanie procesów
produkcyjnych i wykonuje swoje produkty zawsze jak najbardziej „eko kompatybilne”. Aby zapewnić swoim Klientom jak naj-
lepsze usługi, w poszanowaniu zasad ochrony środowiska, i w odpowiedzi na zobowiązania wynikające z Europejskiego rozpo-
rządzenia 2000/53/EC na temat pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji, Fiat oferuje swoim klientom możliwość odda-
nia swojego samochodu* po okresie eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów.

Dyrektywa europejska przewiduje w rzeczywistości, że dostarczenie samochodu przez ostatniego użytkownika lub właścicie-
la z powodu jego wartości rynkowej poniesie za sobą koszt zerowy lub ujemny. W szczególności we wszystkich krajach Unii
europejskiej do 1 Stycznia 2007 poniesienie kosztów zerowych następuje tylko dla samochodów zarejestrowanych od 1 lipca
2002, natomiast od 2007 poniesienie kosztów zerowych następuje niezależnie od daty zarejestrowania, w szczególności gdy sa-
mochód zawiera swoje element podstawowe (w szczególności silnik i nadwozie) i jest wolny od dodatkowych obciążeń.

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. Te centra zostały dokładnie wyselekcjonowane, aby zagwarantować serwis
o odpowiednim standardzie jakościowym dla gromadzenia, obróbki i recyklingu samochodu zgonie z wymaganiami przepisów
ochrony środowiska.

Informacje o Stacjach demontażu i zbiórce dostępne są w sieci Dealerów Fiat i Fiat Samochody Dostawcze lub pod zielonym
numerem 00800 3428 0000, lub na stronie internetowej Fiata.

* Samochód do przewożenia osób z maksymalnie dziewięcioma miejscami siedzącymi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t
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SSPPIISS  AALLFFAABBEETTYYCCZZNNYY

– powiększenie bagażnika ........ 80
Bezpieczeństwo dzieci 
(urządzenie) ............................... 77

Bezpieczne przewożenie 
dzieci ............................................. 15

Bezpieczniki 
– tabela zbiorcza ........................ 141
– w skrzynce bezpieczników 

w desce rozdzielczej.............. 139
– w skrzynce bezpieczników

w komorze silnika .................. 140
– wymiana.................................... 138

Blokada kierownicy ..................... 20

Centralki elektroniczne ........... 166
Charakterystyki 
techniczne .................................. 174

Ciśnienie w oponach .................. 185
Czujniki parkowania ................... 101

Dane identyfikacyjne ................ 174
Daszki przeciwsłoneczne .......... 71
Deska rozdzielcza ....................... 21
Długi postój samochodu............. 117

Długi postój samochodu............. 118
Drzwi boczne................................ 75
Drzwi przednie ............................. 74
Drzwi tylne 
dwuskrzydłowe........................... 77

Dźwignie pod kierownicą
– dźwignia lewa ......................... 63
– dźwignia prawa ...................... 64

EBD korektor elektroniczny
hamowania................................... 91

Elektryczne podnośniki szyb .... 74
Emisja CO2 z wydechu ............... 206
EOBD (System) ............................ 97

Fiat CODE (system) ................ 6
Filtr powietrza – wymiana.......... 162
Filtr przeciwpyłowy .................... 161
Follow me home ......................... 66

Hamulce
– główny i pomocniczy ............ 181
– poziom płynu .......................... 160

Hamulec ręczny ................... 108-182

ABS .............................................. 89
Air bag przednie i boczne........... 91
– ostrzeżenia ogólne ................. 94
– wyłączenie ręczne air bag

pasażera .................................... 93
Akcesoria nabyte 
przez użytkownika ..................... 100
– Instalacja urządzeń 

elektrycznych/
elektronicznych ...................... 100

– nadajniki radiowe i telefony
komórkowe................................. 100

Akumulator
– doładowanie ........................... 144
– poziom płynu 
(elektrolitu) ................................ 163
– uruchomienie akumulatorem

dodatkowym .......................... 144
– wymiana.................................... 164

Apteczka pierwszej pomocy...... 148

Bagażnik
– mocowanie ładunku ............... 84
– otwieranie i zamykania.......... 79
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Holowanie przyczepy
– instalowanie

haka holowniczego ............... 114
– schemat montażowy ............ 114
– uwagi ........................................ 113

Holowanie samochodu .............. 146
Hydrauliczny układ 
wspomagania kierownicy ......... 160

Katalizator trójfunkcyjny ......... 104
Katalizator utleniający ................ 104
Kierunkowskazy (strzałki)
– sterowanie .............................. 64
– wymiana żarówki bocznej ... 134
– wymiana żarówki przedniej .. 133
– wymiana żarówki tylnej ....... 134

Klimatyzacja manualna
– klimatyzacja ............................ 61
– komfort klimatyczny ............. 62
– obsługa ..................................... 63
– rozdział powietrza.................. 59
– sterowania .............................. 61

Kluczyki ......................................... 6
– duplikaty kluczyków ............. 8

Koła
– wymiana .................................. 122
– zapasowe ................................. 185

Komora silnika
– mycie ........................................ 172

Kontrola poziomów..................... 154
Korek wlewu paliwa .................... 103
Korektor elektroniczny 
hamowania EBD......................... 90

Korektor ustawienia świateł
reflektorów ................................. 88

Kratka dzielona
(przegrody) ................................ 51

Kratka zabezpieczająca 
kierowcę (przegrody) ............... 51

Kratki nawiewu powietrza 
wewnątrz nadwozia................... 58

Lakier ........................................... 171
Lampa sufitowa
Lampa sufitowa ............................ 66
– wymiana żarówek .................. 137
– sterowanie ............................... 67
– wymiana.................................... 137

Lampki sygnalizacyjne .................. 39
Lampy oświetlania tablicy
rejestracyjnej .............................. 136

Lusterka wsteczne
– elektryczne ............................. 56
– wewnętrzne ............................ 55
– zewnętrzne ............................. 55

Łańcuchy 
przeciwpoślizgowe ................... 116

Masy ............................................ 188

Na postoju ................................. 107
Na stacji paliw............................... 102
Nadwozie
– kody wersji ............................. 176
– obsługa ..................................... 171

Napinacze pasów ........................ 11
Narzędzia 
z wyposażenia ............................ 121

Nawiewy powierza 
do kabiny ..................................... 58

Obręcze ............................... 183-185
Obrotomierz ................................ 24
Obsługa samochodu ................... 149
– interwencje 

dodatkowe .............................. 152
– obsługa okresowa ................. 149
– używanie samochodu 

w trudnych warunkach.......... 152
– wykaz czynności przeglądów

okresowych ............................ 150
Ochrona środowiska ................... 104
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Odparowanie
– lusterek elektrycznych ......... 61
– szyb przednich bocznych ..... 60
– szyby przedniej ...................... 60
– szyby tylnej ............................. 61

Ogrzewana szyba tylna .............. 68
Ogrzewanie .................................. 57
Olej silnikowy
– charakterystyki 

techniczne ............................... 202
– sprawdzenie poziomu .......... 157

Oleje .............................................. 202
Opony
Opony zimowe ............................ 117
– ciśnienie .................................... 184
– jeżeli przebije się opona ....... 121
– na wyposażeniu....................... 185
– prawidłowy odczyt 

oznaczenia opony ................... 184
Osiągi ............................................. 186
Oświetlenie bagażnika ............... 134
Oszczędność 
i ochrona środowiska................ 110

Paliwo
– na stacji paliw ......................... 102
– pojemności ............................. 200

– wskaźnik poziomu ................. 25
– wyłącznik blokujący 

zasilanie paliwem ................... 69
Pasy bezpieczeństwa
– obsługa ..................................... 14
– ostrzeżenia ogólne ................ 13
– regulacja wysokości .............. 11
– stosowanie .............................. 9

Pilot blokowania/
odblokowania drzwi ................. 8

Pilot o częstotliwości radiowej 8
– numery homologacji ............. 207
– wymiana baterii....................... 9

Pióra wycieraczek 
szyby przedniej i tylnej ............ 169

Plan przeglądów rocznych .......... 152
Podnośnik ..................................... 122
Podnoszenie samochodu ........... 145
Pojemności ................................... 200
Pokrywa podnoszona tylna ........ 79
Pokrywa silnika ............................ 85
Pokrywa w dachu (regulacja) ..... 72
Popielniczka
– przednia .................................... 70

Powiększenie bagażnika .............. 80
Poziom oleju silnikowego. ......... 157
Poziom płynu hamulcowego ..... 160

Poziom płynu spryskiwaczy 
szyby przedniej/
spryskiwacza szyby tylnej: ....... 159

Poziom płynu układu 
chłodzącego silnik ...................... 159

Poziom płynu układu 
wspomagania kierownicy ........ 160

Poziomy
– sprawdzenie/kontrola ............ 154

Poznawanie samochodu ............. 6
Prawidłowe użycie 
samochodu ................................. 106

Przednie światła przeciwmgielne
– przycisk sterujący ................... 68
– wymiana żarówki ................... 133

Przegrody ...................................... 51
– kratka dzielona ...................... 51
– kratka zabezpieczająca

kierowcę .................................. 51
– przegroda stała blaszana ...... 50
– przegroda 

stała z szybą ............................ 51
Przeniesienie napędu ................... 182
Przewody gumowe....................... 168
Przyciski sterujące........................ 68
Przystosowanie 
do zainstalowania
telefonu komórkowego ........... 98
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Radioodtwarzacz ....................... 97
– instalowanie 

radioodtwarzacza ................... 98
– układ przystosowania ............ 97

Rampy ładunkowe ....................... 87
Recyrkulacja powietrza .............. 61
Recyrkulacja spalin ...................... 104
Reflektory
– kompensacja nachylenia ....... 88
– korektor ustawiania ............... 88
– regulacja reflektorów 

za granicą ................................ 89
– ustawienie

wiązki świetlnej .................... 89
Regulacja kierownicy.................... 55
Regulacja siedzenia ....................... 48
Regulacje osobiste........................ 48
Relingi dachowe
– przystosowane zaczepy......... 86

Schowek ...................................... 69
Siedzenia
– czyszczenie ............................. 173
– dostęp do siedzeń tylnych ... 52
– ogrzewane elektrycznie ........ 49
– pasażera przechylane............. 50
– regulacje.................................... 48

Silnik
– dane charakterystyczne ....... 179
– kod identyfikacyjny ............... 176
– zapłon ....................................... 181
– zasilanie ................................... 181

Skrzynia biegów
– charakterystyki 

techniczne ................................ 182
– używanie

skrzyni biegów ....................... 109
Sondy Lambda .............................. 104
Speed block ................................... 96
Sprawdzenie poziomów.............. 154
Spryskiwacze szyby przedniej
– poziom płynu .......................... 159
– sterowanie .............................. 64

Spryskiwacze szyby tylnej
– poziom płynu........................... 159
– sterowanie .............................. 65

Sprzęgło ......................................... 182
– poziom płynu .......................... 160

Stolik .............................................. 71
Struktura ....................................... 183
Symbolika ....................................... 6
System ABS.................................... 89
System EOBD ............................... 97
System Fiat CODE ..................... 6

System SBR ................................... 10
Szyby (czyszczenie) ..................... 172
Szyby boczne środkowe ............ 72
Szyby boczne tylne ...................... 72

Światła pozycyjne
– sterowanie .............................. 63
– wymiana 

żarówki przedniej .................. 133
– wymiana żarówki tylnej ....... 134

Światła awaryjne .......................... 68
Światła drogowe
– sterowanie .............................. 64
– sygnał świetlny ....................... 64
– wymiana żarówki ................... 131

Światła stop .................................. 134
Światło cofania ............................. 134
Świece zapłonowe
– obsługa...................................... 181
– typ.............................................. 179

Tabliczka danych 
identyfikacyjnych ........................ 174

Tabliczka lakieru nadwozia ......... 175
Telefon komórkowy
– przystosowanie ...................... 99

Trip Computer.............................. 36
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Trzecie światło stop..................... 136
Tylne światło przeciwmgielne 
– przycisk sterujący .................. 68
– wymiana żarówki ................... 134

Układ ABS ................................... 89
Układ kierowniczy ....................... 183
Układ zapobiegający przed
ulatnianiem się par paliwa. ....... 104

Uruchamianie silnika.................... 105
– aby wyłączyć silnik ................ 108
– procedura dla wersji

benzynowych .......................... 106
– procedura dla wersji 

na olej napędowy .................. 107
– rozgrzewanie silnika 

zaraz po uruchomieniu ........ 107
– uruchamianie 

awaryjne .......................... 107-119
– uruchamianie 

za pomocą manewrów
bezwładnościowych ............... 121

– uruchomienie akumulatorem
dodatkowym .......................... 120

– wyłącznik zapłonu ................. 20
Ustawienie kół ............................. 183
Ustawienie reflektorów 
(korektor elektryczny) ............. 88

Używanie skrzyni biegów .......... 109

W razie awarii .......................... 119
W razie wypadku ......................... 147
– apteczka

pierwszej pomocy .................. 148
– jeżeli ktoś zostanie ranny ..... 148

Wentylacja .................................... 57
Wnętrze ......................................... 173
– czyszczenie siedzeń 

i elementów z tworzywa
sztucznego ............................... 173

Wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego silnik ..................... 25

Wskaźniki ...................................... 23
Wspornika schowka ................... 71
Wycieraczka szyby tylnej
– pióro wycieraczki .................. 169
– spryskiwacze .......................... 170
– spryskiwacze inteligentne .... 66
– sterowanie .............................. 65

Wycieraczki szyby przedniej
– pióra wycieraczek ................. 169
– spryskiwacze .......................... 170
– spryskiwacze inteligentne .... 65
– sterowanie .............................. 64

Wyłączenie silnika ....................... 107
Wyłącznik blokujący 
zasilanie ....................................... 69

Wyłącznik zapłonu ....................... 20
Wymiana koła................................ 122
Wymiary ....................................... 186
Wyposażenie wewnętrzne......... 69
Wysokie prędkości ..................... 186

Zagłówek
– przednie.................................... 54
– tylne........................................... 54

Zapalniczka ................................... 70
Zawieszenia .................................. 182
Zegar cyfrowy ........................... 26-27
Zestaw wskaźników ................... 22
Zużycie oleju silnikowego ......... 158
Zużycie paliwa............................... 204

Żarówka (wymiana jednej) ..... 130
– typy żarówek ........................... 131
– wskazówki ogólne .................. 130
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TANKOWANIE PALIWA (litry)

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
1.4 1.3 Multijet 1.9 Multijet

litry kg litry kg litry kg

Miska olejowa silnika 2,4 2,1 3,0 2,6 4,0 3,5

Miska olejowa i filtr 2,6 2,25 3,2 2,8 4,3 3,7

Nie wylewać zużytego oleju do otoczenia.

Wersje Wymiar Obciążenie średnie Obciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył

Transport osób 185/65 R15 88T 2,3 (*) 2,3 (*) 2,3 2,7

Family (7 miejscowy) 185/65 R15 92T 2,3 2,7 2,3 2,7

Cargo o nośności standardowej/Combi N1 185/65 R15 92T 2,3 2,7 2,3 2,7

Cargo o nośności powiększonej/Długi rozstaw osi 175/75 R14 C99/98T 3,0 3,5 3,0 3,5

Combi N1 o nośności powiększonej 175/75 R14 C99/98T 2,8 3,0 3,0 3,5

Transport osób Natural Power 175/70 R14 C95/93S 2,6 3,0 2,6 3,0

Cargo Natural Power 175/70 R14 C95/93S 2,8 3,5 2,8 3,5

W oponach nagrzanych wartość ciśnienia powinna być większa o + 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartości.  Sprawdzać ponownie prawidłową wartość w oponie zimnej.
(*) Do 3 osób + 50 kg.

Pojemność zbiornika ...................................................................................................... 60

Rezerwa ........................................................................................................................ 5 – 7

Tankować samochód z silnikiem benzynowym wyłącznie benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej nie mniejszej jak 95.
Tankować samochód z silnikiem na olej napędowy wyłącznie olejem napędowym autoryzowanym (Specyfikacja EN590).

CIŚNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH (bar)

Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Druk n. 530.02.044 - 05/2009 - 4 edycja
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