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Arvoisa asiakas,
Onneksi olkoon onnistuneesta hankinnastasi ja kiitos, että valitsit Alfa Romeon.

Tämä kirja auttaa sinua saamaan mahdollisimman paljon irti uudesta autostasi.

Lue tämä huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt ajamaan autollasi ensimmäistä kertaa.

Tästä kirjasta voit löytää auton käyttöön liittyviä tietoja, vinkkejä ja tärkeitä varoituksia. Lisäksi kykenet saavuttamaan parhaan suori-
tuskyvyn auton teknologisista ominaisuuksista. 

Kirjassa esitetään myös kuvauksia erityisominaisuuksista, vinkkejä ja keskeisiä tietoja Alfa Romeosi huolto- ja hoitotoimenpiteistä sekä
turvallisen ajon ohjeita.

Pyydämme lukemaan huolellisesti kaikki varoitukset ja huomautukset. Nämä ovat merkitty seuraavin tunnuksin:

turvavaroitus

käyttö- ja huoltovaroitus

ympäristövaroitus

Mukana toimitetaan myös huoltovihko, josta ilmenee Alfa Romeon tarjoamat huoltopalvelut:

– Takuutodistus, joka sisältää takuuehdot.

– Muita palveluja, joita Alfa Romeo tarjoaa asiakkailleen.

Uskomme, että nämä ohjeet auttavat sinua tutustumaan autoosi ja ymmärtämään sen ominaisuuksia. Alfa Romeo -henkilökunta on val-
miina vastaamaan autoosi liittyvissä kysymyksissä.

Toivotamme turvallisia ja miellyttäviä ajokilometrejä!

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki Alfa MiTo -malliversiot. Tämän vuoksi sinun tulee seurata
ainoastaan omaan moottori- ja koriversioon liittyviä tietoja.

SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Jos auton hankinnan jälkeen päätät asentaa lisä va rus -
teita, jotka vaativat toimiakseen sähkövirtaa (jotka voi -
vat aiheuttaa ajan mittaan akun tyhjenemistä), käänny
valtuutetun Alfa Romeo -huollon puoleen. Siellä las -
ketaan sähköjärjestelmän vaatima kuorma ja tar kas -
tetaan, että sähköjärjestelmä kestää vaaditun lisä -
kuormituksen.

CODE-kortti 
(mikäli varusteena)

Säilytä tämä suojaisassa paikassa, älä autossa.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Auton oikea huolto on keskeistä varmistettaessa, että
suorituskyky, turvallisuus ominaisuudet, ympäristö -
ystävällisyys ja alhaiset käyttökustannukset pysyvät
par haassa mahdollisessa kunnossa vuosien varrella.

TÄMÄ KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLTÄÄ...

... tärkeitä tietoja ja varoituksia autosi oikeaan käyt -
töön ja huoltoon ajan saatossa sekä turvalliseen ajoon
liit tyviä vinkkejä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tie -
toi hin, jotka on merkitty seuraavin tunnuksin: " (turva -
varoitus) # (ympäristövaroitus) â (auton käyt tö va roi -
tus).

TANKKAAMINEN

Bensiinimoottorit: käytä ainoastaan lyijytöntä ben sii -
niä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95.

Dieselmoottorit: käytä ainoastaan Euroopan EN590 -mää räyk -
sen mukaista dieselpolttoainetta. Muiden polttoaineiden tai seosten
käyttö saattaa vahingoittaa moottorin korjauskelvottomaksi ja siten
aiheuttaa takuun mitätöitymisen.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Bensiinimoottorit: varmista, että seisontajarru on kyt ket -
ty; siirrä vaihdevipu vapaalle, paina kytkinpoljin pohjaan
painamatta kaasupoljinta, käännä sitten virta-avain AVV-
asentoon ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

Dieselmoottorit: käännä virta-avain MAR-asentoon ja odota, että
va  roitusvalot Y ja m sammuvat. Käännä sitten virta-avain
asentoon AVV ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

ÄLÄ PYSÄKÖI TULENARALLE PINNALLE

Katalysaattori saavuttaa korkeita lämpötiloja toi -
miessaan. Älä pysäköi autoa ruoholle, kuivien lehtien
tai muiden helposti syttyvien materiaalien päälle:
tulipalovaara.

LUONNOSTA HUOLEHTIMINEN

Auto on varustettu järjestelmällä, joka suorittaa jatkuvaa
päästöihin liittyvien osien valvontaa auttaakseen
suojaamaan ympäristöä.

LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI!

K

�

�



sivu jätetty tarkoituksella tyhjäksi



AIHEALUEET 3

Tutustuminen autoosi

Turvallisuus

Käynnistäminen ja ajaminen

Ongelmatilanteessa

Huolto ja ylläpito

Tekniset tiedot

Hakemisto

1

2

3

4

5

6

7



4 TUTUSTUMINEN AUTOOSI

Kojelauta ....................................................... 4
Mittaristo ja mittarit ......................................... 5
Näyttö ........................................................... 14
Valikon vaihtoehdot .......................................... 17
Ajotietokone ................................................... 22
Tunnukset ...................................................... 24
Alfa Romeo Code -järjestelmä ............................. 24
Avaimet ......................................................... 24
Hälytin .......................................................... 27
Virtalukko ...................................................... 28
Istuimet ......................................................... 29
Pääntuet ......................................................... 30
Ohjauspyörä ................................................... 31
Taustapeilit ..................................................... 31
Ilmastollinen mukavuus ..................................... 32
Lämmitys-/ilmastointijärjestelmä ....................... 33
Kaksialueinen, automaattinen ilmastointijärjestelmä 35
Ulkovalot ....................................................... 39
Ikkunoiden peseminen ..................................... 40
Vakionopeudensäädin ...................................... 41
Sisävalot ........................................................ 42
Näppäimet ..................................................... 44

Sisätilan varusteet ........................................... 45
Sähköinen kattoluukku ..................................... 47
Ovet .............................................................. 48
Sähköiset ikkunat ............................................ 49
Tavaratila ....................................................... 50
Konepelti ....................................................... 52
Katto-/suksiteline ............................................ 53
Ajovalot ......................................................... 53
ABS-järjestelmä ............................................... 54
VDC-järjestelmä ............................................... 55
”Alfa dna” -järjestelmä...................................... 56
EOBD-järjestelmä ............................................. 58
Sähköinen ohjaustehostin ................................. 58
Radiovalmius .................................................. 58
Navigointijärjestelmän valmius............................ 59
Sähköisten/elektronisten laitteiden asennukset .... 59
Pysäköintitutka ............................................... 59
T.P.M.S. -järjestelmä ......................................... 61
Huoltoasemalla ............................................... 63
Ympäristön suojeleminen .................................. 64

KOJELAUTA

Mittareiden, näppäimien ja merkkivalojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella eri malliversioissa.

1. Sivuikkunoiden tuuletuskanavat - 2. Säädettävät tuuletuskanavat - 3. Ulkovalojen käyttövipu - 4. Mittaristo - 5. Tuuli-/takalasin pyyhki-
jöiden / ajotietokoneen käyttövipu - 6. Radio (mikäli varusteena) - 7. Säädettävät tuuletuskanavat - 8. Varoitusvilkut, ovien avaus-/luki-
tusnäppäin - 9. Etumatkustajan etuturvatyyny - 10. Hansikaslokero - 11. Lämmitys-/ilmanvaihto-/ilmastointijärjestelmän säätimet - 12. Vaih-
devipu - 13.  ”Alfa dna” -järjestelmä - 14. Virtalukko - 15. Kuljettajan polviturvatyyny (mikäli varusteena) - 16. Kuljettajan etuturvatyyny -
17. Ohjauspyörän lukon vipu - 18. Sulakerasian kansi - 19. Näppäinpaneeli.

A0J0330mkuva 1
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1

MITTARISTO JA MITTARIT

A C

D E

B

MONITOIMINÄYTÖLLÄ VARUSTETUT MALLIT

A Nopeusmittari
B Monitoiminäyttö 
C Kierroslukumittari
D Polttoainemittari varoitusvalolla
E Moottorin lämpömittari ja ylikuumenemisen varoitusvalo

mc Varoitusvalot ainoastaan dieselmallien varusteena. Dieselmalleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000 r/min asti.

VAROITUS Mittariston taustaväri ja -tyyppi saattavat vaihdella eri malliversioiden välillä.

A0J0141mkuva 2

A C

D E

B

SÄÄDETTÄVÄLLÄ MONITOIMINÄYTÖLLÄ VARUSTETUT MALLIT

A Nopeusmittari
B Säädettävä monitoiminäyttö
C Kierroslukumittari
D Polttoainemittari varoitusvalolla
E Moottorin lämpömittari ja ylikuumenemisen varoitusvalo

mc Varoitusvalot ainoastaan dieselmallien varusteena. Dieselmalleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000 r/min asti.

VAROITUS Mittariston taustaväri ja -tyyppi saattavat vaihdella eri malliversioiden välillä.

A0J0002mkuva 3
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A C

D E

B

MONITOIMINÄYTÖLLÄ VARUSTETUT SPORT-MALLIT

A Nopeusmittari
B Monitoiminäyttö 
C Kierroslukumittari
D Polttoainemittari varoitusvalolla
E Moottorin lämpömittari ja ylikuumenemisen varoitusvalo

m c Varoitusvalot ainoastaan dieselmallien varusteena. Dieselmalleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000 r/min asti.

VAROITUS Mittariston taustaväri ja -tyyppi saattavat vaihdella eri malliversioiden välillä.

A0J0006mkuva 4

A C

D E

B

SÄÄDETTÄVÄLLÄ MONITOIMINÄYTÖLLÄ VARUSTETUT SPORT-MALLIT

A Nopeusmittari
B Säädettävä monitoiminäyttö
C Kierroslukumittari
D Polttoainemittari varoitusvalolla
E Moottorin lämpömittari ja ylikuumenemisen varoitusvalo

m c Varoitusvalot ainoastaan dieselmallien varusteena. Dieselmalleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000 r/min asti.

VAROITUS Mittariston taustaväri ja -tyyppi saattavat vaihdella eri malliversioiden välillä.

A0J0084mkuva 5
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NOPEUSMITTARI 

Tämä näyttää ajoneuvon nopeuden.

KIERROSLUKUMITTARI

Tämä näyttää moottorin käyntinopeuden.

POLTTOAINEMITTARI 

Tämä mittari näyttää, kuinka paljon polttoainetta on jäljellä polt-
toainesäiliössä.
0 - säiliö tyhjä.
1 - säiliö täynnä.
Mittarin varoitusvalo syttyy, kun säiliössä on jäljellä enää 5-7 lit-
raa polttoainetta. Jos näin tapahtuu, tankkaa mahdollisimman pi-
an.

MOOTTORIN LÄMPÖMITTARI 

Tämä mittari osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. Mit-
tarin varoitusvalo syttyy, jos jäähdytysnesteen lämpötila on nous-
sut huomattavasti. Tällöin sammuta moottori ja ota yhteys val-
tuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

MITTARISTON VAROITUSVALOT

Yleiset varoitukset

Varoitusvalon syttymisestä seuraa tilanteen mukaan aiheeseen liit-
tyvä viesti ja/tai äänimerkki. Nämä ilmoitukset ovat lyhyitä ja
niiden tehtävänä on kertoa tiivistetysti, miten virhetilanteessa tu-
lee välittömästi toimia. Kaikissa virhetapauksissa on suositeltua lu-
kea lisäohjeita tästä ohjekirjasta. Virheilmoitus ei missään ta-
pauksessa korvaa tässä ohjekirjassa esitettyjä ohjeita. Noudata täs-
sä luvussa esitettyjä ohjeita toimintahäiriön sattuessa.

Jarrunesteen määrä alhainen
(punainen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, mutta sen tulee myös sammua muuta-

man sekunnin jälkeen. Varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy, jos
jarrunesteen määrä alittaa jarrunestesäiliön minimiarvon (esim. jär-
jestelmän mahdollisen vuodon vuoksi).
Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.

Seisontajarru päällä (punainen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään MAR-asen-
toon, mutta sen tulee myös sammua muutaman sekunnin jälkeen.
Varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy, kun seisontajarru kytke-
tään. Jos auto liikkuu, myös äänimerkki kytkeytyy.

TÄRKEÄÄ Jos varoitusvalo syttyy ajoneuvon liikkuessa, tarkasta, et-
tei seisontajarru ole kytketty.

x

EBD-JÄRJESTELMÄN häiriö
(punainen/oranssi)

Jos varoitusvalot x ja > syttyvät samanaikaisesti
moottorin ollessa käynnissä, EBD-järjestelmässä on toi-
mintahäiriö tai järjestelmä ei ole saatavilla. Takapyö-
rät saattavat lukkiutua ennenaikaisesti äkillisessä jar-

rutuksessa aiheuttaen auton suistumisen tieltä. 
Tässä tilanteessa aja äärimmäisen varovaisesti lähimpään

valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon järjestelmän tarkastuttamiseksi.
Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.

x

>

Jarrupalat kuluneet (oranssi)

Varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy, jos etujarru-
paloissa ilmenee kulumisen merkkejä. Tällaisessa ti-

lanteessa vaihdata ne mahdollisimman pian.  Näyttöön
ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.

VAROITUS Koska ajoneuvo on varustettu ainoastaan etujarrupalo-
jen tunnistusjärjestelmällä, on niiden vaihdon yhteydessä tarkas-
tettava myös takajarrupalojen kuluneisuus.

d

ABS-järjestelmän toimintahäiriö
(oranssi)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain asetetaan
paikoilleen, mutta sen tulee sammua muutaman se-

kunnin jälkeen. Tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy, jos
järjestelmä toimii tehottomasti. Tämänlaisessa tilanteessa jarru-
järjestelmä toimii normaalisti hyödyntämättä ABS-järjestelmän tar-
joamaa lisätehoa. Aja varovaisesti ja käänny mahdollisimman pi-
an valtuutetun Alfa Romeo -huollon puoleen. Näyttöön ilmestyy ai-
heeseen liittyvä viesti.

>

Turvatyynyn toimintahäiriö 
(punainen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, mutta sen tulee myös sammua muuta-

man sekunnin jälkeen. Varoitusvalo pysyy jatkuvasti päällä, jos tur-
vatyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö. Näyttöön ilmestyy ai-
heeseen liittyvä viesti.

¬

Jos varoitusvalo ¬ ei syty käännettäessä virta-
avain MAR-asentoon tai pysyy päällä ajoneuvon
ollessa liikkeessä (yhdessä näytön viestin kanssa),

turvajärjestelmissä saattaa olla toimintahäiriö. Näissä ti-
lanteissa turvatyynyt tai esikiristimet eivät saata laueta
törmäystilanteessa tai saattavat laueta vahingossa, mi-
kä on kuitenkin hyvin harvinaista. Ota välittömästi yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon järjestelmän tar-
kastuttamiseksi.
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Etumatkustajan etu-/sivuturvatyyny
poiskytketty (oranssi)

Varoitusvalo “ syttyy, kun etumatkustajan etu- ja si-
vuturvatyynyt kytketään pois päältä. Kun etumatkusta-

jan turvatyynyt on kytketty ja virta-avain käännetään MAR-asen-
toon, varoitusvalo “ palaa noin 4 sekunnin ajan, jonka jälkeen se
vilkkuu toiset 4 sekuntia ja sitten sammuu.

“

Varoitusvalon “ toimintahäiriö ilmoitetaan valon
¬ syttymisenä. Lisäksi turvatyynyjärjestelmä kyt-
kee automaattisesti etumatkustajan turvatyynyt

(sekä etu- että sivuturvatyynyn, mikäli varusteena) pois
päältä. Ota välittömästi yhteys valtuutettuun Alfa Romeo
-huoltoon järjestelmän tarkastuttamiseksi.

Turvavyöt kiinnittämättä (punainen)

Tämä varoitusvalo palaa jatkuvasti ajoneuvon olles-
sa paikallaan, kun kuljettajan turvavyötä ei ole kiin-

nitetty kunnolla. Varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki kyt-
keytyy, jos ajoneuvo liikkuu eikä etuturvavöitä ole kiinnitetty asi-
anmukaisesti.
Jos haluat kytkeä S.B.R.-turvavyömuistuttimen (Seat Belt Remin-
der) pysyvästi pois päältä, pyydämme ottamaan yhteyttä lähim-
pään valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon. 
Järjestelmä voidaan kytkeä uudelleen toimintaan asetusvalikon
kautta.

<

Akun lataus alhainen (punainen) 
(mikäli varusteena)

Varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään MAR-
asentoon, mutta sen tulisi sammua heti, kun moottori

on käynnistynyt (moottorin käydessä tyhjäkäynnillä sammumi-
sessa saattaa esiintyä pieni viive).
Jos varoitusvalo (tai näytön tunnus) palaa jatkuvasti tai vilkkuu,
ota yhteys lähimpään valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

w

Moottorin öljynpaine alhainen
(punainen)

Kun virta-avain käännetään MAR-asentoon, varoitus-
valo syttyy ja sammuu heti moottorin käynnistyttyä. Jos-

kus saattaa esiintyä pieni viive varoitusvalon sammumisessa. Jos
öljynpaine on alhainen (varoitusvalo palaa jatkuvasti), näytölle il-
mestyy aiheeseen liittyvä viesti. 

Öljy vanhentunut (Dieselmallit)

Varoitusvalo vilkkuu, kun järjestelmä tunnistaa, että moottoriöljy
on vanhentunutta.
Ensimmäisen merkinannon jälkeen varoitusvalo v jatkaa vilk-
kumista jaksottaisesti 3 minuutin ajan 5 sekunnin välein aina, kun
moottori käynnistetään. Vilkkuminen loppuu öljyn vaihtamisen jäl-
keen.

v

Jos varoitusvalo v vilkkuu, mene välittömäs-
ti valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon moottori-
öljyn vaihtamiseksi ja mittariston varoitusvalon

sammuttamiseksi. Jos näin ei toimita, takuun voimassaolo
voi mitätöityä.

Sähköisen ohjaustehostimen häiriö
(punainen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, mutta sen tulee myös sammua muuta-

man sekunnin jälkeen. 
Jos varoitusvalo (tai näytön tunnus) jatkaa palamista, sinulla ei ole
ohjaustehostin käytössäsi, jolloin ohjauspyörän kääntäminen vaa-
tii enemmän voimaa.  Kuitenkin ohjaaminen on mahdollista. Täs-
sä tapauksessa ota yhteys lähimpään valtuutettuun Alfa Romeo -
huoltoon. Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.

g

Jos varoitusvalossa ¬ on toimintahäiriö, varoi-
tusvalo “ vilkkuu odotettua neljää sekuntia pi-
dempään osoittaen, että etumatkustajan turva-

tyyny on kytketty pois päältä. Lisäksi turvatyynyjärjes-
telmä kytkee automaattisesti etumatkustajan turvatyy-
nyt (sekä etu- että sivuturvatyynyn, mikäli varusteena)
pois päältä. Varoitusvalon ¬ palaminen ei tällöin ole vält-
tämättä merkki järjestelmähäiriöstä. Ota välittömästi yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon järjestelmän tar-
kastuttamiseksi.
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EOBD-järjestelmän/polttoaineen -
syötön häiriö (oranssi)

Normaaliolosuhteissa varoitusvalo syttyy, kun virta-
avain käännetään MAR-asentoon, mutta sen tulisi sam-

mua heti, kun moottori on käynnistynyt.
Jos varoitusvalo pysyy päällä tai syttyy ajon aikana, polttoaineen-
syöttö ei toimi oikein. Jos varoitusvalo syttyy palamaan jatkuvas-
ti, on kyseessä polttoaineensyötön/-sytytyksen toimintahäiriö,
joka saattaa erityisesti aiheuttaa kohonneita päästöjä, suoritusky-
vyn alenemista, huonoa ajettavuutta tai korkeaa polttoaineenku-
lutusta.
Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.
Tämänlaisissa olosuhteissa ajoneuvolla voi jatkaa ajamista maltil-
lisilla nopeuksilla ilman moottorin liiallista rasittamista. Auton jat-
kuva käyttö varoitusvalon palaessa saattaa aiheuttaa vahinkoja.
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon mah-
dollisimman pian.
Varoitusvalo sammuu ongelman poistumisen jälkeen, jolloin jär-
jestelmään tallentuu merkintä ongelmasta.

HUOMIO (nämä tiedot koskevat ainoastaan
bensiinimoottoreita)

Jos varoitusvalo vilkkuu, on kyseessä katalysaattorin mahdolli-
nen vaurioituminen. 
Jos valo syttyy vilkkuen, vapauta kaasupoljin vähentääksesi moot-
torin pyörimisnopeutta, kunnes varoitusvalo lopettaa vilkkumi-
sen. Jatka ajamista maltillisilla nopeuksilla välttäen ajamasta tyy-
lillä, joka voi aiheuttaa enemmän varoitusvalon vilkkumista. Ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon mahdollisimman pian.

Moottorin jäähdytysneste
ylikuumentunut (punainen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, mutta sen tulee myös sammua muuta-

man sekunnin jälkeen. Varoitusvalo syttyy, jos moottori on yli-
kuumentunut. Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti. 
Jos varoitusvalo syttyy toimi seuraavasti:
❍ Normaalit ajo-olosuhteet: pysäytä auto, sammuta moottori ja

tarkasta, että vesimäärä ei ole MIN-merkin alapuolella pai-
suntasäiliössä. Jos näin on, anna moottorin jäähtyä muutama
minuutti ja avaa sitten hitaasti paisuntasäiliön korkki, lisää nes-
tettä ja tarkasta että pinta asettuu säiliön MIN- ja MAX-merk-
kien välille. Tarkasta myös mahdolliset vuodot. Jos varoitusvalo
syttyy jälleen seuraavan käynnistyksen yhteydessä, ota yhte-
ys lähimpään valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

❍ Ajoneuvon käyttö vaativissa olosuhteissa (esim. perävaunun
vetäminen ylämäkeen tai auto täydellä kuormalla): hiljennä
nopeutta ja pysäytä auto, jos varoitusvalo jatkaa palamista. Py-
sähdy noin 2-3 minuutiksi ja anna moottorin käydä hieman jou-
tokäyntiä nopeammin parantaaksesi jäähdytysnesteen kiertoa.
Sammuta sitten moottori. Tarkasta jäähdytysnesteen oikea
taso, kuten edellä esitettiin.

TÄRKEÄÄ Ajoneuvon raskaan käytön jälkeen anna moottorin käy-
dä hieman joutokäyntiä nopeammin muutaman minuutin, jonka
jälkeen sammuta se.

u
Ovet eivät ole sulkeutuneet
kunnolla (punainen) 

Tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy, kun yk-
si tai useampi ovista tai takaluukku ei ole kunnolla sul-

keutunut. Äänimerkki kytkeytyy, jos ovi on avoinna ja auto liikkuu.
Joissain malleissa varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy myös,
jos konepelti ei ole kunnolla kiinnittynyt.

´

Takaluukku avoinna

Joissain malleissa viesti ja tunnus ilmestyvät näytölle,
jos takaluukku on avoinna.

R

Konepelti avoinna

Joissain malleissa viesti ja tunnus ilmestyvät näytölle,
jos konepelti on avoinna.

S

U

Jos varoitusvalo U ei syty virtaa kytkettäessä
(MAR-asento), tai jos varoitusvalo syttyy palamaan
pysyvästi tai vilkkuen ajon aikana (yhdessä näy-

tön viestin kanssa), käänny valtuutetun Alfa Romeo -huol-
lon puoleen mahdollisimman pian. Varoitusvalon U toi-
minta voidaan tarkastaa tarvittaessa erikoislaittein. Nou-
data aina ajamassasi maassa vallitsevia lakeja ja mää-
räyksiä.
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VDC-järjestelmä (mikäli varusteena)
(oranssi)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, mutta sen tulee myös sammua muuta-

man sekunnin jälkeen. Jos varoitusvalo ei sammu tai se jatkaa
palamista ajon aikana, ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon. Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä
viesti. Jos varoitusvalo vilkkuu ajon aikana, VDC-järjestelmä on ak-
tiivinen.

ASR-järjestelmän häiriö

Tämä varoitusvalo syttyy, kun virta-avain käännetään MAR-asen-
toon, mutta sen tulee myös sammua muutaman sekunnin jälkeen.
Jos varoitusvalo ei sammu tai se jatkaa palamista ajon aikana, ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon. Joissain malliversiois-
sa näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.
Jos varoitusvalo vilkkuu ajon aikana, ASR-järjestelmä on aktiivinen.

Mäkipidättimen häiriö

Tämä varoitusvalo syttyy (joissain malleissa yhdessä näytön vies-
tin ja * tunnuksen kanssa), jos mäkipidättimessä on toiminta-
häiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun Al-
fa Romeo -huoltoon.

á
Alfa Romeo CODE-/hälytin järjestel -
män häiriö (mikäli varusteena)
(oranssi)

Tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy (joissain
malleissa yhdessä näytön viestin kanssa) osoittaakseen Alfa Ro-
meo CODE- tai hälytinjärjestelmän toimintahäiriön (mikäli varus-
teena): Jos näin tapahtuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun
Alfa Romeo -huoltoon mahdollisimman pian.

Murtoyritys

Jos varoitusvalo vilkkuu tai, joissain malleissa, näytön tunnus il-
mestyy (yhdessä aiheeseen liittyvän viestin kanssa), on kysees-
sä murtoyritys. Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon mah-
dollisimman pian.

Y

Hehkutulpan esilämmitys
(Dieselmallit) (oranssi)

Kun avain käännetään MAR-asentoon, varoitusvalo syt-
tyy ja sammuu heti, kun hehkutulpat ovat saavuttaneet

vaaditun lämpötilan. Moottori voidaan käynnistää heti, kun varoi-
tusvalot ovat sammuneet.

TÄRKEÄÄ Helteellä tai leudolla säällä varoitusvalo syttyy vain hyvin
lyhyeksi aikaa.

Hehkutulppien esilämmityksen häiriön
varoitusvalo (Dieselmallit)

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu (joissain malleissa yhdessä näytön
viestin kanssa), on kyseessä hehkutulppien esilämmitysjärjestel-
män toimintahäiriö.  Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon mahdollisimman pian ongelman ratkaisemiseksi.

m

Vettä dieselsuodattimessa 
(Dieselmallit) (oranssi) 

Tämä varoitusvalo syttyy jatkuvasti palaen (yhdessä
näytön viestin kanssa) osoittaakseen, että dieselpoltto-

ainesuodattimessa on vettä.

c

Veden olemassaolo polttoainejärjestelmässä voi ai-
heuttaa vakavia vaurioita koko ruiskutusjärjes-
telmään ja aiheuttaa moottorin epätasaista käyn-

tiä. Jos varoitusvalo  c syttyy mittaristossa (yhdessä näy-
tön viestin kanssa), ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo
-huoltoon mahdollisimman pian veden poistamiseksi jär-
jestelmästä. Säiliöön saattaa olla kulkeutunut vettä, jos
varoitusvalo syttyy juuri tankkaamisen jälkeen: tällöin
sammuta moottori välittömästi ja ota yhteys valtuutet-
tuun Alfa Romeo -huoltoon.
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1

Mahdollinen jään esiintyminen tiellä

Säädettävällä monitoiminäytöllä varustetuissa mal-
leissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus, kun ulkoilman

lämpötila putoaa 3 °C tai sen alle. 
Tavallisella monitoiminäytöllä varustetuissa malleissa näytetään ai-
noastaan aiheeseen liittyvä viesti.
Molemmissa tapauksissa kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä jään
mahdollisesta esiintymisestä tiellä.

TÄRKEÄÄ Jos ulkoilman lämpötilatunnistimessa on häiriö, näytöllä
näkyy lämpötila-arvojen tilalla viivat.

√

Polttoainelukko

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus,
jos polttoainelukko kytkeytyy.

s

Ulkovalojen toimintahäiriö

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus,
jos vähintään yhdessä seuraavista valoista havaitaan

häiriö:
– päivävalot (DRL) 
– seisontavalot
– suuntavilkut
– takasumuvalot
– rekisterikilpien valot
Toimintahäiriö saattaa johtua seuraavista seikoista: yhdestä tai use-
ammasta palaneesta lampusta, palaneesta sulakkeesta tai säh-

köisen liitoksen häiriöstä.

W

Jarruvalojen häiriö  

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus,
jos jarruvaloissa havaitaan häiriö. Häiriö saattaa johtua

palaneesta lampusta tai sulakkeesta tai sähköliitoksen
häiriöstä.

T

Hämärätunnistimen toimintahäiriö
(mikäli varusteena)

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus, jos
hämärätunnistimessa on häiriö.

1
Polttoaine vähissä (oranssi)

Tämä varoitusvalo syttyy, jos polttoainetta on noin 5-
7 litraa jäljellä säiliössä. Kun toimintasäde jäljellä ole-

valla polttoaineella on enää noin 50 km (tai vastaava mää-
rä maileina), näytölle ilmestyy varoitusviesti.

Pysäköintitunnistimen toimintahäiriö
(mikäli varusteena)

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus, jos
pysäköintitunnistimissa on häiriö.

Sadetunnistimen toimintahäiriö
(mikäli varusteena)

Joissain malleissa näytölle ilmestyy viesti ja tunnus,
jos sadetunnistimessa on häiriö.

u

ç

t

Jos varoitusvalo vilkkuu ajoneuvon liikkuessa, ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

Vakionopeudensäädin
(mikäli varusteena) (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun avain käännetään MAR-
asentoon, ja sammuu muutaman sekunnin jälkeen, jos va-

kionopeudensäädin on pois käytöstä. Varoitusvalo syttyy, kun va-
kionopeudensäätimen pyörä käännetään ON-asentoon (ks. kap-
pale ”Vakionopeudensäädin” tässä luvussa). Näyttöön ilmestyy ai-
heeseen liittyvä viesti.

Ü
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Nopeusvaroittimen asetus ylitetty
(mikäli varusteena) (punainen) 

Tämä varoitusvalo (mikäli varusteena) syttyy, kun ajo-
neuvon nopeus ylittää 120 km/h.

Kun ajoneuvo ylittää asetusvalikossa asetetun nopeusrajoituksen
(esim. 120 km/h), joissain versioissa viesti ja tunnus syttyvät näy-
töllä sekä äänimerkki kytkeytyy.

X

Yleinen toimintahäiriö (oranssi)
(mikäli varusteena)

Joissain malleissa tämä varoitusvalo syttyy joissain seu-
raavissa tilanteissa:

Ulkovalojen toimintahäiriö

Katso varoitusvaloon 6 liittyvät ohjeet.

Jarruvalojen häiriö

Katso ohjeet kohdassa ”Jarruvalojen häiriö”.

Polttoainelukko

Tämä varoitusvalo syttyy, jos polttoaineen hätäkatkaisintoiminto
kytkeytyy. Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti.

Sadetunnistimen toimintahäiriö (mikäli
varusteena)

Katso varoitusvaloon u liittyvät ohjeet.

Pysäköintitunnistimen toimintahäiriö (mikäli
varusteena)

Katso varoitusvaloon t liittyvät ohjeet.

Hämärätunnistimen toimintahäiriö (mikäli
varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy, jos hämärätunnistimessa havaitaan toi-
mintahäiriö.

è
Hiukkassuodatin tukkeutunut
(Dieselmallit) (oranssi)

Tämä varoitusvalo syttyy (yhdessä näytön viestin kans-
sa), kun hiukkassuodatin on tukkeutunut.

Puhdistaaksesi suodattimen, sinun tulee jatkaa ajamista ajoneu-
volla, kunnes varoitusvalo sammuu.

h

Rengaspaine alhainen
(mikäli varusteena)

Tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy (joissain
malleissa yhdessä näytön viestin kanssa) yhdessä ääni-

merkin kanssa, jos yhden tai useamman renkaan paine putoaa al-
le asetetun arvon. Tällä tavalla T.P.M.S.-järjestelmä varoittaa kul-
jettajaa, että yksi tai useampi rengas saattaa olla vaarallisen tyh-
jä ja altis puhkeamaan.

TÄRKEÄÄ Älä jatka ajamista yhdellä tai useammalla tyhjentyneel-
lä renkaalla, sillä ajoneuvon ajettavuus saattaa olla heikentynyt.
Pysäytä auto ja vältä äkkipikaisia jarrutus- tai ohjausliikkeitä. Kor-
vaa puhjennut rengas välittömästi pienellä varapyörällä (mikäli va-
rusteena) tai suorita korjaus käyttämällä siihen tarkoitettua kor-
jaussarjaa (ks. kappale ”Pyörän vaihtaminen” luvussa 4) ja ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon mahdollisimman pi-
an.

n
T.P.M.S. -järjestelmän häiriö 
(mikäli varusteena) (oranssi)

Tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy (joissain versioissa
yhdessä näytön viestin kanssa), jos T.P.M.S. -rengaspaineiden
valvontajärjestelmässä havaitaan häiriö: jos näin tapahtuu, ota yh-
teys lähimpään valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon mahdollisim-
man pian.
Jos yksi tai useampi rengas asennetaan ilman tunnistinta, näytöl-
le ilmestyy varoitusviesti siksi aikaa, kunnes normaali toiminta pa-
lautuu.

Tarkasta rengaspaineet (mikäli varusteena)

Jos tämä varoitusvalo (tai näytön tunnus) syttyy (joissain malleissa
yhdessä näytön viestin kanssa), ovat rengaspaineet pudonneet al-
le ihannearvon, joka takaa mahdollisimman pitkän renkaiden käyt-
töiän ja alhaisen polttoainekulutuksen. Tämä voi merkitä myös pai-
neen hidasta häviämistä. 
Jos useampi kuin yksi rengas havaitaan yllä esitetyn kuntoiseksi,
näytölle ilmestyy järjestyksessä ilmoitukset jokaisesta renkaasta.
Tämänlaisessa tilanteessa sinun tulee palauttaa oikeat painear-
vot (ks. luku 6).
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Valitun ajotilan näyttö 
(”Alfa dna” -järjestelmä)
(mikäli varusteena)

Säädettävällä monitoiminäytöllä varustetuissa malleissa valittuun
ajotilaan - “DYNAMIC”, “NORMAL” tai “ALL WEATHER” - liittyvä
viesti ja tunnus näytetään. 
Varoitusviesti näytetään näytöllä, jos jokin näistä ajotiloista ei ole
käytettävissä.
Monitoiminäytöllisissä malleissa näytetään valittuun ajotilaan liit-
tyvä kirjain (d tai a) yhdessä aiheeseen liittyvän viestin kanssa. 

Lähivalot (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun lähivalot kytketään pääl-
le.

Takasumuvalot (oranssi)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun takasumuvalot kytke-
tään päälle.

4

Etusumuvalot (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun etusumuvalot kytketään
päälle.

5

Seisontavalot (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun seisontavalot kytketään
päälle.

Ajovalojen sammutusviive (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy (yhdessä näytön viestin kanssa), kun tä-
tä ominaisuutta käytetään.

3

2

Kaukovalot (sininen)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun kaukovalot kytketään
päälle.

1

Vasen suuntavilkku (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun suuntavilkkujen käyttö-
vipua siirretään alaspäin tai hätävilkkujen näppäintä pai-

netaan.

Oikea suuntavilkku (vihreä)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun suuntavilkkujen käyttö-
vipua siirretään ylöspäin tai hätävilkkujen näppäintä pai-

netaan.

R

E
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NÄYTTÖ

Autossa voi olla varusteena tavallinen/säädettävä monitoiminä-
yttö, joka voi tehdyistä asetuksista riippuen näyttää tarpeellisia tie-
toja ajon aikana.

MONITOIMINÄYTÖN VAKIONÄYTTÖ (kuva 6)

Seuraavat tiedot näytetään näytöllä:
A. Päivämäärä
B. Matkamittari (ajetut kilometrit tai mailit).
C. ”ALFA dna” -järjestelmän kautta valittu ajotila (mikäli varus-

teena)
– d = Dynamic
– n = Normal
– a = All Weather

D. Kello (näkyy aina, vaikka virta-avain olisi poistettu ja ovet lu-
kittu).

E. Mahdollisesti jäätä tiellä
F. Ulkoilman lämpötila
G. Ajovalojen korkeusasema (ainoastaan lähivalojen ollessa kyt-

kettynä).
H. Määräaikaishuollon määräaika 
Kun ovi avataan/suljetaan virta-avaimen ollessa poistettuna, näyt-
tö kytkeytyy ja näyttää kellonajan ja kokonaisajomäärän (km tai
mi) muutaman sekunnin ajan. 

SÄÄDETTÄVÄN MONITOIMINÄYTÖN
VAKIONÄYTTÖ (kuva 7)

Seuraavat tiedot näytetään näytöllä:
A. Kellonaika
B. Osamatka (km tai mailit)
C. Matkamittari (autolla ajettu matka kilometreinä/maileina)
D. Ajovalojen korkeusasema (ainoastaan lähivalojen ollessa kyt-

kettynä).
E. Ulkoilman lämpötila

Joissain malleissa, joissa ajotilaksi on valittu ”DYNAMIC”, näytöl-
lä näkyy turbon ahtopaine (kuva 8).

kuva 6 A0J1222g

kuva 7 A0J1223g kuva 8 A0J0195m
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MITTARISTON ALUSTUS

Joissain malleissa tapahtuu seuraavaa, kun avain käännetään MAR-
asentoon:
❍ Nopeus- ja kierroslukumittarit kelaavat nopeasti ylös ja alas.
❍ Graafiset tunnukset/näyttö syttyvät.
❍ Graafinen animaatio ajoneuvon sivukuvasta ilmestyy näytölle.

Osoittimien liike

❍ Jos avain poistetaan virtalukosta osoittimien liikkuessa, ne pa-
laavat välittömästi alkuasentoihinsa.

❍ Kun osoittimet ovat saavuttaneet asteikkojensa ääriasennot,
ne palaavat normaaliin asentoonsa.

❍ Osoittimien liike pysähtyy, kun moottori käynnistetään.

Graafisten tunnusten/näytön syttyminen

Muutama sekunti avaimen asettamisen jälkeen graafiset tunnuk-
set ja näyttö syttyvät.

Graafisen animaation näyttö

Kun avain poistetaan virtalukosta (ovien ollessa suljettuna), näyt-
tö pysyy päällä näyttäen graafisen animaation.  Tämän jälkeen
näyttö himmenee hiljattain ja lopulta sammuu kokonaan.

KÄYTTÖNÄPPÄIMET (kuva 9)

“+”  Näppäimen painallus selaa valikkoa ylöspäin tai kasvattaa
näytöllä näkyvää arvoa.

“MENU ESC”: paina lyhyesti tuodaksesi esiin valikon ja/tai siir-
tyäksesi seuraavaan ruutuun tai vahvistaaksesi ha-
lutun valinnan. Pidä painettuna palataksesi takaisin
vakionäyttöön.

“–”  Näppäimen painallus selaa valikkoa alaspäin tai vähentää
näytöllä näkyvää arvoa.

TÄRKEÄÄ Näppäimet “+” ja “–” aktivoivat eri toimintoja seuraa-
vien tilanteiden mukaan:
❍ Selaa valikkoa eteen- tai taaksepäin.
❍ Kasvattaa tai vähentää valittua arvoa.
Kun ovi avataan virta-avaimen ollessa poistettuna, näyttö kytkey-
tyy ja näyttää kellonajan ja kokonaisajomäärän (km tai mi) muu-
taman sekunnin ajan. 

kuva 9 A0J0024m
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Päävalikon toiminnon (ilman alavalikkoa)
valitseminen:

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC valitaksesi säädettävän toi-
minnon päävalikosta.
– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painalluksin säätääksesi uu-
den asetuksen.
– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti tallentaaksesi uuden ase-
tuksen ja palataksesi päävalikon aiempaan vaihtoehtoon.

Päävalikon toiminnon (alavalikolla)
valitseminen:

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä näyttääksesi ensimmäisen
alavalikon vaihtoehdon.
– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painalluksin selataksesi alava-
likon kaikkia vaihtoehtoja.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä valitaksesi näytetyn alava-
likon ja avataksesi kyseisen toiminnon säätövalikon.
– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painalluksin säätääksesi uu-
den asetuksen tälle alavalikon vaihtoehdolle.
– Paina MENU ESC-näppäintä lyhyesti tallentaaksesi uuden ase-
tuksen ja palataksesi alavalikon aiempaan vaihtoehtoon.

ASETUSVALIKKO

Valikko koostuu monista toiminnoista, joita voidaan valita käyttä-
mällä näppäimiä +ja –, jolloin päästään käsiksi erilaisiin ominai-
suuksiin ja voidaan tehdä seuraavissa kappaleissa esitettyjä sää-
töjä. Jotkut vaihtoehdot sisältävät alavalikkoja. Asetusvalikko tuo-
daan esiin painamalla lyhyesti MENU ESC -näppäintä.  

Valikko sisältää seuraavia toimintoja:
– ”MENU” - VALIKKO
– ”SPEED BEEP” - NOPEUSVAROITIN
– ”HEADL. SENSOR” - HÄMÄRÄTUNNISTIN (mikäli varusteena)
– ”RAIN SENSOR” - SADETUNNISTIN (mikäli varusteena)
– ”TRIP B DATA” - OSAMATKAMITTARIN B TIEDOT
– ”SET TIME” - ASETA AIKA
– ”SET DATE” - ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ
– ”FIRST PAGE”- ETUSIVU (mikäli varusteena)
– ”SEE RADIO” - RADION TIEDOT
– ”AUTOCLOSE” - AUTOMAATTINEN OVIEN LUKITUS
– ”UNITS” - YKSIKÖT
– ”LANGUAGE” - KIELI
– ”BUZZER VOLUME” - ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS
– ”BUTTON VOL.” - NÄPPÄINÄÄNEN VOIMAKKUUS
– ”BELT BUZZER” - TURVAVYÖNMUISTUTIN
– ”SERVICE” - HUOLTO
– ”PASSENGER BAG" - MATKUSTAJAN TURVATYYNY
– ”DAY LIGHTS” - PÄIVÄVALOT
– ”GREETING LIGHTS” - ULKOVALOJEN OHJAUS
– ”EXIT MENU” - POISTU VALIKOSTA

HUOMIO Ajoneuvoissa, joissa on varusteena radionavigointijärjes-
telmä (mikäli varusteena), jotkut valikon toiminnot näytetään na-
vigointinäytön kautta.
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VALIKON VAIHTOEHDOT

Valikko

Tämän vaihtoehdon avulla voit päästä käsiksi asetusvalikkoon.
Paina + tai – näppäintä valitaksesi valikon eri toimintoja.
Pidä MENU ESC -näppäintä painettuna palataksesi vakionäyttöön.

Nopeusvaroitin (Speed beep)

Tätä toiminta voidaan käyttää asettamaan autolle nopeusrajoitus
(km/h tai mph); kun tämä rajoitus ylitetään, kuljettajaa varoite-
taan. Asettaaksesi nopeusrajoituksen, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä, kunnes näytöllä näkyy
teksti "Speed Beep".
– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi varoittimen kytkennän (On)
tai poiskytkennän (Off).
– Kun toiminto on kytketty (On), näppäimillä + ja – voidaan sää-
tää haluttu nopeusrajoitus. Vahvista valinta MENU ESC-näppäimellä.

TÄRKEÄÄ Nopeusrajoitus voidaan asettaa väliltä 30–200 km/h
tai 20–125 mph riippuen valitusta mittayksiköstä (ks. kappale
”Mittayksiköt”). Asetusta voidaan kasvattaa/vähentää viisi yk-
sikköä jokaisella näppäimen + tai – painalluskerralla. Pidä näp-
päin +/– painettuna kasvattaaksesi/vähentääksesi asetusta no-
peammin. Lähestyessä haluttua arvoa käytä lyhyitä näppäimien
painalluksia.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.
Peruuttaaksesi asetuksen, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: ”On” vilkkuu näytöllä.
– Paina – näppäintä: ”Off” vilkkuu näytöllä.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Hämärätunnistimen herkkyyden säätö
(Headlight sensor) (mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla hämärätunnistimen herkkyys voidaan sää-
tää kolmeen eri tasoon (taso 1 = minimitaso, taso 2 = keskita-
so, 3 = maksimitaso). Mitä suurempi herkkyys, sitä pienempi kirk-
kauden määrä tarvitaan ajovalojen kytkeytymiseksi. 
Toimi seuraavasti, tehdäksesi asetuksen:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikaisemmin asetettu ta-
so vilkkuu näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Sadetunnistimen herkkyyden säätö
(Rain sensor) (mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla voidaan sadetunnistimen herkkyys sää-
tää 4 eri tasoon.
Asettaaksesi haluamasi herkkyystason, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikaisemmin asetettu herk-
kyystaso vilkkuu näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta. 
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.
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Osamatkamittarin B kytkeminen (Trip B data)

Tämän valinnan avulla pystyt kytkemään osamatkamittarin B (Trip
B) näytön päälle / pois päältä (On/Off). 
Lisätietoja löydät kappaleesta ”Ajotietokone”.
Kytkeäksesi toiminnon päälle / pois päältä, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: "On" tai "Off" vilkkuu näy-
töllä (riippuen aikaisemmasta asetuksesta). 
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Kellonajan asettaminen (Set time)

Käyttämällä tätä toimintoa voidaan kellonaika asettaa kahden ala-
valikon kautta: ”Time" ja ”Mode”.
Toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: näytölle ilmestyy kaksi ala-
valikkoa ”Time” ja ”Mode”.
– Paina näppäintä + tai – selataksesi kahta alavalikkoa.
– Kun olet valinnut haluamasi alavalikon, paina MENU ESC -näp-
päintä lyhyesti.
– Siirryttäessä ”Time" -alavalikkoon: paina lyhyesti MENU ESC-
näppäintä: tunnit ”hours” alkavat vilkkua näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: minuutit ”minutes” alka-
vat vilkkua näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.

TÄRKEÄÄ Asetusta voidaan kasvattaa/vähentää yhden yksikön ver-
ran jokaisella näppäimen + tai – painalluskerralla. Pidä näppäin
painettuna kasvattaaksesi/vähentääksesi asetusta nopeammin.
Lähestyessä haluttua arvoa käytä lyhyitä näppäimien painalluksia.

– Siirryttäessä ”Mode" -alavalikkoon: paina lyhyesti MENU ESC-
näppäintä: aikaisemmin asetettu näytön esitysmuoto vilkkuu näy-
töllä.
– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi ”24h" tai "12h".
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, paina lyhyesti MENU ESC -
näppäintä palataksesi alavalikon ruutuun tai paina pohjassa pala-
taksesi päävalikon ruutuun ilman uusien asetuksien tallentamista.
– Pidä MENU ESC -näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön
tai päävalikkoon riippuen, missä valikossa sillä hetkellä olet.

Päivämäärän asettaminen (Set date)

Käyttämällä tätä toimintoa voit päivittää päivämäärä (päivä ”day”
– kuukausi ”month” – vuosi ”year”).
Päivittääksesi päivämäärän, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: ”year” alkaa vilkkua näy-
töllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: ”month” alkaa vilkkua näy-
töllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: ”day” alkaa vilkkua näy-
töllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.

TÄRKEÄÄ Asetusta voidaan kasvattaa/vähentää yhden yksikön ver-
ran jokaisella näppäimen + tai – painalluskerralla. Pidä näppäin
painettuna kasvattaaksesi/vähentääksesi asetusta nopeammin.
Lähestyessä haluttua arvoa käytä lyhyitä näppäimien painalluksia.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.
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Etusivulla näytettävät tiedot (First page)
(mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla voit valita, mitä tietoja haluat pääikkunan
näyttävän. Voit katsoa päivämäärää tai matkan ajomäärää.
Toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: Teksti ”Initial page” il-
mestyy näytölle.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä vielä kerran näyttääksesi
näytön vaihtoehdot: päivämäärä "Date" ja moottorin tiedot "En-
gine info".
– Paina näppäintä + tai – valitaksesi, mitkä tiedot haluat nähdä
pääsivulla.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.
Kun avain käännetään MAR-asentoon ja alkutarkastus on suori-
tettu, näytölle ilmestyy tiedot, jotka on valittu "intial page" -va-
likkotoiminnon kautta.

Näytön audiotiedot (See radio) 

Tämän toiminnon avulla näytöllä voidaan näyttää äänentoistojär-
jestelmän tietoja.
– Radio: viritetyn radioaseman taajuus tai RDS-viesti, automaat-
tisen virityksen kytkeytyminen tai AutoSTore.
– CD-äänilevy, MP3-CD-levy: kappaleen numero.
– CD-vaihtaja: CD-levyn ja kappaleen numero.
Näyttääksesi (On) tai poistaaksesi (Off) audiotiedot, toimi seu-
raavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä: "On" tai "Off" vilkkuu näy-
töllä (riippuen aikaisemmasta asetuksesta).
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Ovien automaattinen lukitus auton
liikkuessa (Autoclose) 

Kytkettynä (On) tämä toiminto lukitsee ovet automaattisesti, kun
auton nopeus ylittää 20 km/h.
Toimi seuraavasti, kytkeäksesi tämän toiminnon päälle / pois pääl-
tä (On/Off):
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä näyttääksesi alavalikon.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: "On" tai "Off" vilkkuu näy-
töllä (riippuen aikaisemmasta asetuksesta). 
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi alavalikon ruu-
tuun tai pidä näppäintä pohjassa palataksesi päävalikon ruutuun
ilman uusien asetuksien tallentamista.
– Pidä MENU ESC -näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön
tai päävalikkoon riippuen, missä valikossa sillä hetkellä olet.

Mittayksiköt (Units)

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa mittayksikkö kolmen ala-
valikon: matka ”Distances”, polttoaineenkulutus ” Fuel con-
sumption” ja lämpötila ”Temperature” kautta.
Asettaaksesi halutun mittayksikön, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä näyttääksesi kolme alava-
likkoa.
– Paina näppäintä + tai – selataksesi kolmea alavalikkoa.
– Kun olet valinnut päivitettävän alavalikon, paina MENU ESC -
näppäintä lyhyesti.
– Siirryttäessä ”Distance" -alavalikkoon: paina lyhyesti MENU ESC-
näppäintä: joko kilometrit ”km” tai mailit "mi" ilmestyvät näytölle
(riippuen aikaisemmasta asetuksesta).
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Siirryttäessä ” Fuel consumption" -alavalikkoon: paina lyhyesti
MENU ESC-näppäintä: joko ”km/l”, "l/100km" tai ”mpg” il-
mestyy näytölle (riippuen aikaisemmasta asetuksesta).
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Jos matkayksiköksi on asetettu kilometrit ”km”, polttoaineenku-
lutuksen yksiköksi voidaan asettaa joko ”km/l” tai l/100. 
Jos matkayksiköksi on asetettu mailit ”mi”, polttoaineenkulutuk-
sen yksikkönä näytetään ”mpg”.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Siirryttäessä ”Temperature" -alavalikkoon: paina lyhyesti MENU
ESC-näppäintä: joko “°C” tai “°F” ilmestyy näytölle riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, paina lyhyesti MENU ESC -
näppäintä palataksesi alavalikon ruutuun tai paina pohjassa pala-
taksesi päävalikon ruutuun ilman uusien asetuksien tallentamista.
– Pidä MENU ESC -näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön
tai päävalikkoon riippuen, missä valikossa sillä hetkellä olet.

Kielen valitseminen (Language)

Näytön viestit voidaan näyttää seuraavilla kielillä: Italia, Englanti,
Saksa, Portugali, Espanja, Ranska, Hollanti, Turkki ja Brasilia.
Asettaaksesi haluamasi kielen, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikaisemmin asetettu kie-
li vilkkuu näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Virhe-/varoitusäänimerkin voimakkuuden
säätäminen (Buzzer Volume) 

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää varoitus- tai vikailmoi-
tuksien yhteydessä tulevan äänimerkin voimakkuutta 8 eri tasoon.
Säätääksesi äänenvoimakkuutta, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikaisemmin asetettu ää-
nenvoimakkuustaso alkaa vilkkua näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Näppäinäänen voimakkuuden säätäminen
(Button vol.) 

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää MENU ESC, + ja – näp-
päimien painamisesta seuraavan merkkiäänen voimakkuutta 8 eri
tasolle. 
Säätääksesi äänenvoimakkuutta, toimi seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikaisemmin asetettu ää-
nenvoimakkuustaso alkaa vilkkua näytöllä.
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.
Säädettävällä monitoiminäytöllä varustetuissa malleissa äänen-
voimakkuuden taso havainnollistetaan pylväillä. Äänimerkki kuu-
luu säädön aikana.

Turvavyönmuistutin (Belt buzzer)

Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos valtuutettu Alfa Romeo -huol-
to on poistanut S.B.R. -turvavöiden muistutusjärjestelmän käytös-
tä (ks. kappale ”S.B.R. -järjestelmä” luvussa 2).
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Määräaikaishuolto (Service) 

Tämä toiminto mahdollistaa auton huoltotietojen näyttämisen ki-
lometrimäärän mukaisesti tai päivittäin.
Huoltotoiminnon avulla voidaan myös katsoa jäljellä oleva ajo-
määrä ennen seuraavaa moottoriöljyn vaihtoa (km tai maileina).
Näitä tietoja voidaan katsoa seuraavasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: näytöllä näkyy huoltotar-
ve kilometreinä tai maileina riippuen aikaisemmasta asetuksesta
(ks. kappale ”Mittayksikkö”).
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoruutuun
tai paina pitkään palataksesi vakionäyttöön.

TÄRKEÄÄ Määräaikaishuolto-ohjelma vaatii, että ajoneuvoa huol-
letaan 30000 km:n välein. Tämä viesti näytetään automaattisesti
käännettäessä virta-avain MAR-asentoon, kun seuraavaan huol-
toon on jäljellä alle 2000 km. Lisäksi muistutusta toistetaan 200
km:n välein. Muistutuksia ilmestyy yhä useammin, kun huoltoon
on jäljellä alle 200 km. Muistutus ilmestyy kilometreinä tai mai-
leina riippuen valitusta mittayksiköstä. Kun seuraava määräai-
kaishuolto lähestyy ja avain käännetään MAR-asentoon, näytölle
ilmestyy viesti ”SERVICE” ja perässä jäljellä oleva kilometrimää-
rä ennen määräaikaa. Käänny valtuutetun Alfa Romeo -huollon
puoleen, jossa huolto suoritetaan määräaikaishuolto-ohjelman mu-
kaisesti ja huoltomuistutin nollataan.

Etumatkustajan turvatyynyjen kytkeminen
päälle / pois päältä (Passenger bag) 

Tätä toimintoa voidaan käyttää etumatkustajan turvatyynyjen kyt-
kemiseen päälle / pois päältä. 
Toimi seuraavasti:
– Paina MENU ESC-näppäintä lyhyesti, ja sen jälkeen, kun näyt-
töön ilmestyy viesti ”Bag pass: Off" (poiskytkentä) tai ”Bag pass:
On” (kytkentä) näppäimen + tai   painamisen johdosta, paina ME-
NU ESC -näppäintä uudelleen.
– Näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.
– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ”Yes” (kyllä) hyväksyäksesi
tai ”No”(ei) peruuttaaksesi asetuksen.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä vahvistaaksesi asetuksen
ja palataksesi valikkoruutuun tai paina pitkään palataksesi vakio-
näyttöön ilman uusien asetuksien tallentamista.

Päivävalot (Day lights - D.R.L.)

Tämä toiminto mahdollistaa päivävalojen kytkemisen päälle / pois
päältä.
Toimi seuraavasti, kytkeäksesi tämän toiminnon päälle / pois pääl-
tä (On/Off):
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä näyttääksesi alavalikon.
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: "On" tai "Off" vilkkuu näy-
töllä (riippuen aikaisemmasta asetuksesta). 
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi alavalikon ruu-
tuun tai pidä näppäintä pohjassa palataksesi päävalikon ruutuun
ilman uusien asetuksien tallentamista.
– Pidä MENU ESC -näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön
tai päävalikkoon riippuen, missä valikossa sillä hetkellä olet.
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Ulkovalojen kytkeminen päälle / pois päältä
(Greeting lights) (mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla seisontavalot, rekisterikilven valot ja si-
sävalot syttyvät noin 25 sekunniksi, kun ovet tai takaluukku ava-
taan kauko-ohjaimella seuraavat poikkeustilanteet huomioiden:
❍ Toiminto keskeytyy 5 sekunnin päästä oven sulkemisesta.
❍ Toiminto keskeytyy kauko-ohjaimen lukitusnäppäimen paina-

misesta.
❍ Toiminto keskeytyy minkä tahansa kauko-ohjaimen toiminnon

kytkemisestä.
Kytkeäksesi tämän toiminnon päälle / pois päältä, toimi seuraa-
vasti:
– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: "On" tai "Off" vilkkuu näy-
töllä (riippuen aikaisemmasta asetuksesta). 
– Paina näppäintä + tai – muuttaaksesi asetusta.
– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä palataksesi valikkoikku-
naan tai paina näppäintä pohjassa palataksesi vakionäyttöön il-
man uusien asetuksien tallentamista.

Valikosta poistuminen (Exit Menu)

Tämä on viimeinen toiminto, joka päättää kehämuodostelmaan
järjestetyn valikon. Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC palatak-
sesi vakionäyttöön ilman asetuksien tallentamista. Paina näppäintä
– siirtyäksesi valikon ensimmäiseen kohtaan.

AJOTIETOKONE

Yleiset ominaisuudet

Ajotietokonetta käytetään näyttämään auton toimintaan liittyviä
tietoja, kun virta-avain käännetään MAR-asentoon. Tämä toimin-
to mahdollistaa määrittämään kaksi erillistä osamatkamittaria ”Trip
A” ja ”Trip B”, jotka seuraavat toisistaan riippumattomasti matkan
edistymistä. Molemmat toiminnot ovat nollattavissa (uuden mat-
kan aloittaminen).
Osamatkamittaria A (Trip A) käytetään näyttämään seuraavia tie-
toja:
– Toimintasäde (Range)
– Ajettu matka (Distance travelled)
– Keskimääräinen polttoaineenkulutus (Average fuel consumpti-

on)
– Hetkellinen polttoaineenkulutus (Instantaneous fuel consump-

tion)
– Keskinopeus (Average speed)
– Ajoaika (Travel time)
Osamatkamittaria B (Trip B) käytetään näyttämään seuraavia tie-
toja:
– Ajettu matka B
– Keskimääräinen polttoaineenkulutus B
– Keskinopeus B
– Ajoaika B
Trip B -toiminto voidaan poistaa käytöstä (ks. kappale ”Osamat-
kamittari B”). Toimintasädettä ja hetkellistä polttoaineenkulutus-
ta ei voida nollata.

Näytetyt tiedot

Toimintasäde (Range)
Ilmoittaa arvion ajoneuvon ajomatkasta sen hetkisellä polttoai-
nesäiliön polttoainemäärällä. 
Viesti “- - - -” ilmestyy näytölle seuraavissa tapauksissa:
– toimintasäteen arvo on alle 50 km (tai 30 mi).
– auto on ollut pysähtyneenä pitkään moottori käynnissä.

TÄRKEÄÄ Vaihtelut toimintasäteen arvossa saattavat johtua mo-
nista tekijöistä. Näitä ovat mm. ajotyyli, tietyyppi (moottoritie,
kaupunkitie, vuoristotie jne.), ajoneuvon käyttöolosuhteet (kuor-
ma, rengaspaineet jne.). Yllä esitetyt huomiot on tämän vuoksi
otettava huomioon suunniteltaessa matkaa.

Ajomatka (Distance travelled)
Tämä osoittaa ajetun matkan nollauksen jälkeen.

Keskimääräinen polttoaineen kulutus (Average fuel consumpti-
on)
Näyttää nollauksen jälkeisen ajomatkan keskimääräisen polttoai-
neenkulutuksen.

Hetkellinen polttoaineen kulutus (Instantaneous fuel consumpti-
on)
Ilmoittaa minkä tahansa muutoksen polttoaineenkulutuksessa. Ar-
vo päivittyy jatkuvasti. Viesti “- - - -” ilmaantuu, jos auto on ollut
pitkään pysähtyneenä moottori käynnissä.

Keskinopeus (Average speed)
Tämä arvo näyttää keskinopeuden, joka pohjautuu nollauksen jäl-
keisen ajomatkan kokonaisaikaan.

Matkan ajoaika (Trip time)
Näyttää nollauksen jälkeisen ajoajan.
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Näytetyt tiedot

Aina kun lukuja on näytöllä, seuraavat asiat ovat näkyvillä:
❍ Animoitu ikoni näytön yläosassa (A-kuva 10).
❍ Teksti ”Trip” (tai ”Trip A” tai ”Trip B”) (B).
❍ Valitun parametrin nimi, arvo ja mittayksikkö (esim. ”Range

1500 km”) (C).
Muutaman sekunnin jälkeen valitun parametrin nimi ja arvo kor-
vataan ikonilla (ks. kuva 11).

Erilaisten parametrien ikonit ovat seuraavanlaisia:

EK Toimintasäde

Keskikulutus A (jos Trip A on käytössä, tai “B”
jos Trip B on käytössä)

pE Matka A (jos Trip A on käytössä, tai “B” jos Trip
B on käytössä)

Hetkellinen polttoaineenkulutus

Keskinopeus A (jos Trip A on käytössä, tai “B”
jos Trip B on käytössä)

Ajoaika A (jos Trip A on käytössä, tai “B” jos Trip
B on käytössä)

TRIP 0.00 -näppäin 

Tämä sijaitsee oikeanpuoleisessa vivussa (kuva 12). Kun virta-
avain on käännetty MAR-asentoon, tällä näppäimellä voidaan tar-
kastella edellä kuvattuja parametreja ja lisäksi nollata niitä uu-
den matkan aloittamiseksi:
– Lyhyt painallus: näyttää parametreja.
– Pitkä painallus: nollaa parametreja ja aloittaa uuden matkan.

Nollauksen suorittaminen (uusi matka)

Nollaus voidaan suorittaa:
– Käsin käyttäjän toimesta painamalla kyseistä näppäintä poh-
jassa.
– Automaattisesti, kun ajomatka saavuttaa lukeman 99 999.9
km tai kun ajoaika saavuttaa lukeman 999.59 (999 tuntia ja
59 minuuttia).
– Akun irrottamisella/kytkemisellä.

TÄRKEÄÄ Jos nollaus suoritetaan, kun osamatkamittari A "Trip A"
on näytöllä, ainoastaan tähän toimintoon liittyvät tiedot nollataan.

TÄRKEÄÄ Jos nollaus suoritetaan, kun osamatkamittari B "Trip B"
on näytöllä, ainoastaan tähän toimintoon liittyvät tiedot nollataan.

Matkan aloittaminen (osamatkamittarin
nollaus)

Kun virta-avain on käännetty MAR-asentoon, suorita nollaus pitä-
mällä TRIP 0.00 -näppäintä pohjassa yli 2 sekunnin ajan.

Matkan lopettaminen (Exit Trip)

Voit poistua automaattisesti TRIP-toiminnosta, kun kaikki arvot on
näytetty tai painamalla MENU ESC -näppäintä pohjassa yli sekun-
nin ajan.

kuva 10 A0J1223g kuva 11 A0J0033m

kuva 12 A0J0077m
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TUNNUKSET

Joissain ajoneuvon osissa on värillisiä tarroja, joiden tunnukset viit-
taavat varotoimenpiteisiin, joita on noudatettava kyseistä osaa käy-
tettäessä. Konepellin alla on myös tarra, jossa on yhteenveto kai-
kista tunnuksista. 

ALFA ROMEO CODE -JÄRJESTELMÄ

Auto on varustettu elektronisella käynnistyksenestolla, joka par-
antaa auton turvallisuutta mahdollisilta anastusyrityksiltä. Se ak-
tivoituu automaattisesti, kun virta-avain poistetaan virtalukosta.
Jokainen avain sisältää sähköisen laitteen, joka vaihtelee virtalu-
kon sisäisestä antennista lähetettyä signaalia virran kytkennän
aikana. Tämä signaali toimii salasanana, jota ohjausyksikkö käyt-
tää hyväksyäkseen avaimen ja salliakseen virran kytkennän. Sa-
lasana muuttuu jokaisen virran kytkennän jälkeen.

TOIMINTA

Jokaisella kerralla, kun auto käynnistetään kääntämällä virta-avain
MAR-asentoon, Alfa Romeo CODE -järjestelmän ohjausyksikkö lä-
hettää moottorin ohjausyksikölle koodin, jolla käynnistyksenesto
poistuu.
Koodi lähetetään ainoastaan, jos Alfa Romeo CODE-järjestelmän
ohjausyksikkö on tunnistanut avaimen lähettämän koodin.
Jokaisella kerralla, kun avain käännetään STOP-asentoon, Alfa Ro-
meo CODE-järjestelmä poistaa moottorin ohjausyksikön kaikki
toiminnot käytöstä. Jos koodia ei tunnisteta oikeaksi sytytyksen
aikana, varoitusvalo Y syttyy mittaristoon. Tässä tapauksessa
käännä avain STOP-asentoon ja sitten MAR-asentoon. Jos lukitus
ei katoa, yritä uudelleen vara-avaimella.  Jos et vieläkään kyke-
ne käynnistämään moottoria, ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo
-huoltoon.

Varoitusvalo Y syttyy ajon aikana

❍ Jos varoitusvalo Y syttyy, on kyseessä järjestelmän suoritta-
ma itsetestaus (esim. jännitteen putoamisen vuoksi).

❍ Jos varoitusvalo Y jatkaa palamista, ota yhteys valtuutettuun
Alfa Romeo -huoltoon.

AVAIMET

CODE-KORTTI (mikäli varusteena) 

CODE-kortti (kuva 13) toimitetaan avaimien yhteydessä. Kortista
löydät mekaanisen koodin A ja elektronisen koodin B. Säilytä koo-
deja turvallisessa paikassa, älä autossa.

Avaimen sisällä olevat elektroniset komponentit
voivat vaurioitua, jos avaimeen kohdistetaan voi-
makkaita iskuja.

kuva 13 A0J0212m

A
B
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AVAIN ILMAN KAUKO-OHJAUSTA

Avainosa A (kuva 14) sopii seuraaviin lukkoihin:
❍ Virtalukko
❍ Ovilukot
❍ Polttoainesäiliön korkki

AVAIN KAUKO-OHJAUKSELLA
(mikäli varusteena)

Avainosa A (kuva 15) sopii seuraaviin lukkoihin:
❍ Virtalukko
❍ Ovilukot
❍ Polttoainesäiliön korkki
Tuodaksesi avainosan esille tai piilottaaksesi sen, paina näppäin-
tä B.

kuva 14 A0J0211m kuva 15 A0J0072m

Näppäintä B (kuva 15) tulee painaa ainoastaan,
kun avainosa pääsee liikkumaan esteettömästi.
Varo erityisesti painamasta näppäintä avaimen ol-

lessa lähellä silmiä tai kappaleita, jotka saattavat vahin-
goittua (esim. vaatteesi). Älä jätä avainta valvomatto-
maan paikkaan, sillä joku - erityisesti lapsi - saattaa pai-
naa vahingossa näppäimiä avainta käsitellessään.

Ovien ja tavaratilan lukituksen avaaminen

Paina lyhyesti näppäintä Ë: ovien ja takaluukun lukitukset avau-
tuvat, sisätilan valaistus syttyy ajastetusti ja suuntavilkut vilkkuvat
kahdesti (mikäli varusteena). 
Ovilukot aukeavat automaattisesti, jos polttoainesyötön hätäkat-
kaisutoiminto kytkeytyy.
Kun ovet lukitaan ja yksi tai useampi ovista (tai takaluukku) ei ole
sulkeutunut kunnolla, led-valo ja suuntavilkut alkavat vilkkua no-
peasti.

Ovien ja tavaratilan lukitseminen

Paina lyhyesti näppäintä Á: ovet ja takaluukku lukittuvat, sisätilan
valaistus sammuu ja suuntavilkut vilkkuvat kerran (mikäli varus-
teena).
Ovet eivät lukkiudu, jos yksi tai useampi ovi on avoinna. Tämä ti-
lanne osoitetaan suuntavilkkujen nopeana vilkkumisena (mikäli
varusteena). Jos kuitenkin tavaratila on jäänyt auki, ovet sitä
vastoin lukitaan.
Kun nopeus ylittää 20 km/h, ovet lukitaan automaattisesti, jos
kyseinen toiminto on asetettu käyttöön (ainoastaan mallit sää-
dettävällä monitoiminäytöllä).
Kun ovet lukitaan, led-valo A (kuva 16) syttyy muutamaksi se-
kunniksi, jonka jälkeen se alkaa vilkkua.

Tavaratilan avaaminen

Paina R näppäintä avataksesi takaluukun kauko-ohjauksella.
Tavaratilan aukaisun yhteydessä suuntavilkut vilkkuvat kahdesti.

YLIMÄÄRÄISIEN KAUKO-OHJAIMIEN
HANKINTA

Järjestelmä tunnistaa jopa 8 eri kauko-ohjainta. Jos tarvitset uu-
den kauko-ohjaimen, käänny valtuutetun Alfa Romeo -huollon puo-
leen ja ota mukaasi CODE-kortti (mikäli varusteena), henkilöto-
distus ja ajoneuvon rekisteriote.

kuva 16 A0J0027m
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KAUKO-OHJAINAVAIMEN PARISTON
VAIHTAMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Paina näppäintä A (kuva 17), avaa metallinen avainosa B ja

käännä ruuvi C asentoon : käyttämällä pientä ruuvimeisse-
liä.

❍ Poista paristokotelo D ja vaihda paristo E huomioiden napo-
jen suunnat. Aseta kotelo D takaisin avaimeen ja lukitse se
kääntämällä ruuvi C asentoon Á.

TURVALUKITUSTOIMINTO (mikäli varusteena)

Tämä turvalukitustoiminto estää ovien sisäkahvojen ja ovien ava-
us-/lukitusnäppäimien käyttämisen. Suosittelemme, että kytket
tämän laitteen päälle aina, kun pysäköit autosi. 

Järjestelmän kytkeminen

Järjestelmä kytkeytyy kaikissa ovissa, kun painat nopeasti kaksi
kertaa avaimen näppäintä Á.
Järjestelmän kytkeytyminen ilmaistaan LED-valon A (kuva 18) ja
kolminkertaisena suuntavilkkujen vilkkumisena. Laite ei kytkeydy,
jos yksi tai useampi ovista ei ole kunnolla sulkeutunut.

kuva 17 A0J0073m

Käytetyt paristot ovat ympäristölle haitallisia. Ne
tulee hävittää lain määräysten mukaisesti kerä-
yspisteisiin tai valtuutetussa Alfa Romeo -huollos-

sa, jossa huolehditaan niiden hävittämisestä

Kun turvalukitusjärjestelmä on kytketty, ovien
avaaminen matkustamosta on mahdotonta. Tä-
män vuoksi ennen järjestelmän kytkemistä tar-

kasta, ettei ketään jää matkustamoon. Jos kauko-ohjai-
navaimen paristo on tyhjä, laite voidaan kytkeä pois pääl-
tä ainoastaan avaamalla oven lukitus metallisella avai-
nosalla.

Järjestelmän kytkeminen pois päältä 

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä seuraavasti:
❍ Kuljettajan puolen ovi avataan metallisella avainosalla.
❍ Kauko-ohjaimen näppäintä Ë painetaan.
❍ Virta-avain käännetään MAR-asentoon.

kuva 18 A0J0027m
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HÄLYTIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

HÄLYTTIMEN AKTIVOITUMINEN

Hälytin aktivoituu seuraavissa tapauksissa:
❍ Kun Ovea/konepeltiä/takaluukkua yritetään avata luvatto-

masti (kehäsuojaus). 
❍ Kun sytytysjärjestelmää käytetään luvatta (koodaamaton vir-

ta-avain käännetään MAR-asentoon).
❍ Kun akkukaapeli leikataan.
❍ Kun joku liikkuu matkustamossa (äänitunnistus).
❍ Kun ajoneuvoa nostetaan/kallistetaan epätavallisesti (mikäli

varusteena).
Hälyttimen aktivoitumisesta seuraa sireenin ja suuntavilkkujen kyt-
keytyminen useaksi sekunniksi. Hälyttimen aktivoitumistavat vaih-
televat eri markkinaversioiden välillä.  Hälytysjaksoilla on enim-
mäismäärä. Kun tämä on saavutettu, järjestelmä palaa normaali-
toimintaan.

TÄRKEÄÄ Moottorin käynnistyksenestolaitteen toiminnan turvaa Al-
fa Romeo CODE -järjestelmä, joka kytkeytyy automaattisesti, kun
virta-avain poistetaan virtalukosta.

TÄRKEÄÄ Murtohälytin on säädetty mukailemaan eri maissa voi-
massa olevia määräyksiä.

HÄLYTTIMEN KYTKEMINEN

Kun ovet ja konepelti on suljettu ja virta-avain on STOP-asennos-
sa tai poistettuna, suuntaa kauko-ohjain ajoneuvoa kohti ja pai-
na näppäintä Á. Joissain malliversioissa ovien lukituksen yhtey-
dessä kuuluu äänimerkki.
Ennen kuin hälytin kytketään, järjestelmä suorittaa itsetestauksen.
Jos kyseessä on toimintahäiriö, järjestelmä antaa useita ääni-
merkkejä ja/tai kojelaudan LED-valon varoittavia merkinantoja.
Jos hälyttimen kytkemisen jälkeen kuuluu toinen varoitusääni-
merkki ja/tai kojelaudan LED-valo vilkkuu, odota noin 4 sekun-
tia ja kytke sitten hälytin pois päältä painamalla näppäintä Ë.
Tarkasta, että ovet, konepelti ja takaluukku ovat kunnolla suljet-
tu ja kytke tämän jälkeen järjestelmä uudelleen päälle painamal-
la näppäintä Á.
Jos hälytin antaa varoitusäänimerkin, vaikka ovet, konepelti ja
takaluukku ovat kunnolla sulkeutuneet, järjestelmän toiminnassa
on häiriö. Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

Avaimilla (kauko-ohjauksella tai ilman) suoritettavat päätoiminnot ovat seuraavanlaisia:

Avaimen tyyppi

Avain ilman kauko-ohjausta 

Avain kauko-ohjauksella

Suuntavilkkujen
vilkkuminen (vain kauko-
ohjainta käytettäessä)
Keskuslukituksen LED-valo

Ovien lukituksen
avaaminen

Käännä avainta vas-
tapäivään (kuljetta-
jan puoli)
Käännä avainta vas-
tapäivään (kuljetta-
jan puoli)

Paina lyhyesti näp-
päintä Ë

vilkkuu kahdesti

Pois päältä

Ovien lukitseminen
ulkopuolelta

Käännä avainta
myötäpäivään (kul-
jettajan puoli)
Käännä avainta
myötäpäivään (kul-
jettajan puoli)

Paina lyhyesti näp-
päintä Á

vilkkuu kerran

Turvalukitustoimin-
non kytkeminen
(mikäli varusteena)

Turvalukitustoimin-
non kytkeminen

(mikäli varusteena)

–

– 

Näppäimen Á pai-
naminen kaksi ker-
taa

vilkkuu kolmesti

LED-valo vilkkuu
kahdesti, jonka jäl-
keen jatkaa vilkku-
mista

Takaluukun
avaaminen 

–

–

Paina lyhyesti näp-
päintä  R

vilkkuu kahdesti

Vilkkuu

TÄRKEÄÄ Ikkunat avautuvat, kun ovien lukitukset ovat aukaistu; ikkunat sulkeutuvat, kun ovet ovat lukittu.

Ikkunoiden
avaaminen

(mikäli varusteena)

–

–

Pidä näppäintä Ë
painettuna (yli 2 se-
kuntia) 

vilkkuu kahdesti

Pois päältä

Ikkunoiden
sulkeminen

(mikäli varusteena)

–

–

Pidä näppäintä Á
painettuna (yli 2 se-
kuntia) 

vilkkuu kerran 

LED-valo vilkkuu
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HÄLYTTIMEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Paina näppäintä Ë. Seuraavat toiminnot suoritetaan (poislukien
jotkut malliversiot tietyillä markkina-alueilla):
❍ Suuntavilkut vilkkuvat kahdesti.
❍ Järjestelmä antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
❍ Ovien lukitukset avataan.

TÄRKEÄÄ Jos keskuslukitus kytketään käyttämällä metallista avai-
nosaa, murtohälytin ei kytkeydy pois päältä.

ÄÄNI-/KALLISTUSTUNNISTIMET

Jotta taattaisiin suojauksen virheetön toiminta, sulje kokonaan
sivuikkunat ja kattoluukku (mikäli varusteena).
Kytkeäksesi toiminnon pois päältä, paina näppäintä A (kuva 20)
ennen hälyttimen kytkemistä. Toiminnon poiskytkentä osoitetaan
näppäimen A LED-valon vilkkumisena muutaman sekunnin ajan.
Aina kun mittaristo sammutetaan, ääni-/kallistustunnistimien ot-
taminen pois käytöstä on suoritettava uudelleen (mikäli näin ha-
lutaan). 

MURTOHÄLYTTIMEN OTTAMINEN POIS
KÄYTÖSTÄ

Poistaaksesi hälyttimen kokonaan käytöstä (esim. pitkäksi sei-
sonta-ajaksi), lukitse ajoneuvo kääntämällä kauko-ohjainavaimen
metalliosaa lukossa.

TÄRKEÄÄ Jos kauko-ohjainavaimen paristo on loppunut tai järjes-
telmässä on toimintahäiriö, hälytin voidaan kytkeä pois päältä aset-
tamalla avain virtalukkoon ja kääntämällä se MAR-asentoon.

VIRTALUKKO

Avain voidaan kääntää kolmeen eri asentoon (kuva 21):
❍ STOP: moottori on sammunut, avain voidaan poistaa, ohjaus

lukittuu. Joitakin sähkölaitteita (esim. auton radio, keskuslu-
kitus, murtohälytin jne.) voidaan käyttää.

❍ MAR: ajoasento. Kaikki sähkölaitteet toimivat.
❍ AVV: moottorin käynnistys. 

Jos moottori ei käynnisty, virtalukossa oleva elektroninen turva-
järjestelmä vaatii, että virta-avain käännetään takaisin STOP-asen-
toon ennen moottorin uutta käynnistysyritystä.

kuva 20 A0J0226m

A

kuva 21 A0J0031m

Jos virtalukkoa on käytetty asiattomasti (esim.
anastusyritys), tarkastuta järjestelmä valtuutetus-
sa Alfa Romeo -huollossa mahdollisimman pian.

Poista avain aina, kun poistut autostasi, estääk-
sesi muiden matkustajien tahattoman hallintalait-
teiden käyttämisen Muista kytkeä seisontajarru.

Kytke ykkösvaihde, jos pysäköit ylämäkeen, tai peruu-
tusvaihde alamäkeen pysäköidessäsi. Älä koskaan jätä
lapsia autoon ilman valvontaa.
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OHJAUSPYÖRÄN LUKITUS

Kytkeminen

Kun avain on STOP-asennossa, poista se virtalukosta ja käännä oh-
jauspyörää, kunnes se lukittuu.

Avaaminen

Liikuta ohjauspyörää hieman samalla, kun käännät virta-avainta
MAR-asentoon.

Korkeuden säätäminen (mikäli varusteena)

Siirrä vipua B ylös- tai alaspäin, kunnes haluttu korkeus saavute-
taan.

TÄRKEÄÄ Säätö tulee suorittaa ainoastaan istuttaessa kuljettajan
istuimella.

Selkänojan kulman säätäminen

Kierrä säädintä C, kunnes saavutetaan haluttu asento.

Kaikki ohjauspyörään tai ohjauspylvääseen teh-
tävät jälkiasennukset ovat ehdottomasti kiellet-
tyjä (esim. murtohälyttimen asennukset). Nämä

voivat vaikuttaa heikentävästi toimivuuteen ja turvalli-
suuteen, mitätöidä takuun voimassaolon ja rikkoa au-
ton tyyppihyväksynnän vaatimuksia.

Älä koskaan poista avainta ajoneuvon liikkuessa.
Ohjauspyörä voi lukittua heti, kun käännät sitä.
Tämä koskee myös hinaustilannetta.

ISTUIMET

ETUISTUIMET (kuva 22)

kuva 22 A0J0078m

Kaikki säädöt on tehtävä auton ollessa täysin py-
sähtyneenä.

Pituussuuntainen säätäminen

Nosta vipua A ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin: ajaessasi kä-
sien kuuluu levätä ohjauspyörällä ilman rasittumista.

Aina säätövivun vapauttamisen jälkeen tarkasta,
että istuin on lukittunut paikalleen liikuttamalla si-
tä eteen- ja taaksepäin. Jos istuin ei ole lukittu-

nut kunnolla, se saattaa liikkua yllättävästi ja aiheuttaa
auton hallinnan menettämisen.

Turvallisuuden maksimoimiseksi pidä selkänojasi
pystyasennossa, nojaa siihen tiukasti ja varmista,
että turvavyö kulkee oikein tukeutuen rintaan ja

lantioon.

Ristiseläntuen säätäminen
(mikäli varusteena)

Kierrä säädintä D, kunnes saavutetaan haluttu asento.

Selkänojan kaataminen

Päästäksesi takaistuimille, nosta kahvaa E ylöspäin: tämä kaataa
selkänojan, jolloin pystyt siirtämään istuinta eteenpäin painamal-
la selkänojasta.
Kun selkänoja siirretään takaisin taakse, se palautuu takaisin al-
kuperäiseen asentoonsa.

Tarkasta, että istuin on lukittunut paikalleen lii-
kuttamalla sitä eteen- ja taaksepäin.
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Istuinlämmitin (mikäli varusteena)

Kun avain on MAR-asennossa, paina näppäintä A tai B (kuva 23)
kytkeäksesi tämän toiminnon päälle / pois päältä. Kun toiminto
on kytketty, näppäimen LED-valo syttyy.

HELPPO PÄÄSY TAKAISTUIMILLE
(EASY ENTRY -TOIMINTO) 

Tämä toiminto mahdollistaa helpon pääsyn takaistuimille.
Päästäksesi takaistuimille, nosta kahvaa E (kuva 22) ja siirrä is-
tuimen selkänojaa eteenpäin: istuin siirtyy automaattisesti eteen-
päin.
Kun selkänoja palautetaan normaaliasentoon, istuin liikkuu auto-
maattisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. 
Jos selkänoja osuu esteeseen taaksepäin liikkuessaan (esim. ta-
kamatkustajan polviin), istuimen liike pysähtyy. Siirrä istuinta muu-
tama senttimetri eteenpäin ja lukitse paikoilleen.

PÄÄNTUET

ETUISTUIMIEN PÄÄNTUET

Pääntukien korkeutta voidaan säätää ja ne lukittuvat automaatti-
sesti haluttuun asentoon.
❍ Säätäminen ylöspäin: nosta pääntukea, kunnes kuulu lukitu-

sääni.
❍ Säätäminen alaspäin: paina painiketta A (kuva 24) ja laske

pääntukea.

Poistaaksesi pääntuen:
❍ Nosta pääntuki enimmäiskorkeuteensa.
❍ Paina painikkeita A ja B (kuva 24) ja irrota sitten pääntuki

liu’uttamalla sitä ylöspäin.

kuva 23 A0J0253m

kuva 24 A0J0130m

“Anti-Whiplash” -toiminto

Pääntuet on varustettu ”Anti-Whiplash” -toiminnolla, joka pystyy
lyhentämään matkustajan pään ja pääntuen välistä etäisyyttä per-
äänajotilanteessa lieventäen niskan retkahdusliikettä. 
Jos painetta kohdistuu selkänojaan ylävartalon ja käsien korkeu-
delle, pääntuki saattaa liikkua: tämä käyttäytyminen on järjestel-
män ominaisuus, eikä merkitse vikaa.

Muista, että pääntuki tulee säätää siten, että se tu-
kee pään takaosaa eikä niskaa. Ainoastaan tässä
asennossa toimii niiden suojaava vaikutus.



TUTUSTUMINEN AUTOOSI 31

1

TAKAISTUIMIEN PÄÄNTUET

Takaistuimilla on kaksi korkeussäädettävää pääntukea (säätääk-
sesi korkeutta, ks. edellinen kappale). Joissain malleissa pääntu-
ki on myös keski-istuimen varusteena. 
Poistaaksesi pääntuet:
❍ Nosta pääntuki enimmäiskorkeuteensa.
❍ Paina painiketta A (kuva 25) ja irrota sitten pääntuki liu’ut-

tamalla sitä ylöspäin.

OHJAUSPYÖRÄ

Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa. 
Suorittaaksesi säädön, toimi seuraavasti: vapauta vipu A (kuva
26) painamalla sitä eteenpäin (asento 1) ja suorita ohjauspyö-
rän säädöt. Lukitse sitten vipu A vetämällä sitä ohjauspyörää koh-
ti (asento 2).

TAUSTAPEILIT

SISÄPEILI

Käytä vipua A (kuva 27) säätääksesi peilin kahteen eri asentoon:
normaali tai häikäisemätön. Joissakin malleissa on varusteena
elektrokromaattinen peili ON/OFF -kytkimellä, jolla häikäisytoi-
minto voidaan kytkeä päälle / pois päältä. Peili kytkeytyy auto-
maattisesti päivänvalotilaan, kun peruutusvaihde kytketään pääl-
le.

kuva 25 A0J0083m kuva 26 A0J0034m

kuva 27 A0J0108m

Kaikki ohjauspyörään tai ohjauspylvääseen teh-
tävät jälkiasennukset ovat ehdottomasti kiellet-
tyjä (esim. murtohälyttimen asennukset). Nämä

voivat vaikuttaa heikentävästi toimivuuteen ja turvalli-
suuteen, mitätöidä takuun voimassaolon ja rikkoa au-
ton tyyppihyväksynnän vaatimuksia.

OVIPEILIT

Koska kuljettajan ovipeili on hieman kupera, se
voi vääristää etäisyyksien arviointia.

Kaikki ohjauspyörän säädöt on suoritettava aino-
astaan auton ollessa täysin pysähtyneenä moot-
tori sammutettuna.
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Peilin sähköinen taittaminen
(mikäli varusteena)

Taittaaksesi peilin taakse, paina näppäintä C (kuva 28). Paina näp-
päintä uudelleen tuodaksesi peilit takaisin ajoasentoon. 
Kun ovet lukitaan, ovipeilit taittuvat taakse. Ne avautuvat uudel-
leen automaattisesti, kun virta-avain käännetään seuraavan ker-
ran MAR-asentoon.
Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle / pois päältä painamalla
näppäintä C (kuva 28) pohjassa yli 2 sekuntia. Äänimerkki kuu-
luu uuden asetuksen käyttöönoton merkkinä. 

Peilin taittaminen käsin

Tarpeen vaatiessa peilit voidaan taittaa taakse käsin asennosta 1
(kuva 29) asentoon 2.
TÄRKEÄÄ Ajon aikana peilien on oltava aina asennossa 1.

Peilin säätäminen

Ovipeilejä voidaan säätää/taittaa ainoastaan, kun virta-avain on
MAR-asennossa.
Valitse säädettävä peili käyttämällä kytkintä A (kuva 28):
❍ Kytkin asennossa 1: vasen ovipeili valittu.
❍ Kytkin asennossa 2: oikea ovipeili valittu.
Säätääksesi valittua peiliä, paina näppäintä B neljään nuolen osoit-
tamaan suuntaan.

TÄRKEÄÄ Kun säädöt on tehty, käännä kytkin A asentoon 0 es-
tääksesi tahattomat liikkeet.

kuva 28 A0J0022m kuva 29 A0J0035m

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

TUULETUSKANAVAT (kuva 30)

1. Kiinteä ylätuuletuskanava - 2. Säädettävät keskituuletuskanavat - 3. Kiinteät sivutuuletuskanavat - 4. Säädettävät sivutuuletuska -
navat - 5. Ala-alueen tuuletuskanavat etuistuimille - 6. Ala-alueen tuuletuskanavat takaistuimille

A0J0036mkuva 30
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MATKUSTAMON ILMANVAIHTO

Toimi seuraavasti, säätääksesi ilmanvaihtoa:
❍ Käännä säädin A siniselle alueelle.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen pois pääl-

tä (näppäimen LED-valo ei pala).
❍ Käännä säädin C asentoon  ¶.
❍ Käännä säädin B halutulle nopeudelle.

ILMASTOINTILAITE (jäähdytys) (varusteena
käsisäätöisessä ilmastointilaitteessa)

Toimi seuraavasti, jäähdyttääksesi matkustamon:
❍ Käännä säädin A siniselle alueelle.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen päälle

(näppäimen LED-valo palaa).
❍ Käännä säädin C asentoon  ¶;
❍ Paina näppäintä E kytkeäksesi ilmastointilaitteen ja käännä

säädin B vähintään asentoon 1 (hitain puhallus). Jäähdyt-
tääksesi matkustamon nopeammin, käännä säädin B asen-
toon 4 - (suurin puhallusnopeus).

Jäähdytyksen säätäminen

❍ Käännä säädintä A oikealle nostaaksesi lämpötilaa.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen pois pääl-

tä (näppäimen LED-valo ei pala).
❍ Käännä säädintä B pienentääksesi puhallusnopeutta.

MATKUSTAMON LÄMMITTÄMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Käännä säädin A punaiselle alueelle.
❍ Käännä säädin C haluttuun asentoon.
❍ Käännä säädin B halutulle nopeudelle.

Nopea lämmitys

Toimi seuraavasti, lämmittääksesi matkustamon nopeasti:
❍ Käännä säädin A punaiselle alueelle.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen.
❍ Käännä säädin C asentoon ©.
❍ Käännä säädin B asentoon 4 - (suurin puhaltimen nope-

us).
Käytä tämän jälkeen säätimiä ylläpitääksesi halutut olosuhteet ja
paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen pois päältä
(näppäimen LED-valo ei pala) estääksesi huurtumisen.

TÄRKEÄÄ Kun moottori on viileä, odota muutama minuutti, että jär-
jestelmän neste saavuttaa oikean toimintalämpötilan.

LÄMMITYS-/ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

SÄÄTIMET (kuva 31)

A Ilman lämpötilan säädin
(punainen = lämmin/sininen = viileä)

B Puhaltimen kytkin / nopeuden säädin 
p 0 = puhallin pois päältä
1-2-3 = puhaltimen nopeus
4 - = suurin puhaltimen nopeus
C Ilmavirran suuntauksen säädin
¶ Ilma virtaa kuljettajaa/matkustajaa kohti.

ß Ilma virtaa kuljettajaa/matkustajaa kohti sekä jalkojen alu-
eelle.

© Ilma virtaa etu- ja takatilan jalkojen alueelle.
® Ilma virtaa jalkojen alueelle sekä tuulilasiin.
- Ilma virtaa tuulilasiin.
D Sisäilman kierrätyksen on-/off-näppäin
E Ilmastointilaitteen on/off -näppäin 

(ainoastaan mallit käsisäätöisellä ilmastointilaitteella)
F Takalasin lämmittimen on-/off-näppäin.

A0J0074mkuva 31
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NOPEA TUULILASIN HUURTEEN-/JÄÄNPOISTO
(TUULILASI JA SIVUIKKUNAT)

Toimi seuraavasti:
❍ Käännä säädin A punaiselle alueelle.
❍ Käännä säädin B asentoon 4 - (suurin puhaltimen nope-

us).
❍ Käännä säädin C asentoon -.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen pois pääl-

tä (näppäimen LED-valo ei pala).
Kun huurteet/jäät on poistettu, käytä säätimiä palauttaaksesi
halutut olosuhteet.

TÄRKEÄÄ! Ilmastointilaite on erityisen hyödyllinen ikkunoiden huur-
teenpoiston nopeuttamiseen.  Säädä säätimiä, kuten aikaisemmin
opastettiin ja kytke ilmastointilaite päälle painamalla näppäintä E.

Ikkunoiden huurteenpoisto

Jos ulkoilma on hyvin kosteaa ja/tai sataa ja/tai ulkoilman ja mat-
kustamon välillä on huomattavia lämpötilaeroja, suorita seuraavia
huurtumisen estäviä toimintoja:
❍ Käännä säädin A punaiselle alueelle.
❍ Paina näppäintä D kytkeäksesi sisäilman kierrätyksen pois pääl-

tä (näppäimen LED-valo ei pala).
❍ Jos huurre ei katoa, käännä säädin C asentoon - tai mah-

dollisesti ® asentoon.
❍ Käännä säädin B 2-nopeudelle.

TÄRKEÄÄ Ilmastointijärjestelmä on hyvin hyödyllinen ikkunoiden
huurtumisen estämiseksi kosteissa olosuhteissa.

LÄMMITETYN TAKALASIN JA OVIPEILIEN
HUURTEEN-/JÄÄNPOISTO (mikäli varusteena) 

Paina näppäintä F (() kytkeäksesi toiminnon päälle / pois pääl-
tä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 20 minuutin
käytön jälkeen.

TÄRKEÄÄ Älä kiinnitä tarroja takaikkunan sisäpuolella olevien vas-
tuslankojen päälle välttääksesi mahdollisen toimintahäiriön tai vi-
oittumisen.

SISÄILMAN KIERRÄTYS

Paina näppäintä D (T), jotta näppäimen LED-valo syttyy. On
suositeltua kytkeä sisäilman kierrätys päälle jonotettaessa ruuh-
kissa tai ajettaessa tunneleissa, jotta estettäisiin saasteiden pää-
sy matkustamoon. 
Älä käytä toimintoa pitkinä jaksoina erityisesti, jos autossa on mon-
ta matkustajaa, sillä ikkunat huurtuvat tällöin helpommin.

TÄRKEÄÄ Sisäilman kierrätyksen avulla voidaan saavuttaa haluttu
lämmitys tai jäähdytys nopeammin. Älä käytä sisäilman kierrätystä
sateisina/kylminä päivinä, sillä se lisää huomattavasti ikkunoiden
sisäpuolista huurtumista.

JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO

Talviaikana kytke järjestelmä päälle vähintään 10 minuutin ajak-
si kerran kuukaudessa. Tarkastuta järjestelmä valtuutetussa Alfa
Romeo -huollossa ennen kesää.
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AUTOMAATTINEN KAKSIALUEINEN ILMASTOINTILAITE (mikäli varusteena) 

E F GA B C

L

D

N HIM

A0J0037mkuva 32

SÄÄTIMET (kuva 32)

A Näppäin MONO-toiminnon kytkemiseen (asetettujen lämpöti-
lojen suuntaus) kuljettajalle/matkustajalle.

B Ilmastointilaitteen on/off -näppäin.
C Sisäilman kierrätyksen on/off -näppäin
D Näyttö

E Ilmastointijärjestelmän sammutusnäppäin.
F Näppäin MAX-DEF-toiminnon kytkemiseen (nopea etuikkunoi-

den huurteen-/jäänpoisto).
G Takalasin lämmittimen on/off -näppäin.

Kaikkia näitä toimintoja voidaan säätää käsin ohjaamalla järjes-
telmää, valitsemalla toimintoja ja muuttamalla niiden parametre-
ja.  Tällöin käsin muutettujen toimintojen automaattinen hallinta
kytkeytyy pois päältä: järjestelmä syrjäyttää tekemäsi asetukset
ainoastaan turvallisuussyistä.
Käsin valitut toiminnot syrjäyttävät aina automaattisesti valitut ja
ne pysyvät muistissa, kunnes käyttäjä kytkee automaattisen jär-
jestelmän takaisin toimintaan painamalla AUTO-näppäintä, paitsi
jos järjestelmä palaa automaattiseen toimintaan turvallisuussyis-
tä.
Voit säätää yhtä toimintoa käsin vaikuttamatta muiden auto-
maattiseen hallintaan. Matkustamoon virtaavan ilman määrään ei
vaikuta ajoneuvon nopeus, koska sitä säätää elektronisesti ohjat-
tu puhallin. Ilman lämpötilaa hallitaan aina automaattisesti näy-
töllä näkyvän lämpötilan mukaisesti (paitsi jos järjestelmä ei ole
päällä, tai joissain tilanteissa, joissa kompressori ei ole käytös-
sä).
Järjestelmässä voidaan ohjelmoida käsin seuraavia toimintoja:
❍ Kuljettajan/matkustajan puoleiset lämpötilat.
❍ Puhaltimen nopeus (jatkuvan ilmavirtauksen vaihtelut).
❍ Ilmavirran suuntaus 7 asentoon (kuljettaja/matkustaja).
❍ Ilmastointilaitteen kompressorin kytkentä.
❍ Yksi-/kaksialueisen jakautumisen prioriteetti.
❍ Nopea huurteen-/jäänpoisto.
❍ Sisäilman kierrätys.
❍ Takalasin lämmitin.
❍ Järjestelmän poiskytkentä.

H AUTO-toiminnon kytkentänäppäin (automaattinen toiminta) ja
matkustajan puolen lämpötilan säädin.

I Matkustajan puolen ilmavirran suuntauksen näppäin.
L Puhallusnopeuden kasvattaminen/vähentäminen.
M Kuljettajan puolen ilmavirran suuntauksen näppäin.
N AUTO-toiminnon kytkentänäppäin (automaattinen toiminta) ja

kuljettajan puolen lämpötilan säädin.

KUVAUS

Kaksialueinen, automaattinen ilmastointijärjestelmä säätää mat-
kustamon lämpötilaa kahdella eri alueella: kuljettajan ja matkus-
tajan puolella. Toisin sanoen järjestelmä ylläpitää matkustamon
ilmastoa jatkuvasti tasaisena ja kompensoi ulkoilman olosuhteiden
vaihteluja (mukaan lukien auringon lämpösäteily, joka tunniste-
taan erityisellä anturilla).
Automaattisesti hallittavia toimintoja ja ominaisuuksia ovat:
❍ Kuljettajan ja etumatkustajan tuuletuskanavista tulevan ilman

lämpötila.
❍ Kuljettajan ja etumatkustajan tuuletuskanavien suuntaus.
❍ Puhaltimen nopeus (jatkuvan ilmavirtauksen vaihtelut).
❍ Kompressorin puhaltimen kytkentä (ilman jäähdytyk-

seen/kuivattamiseen).
❍ Sisäilman kierrätys.
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Täysin automaattisen toiminnon aikana asetettuja lämpötiloja,
suuntausta ja puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa milloin ta-
hansa käyttämällä vastaavia näppäimiä ja säätimiä: järjestelmä
muuttaa automaattisesti asetuksia sopeutuakseen käyttäjän uu-
teen pyyntöön.
Täysin automaattisen toiminnon (FULL AUTO) aikana ilman suun-
tauksen, puhallusnopeuden, kompressorin tai sisäilman kierrä-
tyksen toiminnan muuttaminen poistaa sanan ”FULL” näytöltä. 
Tällä tavoin ilmastointijärjestelmä jatkaa kaikkien toimintojen, pait-
si käsin säädettyjen, automaattista hallintaa.  Ilma puhalletaan
matkustamon kaikille alueille samalla nopeudella.

ILMAN LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Käännä säädintä N tai H oikealle tai vasemmalle säätääksesi il-
man lämpötilaa: säädin N vaikuttaa etuosan vasemmalle alueel-
la, säädin H vastaavasti etuosan oikealle alueelle matkustamos-
sa. 
Asetetut lämpötilat näkyvät näytöllä. 
Paina MONO-näppäintä säätääksesi ilman lämpötilan samaksi kum-
mallekin alueelle:  aseta lämpötila kääntämällä säädintä N. 
Palataksesi ilman lämpötilan ja suuntauksen erilliseen hallintaan
kahden alueen välillä, käännä säädintä N tai H tai paina näppäintä
MONO uudelleen (näppäimen LED-valon tulee syttyä).
Käännä säätimet kokonaan myötä- tai vastapäivään kytkeäksesi
joko HI- (tehokkain lämmitys) tai LO-toiminnon (tehokkain jääh-
dytys). Kytkeäksesi nämä toiminnot pois päältä, kierrä lämpöti-
lasäädin haluttuun lämpötilaan.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN
PÄÄLLE

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle monella tavalla: suosittelem-
me painamaan yhtä AUTO-näppäimistä ja kääntämään säädintä
haluttuun lämpötilaan. On mahdollista myös valita eri lämpötilat
kuljettajan ja matkustajan puolelle. Suurin lämpötilaero voi olla 7
°C.
Tällöin järjestelmä toimii täysin automaattisesti matkustamoon vir-
taavan ilman lämpötilan, ilmamäärän ja sen jakautumisen säätä-
miseksi. Se hallitsee myös sisäilman kierrätystä ja ilmastointilait-
teen kompressorin kytkeytymistä. 
Käsisäätöä vaaditaan ainoastaan seuraaville toiminnoille täysin au-
tomaattisen toiminnon ollessa käytössä:
❍ MONO-toiminto ilman lämpötilan ja suuntauksen säätö kuljet-

tajan ja matkustajan puolelle.
❍ T, sisäilman kierrätys (pitäminen päällä tai pois päältä).
❍ -, tuulilasin, takalasin ja ovipeilien huurteen-/jäänpoiston

nopeuttaminen.
❍ (, takalasin ja ovipeilien huurteen-/jäänpoisto.

FULL AUTO -tilassa ilmastointijärjestelmä hallitsee automaattisesti
ilmavirran suuntausta. Tällöin I ja M näppäimien LED-valojen on ol-
tava pois päältä.
Kun säätö on tehty käsin, asetettu ilmavirran suuntaus osoite-
taan valittujen näppäimien LED-valoilla.
Toimintoja voidaan yhdistellä samanaikaisesti aikaisemmin kyt-
kettyjen toimintojen kanssa painamalla toimintoja vastaavia näp-
päimiä. Jos kytketyn toiminnon näppäintä painetaan, toiminto kes-
keytyy ja sen näppäimen LED-valo sammuu. Palauttaaksesi auto-
maattisen ilmavirran suuntauksen käsisäädön jälkeen, paina AU-
TO-näppäintä.
Kun kuljettaja valitsee ilmavirran suuntauksen tuulilasiin, ilma vir-
taa myös etumatkustajan tuulilasin puolelle. Matkustaja voi vali-
ta erilaisen ilmavirran suuntauksen tilan painamalla vastaavia näp-
päimiä.

ILMAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN  

Painamalla näitä näppäimiä voit valita käsin 7 mahdollisen il-
manvirran suuntausasetuksen väliltä matkustamon oikealle ja va-
semmalle puolelle:

N Ilma virtaa tuulilasiin ja etusivuikkunoihin poistaakseen huur-
teen/jään.

˙ Ilma virtaa kojelaudan keski- ja sivutuuletuskanavista kohti etu-
matkustajien rintakehän ja naaman aluetta (kuumina vuode-
naikoina).

O Ilma virtaa etu- ja takamatkustajien jalkatilojen kanavista. Tä-
mä ilman suuntauksen tila lämmittää matkustamon nopeim-
min antaen välittömän lämmön tunteen.

˙
O

Ilma virtaa jalkatilojen tuuletuskanavista (lämpimämpi ilma)
ja kojelaudan keski- ja sivutuuletuskanavista (viileämpi ilma).
Tämä suuntauksen tila on erityisen käytännöllinen kevään ja
syksyn aurinkoisina päivinä.

N
O

Ilma virtaa jalkatilan tuuletuskanavista sekä tuulilasin ja etu-
sivuikkunoiden tuuletuskanavista huurteen/jään poistamisek-
si. Tämä mahdollistaa matkustamon sopivan lämpenemisen
estäen ikkunoiden huurtumisen.

N
˙

Ilma virtaa tuulilasin tuuletuskanavista sekä sivuikkunoiden ja
kojelaudan keskiosan tuuletuskanavista.  Tämän avulla ilma
voidaan suunnata tuulilasille auringon paistaessa voimakkaasti.

N Ilma virtaa ajoneuvon kaikista tuuletuskanavista.
˙
O
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TÄRKEÄÄ Jos järjestelmä ei kykene saavuttamaan/ylläpitämään
haluttua lämpötilaa matkustamon eri alueilla, säädetyn lämpöti-
lan arvo alkaa vilkkua ja noin minuutin jälkeen teksti AUTO kato-
aa näytöltä. 

Palauttaaksesi järjestelmän automaattisen hallinnan yhden tai use-
am man käsisäädön jälkeen, paina AUTO-näppäintä.

MONO-NÄPPÄIN 

Paina MONO-näppäintä asettaaksesi matkustajan puolen lämpö-
tilan samaksi kuljettajan puolen kanssa. Tällä tavoin voidaan aset-
taa myös ilmavirran suuntaus kahden alueen välille kääntämällä
säädintä N. 
Tämä toiminto tekee lämpötilan säätämisen helpommaksi, kun
kuljettaja matkustaa yksin.
Palataksesi ilman lämpötilan ja suuntauksen erillishallintaan, kään-
nä säädintä H säätääksesi matkustajan puolen lämpötilaa tai pai-
na MONO-näppäintä (näppäimen LED-valon tulisi syttyä).

PUHALLUSNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN

Paina näppäintä L kasvattaaksesi/vähentääksesi puhallusnopeut-
ta. Puhaltimen nopeus osoitetaan näytöllä näkyvin palkein:
❍ Suurin puhaltimen nopeus = kaikki palkit näkyvillä.
❍ Pienin puhaltimen nopeus = yksi palkki näkyvillä.

Puhallin voidaan kytkeä pois päältä ainoastaan, jos ilmastointi-
laitteen kompressori on poistettu käytöstä näppäimen B painal-
luksesta.

TÄRKEÄÄ Palauttaaksesi automaattisen puhaltimen nopeuden oh-
jauksen käsisäädön jälkeen, paina AUTO-näppäintä.

AUTO-NÄPPÄIMET

Paina AUTO-näppäimiä varmistaaksesi, että järjestelmä säätää au-
tomaattisesti matkustamoon virtaavan ilman määrää ja suuntau-
tumista. Kaikki aikaisemmin tehdyt käsisäädöt peruutetaan. 
Tämä toimintatila osoitetaan järjestelmän näytön viestinä FULL AU-
TO.
Jos vähintään yhtä automaattisesti hallittavaa toimintoa (sisäilman
kierrätys, puhaltimen nopeus tai ilmastoinnin on/off -kytkin) sää-
detään käsin, teksti ”FULL AUTO” katoaa näytöltä. Tällä osoite-
taan, että järjestelmä ei enää hallitse automaattisesti kaikkia toi-
mintoja (järjestelmä säätää automaattisesti lämpötilaa).

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KOMPRESSORI 

Paina näppäintä B kytkeäksesi kompressorin päälle / pois päältä.
Ilmastointijärjestelmän kompressorin poiskytkentä säilyy järjes-
telmän muistissa, vaikka moottori sammutettaisiin.
Kun kompressori sammutetaan, järjestelmä kytkee sisäilman kier-
rätyksen pois päältä estääkseen ikkunoiden huurtumisen.  Vaik-
ka tässä tapauksessa järjestelmä kykenee ylläpitämään haluttua
lämpötilaa, teksti ”FULL” katoaa näytöltä. Jos järjestelmä ei kui-
tenkaan kykene ylläpitämään haluttua lämpötilaa, lämpötilan ar-
vo vilkkuu ja teksti ”AUTO” katoaa. 

TÄRKEÄÄ Kun ilmastointilaitteen kompressori on pois päältä, mat-
kustamoon ei voi virrata viileämpää ilmaa kuin ulkoilma. Lisäksi
joissain olosuhteissa ikkunat saattavat huurtua hyvin nopeasti, kos-
ka tällöin ilmasta ei poisteta kosteutta.

Palauttaaksesi automaattisen ilmastointilaitteen kompressorin oh-
jauksen, paina B tai AUTO-näppäintä uudelleen.

SISÄILMAN KIERRÄTYS 

Sisäilman kierrätys toimii seuraavien toimintakäytäntöjen mukai-
sesti:
❍ Automaattinen kytkeytyminen: paina yhtä AUTO-näppäimis-

tä. Kytkeytyminen osoitetaan tekstin ”AUTO” ilmestymisenä
näytöllä. 

❍ Pakotettu kytkeytyminen (sisäilman kierrätys aina käytössä):
tämä osoitetaan näppäimen C LED-valon syttymisenä ja tun-
nuksen í ilmestymisenä näytölle.

❍ Pakotettu poiskytkentä (sisäilman kierrätys aina pois päältä,
ilma virtaa ulkoa): tämä osoitetaan näppäimen C LED-valon
sammumisena ja tunnuksen ê ilmestymisenä näytölle. Pak-
otettu kytkentä/poiskytkentä voidaan valita painamalla näp-
päintä C.

TÄRKEÄÄ Sisäilman kierrätyksen avulla voidaan saavuttaa haluttu
lämmitys/jäähdytys nopeammin.

Kuitenkaan sen käyttöä ei suositella sateisina/kylminä päivinä, sil-
lä se saattaa lisätä huomattavasti ikkunoiden sisäpuolista huurtu-
mista (erityisesti, jos ilmastointilaite on pois päältä).
Kun ulkoilman lämpötila on alhainen, sisäilman kierrätys on pak-
otettu pois päältä (ilma virtaa ulkoa), jotta estettäisiin ikkunoi-
den huurtuminen. Automaattisessa toiminnassa järjestelmä ohjaa
sisäilman kierrätystä automaattisesti ulkoilman olosuhteiden mu-
kaisesti.
Kun sisäilman kierrätys on kytketty käsin, teksti ”FULL” katoaa
näytöltä ja teksti ”AUTO” katoaa tunnuksesta.

Ulkoilman lämpötilan ollessa alhainen sisäilman-
kierrätystä ei suositella käytettäväksi, sillä muu-
toin ikkunat huurtuvat nopeasti.



38 TUTUSTUMINEN AUTOOSI

TÄRKEÄÄ MAX-DEF-toiminto pysyy käytössä noin 3 minuuttia sen
jälkeen, kun moottorin jäähdytysneste saavuttaa sopivan lämpö-
tilan.

Kun toiminto kytketään, teksti "FULL AUTO" katoaa näytöltä. Kun
toiminto on kytketty, ainoat mahdolliset käsisäädöt ovat puhal-
lusnopeuden säätö ja takalasin lämmittimen poiskytkentä.
Näppäimen B, C, F tai AUTO painaminen kytkee MAX-DEF-toimin-
non pois päältä ja palauttaa aikaisemmat asetukset.

LÄMMITETYN TAKALASIN JA OVIPEILIEN
HUURTEEN-/JÄÄNPOISTO (mikäli varusteena) 

Paina näppäintä G kytkeäksesi takalasin lämmittimen. Tämä toi-
minto sammuu automaattisesti noin 20 minuutin käytön jälkeen
tai sammutettaessa moottori. Se ei kytkeydy automaattisesti pääl-
le seuraavan moottorin käynnistyksen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ Älä kiinnitä tarroja takaikkunan sisäpuolella olevien vas-
tuslankojen päälle välttääksesi mahdollisen toimintahäiriön tai vi-
oittumisen.

Ilmastointilaitteen kompressorin ollessa pois päältä:
❍ Jos ulkoilman lämpötila on korkeampi kuin asetettu, järjestel-

mä ei kykene täyttämään pyyntöä. Tällöin lämpötilan arvo
alkaa vilkkua näytöllä muutaman sekunnin ajan ja teksti ”AU-
TO” katoaa.

❍ Puhallusnopeus voidaan asettaa uudelleen käsin.

Kun kompressori on käytössä ja moottori käynnissä, puhallusno-
peus ei voi olla arvoltaan pienempi kuin yksi näytön palkki.

NOPEA IKKUNOIDEN HUURTEEN-/JÄÄN -
POISTO (MAX-DEF-toiminto)

Paina näppäintä F kytkeäksesi nopean tuulilasin ja sivuikkunoiden
huurteen-/jäänpoiston. Ilmastointijärjestelmä suorittaa seuraavia
toimintoja:
❍ Kun ilmaston olosuhteet sallivat, ilmastointilaitteen kompres-

sori kytkeytyy.
❍ Sisäilman kierrätys kytkeytyy pois päältä.
❍ Ilman lämpötila asetetaan suurimmaksi (HI) molemmilla alu-

eilla.
❍ Puhallin kytkeytyy nopeudelle, joka on riippuvainen mootto-

rin jäähdytysnesteen lämpötilasta.
❍ Ilmavirta suunnataan tuulilasiin ja etusivuikkunoihin.
❍ Takalasin lämmitin kytkeytyy päälle.

LISÄLÄMMITIN (ainoastaan dieselmallit)
(mikäli varusteena)

Tämä laite nopeuttaa matkustamon lämpenemistä hyvin kylmis-
sä olosuhteissa. Lisälämmitin sammuu automaattisesti sen jälkeen,
kun halutut olosuhteet on saavutettu.

Automaattinen kaksialueinen
ilmastointijärjestelmä

Lisälämmitin kytkeytyy automaattisesti, kun virta kytketään MAR-
asentoon.

Käsisäätöinen lämmitin ja
ilmastointijärjestelmä

Lisälämmitin kytkeytyy automaattisesti, kun säädin A käännetään
punaisen alueen ääriasentoon ja puhallin (säädin B) asetetaan vä-
hintään 1. nopeudelle.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Lämmitin toimii ainoastaan, jos ulkoilman ja moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötilat ovat alhaiset.
Lämmitin ei kytkeydy, jos akun jännite on liian alhainen.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN
POIS PÄÄLTÄ

Paina OFF-näppäintä. Ilmastointijärjestelmän ollessa pois päältä:
❍ Sisäilman kierrätys kytkeytyy, jolloin matkustamo eristetään

ulkoilmalta.
❍ Kompressori sammuu.
❍ Puhallin sammuu.
❍ Takalasin lämmitin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.

TÄRKEÄÄ Ilmastointijärjestelmän ohjausyksikkö tallentaa asetetut
lämpötilat ennen sammumista ja palauttaa ne, kun mitä tahansa
näppäintä (paitsi G) painetaan. Jos painettavaa näppäintä vas-
taava toiminto on pois päältä, se kytkeytyy päälle; jos se on pääl-
lä, se pysyy aktiivisena.

Käynnistääksesi ilmastointijärjestelmän täysin automaattisessa ti-
lassa, paina AUTO-näppäintä.
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SEISONTA-/LÄHIVALOT

Kun virta-avain on käännetty MAR-asentoon, käännä valitsinpyörä
A asentoon 2. Päivävalot sammuvat ja seisonta- sekä lähivalot
syttyvät.  Varoitusvalo 3 syttyy mittaristossa samanaikaisesti.

AUTOMAATTINEN AJOVALOJEN KYTKENTÄ
(AUTOLIGHT) (hämärätunnistin)
(mikäli varusteena)

Järjestelmään kuuluva LED-infrapunatunnistin on kiinnitetty tuulil-
asiin sadetunnistimen yhteyteen. Se kykenee tunnistamaan ulko-
ilman valoisuuden vaihtelut asetusvalikon herkkyysasetuksien mu-
kaan: mitä suurempi herkkyys, sitä pienempi ulkoilman kirkkaus
tarvitaan valojen kytkeytymiselle. Järjestelmä sisältää kaksi tun-
nistinta: monisuuntainen tunnistin pystyy havaitsemaan yläpuo-
lelta tulevan valon, suunnattu tunnistin havaitsee ajoneuvon suun-
nasta tulevan valon: tämän avulla järjestelmä kykenee tunnista-
maan tunnelit, tiet ja hallit. Hämärätunnistin aktivoituu, kun va-
litsinpyörä A (kuva 33) käännetään asentoon 2A . Tällöin seison-
ta- ja lähivalot syttyvät molemmat automaattisesti ulkoilman va-
loisuuden mukaan. 

ULKOVALOT

VASEN VIPU (kuva 33)

Ohjauspyörän vasemmanpuoleisen vivun avulla hallitaan suurinta
osaa ulkovaloista. Ulkovalot voidaan kytkeä päälle ainoastaan, kun
virta on MAR-asennossa. Mittariston taustavalo ja erilaisten koje-
laudan näppäimien valot syttyvät, kun ulkovalot kytketään pääl-
le.

PÄIVÄVALOT (D.R.L) (mikäli varusteena)

Kun virta-avain on käännetty MAR-asentoon ja valitsin A on asen-
nossa O, päivävalot kytkeytyvät muiden valojen ja sisävalaistuk-
sen pysyessä pois päältä. Lisätietoja päivävalojen kytkeytymises-
tä löydät tämän luvun kappaleesta ”Valikon vaihtoehdot”.  Jos toi-
minto on kytketty pois päältä, valot eivät syty, kun valitsin A kään-
netään asentoon O.

KAUKOVALOT

Kun valitsinpyörä A on asennossa 2, vedä vipua ohjauspyörää
kohti (pysyvään asentoon). Varoitusvalo 1 syttyy mittaristos-
sa. Kytkeäksesi kaukovalot pois päältä, vedä vipua uudelleen oh-
jauspyörää kohti (lähivalot pysyvät päällä). Kaukovaloja ei voida
kytkeä päälle pysyvästi, jos automaattinen ajovalojen kytkentä-
järjestelmä on aktiivinen. 

AJOVALOJEN VÄLÄYTTÄMINEN

Vedä vipua ohjauspyörää kohti (hetkelliseen asentoon) riippumatta
valitsinpyörän A asennosta. Varoitusvalo 1 syttyy mittaristossa.

SUUNTAVILKUT

Siirrä vipu pysyvään asentoon:
❍ Ylöspäin: oikean puolen suuntavilkku kytkeytyy.
❍ Alaspäin: vasemman puolen suuntavilkku kytkeytyy.

Mittariston varoitusvalo Î tai ¥ vilkkuu mittaristossa. Suuntavil-
kut kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun ohjauspyörä pa-
lautetaan keskiasentoon.

Kaistanvaihtotoiminto

Jos haluat antaa merkin kaistanvaihdosta, pidä vasemmanpuo-
leista vipua palautuvassa asennossa alle puolen sekunnin ajan. Va-
litulla puolella oleva suuntavilkku vilkkuu kolme kertaa ja kytkeytyy
pois päältä automaattisesti.

TÄRKEÄÄ Tunnistin ei kykene havaitsemaan sumua. Tämän vuok-
si sumuvalot on kytkettävä käsin tarpeen vaatiessa.
Kun tunnistimet ohjaavat valojen kytkeytymistä, etu- ja takasu-
muvalot (mikäli varusteena) voidaan myös kytkeä päälle. Kun
valot sammutetaan automaattisesti, sammuvat myös etu- ja ta-
kasumuvalot (mikäli varusteena). Seuraavalla kerralla, kun valot
kytkeytyvät automaattisesti, sumuvalot on kytkettävä takaisin pääl-
le käsin (mikäli on tarpeen).
Tunnistimen ollessa käytössä ajovaloja voidaan väläyttää, mutta
kaukovaloja ei voida kytkeä päälle.  Jos haluat kytkeä kaukova-
lot, kierrä valitsinpyörä A (kuva 33) asentoon 1 ja kytke kau-
kovalojen pysyvä asento.
Kun valot sammuvat tunnistimen toimesta automaattisen kytkey-
tymisen jälkeen, lähivalot sammuvat ensin ja sitten seisontavalot
muutaman sekunnin jälkeen.
Jos tunnistin on kytketty, mutta toimii virheellisesti, seisontavalot
ja lähivalot kytkeytyvät ulkoilman valoisuustasosta riippumatta ja
mittariston näytöllä ilmoitetaan tunnistimen häiriöstä. Tunnistin voi-
daan myös kytkeä pois päältä, jolloin seisonta- ja lähivalot kyt-
keytyvät päälle.

kuva 33 A0J0063m
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ULKOVALOJEN SYTTYMINEN OVILUKITUKSEN
AVAUKSESSA

Tämä toiminto sytyttää ajovalot valaisten ajoneuvon ympäröimän
alueen, kun ovilukot avataan.

Kytkeminen

Kun pysäköidyn ajoneuvon ovilukot avataan painamalla kauko-oh-
jaimen näppäintä Ë (tai takaluukun lukitus avataan näppäimellä
R), lähivalot, seisontavalo ja rekisterikilven valot syttyvät. 
Valot pysyvät päällä noin 25 sekunnin ajan, ellei ovia tai tavara-
tilaa aukaista ja suljeta, lukita uudelleen tai mittaristoa kytketä
päälle. Tässä tilanteessa ne sammuvat 5 sekunnissa.
Tämä ulkovalojen syttymistoiminto voidaan kytkeä päälle / pois
päältä asetusvalikon kautta (ks. tämän luvun kappale "Valikon
vaihtoehdot").

AJOVALOJEN SAMMUTUSVIIVE

Tämän laitteen avulla pystyt valaisemaan auton edessä olevan alu-
een tietyksi ajaksi. 

Kytkeminen

Kun virta-avain on STOP-asennossa tai poistettuna, vedä vipua A
(kuva 33) ohjauspyörää kohti 2 minuutin sisällä moottorin sam-
muttamisesta.
Jokainen vivun veto pidentää valojen päälläoloaikaa 30 sekunnil-
la, aina 210 sekuntiin asti. Tämän jälkeen valot sammuvat auto-
maattisesti.
Varoitusvalo 3 palaa mittaristossa (ja vastaava viesti näkyy näy-
töllä) niin kauan kuin toiminto on käytössä. 
Varoitusvalo syttyy, kun vipua käytetään, ja pysyy päällä niin kau-
an, kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.  Jo-
kainen vivun liike kasvattaa valojen päälläoloaikaa.

Poiskytkeminen

Pidä vipua vedettynä ohjauspyörää kohti yli 2 sekunnin ajan.

Kun vipua siirretään ylöspäin (palautuvaan asentoon), pyyhintä
jatkuu niin kauan kuin vipua pidetään tässä asennossa. Vipu pa-
lautuu alkuperäiseen asentoonsa ja pyyhkijä keskeytyy auto-
maattisesti vapauttamisen jälkeen.

IKKUNOIDEN PESEMINEN

Ohjauspyörän oikeanpuoleisella vivulla voidaan hallita tuulilasin-
pesijöiden ja -pyyhkijöiden toimintaa. 

TUULILASIN PYYHKIJÄ/PESULAITE (kuva 34)

Näitä voidaan käyttää ainoastaan, kun virta on MAR-asennossa.
Valitsinpyörä voidaan siirtää viiteen eri asentoon:

, Jaksottainen (alhainen nopeus)
O Tuulilasin pyyhkijä pois päältä.
AUTO Sadetunnistimen kytkentä (mikäli varusteena) (tuulilasin

pyyhkijät sopeuttavat pyyhintänopeutensa automaattises-
ti sateen voimakkuuden mukaan).

≤ Tihkutoiminto
≥ Jatkuva, hidas pyyhintä
¥ Jatkuva, nopea pyyhintä

kuva 34 A0J0064m

Älä käytä tuulilasin pyyhkijää lumi- tai jääker-
rostumien poistamiseen tuulilasilta. Muuten pyyh-
kijänsulat altistuvat liialliselle rasitukselle ja pyyh-

kijän moottori voi ylikuormittua ja suojakytkin voi pysä-
yttää toiminnan useiksi sekunneiksi. Jos toiminta ei pa-
laudu edes moottorin sammuttamisen jälkeen, ota yhte-
ys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

Ikkunoiden pesulaite

Vedä vipua ohjauspyörää kohti (palautuva asento) käyttääksesi
tuulilasin pesulaitetta. Jos vipua vedetään yli puolen sekunnin ajan,
voidaan samanaikaisesti käyttää sekä tuulilasin pyyhkijöitä että
pesulaitetta.
Pyyhkijä lopettaa toiminnan kolmen pyyhkäisykerran jälkeen vi-
vun vapauttamisesta. Viimeiset pyyhintäkerrat noin 6 sekunnin jäl-
keen viimeistelevät pyyhkäisytoiminnon.
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Jos moottori sammutetaan vivun ollessa automaattisessa asen-
nossa, pyyhintä ei kytkeydy seuraavan käynnistyksen yhteydes-
sä, vaikka vettä sataisi. Näin sen vuoksi, ettei sadetunnistin kyt-
keytyisi ei-toivotusti, kun moottori käynnistetään (esim. kun tuu-
lilasia pestään käsin tai pyyhkijät ovat jäätyneet tuulilasiin).
Suorita jokin seuraavista toimenpiteistä palauttaaksesi automaat-
tisen toiminnan:
❍ Siirrä vasen vipu automaattisesta asennosta mihin tahansa

muuhun asentoon ja sitten takaisin automaattiseen. 
❍ Säädä herkkyyttä (käännä valitsinpyörää A (kuva 34) kas-

vattaaksesi tai vähentääksesi).

Kun sadetunnistin kytketään takaisin päälle suorittamalla jokin
yllä esitetyistä toiminnoista, kytkeytyminen osoitetaan tuulilasin
pyyhkimien kertapyyhkäisyllä riippumatta tuulilasin olosuhteista.
Jos sadetunnistimen herkkyyttä säädetään tunnistimen ollessa käy-
tössä, vahvistetaan muutettu asetus tuulilasin pyyhkijöiden kerta-
pyyhkäisyllä. 
Jos sadetunnistimessa on toimintahäiriö ja sitä käytetään, tuulila-
sin pyyhkijät liikkuvat tihkutoiminnolla nopeudella, joka vastaa sa-
detunnistimen herkkyysasetusta, riippumatta siitä, sataako vettä
vai ei (tunnistimen häiriö ilmoitetaan mittariston näytöllä). Tun-
nistin jatkaa toimintaa, mutta tuulilasin pyyhkijät voidaan kytkeä
jatkuvaan pyyhintätilaan (1. tai 2. nopeus). Häiriöilmoitus säilyy
niin kauan kuin tunnistin on aktiivinen.

SADETUNNISTIN (mikäli varusteena)
(kuva 35)

Tähän järjestelmään kuuluu tuulilasiin kiinnitetty LED-infrapuna-
tunnistin. Se kykenee tunnistamaan sateen ja sen seurauksena hal-
litsemaan tuulilasin pyyhintää tuulilasilla olevan vesimäärän mu-
kaisesti. 

Kytkeminen

Tunnistin kytketään päälle kääntämällä valitsinpyörä A (kuva 34)
automaattiseen asentoon (AUTO): tällöin tuulilasin pyyhintänope-
utta säädellään tuulilasilla olevan vesimäärän mukaisesti. Pyyhin-
tänopeus voi vaihdella pysähtyneestä pyyhinnästä (ei sadetta - kui-
va tuulilasi) 2. nopeimpaan, jatkuvaan pyyhintään (voimakas sa-
de - tuulilasilla paljon vettä).
Sadetunnistimen herkkyyttä voidaan säätää käyttämällä valitsin-
pyörää A (kuva 34).

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN
(mikäli varusteena)

YLEISTÄ

Tämä on elektroninen ajoavustin, jonka avulla pystyt ajamaan yli
30 km/h nopeuksilla pitkillä, suorilla ja kuivilla teillä (esim. moot-
toritiet) esiasetettua nopeutta ilman tarvetta painaa kaasupoljin-
ta. 
Sitä ei suositella käytettäväksi vilkkaasti liikennöivillä maanteillä.
Älä käytä kaupunkiajossa.

LAITTEEN KYTKEMINEN

Kierrä valitsinpyörä A (kuva 36) ON-asentoon. Laitetta ei voida
kytkeä, kun ajoneuvo on 1- tai peruutusvaihteella:  Laite suositel-
laan kytkettäväksi 5-vaihteella tai suuremmalla.

TAKALASIN PYYHKIJÄ/PESULAITE (mikäli
varusteena)

Kytkeminen

Tämä toimii ainoastaan virran ollessa MAR-asennossa. Toiminto
keskeytyy, kun vipu vapautetaan. Valitsinpyörän B (kuva 34) kään-
täminen asennosta O asentoon ' kytkee takalasin pyyhkijän seu-
raavasti: 

❍ Tihkutoiminto, jos tuulilasin pyyhkijä on kytketty pois päältä.
❍ Toimii tuulilasin pyyhkijän tahdissa (mutta puolella pyyhkäi-

synopeudella).
❍ Jatkuva toiminta peruutusvaihde kytkettynä ja tuulilasin pyyh-

kijä päällä.
Kun peruutusvaihde kytketään tuulilasin pyyhkijän ollessa päällä,
takalasin pyyhkijä kytkeytyy jatkuvalla pyyhinnällä. Vivun paina-
minen kojelautaa kohti (palautuvaan asentoon) kytkee takalasin
pesulaiteen.
Vivun painaminen yli puoli sekuntia kytkee myös takalasin pyyh-
kijän. Vivun vapauttaminen viimeistelee pesulaitteen toiminnon,
kuten tuulilasin tapauksessa kuvailtiin.

kuva 35 A0J0189m

kuva 36 A0J0065m
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TALLENNETUN NOPEUDEN KASVATTAMINEN

Paina kaasupoljinta ja tallenna uusi nopeus tai siirrä vipua ylöspäin
(+). Jokainen vivun liike kasvattaa nopeutta hieman (noin 1
km/h). Jos vipua pidetään ylhäällä, nopeus kasvaa jatkuvasti.

TALLENNETUN NOPEUDEN VÄHENTÄMINEN

Kytke laite pois päältä ja tallenna uusi nopeus tai siirrä vipua alas-
päin (–), kunnes uusi nopeus saavutetaan. Tällöin se tallentuu au-
tomaattisesti. Jokainen vivun liike vähentää nopeutta hieman (noin
1 km/h). Jos vipua pidetään alhaalla, nopeus laskee jatkuvasti.

LAITTEEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Kytkeäksesi laitteen pois päältä:
❍ Kierrä valitsinpyörä A (kuva 36) OFF-asentoon.
❍ Sammuta moottori.
❍ Paina jarru-, kytkin- tai kaasupoljinta. Viimeinen näistä ei var-

sinaisesti kytke järjestelmää pois käytöstä, vaan antaa mah-
dollisuuden tilapäiselle kiihdytykselle. Laite pysyy yhä aktiivi-
sena, jolloin RES-näppäintä ei tarvitse painaa palatakseen kiih-
dyttämistä edeltävään nopeuteen.

Ajettaessa alamäkeen vakionopeussäätimen ollessa käytössä au-
to saattaa hieman ylittää esiasetetun nopeuden. Kun laite kytke-
tään päälle, varoitusvalo Ü syttyy mittaristossa yhdessä aiheeseen
liittyvän viestin kanssa (mikäli varusteena).

AJONEUVON NOPEUDEN TALLENTAMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Kierrä valitsinpyörä A (kuva 36) ON-asentoon ja paina kaas-

upoljinta, kunnes ajoneuvo saavuttaa halutun nopeuden.
❍ Siirrä vipua ylöspäin (+) ainakin sekunnin ajan ja vapauta se:

auton nopeus asettuu muistiin. Kaasupoljin voidaan vapauttaa.
Tarvittaessa (esim. ohitettaessa) paina kaasupoljinta kiihdyttääk-
sesi: auto palaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen, kun kaasup-
oljin vapautetaan.

TALLENNETTUUN NOPEUTEEN PALAAMINEN

Jos laite on kytketty pois päältä, esimerkiksi jarru- tai kytkinpolki-
men painamisesta, tallennettuun nopeuteen voidaan palata seu-
raavasti:
❍ Kiihdytä vähitellen, kunnes lähestytään muistiin tallennettua

nopeutta.
❍ Kytke sama vaihde kuin nopeuden tallennushetkellä oli käy-

tössä.
❍ Paina näppäintä B (kuva 36) (RES).

SISÄVALOT

ETUOSAN SISÄVALO (kuva 37)

Nämä valot kytketään päälle / pois päältä kytkimellä A.
Kytkimen A asennot:
❍ Keskiasento (asento 1): valot C ja D kytkeytyvät päälle / pois

päältä, kun ovet avataan/suljetaan.
❍ Painettuna vasemmalle (asento 0): valot C ja D ovat aina pois

päältä. 
❍ Painettuna oikealle (asento 2): valot C ja D ovat aina päällä.
Valojen syttyminen/sammuminen tapahtuu vähitellen.

Automaattinen poiskytkeminen

Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä seuraavissa tapauk-
sissa:
❍ Jos ABS- tai VDC-järjestelmä puuttuu toimintaan.
❍ Jos auton nopeus alittaa säädetyn asetuksen.
❍ Jos järjestelmässä on häiriö.

Kun ajat laitteen ollessa toiminnassa, älä siirrä
vaihdevipua vapaalle.

Jos järjeselmä toimii virheellisesti tai siinä on toi-
mintahäiriö, käännä valitsinpyörä OFF-asentoon
ja ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

kuva 37 A0J0066m
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SISÄVALOJEN AJASTUS

Jotta helpotettaisiin autoon pääsyä ja siitä poistumista yöllä tai hei-
kossa valaistuksessa, joissain malleissa on ominaisuutena kaksi
erilaista ajastettua kytkentätilaa.

Valon ajastus autoon astuttaessa

Sisävalot kytkeytyvät seuraavasti:
❍ Noin 10 sekunniksi, kun ovilukot avataan.
❍ Noin 3 minuutiksi, kun yksi ovista avataan.
❍ Noin 10 sekunniksi, kun ovet suljetaan.
Ajastus keskeytyy, jos virta-avain käännetään MAR-asentoon.

Valon ajastus autosta poistuttaessa

Kun avain poistetaan virtalukosta, sisävalo kytkeytyy päälle seu-
raavasti:
❍ Noin 10 sekunniksi moottorin sammuttamisen jälkeen (2 mi-

nuutin sisällä).
❍ Noin 3 minuutiksi, kun yksi ovista avataan.
❍ Noin 10 sekunniksi, kun yksi ovista suljetaan.
Ajastus keskeytyy automaattisesti, kun ovet lukitaan.

Kytkin B toimii kohdevalona. 
Kytkimen B asennot:
❍ Keskiasento (asento 1): valot C ja D ovat aina pois päältä.
❍ Painettuna vasemmalle (asento 0): Valo C on päällä. 
❍ Painettuna oikealle (asento 2): Valo D on päällä.

TÄRKEÄÄ Ennen ajoneuvosta poistumista varmista, että kummat-
kin kytkimet ovat keskiasennossa: valot ovat pois päältä ovien
ollessa suljettuina, jolloin vältytään akun tyhjenemiseltä.

Jos valot ovat joka tapauksessa unohtuneet päälle, ne sammuvat
automaattisesti 15 minuutin kuluttua moottorin sammuttamises-
ta.

OVIVALOT (kuva 39)

Nämä valot sijaitsevat ovissa ja ne kytkeytyvät, kun ovi avataan,
riippumatta virta-avaimen asennosta.

TAVARATILAN VALO (kuva 40)

Tämä valo syttyy automaattisesti, kun tavaratila avataan, ja se
sammuu, kun tavaratila suljetaan.

kuva 39 A0J0176m

kuva 38 A0J0067m

kuva 40 A0J0270m

SISÄVALOT (mikäli varusteena) (kuva 38)

Joissain malleissa häikäisysuojien sisäpuolella on varusteena sisä-
valot.  Paina kytkintä A kytkeäksesi valon päälle / pois päältä.
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NÄPPÄIMET

HÄTÄVILKUT (kuva 42)

Paina kytkintä A kytkeäksesi varoitusvilkut päälle / pois päältä.
Varoitusvalot Ÿ ja Δ syttyvät mittaristossa, kun nämä valot kyt-
ketään päälle.

HANSIKASLOKERON VALO (kuva 41)

Tämä valo syttyy automaattisesti, kun hansikaslokero avataan,
ja se sammuu, kun lokero suljetaan.

TAKASUMUVALOT (kuva 43)

Paina näppäintä 4 kytkeäksesi valot päälle / pois päältä. Taka-
sumuvalot voidaan kytkeä päälle ainoastaan, kun lähivalot ovat
käytössä. Kun valot ovat päällä, varoitusvalo 4 palaa mittaristossa.

OVILUKOT (kuva 44) 

Paina näppäintä A lukitaksesi ovet keskuslukituksella. Lukitsemi-
nen tapahtuu riippumatta virta-avaimen asennosta.

Hätäjarrutus

Hätäjarrutustilanteessa hätävilkut kytkeytyvät automaattisesti pääl-
le, samoin kuin varoitusvalot Ÿ ja Δ mittaristossa.
Valot kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun jarrutustapa
muuttuu.

ETUSUMUVALOT (mikäli varusteena)
(kuva 43)

Paina näppäintä 5 kytkeäksesi valot päälle / pois päältä. Etusu-
muvalot voidaan kytkeä päälle ainoastaan, kun lähivalot ovat käy-
tössä. Kun valot ovat päällä, varoitusvalo 5 palaa mittaristossa.

kuva 41 A0J0177m kuva 42 A0J0028m

Liikennesäännöt säätelevät hätävilkkujen käyttöä 

kuva 43 A0J0025m kuva 44 A0J0030m
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POLTTOAINEENSYÖTÖN
HÄTÄKATKAISINJÄRJESTELMÄ

Tämä järjestelmä puuttuu toimintaan törmäystilanteessa toimien
seuraavasti:
❍ Keskeyttää polttoaineensyötön, jolloin moottori sammuu.
❍ Avaa ovilukot automaattisesti.
❍ Kytkee matkustamon kaikki valot päälle.

Järjestelmän puuttuminen ilmoitetaan näytön viestillä.
Tarkasta auto huolellisesti polttoainevuodoista, esimerkiksi moot-
toritilasta, auton alta ja polttoainesäiliön lähettyviltä.
Törmäyksen jälkeen käännä virta-avain STOP-asentoon välttääk-
sesi akun tyhjenemisen.

Jos törmäyksen jälkeen haistat polttoaineen tai
huomaat vuotoja polttoainejärjestelmässä, älä pa-
lauta järjestelmän toimintaa välttääksesi tulipalo-

vaaran.

SISÄTILAN VARUSTEET

HANSIKASLOKERO (kuva 45)

Käytä kahvaa A avataksesi säilytyslokeron. Kun hansikaslokero
avataan, sisävalo syttyy. 
Hansikaslokerossa on asiakirjahylly.

ETUKYYNÄRNOJA (mikäli varusteena)
(kuva 46)

Joissain malleissa etuistuimien välissä on kyynärnoja. 
Asettaaksesi tämän käyttöasentoon, paina se alas kuvan 46 mu-
kaisesti. 
Paina painiketta A nostaaksesi käsinojan ylemmän osan ja pääs-
täksesi käsiksi sisällä olevaan säilytyslokeroon. Paina vipua B kal-
listaaksesi käsinojaa alaspäin.

Palauttaaksesi auton toimintaan, toimi seuraavasti:
❍ Käännä virta-avain MAR-asentoon.
❍ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku päälle.
❍ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku pois päältä.
❍ Kytke vasemmanpuoleinen suuntavilkku päälle.
❍ Kytke vasemmanpuoleinen suuntavilkku pois päältä.
❍ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku päälle.
❍ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku pois päältä.
❍ Kytke vasemmanpuoleinen suuntavilkku päälle.
❍ Kytke vasemmanpuoleinen suuntavilkku pois päältä.
❍ Käännä virta-avain STOP-asentoon.

kuva 45 A0J0060m kuva 46 A0J0194m

Älä aja hansikaslokeron ollessa avoinna: se saat-
taa vahingoittaa matkustajia mahdollisessa tör-
mäystilanteessa.
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SÄHKÖPISTOKKEET (mikäli varusteena) 

Nämä pistokkeet sijaitsevat keskikonsolissa A (kuva 48) ja tava-
ratilan vasemmassa osassa B (kuva 48). Ne ovat käytettävissä ai-
noastaan, kun virta-avain on MAR-asennossa.

Jos sinulla on varusteena savukkeensytytinsarja, keskikonsolin pis-
torasian paikalla on savukkeensytytin (ks. seuraava kappale).

SAVUKKEENSYTYTIN (mikäli varusteena)
(kuva 49)

Tämä sijaitsee keskikonsolissa. Paina painiketta A kytkeäksesi
savukkeensytyttimen. Muutaman sekunnin kuluttua painike pon-
nahtaa takaisin alkuperäiseen asentoonsa, jolloin savukkeensyty-
tin on käyttövalmis.

TÄRKEÄÄ Tarkasta aina, että savukkeensytytin on sammunut.

TUHKAKUPPI (mikäli varusteena) (kuva 50)

Tuhkakuppi on irrotettava muovisäiliö, jossa on jousella toimiva
kansi. Tuhkakuppi voidaan sijoittaa keskikonsolin mukipidikkeisiin.

TÄRKEÄÄ Älä käytä tuhkakuppia paperiastiana: paperi saattaa syt-
tyä tuleen koskettaessaan savukkeen natsoihin.

HÄIKÄISYSUOJAT (kuva 51)

Häikäisysuojat sijaitsevat sisäpeilin molemmilla puolilla. Niitä voi-
daan säätää ylös ja alas sekä sivuille. 
Matkustajan häikäisysuojan takana voi olla varusteena ehostus-
peili: käyttääksesi sitä, avaa liukukansi A.

kuva 48 A0J0068m

Savukkeensytytin tulee hyvin kuumaksi. Käsitte-
le sitä varoen. Lapsia ei saa päästää käyttämään
laitetta: tulipalo- ja/tai palovammariski!

kuva 50 A0J0070m

kuva 49 A0J0069m

PALOSAMMUTIN (mikäli varusteena)
(kuva 52)

Tämä sijaitsee tavaratilan oikeassa osassa.

kuva 51 A0J0071m

kuva 52 A0J0190m
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SÄHKÖINEN KATTOLUUKKU
(mikäli varusteena)

Laaja, lasitettu kattoluukku koostuu liikkuvasta lasipaneelista ja
aurinkosuojasta. Lasipaneeli päästää myös suljettuna valoa mat-
kustamoon ja sen läpi voidaan nähdä ulos.
Avautuessaan lasipaneeli liukuu katon päälle.

TOIMINTA

Kattoluukku toimii keskisisävalon vieressä olevia näppäimiä A ja
B (kuva 53) painamalla.
Kattoluukkua voidaan käyttää ainoastaan, kun virta-avain on MAR-
asennossa.

Katon avaaminen

Kun näppäintä A (kuva 53) painetaan, etuosan lasipaneeli voidaan
avata kahdella tavalla.

Automaattisesti
Jos näppäintä A (kuva 53) painetaan hetken, etulasipaneeli nou-
see sulkeutuneesta asennosta ”spoileriasentoon”. Jos näppäintä
painetaan uudelleen, paneeli alkaa liukua taaksepäin, kunnes se
on kokonaan auki.
Alkuperäisen avauskomennon jälkeen lasipaneeli voidaan pysäyt-
tää väliasentoon painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Käsin
Jos näppäintä A (kuva 53) painetaan lyhyesti, etulasipaneeli al-
kaa liikkua kokonaan sulkeutuneesta asennosta jääden asentoon,
jossa näppäin vapautetaan.  Tällöin paneeli avautuu ainoastaan ky-
seistä näppäintä painettaessa.
Tämän toiminnon avulla etupaneeli voidaan asettaa johonkin vä-
liasentoon, kuten automaattisessa avauksessa.

kuva 53 A0J0329m

Kattoluukku on pidettävä suljettuna, jos poikit-
taiskattotelineet on asennettu.

Aurinkosuoja

Matkustamon kirkkautta voidaan säätää käyttämällä aurinkosuo-
jaa.
Avataksesi/sulkeaksesi suojan, tartu kahvaan C (kuva 53). Suo-
ja voidaan sulkea riippumatta lasipaneelin asennosta.

Katon sulkeminen

Kun näppäintä B (kuva 53) painetaan, etuosan lasipaneeli voidaan
sulkea kahdella tavalla.

Automaattisesti
Kun katto on kokonaan auki, paina näppäintä B (kuva 53) het-
ken aikaa: etulasipaneeli asettuu ”spoileriasentoon”.
Jos näppäintä painetaan tämän jälkeen, paneeli alkaa liukua eteen-
päin, kunnes se on kokonaan kiinni.
Alkuperäisen sulkukomennon jälkeen lasipaneeli voidaan pysäyt-
tää väliasentoon painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Käsin
Jos näppäintä B (kuva 53) painetaan lyhyesti, etulasipaneeli al-
kaa liikkua kokonaan aukinaisesta asennosta jääden asentoon,
jossa näppäin vapautetaan.  Tällöin paneeli sulkeutuu ainoastaan
kyseistä näppäintä painettaessa.
Tämän toiminnon avulla etulasipaneeli voidaan asettaa johonkin
väliasentoon, kuten automaattisessa sulkemisessa.

Poista avain virtalukosta aina autosta poistuessa-
si välttääksesi mahdolliset kattoluukun huolimat-
tomasta käytöstä aiheutuvat vahingot. Kattoluuk-

ku voi olla vaarana matkustamoon jääville matkustajille:
kattoluukun käyttäminen väärin voi olla vaarallista. Var-
mista aina ennen käyttöä, ettei liikkuvasta kattoluukus-
ta aiheudu kenellekään loukkaantumisvaaraa tai ettei
mikään esine kiilaudu sen väliin.

Älä avaa kattoluukkua lumisissa tai jäisissä olo-
suhteissa: se saattaa vaurioitua.
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KATON SULKEMISEN TURVATOIMINNOT
(kiilautumisenestojärjestelmä)

Kiilautumisenestojärjestelmä, joka täyttää Direktiivin 2000/4/CE,
kytkeytyy vaaka- ja pystysuuntaisessa sulkuvaiheessa, mikäli edes-
sä havaitaan este (esim. sormi, käsi):

❍ Vaakasuuntaisessa sulkuliikkeessä se kytkeytyy koko liike-
alueelta ja havaitessaan esteen lasipaneelin etuosassa, se al-
kaa liikkua taaksepäin. 

❍ Pystysuuntaisen sulkuliikkeen aikana se kytkeytyy havaites-
saan esteen lasipaneelin takaosassa. Tällöin paneeli liikkuu
taaksepäin "spoileriasentoon”.

Mahdollinen kiilautuminen sivupaneeliin matkustamon puolelta es-
tetään sivusuojilla, jotka peittävät pääsyn vaarallisiin kohtiin.
TÄRKEÄÄ Kiilautumisenestojärjestelmä kytketään pois päältä pai-
namalla jatkuvasti näppäintä B (kuva 53).

HUOLTO-/HÄTÄTILANNE

Hätä- tai huoltotilanteessa kattoa voidaan siirtää käsin, kun säh-
kövirtaa ei ole käytettävissä (etulasipaneelin avaamiseen/sulke -
mi seen), suorittamalla seuraavia toimenpiteitä: 

❍ Poista suojakansi A (kuva 55), joka sijaitsee katon keskio-
sassa.

❍ Ota esiin mukana toimitettu kuusiokoloavain B, joka voidaan
löytää auton sisällä olevien asiakirjojen yhteydestä.

❍ Aseta avain koteloon C ja kierrä sitä:
– Myötäpäivään avataksesi kattoa.
– Vastapäivään sulkeaksesi kattoa.

OVET

OVIEN AVAAMINEN/SULKEMINEN
KESKUSLUKITUKSELLA

Lukitseminen ulkopuolelta

Kun ovet ovat suljettu, paina kauko-ohjaimen näppäintä Á tai kään-
nä metallista avainosaa (avaimen sisällä) kuljettajan ovilukossa.
Lukittuminen ilmoitetaan näppäimen A (kuva 56) LED-valon syt-
tymisenä.
Ovet lukittuvat, kun:

❍ Kaikki ovet ovat suljettuna.

❍ Kaikki ovet ovat suljettuna ja tavaratila on avoinna.

kuva 55 A0J0328m

kuva 56 A0J0030m

Ovien lukituksen avaaminen ulkopuolelta

Paina kauko-ohjaimen näppäintä Ë tai käännä metallista avaino-
saa (avaimen sisällä) kuljettajan ovilukossa.

Ovien lukitseminen/avaaminen sisäpuolelta

Paina näppäintä A. Näppäimessä on LED-valo, joka ilmaisee ajo-
neuvon tilan (ovet lukittu tai avattu). 
LED palaa: ovet lukittu. Paina näppäintä A uudelleen avataksesi
kaikkien ovien lukitukset. LED-valo sammuu. 
LED sammunut: ovien lukot avattu. Paina näppäintä A uudelleen
lukitaksesi kaikki ovet. Ovet lukittuvat ainoastaan, jos kaikki ovet
ovat suljettuina.
Jos ovet on lukittu kauko-ohjaimella tai avainosalla, lukitusta ei
enää voida avata näppäimellä A.

TÄRKEÄÄ Kun keskuslukitusjärjestelmä on kytketty, oven sisäpuo-
lisen avausvivun vetäminen aiheuttaa ovilukitusten aukeamisen
(matkustajan oven ollessa kyseessä näppäimen A (kuva 56) led-
valo jatkaa palamista).

Jos sähkövirta ei ole käytössä (palanut sulake, akku irrotettu jne.),
ovet voidaan tällöin lukita käsin.
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SÄHKÖIKKUNAT

Sähköikkunoissa on kuljettajan ikkunan automaattinen avaus- ja
sulkuominaisuus.

NÄPPÄIMET

Kuljettajan ovi (kuva 57)

Kuljettajan ovipaneelissa on näppäimet, joiden avulla hallitaan seu-
raavia toimintoja, kun virta on MAR-asennossa:
A: Vasemman ikkunan avaaminen sulkeminen.
B: Oikean ikkunan avaaminen/sulkeminen.

Jatkuva, automaattinen toiminta
(mikäli varusteena)

Tätä toimintoa voidaan käyttää painamalla yhtä kahdesta näp-
päimestä yli puoli sekuntia. Ikkuna pysähtyy, kun se saavuttaa
liikeradan lopun tai kun näppäintä painetaan uudelleen.

❍ Kuljettajan puolella: nostaminen/laskeminen

❍ Matkustajan puolella: ainoastaan laskeminen

❍ Kiilautumisenestotoiminto on varusteena: kuljettajan ja mat-
kustajan ikkunan nousu-/laskutoiminnoissa.

Kiilautumisenestojärjestelmä
(mikäli varusteena)

Ajoneuvossa on varusteena ikkunoiden ylöspäin kohdistuvan liik-
keen kiilautumisenestojärjestelmä.
Tämä turvajärjestelmä pystyy tunnistamaan esteen ikkunan sul-
kuliikkeen aikana. Jos näin tapahtuu, järjestelmä pysäyttää lasin
liikkeen ja riippuen ikkunan asennosta palauttaa sitä taaksepäin.
Tämä laite on myös tarpeellinen esimerkiksi, jos lapset käyttävät
tahattomasti ikkunoita.  
Kiilautumisenestojärjestelmä on aktiivinen sekä ikkunoiden säh-
köisessä että käsin käytössä.  Jos kiilautumisenestojärjestelmä
puuttuu toimintaan, ikkuna pysähtyy välittömästi ja liikkuu sitten
taaksepäin, kunnes se on kokonaan auki.  Tämän aikana ikku-
naa ei voida käyttää millään tavalla.

TÄRKEÄÄ Jos kiilautumisenestojärjestelmä puuttuu toimintaan vii-
si kertaa yhden minuutin aikana tai jos järjestelmässä havaitaan
häiriö, automaattisen ikkunoiden sulkutoiminnon käyttö estetään.
Ikkunoita voidaan tällöin liikuttaa vaiheittain puolen sekunnin ajan,
jolloin näppäin on vapautettava aina ikkunan liikkeen loputtua.

Seuraava toimenpide on suoritettava, jotta virheetön toiminta pys-
tyttäisiin palauttamaan:

❍ Sammuta ja käynnistä moottori uudelleen.

❍ Laske kyseinen ikkuna kokonaan ala-asentoon.

TÄRKEÄÄ Kun virta-avain on STOP-asennossa tai poistettuna, säh-
köiset ikkunannostimet pysyvät toiminnassa noin 3 minuuttia.
Ne kytkeytyvät välittömästi pois päältä, kun ovi avataan.

TÄRKEÄÄ Jos kiilautumisenestojärjestelmä on varusteena, ikkunat
voidaan avata painamalla kauko-ohjaimen näppäintä Ë yli 2 se-
kuntia. Vastaavasti painamalla näppäintä Á yli 2 sekuntia ikku-
nat sulkeutuvat.

kuva 57 A0J0023m

Matkustajan ovi

Matkustajan puolen ovessa on näppäin, jolla voidaan avata/sulkea
kyseisen oven ikkuna.

Järjestelmä noudattaa standardia 2000/4/EY, jo-
ka liittyy matkustamosta ulospäin nojaavien mat-
kustajien turvallisuuteen.

Sähköikkunoiden käyttäminen väärin voi olla vaa-
rallista. Ennen käyttämistä varmista, ettei ikkunan
liikkeestä aiheudu kenellekään suoraa loukkaan-

tumisvaaraa tai ettei mikään esine voi kiilautua väliin.
Poista avain virtalukosta aina autosta poistuessasi vält-
tääksesi mahdolliset sähköikkunoiden huolimattomasta
käytöstä aiheutuvat vahingot.
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Sähköikkunajärjestelmän alustus

Jos akku irrotetaan tai vastaava suojasulake palaa, turvajärjestel-
mälle tulee suorittaa alustus.
Alustuksen suorittaminen:

❍ Sulje alustettava ikkuna kokonaan käsin.

❍ Kun ikkuna on sulkeutunut kokonaan, pidä nostonäppäintä poh-
jassa vähintään sekunnin ajan.

TÄRKEÄÄ Joissain malliversioissa virtalähteen irrottamisen (akun
tai sähköikkunoiden ohjausyksikköjen sulakkeen vaihtaminen tai
irrottaminen) jälkeen on suoritettava sähköikkunoiden automaat-
tisen toiminnon uudelleenalustus.

Alustustoimenpide tulee suorittaa ovet suljettuna seuraavien oh-
jeiden mukaisesti:
1. Avaa kuljettajan ikkuna kokonaan ja pidä näppäin painettuna

vähintään 3 sekunnin ajan sen jälkeen, kun liikkeen ääriasen-
to on saavutettu. 

2. Nosta kuljettajan ikkuna kokonaan ja pidä näppäin painettuna
vähintään 3 sekunnin ajan sen jälkeen, kun liikkeen ääriasen-
to on saavutettu.

3. Toista vaiheet 1 ja 2 matkustajan ikkunalle. 
4. Tarkasta, että alustus on suoritettu oikein kokeilemalla ikku-

noiden automaattista toimintoa.

TÄRKEÄÄ Kun keskuslukitus on kytketty, ovien sisäkahvojen vetä-
minen avaa kaikkien ovien lukituksen. Jos sähkövirta ei ole käy-
tössä (palanut sulake, akku irrotettu jne.), ovet voidaan tällöin
lukita käsin. Koska tällöin ikkunoiden automaattinen avaustoiminto
ei ole käytettävissä, oven avaaminen tai sulkeminen on suoritet-
tava painamalla varovaisesti ikkunaa matkustamoon päin (kuva
58), jotta ikkuna pääsisi liikkumaan esteettömästi tiivisteiden ohi.

TAVARATILA

Tavaratilan lukituksen avausta hallitaan sähköisesti ja se on pois-
tettu käytöstä ajoneuvon liikkumisen ajaksi.

AVAAMINEN 

Kun lukitus on avattu, tavaratila voidaan aukaista ajoneuvon ul-
kopuolelta painamalla sähköistä logopainiketta (kuva 59), kun-
nes kuuluu napsahdusääni. Avaus voidaan suorittaa myös paina-
malla kauko-ohjaimen näppäintä R.
Kun tavaratila aukeaa, suuntavilkut vilkkuvat kahdesti ja sisävalo
syttyy: valo sammuu automaattisesti, kun tavaratila suljetaan. Jos
tavaratila on jätetty auki, valo sammuu automaattisesti muutaman
minuutin jälkeen.

kuva 58 A0J0170m

kuva 59 A0J0058m

Avaaminen hätätilanteessa sisäpuolelta

Toimi seuraavasti:

❍ Poista takaistuimien pääntuet ja kaada takaistuimet kokonaan
(ks. kappale ”Tavaratilan laajentaminen”).

❍ Paina vipua A (kuva 60).

kuva 60 A0J0178m
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TAKALUUKUN ALUSTAMINEN

TÄRKEÄÄ Jos akku irrotetaan tai suojasulake palaa, takaluukun ava-
us-/sulkumekanismi on alustettava uudelleen toimintaan seuraa-
vasti:

❍ Sulje kaikki ovet ja takaluukku.

❍ Paina kauko-ohjaimen näppäintä Á.

❍ Paina kauko-ohjaimen näppäintä Ë.

SULKEMINEN

Vedä kohdasta A (kuva 61) ja laske takaluukku painamalla lu-
kon lähettyviltä, kunnes kuuluu lukitusääni.

TÄRKEÄÄ Ennen tavaratilan sulkemista tarkasta, että sinulla on avai-
met mukanasi. Tavaratila lukittuu automaattisesti.

TAVARATILAN LAAJENTAMINEN

Hattuhyllyn poistaminen

Toimi seuraavasti:

❍ Irrota hattuhyllyä tukevat lenkit A (kuva 62) vapauttamalla sil-
mukat C tapeista D.

❍ Irrota hyllyn reunoissa olevat ulokkeet A (kuva 63) sivura-
kenteiden koteloista ja poista sitten hattuhylly. 

❍ Irrotuksen jälkeen hattuhylly voidaan sijoittaa sivuttain tava-
ratilaan tai asettaa etuselkänojien ja kaadettujen takaselkä-
nojien väliin (kun tavaratila on kokonaan laajennettu).

Istuimien kaataminen

Toimi seuraavasti:

❍ Nosta pääntuet korkeimpaan asentoon, paina kumpaakin pai-
niketta A (kuva 64) tukitankoja kohti ja poista sitten pääntu-
et liu’uttamalla niitä ylöspäin. 

❍ Siirrä turvavyöt sivuille varmistaen, että ne ovat oikein vedet-
tynä ilman kiertymiä.

kuva 61 A0J0079m

kuva 62 A0J0080m kuva 63 A0J0081m
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Takaistuimien asettaminen takaisin
paikoilleen

Siirrä turvavyöt sivuun varmistaen, että ne ovat oikein vedettynä
ilman kiertymiä.
Nosta selkänojat ja paina ne takaisin paikoilleen siten, että kum-
mastakin mekanismista kuuluu lukitusääni. Varmista, että vipu-
jen A (kuva 65) punaiset viivat eivät ole enää näkyvillä. Jos näin
on, selkänoja ei ole kiinnittynyt.
Aseta pääntuet takaisin paikoilleen.

KONEPELTI

KONEPELLIN AVAAMINEN

Toimi seuraavasti:

❍ Vedä vivusta A (kuva 66) nuolen osoittamaan suuntaan.

❍ Vedä vivusta B nuolen osoittamaan suuntaan.

❍ Nosta konepelti ja irrota samalla tukitanko C (kuva 67) pi-
dikkeestään ja aseta sen pää aukkoon D.

TÄRKEÄÄ Ennen konepellin nostamista varmista, että tuulilasin pyyh-
kijät ovat kiinni tuulilasissa liikkumatta.

kuva 66 A0J0085m

KONEPELLIN SULKEMINEN

❍ Pidä toisella kädellä konepeltiä ylhäällä ja toisella poista tuki
C (kuva 67) aukosta D ja aseta tuki takaisin sen pidikkeeseen.

kuva 67 A0J0086m

❍ Nosta selkänojan vivuista A (kuva 65) ja kaada haluamasi is-
tuin eteen (kun vipu A on ylhäällä, punainen viiva näkyy).

kuva 64 A0J0083m
kuva 65 A0J0082m
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❍ Laske konepelti noin 20 cm päähän moottoritilasta ja anna sen
sitten pudota loppumatka. Varmista yrittämällä nostaa kone-
peltiä, että se on sulkeutunut kunnolla, eikä ainoastaan aset-
tunut turva-asentoonsa. Jos konepelti ei ole sulkeutunut kun-
nolla, avaa se uudelleen ja toista edellä esitetyt ohjeet. Älä
ainoastaan paina sitä. 

TÄRKEÄÄ Tarkista aina, että konepelti on sulkeutunut kunnolla vält-
tääksesi sen aukeamisen ajon aikana.

KATTO-/SUKSITELINE

Asentaaksesi katto-/suksitelineen, nosta erityiset korvakkeet A
(kuva 68) käyttämällä mukana toimitettua ruuvimeisseliä, jol-
loin päästään käsiksi kiinnityskohtiin B.

Turvallisuussyistä konepellin on oltava täysin sul-
keutunut ajon aikana. Varmista, että konepelti on
täysin sulkeutunut ja lukitus kiinnittynyt. Jos ajon

aikana huomaat, että konepelti ei ole kunnolla kiinnit-
tynyt, pysäytä välittömästi turvalliseen paikkaan ja sul-
je konepelti oikein.

Suorita nämä toimenpiteet ainoastaan, kun ajo-
neuvo on täysin pysähtyneenä.

Jos tukitanko on asetettu väärin paikoilleen, ko-
nepelti voi pudota alas odottamattomasti.

kuva 68 A0J0059m

Muutaman ajokilometrin jälkeen tarkasta, että
kiinnityspultit ovat yhä tiukasti kiinnittyneet.

Jaa kuorma tasaisesti ja ota ajon aikana huomi-
oon voimistunut herkkyys poikittaistuulien vaiku-
tuksille.

Noudata aina paikallisia määräyksiä, jotka kos-
kevat suurinta kuormakokoa.

Älä koskaan ylitä suurimpia sallittuja kuormia.

Alfa Romeo Lineaccessori -lisävarustemallistosta löytyy erityisesti
tälle ajoneuvolle suunniteltu katto-/suksiteline.

AJOVALOT

VALOKEILAN SÄÄTÄMINEN

Ajovalojen oikea suuntaus on tärkeää mukavuuden ja turvallisuu-
den kannalta sekä kuljettajalle että muille tienkäyttäjille. Lisäksi
se on erityinen osa liikennesääntöjä.
Ajovalot on suunnattava oikein, jotta näkyvyys olisi paras mah-
dollinen, niin sinun kuin muiden tienkäyttäjien kannalta. Tarkas-
taaksesi ja tarpeen vaatiessa säätääksesi suuntausta, ota yhteys
valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon. 

AJOVALOJEN SUUNTAUSLAITE (kuva 69)

Tämä laite toimii avaimen ollessa MAR-asennossa ja lähivalot kyt-
kettynä.

kuva 69 A0J0026m
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Ajovalojen suuntaus  

Paina näppäimiä Ò ja  suorittaaksesi säädön (kuva 69). Sää-
dön aikana mittariston näytöllä näkyy ajovalojen hetkellinen asen-
to.
Asento 0 – yksi tai kaksi matkustajaa etuistuimilla.
Asento 1 – 4 henkilöä.
Asento 2 – 4 henkilöä + kuormattu tavaratila.
Asento 3 – kuljettaja + suurin sallittu kuorma tavaratilassa.

TÄRKEÄÄ Ajovalojen suuntaus on tarkastettava aina, kun auton
kuormitusta muutetaan.

TÄRKEÄÄ Jos ajoneuvo on varustettu Bi-Xenon -ajovaloilla, ajova-
lojen suuntaus suoritetaan automaattisesti. Tämän vuoksi näppäi-
miä Ò ja  ei löydy.

ABS-JÄRJESTELMÄ

Auto on varustettu ABS-järjestelmällä, joka estää pyörien lukkiin-
tumisen jarrutuksissa, hyödyntää tiepinnan kitkan parhaalla mah-
dollisella tavalla ja säilyttää ohjattavuuden vaikeissa tieolosuhteissa
tapahtuvissa hätäjarrutuksissa.
Järjestelmää täydentää EBD (Electronic Braking Force Distribution),
joka jakaa jarruvoiman etu- ja takapyörien välillä parhaalla mah-
dollisella tavalla.

TÄRKEÄÄ Jotta jarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella ta-
valla, sille on suoritettava 500 km:n pituinen totutusajovaihe: Tä-
män aikana vältä äkillisiä, toistuvia ja pitkiä jarrutuksia.

JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

ABS-järjestelmän normaalin toiminnan voi havaita jarrupolkimen
värinänä ja pienenä toimintaäänenä jarrutuksen aikana: tällöin si-
nun tulee sovittaa nopeutesi ajamasi tien tyypille.

Kun ABS kytkeytyy jarrutuksessa, on kyseessä tie-
pinnan ja renkaan välisen pitokyvyn raja-arvo: hi-
dasta vauhtia ja sovita nopeus pito-olosuhteiden

mukaiseksi.

ETUSUMUVALOJEN SUUNTAUS
(mikäli varusteena)

Tarkastaaksesi ja tarpeen vaatiessa säätääksesi suuntausta, ota yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

AJOVALOJEN SUUNTAUKSEN SÄÄTÖ
ULKOMAILLE

Lähivalot on säädetty mukailemaan määräyksiä maassa, jossa ajo-
neuvo on hankittu. Jos ajat maihin, joissa on eripuolinen liikenne,
on tarpeen suojata osa ajovaloumpiosta matkustettavan maan lii-
kennesäädösten mukaisesti. Tällöin vältytään häikäisemästä vas-
taantulevaa liikennettä.

ABS-järjestelmä hyödyntää parhaalla mahdollisella
tavalla renkaan ja tien välisen pidon, mutta ei voi
parantaa sitä. Siksi sinun tulee olla erityisen va-

rovainen ajaessasi liukkailla tiepinnoilla ottamatta turhia
riskejä.

Kun ABS-järjestelmä puuttuu toimintaan ja tunnet
värinää jarrupolkimessa, älä vapauta jarrupoljin-
ta, vaan pidä se painettuna. Tällöin käytät pysäh-

tymiseen mahdollisimman lyhyen jarrutusmatkan vallit-
sevissa tieolosuhteissa.
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VDC-JÄRJESTELMÄ
(Vehicle Dynamics Control) 

Tämä on elektroninen järjestelmä, joka ohjaa auton vakautta, kun
renkaiden pito heikkenee.
VDC-järjestelmä käsittää seuraavia järjestelmiä:
❍ Mäkipidätin
❍ ASR
❍ Hätäjarrutehostin
❍ MSR
❍ CBC
❍ ELEKTRONINEN Q2 (“E-Q2”)
❍ DST

JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

Tämä osoitetaan varoitusvalon á syttymisenä mittaristossa: täl-
löin ajoneuvon vakaus ja renkaiden pito-olosuhteet ovat kriittiset.

JÄRJESTELMÄN KYTKEYTYMINEN

VDC-järjestelmä kytkeytyy automaattisesti aina, kun moottori käyn-
nistetään, ja sitä ei voida kytkeä pois päältä. 

MÄKIPIDÄTIN (HILL HOLDER SYSTEM)

Tämä järjestelmä on integroitu osa VDC-järjestelmää ja se helpot-
taa mäkilähtöjen suorittamista. 
Se kytkeytyy automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

❍ Ylämäessä: auto on pysähtyneenä mäessä, jonka kaltevuus on
yli 5 % moottorin ollessa käynnissä sekä kytkin- ja jarrupolki-
men ollessa painettuna (muun kuin peruutusvaihteen ollessa
kytkettynä).

❍ Alamäessä: auto on pysähtyneenä mäessä, jonka kaltevuus on
yli 5 % moottorin ollessa käynnissä sekä kytkin- ja jarrupolki-
men ollessa painettuna ja peruutusvaihteen kytkettynä.

Kun kytkin nostetaan, VDC-järjestelmä pitää jarrut kytkettyinä niin
kauan, kunnes saavutetaan liikkeellelähdölle sopiva vääntömo-
mentti, tai joka tapauksessa sekunnin ajan, jotta ehdittäisiin hel-
posti siirtämään jalka jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Jos ajoneuvo ei ole lähtenyt liikkeellä tämän jälkeen, järjestelmä
kytkeytyy pois päältä automaattisesti vapauttaen jarruvoimaa vä-
hitellen. Tämän vaiheen aikana voi kuulua ääni, joka ilmoittaa, et-
tä ajoneuvo alkaa liikkua.

TÄRKEÄÄ Mäkipidätinjärjestelmää ei tule käyttää seisontajarruna.
Älä poistu ajoneuvosta asettamatta seisontajarrua, sammuttamat-
ta moottoria ja kytkemättä vaihdetta. 

ASR-JÄRJESTELMÄ (AntiSlip Regulation)

Tämä on integroitu osa VDC-järjestelmää. Se puuttuu toimintaan
automaattisesti, jos toinen tai molemmat vetävistä pyöristä me-
nettävät pitoaan märällä tiellä (vesiliirto) tai kiihdytettäessä liuk-
kailla, lumisilla tai jäisillä teillä jne. 
Riippuen luistotilanteesta, hallintajärjestelmä toimii kahdella eri ta-
valla:

❍ Jos luistoa tapahtuu kummassakin vetävässä pyörässä, ASR-
toiminto puuttuu toimintaan alentamalla moottorin välittämää
tehoa.

❍ Jos luisto koskee vain yhtä pyörää, ASR-järjestelmä puuttuu toi-
mintaan jarruttaen automaattisesti luistavaa pyörää.

Jos varapyörä on käytössä, ASR-järjestelmä ei ole
toiminnassa. Tällöin varoitusvalo á palaa mitta-
ristossa.

Jotta varmistettaisiin ESP- ja ASR-järjestelmän oi-
kean toiminta, kaikkien renkaiden on oltava sa-
manmerkkisiä ja -tyyppisiä sekä hyväkuntoisia

ja ennen kaikkea määritettyä tyyppiä, merkkiä ja kokoa.

Varapyörää käytettäessä VDC-järjestelmä pysyy
toiminnassa. Muista, että varapyörä on pienempi
kuin alkuperäinen, jolloin se tarjoaa vähemmän

pitoa.

VDC- ja ASR-järjestelmien suorituskyky ei saa roh-
kaista kuljettajaa ottamaan tarpeettomia riskejä.
Sinun on otettava huomioon tien olosuhteet, nä-

kyvyys ja liikenne ajotyylissäsi. Kuljettaja on loppujen lo-
puksi vastuussa liikenneturvallisuudesta.
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HÄTÄJARRUTEHOSTIN 

Tämä järjestelmä, jota ei voida poistaa käytöstä, tunnistaa hätä-
jarrutuksen (jarrupolkimen painamisnopeuden mukaan) ja mah-
dollistaa jarrujärjestelmän nopeamman reagoinnin. Hätäjarrute-
hostin kytketään pois toiminnasta, jos VDC-järjestelmässä on häi-
riö.

MSR-JÄRJESTELMÄ

Tämä on ASR-järjestelmään integroitu toiminto, joka kytkeytyy vaih-
dettaessa yhtäkkisesti pienemmälle vaihteelle tarjoten moottoril-
le vääntöä ja tätä kautta estäen liiallisen voiman välittymisen ve-
täville pyörille, joka erityisesti huonoissa pito-olosuhteissa saattaa
johtaa hallinnan menettämiseen.

CBC-JÄRJESTELMÄ

Tämä toiminto optimoi jarruvoiman jaon neljän pyörän välillä (hyö-
dyntääkseen saatavilla olevan pidon parhaalla tavalla), kun jarrua
käytetään kaarreajossa ABS-järjestelmän puuttuessa toimintaan.
Tämä lyhentää jarrutusmatkaa ja ennen kaikkea parantaa ajo-
neuvon vakautta kaarreajossa.

ELEKTRONINEN Q2-JÄRJESTELMÄ (“E-Q2”) 

Elektroninen ”Q2” -järjestelmä hyödyntää jarrujärjestelmää luo-
dakseen vastaavanlaisen vaikutuksen kuin tasauspyörästön lukko. 
Kiihdytettäessä kaarteessa etujarrupiiri vaikuttaa sisäpuoliseen pyö-
rään lisätäkseen vetoa ulompaan pyörään (kuorman lisäys) jaka-
en jatkuvasti ja dynaamisesti vääntöä vetävien etupyörien välillä
ajo- ja tieolosuhteiden mukaisesti. 
Järjestelmä, johon on yhdistetty McPherson -etujousitus, mahdol-
listaa erityisen tehokkaat ja urheilulliset ajo-ominaisuudet. 

DST-JÄRJESTELMÄ (Dynamic Steering Torque)

Tämä on aktiivinen ajoneuvon hallintajärjestelmä. Huonopitoisilla
tiepinnoilla se korjaa automaattisesti ohjausliikkeitä ja vaikuttaa
myös yliohjautumiseen.  Tämä järjestelmä välittää vääntöä ohja-
uspyörään parantaakseen turvallisuuden tunnetta, auttaakseen pi-
tämään ajoneuvon hallinnassa ja hillitäkseen VDC-järjestelmän vai-
kutuksia. 

”ALFA dna” -JÄRJESTELMÄ
(Dynaaminen ajoneuvon hallinta -
järjestelmä) (mikäli varusteena)

Tämä laite mahdollistaa valittavaksi kolme erilaista ajotilaa käyt-
tämällä keskikonsolin vipua A (kuva 70). 

❍ d = Dynamic (urheilullinen ajotila).

❍ n = Normal (normaali ajotila).

❍ a = All Weather (ajotila huonoille pito-olosuhteille esim. sateella
tai lumisilla teillä).

Laite vaikuttaa myös dynaamisten ajoneuvon hallintajärjestelmien
toimintaan (moottori, ohjaus, VDC-järjestelmä, mittaristo). 

kuva 70 A0J0090m

AJOTILAT

Vipu A (kuva 70) on yksisuuntainen kytkin, joka pysyy aina kes-
kiasennossa. Valittu ajotila ilmaistaan vastaavan LED-valon sytty-
misenä näytöllä ja säädettävän monitoiminäytön ilmoituksena, ku-
ten alla esitetään:

A0J0188m A0J0290m

Dynamic -tila Tila 
All Weather

Kun ”NORMAL” -ajotila on valittu, näytöllä ei näy viestejä tai tun-
nuksia.
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”Dynamic” -TILAN KYTKEMINEN PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ

Kytkeminen

Siirrä vipua A (kuva 70) ylöspäin (kirjaimeen "d”) ja pidä sitä täs-
sä asennossa 0,5 sekuntia, kunnes vastaava LED-valo syttyy tai
teksti ”Dynamic” ilmestyy näytölle (ks. kuvat). Vapautettaessa vi-
pu A palaa keskiasentoon.

Poiskytkeminen

Kytkeäksesi ”Dynamic” -tilan pois päältä ja palataksesi normaali-
tilaan, siirrä vipua ylläesitetysti uudelleen Tällöin normaalitilaa vas-
taava LED-valo syttyy ja teksti ”Normal engaged” ilmestyy sää-
dettävälle monitoiminäytölle (ks. kuva).

A0J0186mA0J1051g 

A0J1052g

”All Weather” -TILAN KYTKEMINEN PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ

Kytkeminen

Siirrä vipua A (kuva 70) alaspäin (kirjaimeen "a”) ja pidä sitä täs-
sä asennossa 0,5 sekuntia, kunnes vastaava LED-valo syttyy tai
teksti ”All Weather” ilmestyy näytölle (ks. kuvat). 

A0J0187m A0J1180g

Poiskytkeminen

Kytkeäksesi ”All Weather” -tilan pois päältä ja palataksesi nor-
maalitilaan, suorita sama toimenpide kuin ”Dynamic”-tilan oh-
jeissa kuvailtiin siirtäen vipua A (kuva 70) asentoon ”a”. 

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

❍ ”Dynamic” -tilasta ei voida siirtyä suoraan ”All Weather” -ti-
laan ja päinvastoin. Sinun on aina siirryttävä ensin normaaliti-
laan ja sitten valittava muu tila.

❍ Jos ”Dynamic” -tila on kytkettynä, kun moottori sammutetaan,
seuraavalla käynnistyskerralla valitaan automaattisesti nor-
maalitila. Kuitenkin jos ”All Weather” tai normaalitila on käy-
tössä moottoria sammutettaessa, valittu tila säilytetään seu-
raavalla käynnistyskerralla. 

❍ ”Dynamic” -tilaa ei voida kytkeä yli 110 km/h nopeuksissa.

❍ Jos järjestelmässä on häiriö tai vivussa A (kuva 70) vika, ajo-
tiloja ei voida valita.  Näyttöön ilmestyy varoitusviesti.
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SÄHKÖINEN OHJAUSTEHOSTIN

Tämä toimii ainoastaan, kun avain on MAR-asennossa ja mootto-
ri käynnissä. Ohjaustehostimen avulla ohjauspyörän kääntämiseen
vaadittava voima voidaan sovittaa ajo-olosuhteiden mukaan.
Erilaiset ohjaustehostimen tehostustilat voidaan valita d, n tai a
asennoilla ”DNA-järjestelmän" vivulla (ks. kappale ”Alfa dna -jär-
jestelmä”).

EOBD-JÄRJESTELMÄ
(mikäli varusteena)

EOBD-järjestelmän (European On Board Diagnosis) tehtävänä on:

❍ Valvoa järjestelmän tehokkuutta.

❍ Ilmoittaa nousseista päästöistä.

❍ Ilmoittaa kuluneiden osien vaihtotarpeesta.

Ajoneuvossa on lisäksi diagnoosipistoke, josta voidaan sopivien työ-
kalujen avulla lukea mahdolliset elektronisiin ohjausyksikköihin tal-
lentuneet häiriökoodit sekä tarkastaa moottorin toimintaan ja vi-
anmääritykseen liittyviä parametreja. Nämä tarkastukset voidaan
suorittaa myös liikenteenvalvojan toimesta.

TÄRKEÄÄ Häiriön poistamisen jälkeen anna valtuutetun Alfa Romeo
-huollon tarkastaa järjestelmä kokonaisuudessaan erikoislaitteillaan
ja mahdollisesti pidemmän koeajon avulla.

Kaikki ohjauspyörään tai ohjauspylvääseen teh-
tävät jälkiasennukset ovat ehdottomasti kiellet-
tyjä (esim. murtohälyttimen asennukset). Nämä

voivat vaikuttaa heikentävästi toimivuuteen ja turvalli-
suuteen, mitätöidä takuun voimassaolon ja rikkoa au-
ton tyyppihyväksynnän vaatimuksia.

Ennen kuin suoritat mitään huoltotoimenpiteitä,
sammuta moottori ja poista virta-avain kytkeäk-
sesi ohjauspyörän lukituksen. Tämä on erityisen

tärkeää, jos ajoneuvo nostetaan irti maasta. Jos tämä
on mahdotonta (jos avaimen on oltava MAR-asennossa
tai moottorin käynnissä), poista pääsulake, joka suojaa
sähköistä ohjaustehostinta.

RADION ASENNUSVALMIUS 
(mikäli varusteena)

Jos radiota ei ole vakiovarusteena, ajoneuvossa on varusteena kak-
siosainen säilytyslokero kojelaudassa (kuva 71).
Radion asennusvalmiukseen sisältyy seuraavaa: 

❍ Radion virtajohdot, etu- ja takakaiuttimien kaapelit sekä an-
tenni.

❍ Autoradion paikka.

❍ Antenni ajoneuvon katolla.

kuva 71 A0J0087m

Radio tulisi asentaa sille tarkoitettuun tilaan A (kuva 71) säilytys-
tilan paikalle, joka voidaan poistaa painamalla sen kahta kiinni-
tyskorvaketta:  virtajohdot voidaan löytää tämän takapuolelta.

Kun liität autoradiota johtojärjestelmään, ota yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon vältty-
äksesi vioilta, jotka voivat heikentää ajoneuvosi

turvallisuutta.
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SÄHKÖISTEN/ELEKTRONISTEN
LAITTEIDEN ASENNUKSET 

Elektronisissa jälkeenpäin ostetuissa lisävarusteissa on oltava seu-
raavat merkinnät: e CE.
Fiat Auto S.p.A. valtuuttaa vastaanotin-/lähetinlaitteiden asen-
nukset sillä edellytyksellä, että ne asennetaan hyvällä asennus-
taidolla valmistajan ohjeiden mukaisesti erikoistuneessa asennus-
palvelussa.

TÄRKEÄÄ Liikennepoliisi ei mahdollisesti salli autoa liikennekäyt-
töön, jos siihen on asennettu laitteita, jotka muuttavat auton omi-
naisuuksia. Tämä saattaa myös mitätöidä takuun voimassaolon,
jos ilmenee toimintahäiriöitä, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti
näiden laitteiden asennuksiin.

Fiat Auto S.p.A. ei ole velvollinen korvaamaan Fiat Auto S.p.A:n
hyväksymättömistä tai suosittelemattomista lisävarusteista aiheu-
tuneita vahinkoja. Korvausvelvollisuus poistuu myös, jos lisäva-
rusteasennuksissa ei ole noudatettu tehtaan ohjeistusta.

RADIOLÄHETTIMET JA MATKAPUHELIMET

Radiosarjoja (esim. matkapuhelimia, CB-radiojärjestelmiä jne.) ei
voida käyttää ajoneuvon sisällä, ellei katolle ole asennettu erillis-
tä antennia.

TÄRKEÄÄ Tämäntyyppisten laitteiden käyttö matkustamossa (ilman
erillistä antennia) saattaa aiheuttaa ajoneuvon sähköjärjestelmien
toimintahäiriöitä. Tämä voi heikentää turvallisuutta ja sitä kautta
aiheuttaa vaaran matkustajille.

Lisäksi näiden laitteiden vastaanotto- ja lähetyskyky voi heiken-
tyä auton korin vaikutuksesta. EY-hyväksyttyihin matkapuhelimiin
liittyen (GSM, GPRS, UMTS) noudata tarkasti matkapuhelimen val-
mistajan toimittamia ohjeita.

NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN
ASENNUSVALMIUS
(mikäli varusteena)

Joissain versioissa on Alfa Romeo Lineaccessori -lisävarustemallis-
ton mukainen navigointijärjestelmän asennusvalmius. 
Kiinnitä navigointijärjestelmä kuvan 72 mukaiseen paikkaan.

kuva 72 A0J0107m

PYSÄKÖINTITUTKA
(mikäli varusteena)

Pysäköintitunnistimet sijaitsevat takapuskurissa (kuva 73) ja nii-
den tehtävänä on ilmoittaa kuljettajalle auton takana olevista es-
teistä jaksottaisella äänimerkillä.

KYTKEMINEN

Tunnistimet kytkeytyvät, kun peruutusvaihde kytketään. Kun etäi-
syys takana olevaan esteeseen pienenee, äänimerkin toistuvuus
tihenee.

kuva 73 A0J0088m
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ÄÄNIMERKIN VAROITUKSET

Kun peruutusvaihde kytketään, varoitusäänimerkki kytkeytyy au-
tomaattisesti, jos auton takana, toimintasäteen sisällä on este. 
Äänimerkki:
❍ Tulee voimakkaammaksi, kun auton ja esteen välinen etäisyys

lyhenee.
❍ Muuttuu jatkuvaksi, kun auton ja esteen välinen etäisyys on

pienempi kuin 30cm. Jos etäisyyttä lisätään, äänimerkki kes-
keytyy välittömästi.

❍ Pysyy tasaisena, jos etäisyys ei muutu. Jos tämä tilanne kos-
kee sivutunnistimia, äänimerkki keskeytyy 3 sekunnin jälkeen
välttääkseen varoitusilmoitukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi
seinistä.

Tunnistusetäisyydet

Toimintasäde keskellä: 140 cm
Toimintasäde sivulla: 60 cm
Mikäli järjestelmä havaitsee useita esteitä, se ilmoittaa lähimpä-
nä olevasta.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

Pysäköintitutkan toiminta keskeytyy automaattisesti, kun perä-
vaunun sähköliitin kytketään auton hinauskoukun pistorasiaan. Tun-
nistimet palaavat automaattisesti toimintaan, kun perävaunun lii-
tin irrotetaan.

Tunnistimet on pidettävä puhtaina liasta, mudas-
ta, lumesta ja jäästä, jotta järjestelmä toimisi oi-
kein. Varo vahingoittamasta tai naarmuttamasta

tunnistimia niitä pestessäsi. Vältä kuivien, karkeiden tai
kovien kankaiden käyttöä. Pese tunnistimet puhtaalla ve-
dellä ja tarvittaessa auton pesuaineella. Jos peset tun-
nistimet vesisuihkulla, pese ne nopeasti pitäen vesisuih-
kun vähintään 10 cm:n etäisyydellä tunnistimista.

Jos puskurit on maalattava tai maalipintaa on kor-
jattava tunnistimien lähettyviltä, ota yhteys val-
tuutettuun Alfa Romeo -huoltoon. Maalin laitta-

minen väärin voi heikentää pysäköintitunnistimien toi-
mintaa.

Vastuu pysyy loppujen lopuksi kuljettajalla pysä-
köintiä ja vaarallisia liikkeitä suoritettaessa. Tä-
mänlaisia liikkeitä suorittaessasi varmista aina, et-

tä lähettyvillä ei ole ihmisiä (erityisesti lapsia) tai eläimiä.
Pysäköintitunnistimet on suunniteltu avustamaan kuljet-
tajaa: kaikissa tapauksissa sinun on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota mahdollisesti vaarallisten liikkeiden suorit-
tamisessa, vaikka ne tehtäisiin alhaisella nopeudella.

YLEISET VAROITUKSET

Pysäköintiliikkeiden aikana kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin
esteisiin, jotka saattavat sijaita tunnistimien ylä- tai alapuolella.
Joskus järjestelmä ei välttämättä tunnista ajoneuvon takaosan lä-
hellä olevia kohteita, jolloin ajoneuvo tai kohde voi vahingoittua.
Tässä on muutamia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa pysäköinti-
järjestelmän toimintaan:
❍ Heikentynyt tunnistimen herkkyys tai pysäköintitutkan toiminta

saattaa johtua tunnistimiin kiinnittyneestä jäästä, lumesta, mu-
dasta tai monikerroksisesta maalista.

❍ Tunnistimet havaitsevat kohteita, joita ei oikeasti ole (”kaiku-
häiriö”) auton takana. Tämän voi aiheuttaa mekaaniset häiri-
öt, kuten:  auton peseminen, sade (hyvin tuuliset olosuhteet),
rakeet.

❍ Tunnistimien lähettämää signaalia voi vääristää myös auton lä-
hellä olevien ultraäänilaitteiden olemassaolo (esim. paineil-
majarrut ja -porat).

❍ Tunnistimien toimintaan voi vaikuttaa myös tunnistimien asen-
to. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi alustan muutos (iskunvai-
mentimien tai jousituksen kuluneisuus), ajoneuvon ylikuormi-
tus ja erityisten muutostoimenpiteiden suorittaminen (ajoneu-
von madallus). 

❍ Ajoneuvon yläosan korkeudella olevien kohteiden tunnistusta
ei voida taata, koska järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan
esteet, jotka voivat osua ajoneuvon alaosaan.
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T.P.M.S. -JÄRJESTELMÄ
(Rengaspaineiden valvonta -
järjestelmä) (mikäli varusteena)

Ajoneuvo voi olla varustettu rengaspaineiden valvontajärjestelmällä
(T.P.M.S.), joka ilmoittaa kuljettajalle rengaspaineista varoitusvi-
estien ”Check the tyre inflation pressure” (tarkasta rengaspaine)
ja “Insufficient tyre inflation pressure” (alhainen rengaspaine) avul-
la.
Tähän järjestelmään sisältyy jokaiseen pyörään (kiinni vanteessa
pyörän sisällä) kiinnitetyt radiotaajuudella toimivat lähettimet,
jotka kykenevät lähettämään ohjausyksikölle tietoja jokaisen ren-
kaan rengaspaineista. 

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
T.P.M.S.-JÄRJESTELMÄSTÄ

Virheilmoituksia ei tallenneta järjestelmään ja tämän vuoksi niitä
ei näytetä moottorin sammutuksesta seuraavan uudelleenkäyn-
nistyksen jälkeen.  Jos virhetiloja pysyy järjestelmässä, ohjausyk-
sikkö lähettää vikailmoituksia mittaristoon ainoastaan sen jälkeen,
kun ajoneuvo on ollut liikkeellä lyhyen aikaa.

Ole hyvin varovainen tarkastaessasi ja täyttäes-
säsi rengaspaineita. Liiallinen paine heikentää pi-
to-ominaisuuksia, rasittaa enemmän jousitusta ja

pyörä sekä lisää renkaan epätasaista kulumista.

Rengaspaineet tulisi mitata, kun renkaat ovat le-
vänneet ja kylmät. Jos jostain syystä paineet on
tarkastettava renkaiden ollessa lämpimiä, älä vä-

hennä painetta, jos näyttää siltä, että sitä on liikaa. Odo-
ta, että renkaat ovat jäähtyneet ja suorita tarkastus uu-
delleen.

T.P.M.S.-järjestelmän olemassaolo ei tarkoita, et-
tä kuljettajan ei tarvitse suorittaa säännöllisiä ren-
gaspaineiden ja varapyörän tarkastuksia.

Jos yksi tai useampi pyörä asennetaan ilman tun-
nistinta, näytölle ilmestyy varoitusviesti, ja järjes-
telmä ei ole käytettävissä ennen kuin kaikissa 4

pyörässä on jälleen tunnistimet.

T.P.M.S.-järjestelmä ei kykene tunnistamaan äkil-
lisiä rengaspainehäviöitä (esim. renkaan räjäh-
dystä). Tässä tilanteessa pysäytä auto varovaises-

ti jarruttaen ja vältä nopeita ohjausliikkeitä.

Normaalien renkaiden vaihtaminen talvirenkaisiin
tai päinvastoin vaatii T.P.M.S.-järjestelmän tarkas-
tusta, joka tulisi suorittaa ainoastaan valtuutetun

Alfa Romeo -huollon toimesta.

T.P.M.S.-järjestelmän huoltaminen vaatii erityisvä-
lineiden käyttöä.  Ota yhteys valtuutettuun Alfa
Romeo -huoltoon selvittääksesi, mitkä lisävarus-

teet ovat yhteensopivia järjestelmän kanssa (vanteet, van-
nekeskiöt jne.). Muiden lisävarusteiden käyttäminen saat-
taa vaikuttaa järjestelmän normaaliin toimintaan.
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Kun rengas on irrotettu, on suositeltua vaihtaa
venttiilin kumitiiviste.  Ota yhteys valtuutettuun
Alfa Romeo -huoltoon. Renkaan ja vanteen asen-

nus-/irrotustoimenpiteissä on noudatettava erityisiä va-
rotoimenpiteitä. Välttyäksesi tunnistimien vahingoittumi-
selta tai vääriltä asennuksilta, renkaan ja vanteen asen-
nus-/irrotustoimenpiteet tulee jättää ammattilaisten suo-
ritettaviksi.  Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon.

Voimakkaat radiohäiriöt voivat heikentää T.P.M.S.-
järjestelmän oikeaa toimintaa. Kuljettajaa varoi-
tetaan tästä näytön viestillä. Varoitusviesti katoaa

automaattisesti heti, kun radiotaajuudella oleva kohina
lopettaa järjestelmän häirinnän.

–

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

EI

Ota yhteys valtuutettuun Alfa
Romeo -huoltoon 

Korjaa rikkoutunut pyörä

Ota yhteys valtuutettuun Alfa
Romeo -huoltoon 

–

–

–

(*) Käyttöoppaassa on esitetty vaihtoehtoiset koot. Saatavilla Alfa Romeo Lineaccessori -lisävarustemallistossa.
(**) Oikean ja vasemman puolen renkaita ei voi vaihtaa keskenään, vaan niiden on pysyttävä samalla puolella.

Käyttääksesi järjestelmää oikein, noudata seuraavaa taulukkoa, kun aiot vaihtaa renkaita/vanteita:

Rengaspaineet voivat vaihdella ulkoilman läm-
pötilan mukaan. T.P.M.S.-järjestelmä saattaa het-
kellisesti ilmoittaa riittämättömästä paineesta. Täl-

löin tarkasta rengaspaineet renkaiden ollessa kylminä
ja tarvittaessa täytä.

Toiminta Onko tunnistinta? Virheilmoitus Toiminta
Valtuutettu  

Alfa Romeo -huolto

–

Pyörän vaihto
pienellä varapyörällä

Pyörien vaihto
talvirenkailla

Pyörien vaihto
talvirenkailla

Pyörien vaihto
muilla erikokoisilla (*) 

Pyörien kiertovaihto
(edessä/takana) (**)
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HUOLTOASEMALLA

Sammuta moottori ennen tankkaamista.

BENSIINIMOOTTORIT

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä. Bensiinin oktaaniluku (RON)
ei saa olla alhaisempi kuin 95.
Estääksesi katalysaattorin vahingot, älä koskaan lisää edes pien-
tä määrää lyijyllistä bensiiniä, vaikka kyseessä olisi hätätilanne.

DIESELMOOTTORIT

Käytä ainoastaan Euroopan EN590 -määräyksen mukaista diesel-
polttoainetta. Muiden polttoaineiden tai seosten käyttö saattaa va-
hingoittaa moottorin korjauskelvottomaksi ja siten aiheuttaa ta-
kuun mitätöitymisen.

Toiminta alhaisissa lämpötiloissa

Jos ulkoilman lämpötila on hyvin alhainen, dieselöljy jäykistyy sii-
hen muodostuvien parafiinikiteiden vuoksi, josta voi aiheutua polt-
toaineensyötön heikentynyttä toimintaa.
Tämäntyyppisten ongelmien välttämiseksi huoltoasemat tarjoavat
erilaisille vuodenajoille erilaisia diesellaatuja: kesä- ja talvilaatu
sekä joillain alueilla arktinen laatu (kylmillä, vuoristoisilla alueilla).
Mikäli polttoainesäiliöön aiotaan lisätä vääränlaisille lämpötiloille
tarkoitettua diesellaatua, on suositeltua sekoittaa polttoaineeseen
TUTELA DIESEL ART -lisäainetta sen ohjeiden mukaisessa suhtees-
sa. Lisäaine tulisi kaataa polttoainesäiliöön ennen polttoaineen li-
säämistä.
Käytettäessä tai säilytettäessä ajoneuvoa pitkään kylmillä alueilla
tai vuoristoilla, on suositeltua täyttää polttoainesäiliö uudelleen pai-
kallisella polttoaineella. Tällöin polttoainesäiliö suositellaan täy-
tettäväksi yli 50 % täyteen.

kuva 74 A0J0327m

POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI 

Avaaminen

1) Avaa kansi A (kuva 74) vetämällä sitä ulospäin, pidä korkki B
paikoillaan, aseta virta-avain lukkoon ja käännä se vastapäivään.
2) Käännä korkkia vastapäivään ja irrota se. Korkissa on turva-
lenkki C, joka on kiinni kannessa, jotta estettäisiin katoamiset.
Kiinnitä korkki kanteen D tankkauksen ajaksi.

Sulkeminen

1) Aseta korkki (yhdessä avaimen kanssa) paikoilleen ja käännä
sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa vähintään kerran.
2) Käännä avain myötäpäivään, poista se ja sulje sitten kansi.
Ilmatiivis tiiviste saattaa aiheuttaa lievää paineen kasvua poltto-
ainesäiliössä. Tämän vuoksi avatessasi korkkia imuäänen esiinty-
minen on täysin normaalia.

Palovaaran johdosta pidä avotuli ja sytytetyt sa-
vukkeet kaukana polttoaineen täyttöaukosta. Älä
nojaa liian lähelle, jotta et hengittäisi haitallisia

kaasuja.
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Katalysaattori ja hiukkassuodatin (DPF) saavutta-
vat erittäin korkean toimintalämpötilan. Älä py-
säköi ruoholle, kuivien lehtien tai muiden helpos-

ti syttyvien materiaalien päälle: tulipalovaara.

YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN

Päästöjä rajoittavia bensiinimoottorin laitteita ovat: katalysaatto-
ri, happitunnistimet ja haihtumiskaasujen keräysjärjestelmä.
Dieselmoottorisissa malleissa on seuraavia päästöjä hallitsevia lait-
teita: hapetuskatalysaattori, pakokaasujen kierrätysjärjestelmä
(E.G.R.) ja hiukkassuodatin (DPF).

DIESELMOOTTORIN HIUKKASSUODATIN (DPF)
(mikäli varusteena)

Tämä on pakokaasujärjestelmässä sijaitseva mekaaninen suoda-
tin, joka estää lähes kokonaan hiilihiukkaspäästöjen muodostu-
misen.



Älä koskaan paina näppäintä C (kuva 1) ajon ai-
kana.
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TURVAVYÖT

TURVAVÖIDEN KÄYTTÄMINEN

Käytä turvavyötä pitämään rintakehä suorassa ja selkä rennosti sel-
känojaa vasten. Kiinnittääksesi turvavyön, tartu kiinnikkeeseen A
(kuva 1) ja työnnä se solkeen B, kunnes kuuluu lukitusääni.
Jos ulosvedettäessä turvavyön liike takertelee, palauta sitä vähän
matkaa ja vedä uudelleen varovaisesti tasaisella liikkeellä.
Avataksesi turvavyöt, paina näppäintä C. Ohjaa turvavyötä kädel-
läsi kelauksen ajan estääksesi sen kiertymisen.

kuva 1 A0J0101m kuva 2 A0J0102m

Takaistuimet on varustettu kolmipisteturvavöillä ja niiden rullame-
kanismeilla. Kiinnitä takaistuimien turvavyöt, kuten kuvassa 2 esi-
tetään.
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TÄRKEÄÄ Selkänoja on oikein kiinnittynyt, kun selkänojien kaato-
vipujen A punaiset viivat B (kuva 3) katoavat. Tämän punaisen vii-
van tarkoitus on osoittaa, että selkänoja ei ole kiinnittynyt.

TÄRKEÄÄ Kun istuimet on asetettu takaisin ajoasentoon, palauta
myös turvavyöt käytön kannalta valmiiseen asentoon.

S.B.R.-JÄRJESTELMÄ
(Turvavyönmuistutin)

Tämä järjestelmä sisältää summerin, joka toimii yhdessä mittaris-
ton vilkkuvan varoitusvalon < kanssa. Jos kuljettajan ja etumat-
kustajan turvavöitä ei ole kiinnitetty, järjestelmän varoitus kytkeytyy.  
Joissain malleissa on varusteena taustapeilin (kuva 4) yläpuolinen
paneeli (vaihtoehtona mittariston varoitusvaloille), joka varoittaa
takamatkustajia merkkiäänellä ja varoitusvaloilla, mikäli heidän
turvavöitä ei ole kiinnitetty.
Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon kytkeäksesi tämän
järjestelmän pysyvästi pois käytöstä. S.B.R.-järjestelmä voidaan
kytkeä takaisin toimintaan ainoastaan asetusvalikon kautta (ks.
luku 1).

Tarkasta, että kummankin puolen selkänoja on
kunnolla kiinnittynyt (punaiset nauhat B (kuva 3)
eivät näy) estääksesi niiden liikkumisen eteenpäin

tiukassa jarrutuksessa, joka saattaa aiheuttaa vahinkoja
matkustajiin.

kuva 4 A0J0210m

A B

kuva 3 A0J0182m

Punaiset ja vihreät varoitusvalot toimivat seuraavasti: 
❍ Pois päältä, jos turvavyöt ovat valmiiksi kiinnitetyt virran ol-

lessa MAR-asennossa.
❍ Punainen, jos etuturvavöitä ei ole kiinnitetty.
❍ Vilkkuva punainen (ainoastaan takaturvavöiden valoilla), jos

takaturvavöitä ei ole kiinnitetty.
❍ Vihreä, jos turvavyöt on kiinnitetty.

Kun kuljettaja on ajoneuvossa ja kaikki turvavyöt ovat kiinnittä-
mättä, ensimmäiset 4 varoitusvaloa (kuva 4) syttyvät punaisena
ja viimeinen syttyy vihreänä.
Kolme keskimmäistä varoitusvaloa vilkkuvat noin 30 sekuntia, jon-
ka jälkeen ne palavat jatkuvasti punaisena.
Kaksi sivuvaroitusvaloa A ja B (kuva 4) koskevat etuistuimia (täs-
sä tapauksessa vasen ja oikea) ja kolme keskimmäistä takaistui-
mia. Etu- ja takaistuimien varoitusvalot käyttäytyvät eri tavoin.

Etuistuimet

Kuljettaja
Jos ainoastaan kuljettaja on autossa, kuten kuvan 4 tilanteessa,
auton nopeuden ylittäessä 20 km/h tai nopeuden pysyessä välil-
lä 10–20 km/h yli 5 sekunnin ajan, kytkeytyy etuistuimien va-
roitusäänisarja (jatkuva äänimerkki ensimmäiset 6 sekuntia, jon-
ka jälkeen 90 sekunnin äänimerkki) ja vilkkuva varoitusvalo. Kun
sarja loppuu, varoitusvalot pysyvät päällä jatkuvasti palaen, kun-
nes moottori sammutetaan. Äänimerkki keskeytyy välittömästi,
kun kuljettajan turvavyö kiinnitetään, jolloin myös varoitusvalo
muuttuu vihreäksi. 

Jos turvavyö jälleen avataan ajoneuvon liikkuessa, äänimerkki ja
varoitusvalon vilkkuminen palautuvat toimintaan, kuten edellä esi-
tettiin.

Matkustaja
Samanlainen tilanne koskee myös etumatkustajaa paitsi, että va-
roitusvalot muuttuvat vihreiksi ja äänimerkki keskeytyy, kun mat-
kustaja poistuu ajoneuvosta. Jos molemmat etuturvavyöt avataan
ajoneuvon liikkuessa muutaman sekunnin sisällä, äänimerkki kos-
kee aikaisimmin tapahtunutta, kun taas näytön kummatkin va-
roitusvalot toimivat toisistaan riippumatta.

Takaistuimet

Merkkiääni kytkeytyy ainoastaan takaistuimille, kun jokin turva-
vöistä avataan. Tässä tilanteessa kiinnittämättömän turvavyön va-
roitusvalo alkaa vilkkua 30 sekunnin ajan. Lisäksi merkkiääni kyt-
keytyy. Jos useampi kuin yksi turvavyö avataan, varoitusvalot syt-
tyvät ja sammuvat toisistaan riippumatta.

TÄRKEÄÄ
Kaikki varoitusvalot palavat, jos vähintään yhdellä etuistuimella is-
tutaan turvavyö kiinnittämättä.
Kaikki varoitusvalot sammuvat (30 sekunnin päästä viimeisen tur-
vavyön kiinnittämisestä), kun kummallakin etuistuimella istutaan,
riippumatta takaturvavöiden käytöstä.
Kaikki varoitusvalot syttyvät, kun vähintään yksi turvavöistä kiin-
nitetään tai avataan.
Kaikki varoitusvalot pysyvät pois päältä autoa käynnistettäessä,
jos kaikki turvavyöt ovat jo valmiiksi kiinnitetyt.
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ESIKIRISTIMET

Ajoneuvo on varustettu etuturvavöiden esikiristimillä, jotka ke laavat
turvavöitä usean senttimetrin sisäänpäin voimakkaassa etupäähän
kohdistuvassa törmäyksessä. Tämä takaa turvavyön täydellisen
kiinnittymisen matkustajan vartaloa vasten ennen suojavaikutuk-
sen alkamista. 
Esikiristimien toimiminen voidaan havaita vyön kelautumisena
kelaa kohti.
Ajoneuvossa on varusteena myös toinen esikiristinlaite, joka on
kiinnitetty lukon puolelle.
Pieni määrä savua saattaa vapautua esikiristimien kytkeytyessä.
Tämä savu ei ole millään tavalla myrkyllistä eikä merkitse tulipa-
loa.

TÄRKEÄÄ Jotta saavutettaisiin paras esikiristimien suojavaikutus,
käytä turvavyötä siten, että se kulkee tiukasti kiinni rinnassa ja lan-
tiossa.

Esikiristimet eivät vaadi minkäänlaista huoltoa tai voitelua: mikä
tahansa esikiristimen alkuperäiseen kuntoon vaikuttava muutos
heikentää sen tehokkuutta. Mikäli esikiristimeen pääsee vettä tai
likaa esimerkiksi luonnonmullistuksien takia (tulvat, myrskyt jne.),
on se vaihdettava uuteen.

Esikiristin on kertakäyttöinen. Jos se on lauen-
nut, ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon sen vaihtamiseksi.  Laitteen viimeinen käyt-

töpäivämäärä näkyy tarrassa, joka sijaitsee hansikaslo-
kerossa. Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon,
kun on ajankohtaista vaihtaa laite uuteen.

Jos kiristimien läheisyydessä tehdään toimia, jois-
ta niihin kohdistuu iskuja, tärinää tai paikallista
lämpöä (yli 100 °C enintään 6 tunnin ajan), ki-

ristimet voivat vaurioitua tai laueta. Kiristimet kestävät
normaalit tiepinnan epätasaisuuksista, matalista esteistä
tai kadun reunakivistä jne. aiheutuvat tärinät. Käänny
tarvittaessa valtuutetun Alfa Romeo -huollon puoleen.

KIRISTYSVOIMAN RAJOITTIMET

Jotta matkustajien turvallisuus parantuisi, etuturvavöiden rulla-
mekanismeissa on kiristysvoiman rajoittimet, jotka sallivat vyön
kelautumisen hallitusti ulos, mikäli ylävartaloon vyöstä aiheutuva
paine kasvaa etutörmäyksessä vaarallisen suureksi.

Turvavyö ei saa kiertyä. Ylemmän osan (olkavyön) tulee kulkea
viistosti rinnan poikki ja olan yli. Lantiovyön tulee kulkea lantion
(kuva 6), eikä vatsan, kautta. Älä käytä mitään kiinnikkeitä pitä-
mään vyötä irti vartalosta.

TURVAVÖIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ YLEISIÄ
OHJEITA

Noudata ja varmista myös, että muut matkustajat noudattavat pai-
kallisia turvavöiden käyttöön liittyviä lakimääräyksiä. Kiinnitä vyö
aina ennen liikkeellelähtöä.
Myös raskaana olevan naisen on käytettävä turvavyötä: louk-
kaantumisriski on alhaisempi niin hänelle kuin syntymättömälle
lapselle onnettomuuden sattuessa. 
Raskaana olevan naisen on asetettava turvavyön alempi osa (lan-
tiovyö) hyvin alas siten, että se kulkee vatsan alapuolella (kuva
5).

Turvallisuuden maksimoimiseksi pidä selkänojasi
pystyasennossa, nojaa siihen tiukasti ja varmista,
että turvavyö kulkee oikein tukeutuen rintaan ja

lantioon. Turvavyöt on kiinnitettävä sekä etu- että ta-
kaistuimilla. Ilman turvavöitä ajaminen lisää vakavan
loukkaantumisen riskiä tai kuolemanvaaraa onnetto-
muuden sattuessa.

kuva 6 A0J0095mkuva 5 A0J0094m

2
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TURVAVÖIDEN SÄILYTTÄMINEN
HYVÄKUNTOISINA

❍ Pidä vyö aina suorana ja kiertymättömänä sekä varmista, et-
tä se kulkee vapaasti ilman takertelua.

❍ Vaihda vyö vakavan onnettomuuden jälkeen, vaikka ne eivät
näyttäisi olevan vahingoittuneet. Jos kiristimet ovat lauenneet,
vaihda vyöt myös silloin.

❍ Pese turvavyöt käsin laimealla saippualiuoksella, huuhtele ja
jätä varjoon kuivumaan. Älä käytä voimakkaita liuottimia, puh-
distusaineita, valkaisuaineita tai muita kemikaaleja, jotka voi-
vat vahingoittaa vyön kuituja.

❍ Pidä rullamekanismit kuivina: ainoastaan kuivina ollessaan
ne toimivat oikealla tavalla.

❍ Vaihda turvavyö, jos siinä näkyy huomattavaa kulumista tai
leikkautumia.

Turvavöiden tai esikiristimien osia ei missään ta-
pauksessa saa irrottaa tai niiden toimintaa muut-
taa.  Kaikki niihin liittyvät korjaustyöt tulee teet-

tää pätevöityneen ja valtuutetun ammattihenkilöstön toi-
mesta. Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

Jos vyö on altistunut kovalle rasitukselle esimer-
kiksi onnettomuudessa, on koko turvavyöjärjes-
telmä kiinnittimineen, ruuveineen ja esikiristimi-

neen vaihdettava. Vaikka turvavyössä ei olisi silminnäh-
tävää vahinkoa, se on saattanut menettää kimmoisuu-
tensa.

kuva 7 A0J0096m

Jokaista turvavyötä voi käyttää ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.
Älä kuljeta lasta sylissä siten, että turvavyö kiertyy kummankin ym-
pärille (kuva 7). Yleisesti ottaen mitään tavaroita ei saa laittaa
matkustajan ja vyön väliin.

LASTEN TURVALLISUUS

Parhaan suojan mahdollistamiseksi onnettomuustilanteessa kaik-
kien matkustajien tulee istua paikoillaan käyttäen tarkoituksen-
mukaisia turvavöitä. Tämä on vielä tärkeämpää lasten ollessa ky-
seessä. Nämä ohjeet ovat pakollisia kaikissa EU-maissa ja ne ovat
EU-direktiivin 2003/20/EY mukaisia. Aikuiseen verrattuna lap-
sen pää on suhteessa suurempi ja painavampi kuin muu vartalo.
Lisäksi lihaksisto ja luusto eivät ole vielä kokonaan kehittyneet. Tä-
män vuoksi lapsille tarvitaan erilaiset turvajärjestelmät kuin aikui-
sille suojaamaan heitä onnettomuuden sattuessa.
Parhaimpien lasten turvaistuimien tutkimustulokset sisältyvät Eu-
roopan normiin EEC-R44. Tämä normi jakaa turvaistuimien käytön
viiteen eri ryhmään:

Ryhmä 0 paino 10 kg asti
Ryhmä 0+ paino 13 kg asti
Ryhmä 1 paino 9–18 kg
Ryhmä 2 paino 15–25 kg
Ryhmä 3 paino 22–36 kg
Kaikissa turvajärjestelmissä on oltava kiinteä tarra, josta ilmenee
hyväksymistiedot ja valmistajan nimi. Tarraa ei saa poistaa mis-
sään tapauksessa.
Kun lapsi on yli 150 cm:n pituinen, katsotaan hänet turvajärjes-
telmien kannalta aikuiseksi, jolloin hänen on käytettävä tavallisia
turvavöitä.
Alfa Romeo Lineaccessori-lisävarustemallistosta löytyy turvaistui-
mia jokaiseen painoryhmään. Nämä turvaistuimet on suunniteltu
erityisesti Alfa Romeo -malliston autoja varten, siksi niiden käyt-
täminen on erityisen suositeltua.

Älä asenna lastenistuinta etumatkustajan istui-
melle, jos sen turvatyynyä ei ole kytketty pois
päältä. Turvatyynyn laukeaminen voi aiheuttaa

lapselle vakavia vammoja riippumatta törmäyksen voi-
makkuudesta. On suositeltua asentaa turvaistuin takais-
tuimelle, jossa on turvallisin paikka onnettomuuden sat-
tuessa.

Jos lasten turvaistuin on välttämättä asennettava
etuistuimelle (selkä menosuuntaan), on etumat-
kustajan turvatyyny ja sivuturvatyyny kytkettävä
pois päältä asetusvalikon kautta. Poiskytkentä voi-
daan vahvistaa tarkastamalla varoitusvalon “ pa-

laminen mittaristossa. Siirrä etumatkustajan istuin ää-
rimmäiseen taka-asentoon välttääksesi turvaistuimen ja
kojelaudan koskettamista toisiinsa.



TURVALLISUUS 69

LASTENISTUIMEN ASENTAMINEN
TURVAVÖILLÄ

RYHMÄ 0 ja 0+ (kuva 8)

Alle 13 kg painavia lapsia tulee kuljettaa selkä menosuuntaan asen-
nettavissa turvakaukaloissa, jotka tukevat päätä eivätkä rasita nis-
kaa kovassa jarrutuksessa. Turvakaukalo tulee kiinnittää istuimeen
auton omalla turvavyöllä kuvan mukaisesti ja lisäksi turvaistuimessa
on oltava omat turvavyöt lasta varten.

kuva 8 A0J0097m kuva 9 A0J0098m

Kuvat ovat vain suuntaa-antavia ohjeistamaan tur-
vaistuimien kiinnityksessä. Tutustu asennuksessa
turvaistuimen mukana tuleviin ohjeisiin.

RYHMÄ 1 (kuva 9)

Lapsia, jotka painavat 9–18 kg, voidaan kuljettaa kasvot meno-
suuntaan lastenistuimilla, joissa on etuosan tyyny. Joissain laste-
nistuinmalleissa on etuosan tyyny, jonka kautta ajoneuvon turva-
vyö kulkee kiinnittäen sekä lapsen että turvaistuimen.

RYHMÄ 2 (kuva 10)

15–25 kg:n painoiset lapset voivat käyttää suoraan auton tur-
vavyötä. Lasten turvaistuinta tarvitaan ainoastaan pitämään lapsi
oikeassa asennossa turvavöihin suhteutettuna, jotta olkavyö kul-
kisi lapsen rinnan yli osumatta kaulaan ja että lantiovyö tulisi alas
lantiolle kulkematta vatsan yli.

RYHMÄ 3 (kuva 11)

22–36 kg painavilla lapsilla rintakehä on riittävän suuri, jolloin sel-
käosan tukea ei enää tarvita. Kuvasta 11 ilmenee lapsen oikea
asettuminen takaistuimelle.

kuva 10 A0J0099m kuva 11 A0J0100m

Kuvat ovat vain suuntaa-antavia ohjeistamaan tur-
vaistuimien kiinnityksessä. Tutustu asennuksessa
turvaistuimen mukana tuleviin ohjeisiin.

Joissain painoryhmän 0 ja 1 turvaistuimissa on va-
rusteena takaosan liitäntä ja turvavyöt lapsen kiin-
nittämiseen. Turvaistuimien suuresta painosta joh-

tuen voi olla vaarallista tehdä kiinnitykset väärällä tavalla
(esim. laittamalla jokin pehmeä esine turvaistuimen ja
kiinnitysturvavyön väliin). Noudata tarkasti kiinnitysoh-
jeita.

2
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TURVAVÖILLÄ KIINNITETTÄVÄN TURVAISTUIMEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI
ISTUIMILLA 

Auto noudattaa uutta Euroopan Direktiiviä 2000/3/EY, joka määrää lastenistuimien sijoitusmahdollisuuksista auton eri istuimilla seu-
raavan taulukon mukaisesti:

Tunnukset:
U = Soveltuu Euroopan normin ECE-R44 mukaisille yleismallisille (Universal) turvaistuinjärjestelmille, jotka on määritelty kyseisiin painoryhmiin.

Matkustajan Takamatkustajan istuin 
Ryhmä Painoryhmä istuin edessä sivulla ja keskellä

Ryhmä 0, 0+ 13 kg asti U U

Ryhmä 1 9-18 kg U U

Ryhmä 2 15-25 kg U U

Ryhmä 3 22-36 kg U U

Lasta kuljetettaessa noudatettavat keskeiset
määräykset:

❍ Lasten turvaistuin suositellaan sijoitettavaksi takaistuimelle,
koska se on suojaisin paikka törmäystilanteessa.

❍ Aina kun etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt kytketään pois
päältä, tarkasta, että varoitusvalo F palaa jatkuvasti var-
mistuaksesi poiskytkennästä.

❍ Noudata tarkasti lastenistuimen mukana tulevia ohjeita. Laki
määrää, että lastenistuimen valmistajan tulee toimittaa ohjeet
mukana. Säilytä nämä ohjeet autossa samassa paikassa kuin
muutkin ohjekirjat. Älä käytä käytettyjä lastenistuimia ilman
käyttöohjekirjaa.

❍ Tarkasta aina turvavyön oikea kiinnittyminen ja kireys vetä-
mällä vyöstä.

❍ Turvaistuimessa saa olla ainoastaan yksi lapsi.
❍ Katso aina, että turvavyö ei kulje lapsen kaulalla.
❍ Älä anna ajon aikana lapsen istua väärässä asennossa tai ir-

rottaa vöitä.
❍ Älä koskaan pidä lasta (edes vastasyntynyttä) sylissäsi ajon ai-

kana. Kukaan ei pysty pitämään lasta turvallisesti törmäysti-
lanteessa, olipa kuinka voimakas tahansa.

❍ Vaihda turvaistuin uuteen mahdollisen onnettomuuden jälkeen.
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ISOFIX-TURVAISTUIMEN VALMIUS

Autossa on valmius yleisen Isofix-turvaistuimen asentamiseen. Iso-
fix on uusi, standardoitu eurooppalainen järjestelmä lasten turval-
liseen kuljettamiseen. 
Perinteinen ja Isofix-kiinnittimillä varustettu lastenistuin voidaan
asentaa samanaikaisesti. Kuvasta 12 ilmenee lastenistuin esimer-
kin muodossa. Yleinen lasten Isofix-turvaistuin kattaa painoryhmän
1.
Muita painoryhmiä täyttäviä, erityisiä Isofix-turvaistuimia voidaan
käyttää ainoastaan, jos ne on suunniteltu, testattu ja tyyppihy-
väksytty tätä ajoneuvoa varten (ks. lastenistuimen mukana toi-
mitettu ajoneuvoluettelo).

kuva 12 A0J0093m

VAROITUS Keskitakaistuinta ei ole hyväksytty minkään tyyppisille
lastenistuimille.

ISOFIX-LASTENISTUIMEN ASENTAMINEN

Kiinnitä lastenistuin tarkoituksenmukaisiin, alempiin metallisilmu-
koihin A (kuva 13), jotka sijaitsevat istuinosan ja selkänojan vä-
lissä. Toimi sitten seuraavasti:
❍ Etumatkustajan istuin: kiinnitä ylempi vyö (joka on lastenis-

tuimessa) tarkoituksenmukaiseen kiinnityspisteeseen B (kuva
14), joka sijaitsee alhaalla, etuistuimien liukukiskon lähellä. 

❍ Takaistuin: kiinnitä ylempi vyö (joka on lastenistuimessa) eri-
tyisiin kiinnityspisteisiin C (kuva 14), jotka sijaitsevat selkä-
nojan takana.

Sekä perinteisen että yleisen Isofix -turvaistuimen asentaminen on
mahdollista. Muista, että yleisen Isofix-istuimen on oltava viralli-
sesti hyväksytty ja siinä on oltava merkintä ECE R44/03 ”Uni-
versal Isofix”. Alfa Romeo Lineaccessori -lisävarustemallistosta löy-
tyy yleinen “Duo Plus” Isofix-turvaistuin. Lisätietoja asennuk-
seen/käyttöön löydät lasten turvaistuimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.

kuva 13 A0J0092m

Asenna turvaistuinta ainoastaan auton ollessa täy-
sin paikallaan. Turvaistuin on kiinnittynyt kunnol-
la kiinnikkeisiin, kun niistä kuuluu napsahdusää-

ni. Noudata ohjeita, jotka valmistajan on toimitettava las-
tenistuimen mukana, turvaistuimen asennuksessa, irrot-
tamisessa ja asemoinnissa.

kuva 14 A0J0310m
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ISOFIX-TURVAISTUINTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI ISTUIMILLA

Alla oleva taulukko esittää Euroopan Direktiivin ECE 16 mukaiset Isofix-turvaistuinten sijoitusmahdollisuudet istuimiin, jotka on varustet-
tu Isofix-kiinnikkeillä:

IUF:soveltuu yleisluokan (varustettu kolmannella yläkiinnikkeellä) Isofix-turvaistuinjärjestelmille, joissa lapsi istuu menosuuntaan päin ja jotka on hyväksyt-
ty tähän painoryhmään.

IL: soveltuu tätä automallia varten tyyppihyväksytyille, erityisille Isofix-turvaistuinjärjestelmille. Turvaistuin voidaan asentaa siirtämällä etuistuinta eteen-
päin.

X: ISOFIX-istuimen paikka ei sovellu turvaistuimen kiinnittämiseen tässä painoryhmässä ja/tai kokoluokassa.

Painoryhmä Lastenistuimen Isofix  Etumatkus- Takamatkustajan istuin
suuntaus -kokoluokka tajan istuin Vasemmalla Oikealla 

Turvakaukalo
Taaksepäin F X X X

Taaksepäin G X X X

Ryhmä 0 - 10 kg asti Taaksepäin E IL X X

Taaksepäin E IL X X

Ryhmä 0+ - 13 kg asti Taaksepäin D IL X X

Taaksepäin C X X X

Taaksepäin D IL X X

Taaksepäin C X X X

Ryhmä 1 - 9–18 kg Eteenpäin B IUF IUF IUF

Eteenpäin BI IUF IUF IUF

Eteenpäin A IUF X X

ETUTURVATYYNYT

Ajoneuvo on varustettu kuljettajan ja etumatkustajan monivaihei-
silla etuturvatyynyillä (”Smart bag”) sekä kuljettajan polviturva-
tyynyllä.

“SMART BAG” -JÄRJESTELMÄ
(MONIVAIHEISET ETUTURVATYYNYT)

Etuturvatyynyt (kuljettajan ja etumatkustajan) sekä kuljettajan pol-
viturvatyyny on suunniteltu suojaamaan matkustajia kovissa, au-
ton etupäähän kohdistuvissa törmäyksissä. Törmäystilanteessa etu-
turvatyynyt laukeavat kuljettajalle ohjauspyörän eteen ja etumat-
kustajalle kojelaudan eteen.
Turvatyynyt eivät korvaa, vaan täydentävät turvavöiden käyttöä,
jonka vuoksi niitä on aina käytettävä. Onnettomuuden sattuessa
matkustaja, joka ei käytä turvavyötä, saattaa lentää eteen ja osua
vasta täyttämässä olevaan turvatyynyyn. Tällöin turvatyynyn tar-
joama suojaus heikkenee huomattavasti.
Etuturvatyynyt eivät välttämättä täyty seuraavissa tilanteissa:
❍ Törmäys tapahtuu herkästi liikkuvaan tai periksi antavaan es-

teeseen (esim. puskurin osuminen tien reunakaiteeseen jne.).
❍ Auton kiilautuminen toisen ajoneuvon tai esteen alle (esim.

kuorma-auton tai turvapuomin alle).
Näissä tapauksissa turvatyynyt eivät tarjoa lisäturvaa turvavöihin
verrattaessa, joten niiden laukeaminen olisi sopimatonta. Laukea-
mattomuus näissä tapauksissa ei merkitse toimintahäiriötä.

KULJETTAJAN ETUTURVATYYNY (kuva 15)

Tämä sijaitsee erityisessä lokerossa ohjauspyörän keskiössä.

Älä kiinnitä tarroja tai muita esineitä ohjauspyö-
rään, matkustajan puolen turvatyynysuojukseen
tai katon sivuosien verhoukseen. Älä kiinnitä mi-

tään ylimääräistä etumatkustajan kojelautaan, koska täl-
löin turvatyynyn aukeaminen saattaa häiriintyä ja se saat-
taa aiheuttaa vakavia vammoja matkustajiin.

kuva 15 A0J0047m
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MATKUSTAJAN ETUTURVATYYNY (kuva 16)

Tämä sijaitsee erityisessä lokerossa kojelaudan sisällä.

Aja aina kädet ohjauspyörällä siten, että turva-
tyyny voi tarvittaessa laueta vapaasti. Älä kumarra
vartaloa eteenpäin ajon aikana. Pidä selkä suo-

rana selkänojaa vasten.

kuva 16 A0J0050m

Älä asenna lastenistuinta etumatkustajan istui-
melle, jos sen turvatyynyä ei ole kytketty pois
päältä. Turvatyynyn laukeaminen voi aiheuttaa
lapselle vakavia vammoja riippumatta törmäyk-
sen voimakkuudesta. Kytke aina etumatkustajan

turvatyyny pois päältä asettaessasi lastenistuinta etuis-
tuimelle. Siirrä etumatkustajan istuin äärimmäiseen ta-
ka-asentoon välttääksesi turvaistuimen ja kojelaudan kos-
kettamista toisiinsa. Vaikka tämä ei ole lain vaatimus, on
turvatyyny kytkettävä välittömästi takaisin toimintaan,
kun lasta ei enää kuljeteta etuistuimella, jolloin aikuis-
käyttäjien suojaus paranee.

KULJETTAJAN POLVITURVATYYNY (kuva 17)

Tämä sijaitsee erityisessä lokerossa ohjauspyörän alla. Se tarjoaa
lisäsuojaa etupäähän kohdistuvissa törmäyksissä.

kuva 17 A0J0056m

Kytkeäksesi turvatyynyt pois päältä, ks. luvun 1
kappale "Valikon vaihtoehdot".

Etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyn
kytkeminen pois päältä

Kun aiot asentaa lastenistuimen etuistuimelle, kytke etumatkus-
tajan etu- ja sivuturvatyynyt pois päältä.  Kun turvatyynyt on kyt-
ketty pois päältä, varoitusvalo “ palaa mittaristossa.
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SIVUTURVATYYNYT (SIVUTURVA -
TYYNY - IKKUNATURVATYYNY)

Auto on varustettu kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyynyil-
lä rintakehän suojaamiseksi sekä ikkunaturvatyynyillä etu- ja ta-
kamatkustajien päiden suojaamiseksi.

ETUSIVUTURVATYYNYT (kuva 18)

Järjestelmä sisältää kaksi erilaista turvatyynyä, jotka on sijoitettu
etuselkänojiin. Ne suojaavat matkustajien rintakehän aluetta kes-
kivoimakkaissa sivutörmäyksissä.

PÄÄN ALUETTA SUOJAAVAT TURVATYYNYT
(IKKUNATURVATYYNYT) (kuva 19) 

Järjestelmä sisältää kaksi verhomaista turvatyynyä, jotka sijaitse-
vat katon sivuverhouksessa erityisten suojien takana. Ne suojaavat
etumatkustajien päitä sivutörmäyksessä. 
Turvatyynyt eivät laukea voimakkuudeltaan kevyissä sivutörmä-
yksissä, joissa turvavyöt tarjoavat riittävän suojan. Tämän vuoksi
turvavöiden käyttäminen on välttämätöntä. 
Sivutörmäyksessä järjestelmältä saavutetaan paras suoja, kun mat-
kustajien istuimet on säädetty oikeaan asentoon. Tällöin ikkuna-
turvatyynyt pääsevät aukeamaan tarkoituksenmukaisesti.

kuva 18 A0J0103m kuva 19 A0J0051m

Turvatyynyn laukeamisen yhteydessä vapautuu pieni määrä pölyä:
tämä ei ole millään tavalla myrkyllistä eikä merkitse tulipaloa. Se
saattaa kuitenkin ärsyttää silmiä ja ihoa: altistuessaan pese mie-
dolla saippuavesiliuoksella.
Turvatyynyjen tarkastukset, korjaukset ja vaihdot saa suorittaa ai-
noastaan valtuutettu Alfa Romeo -huolto.
Jos ajoneuvo aiotaan romuttaa, ota yhteys valtuutettuun Alfa Ro-
meo -huoltoon turvatyynyjen poiskytkemiseksi. 
Esikiristimet ja turvatyynyt laukeavat eri logiikoilla törmäystyypin
mukaan. Jonkun näiden laitteiden laukeamattomuus ei välttämättä
tarkoita järjestelmän toimintahäiriötä.

Älä kiinnitä mitään kovia esineitä vaatekoukkui-
hin tai tukikahvoihin.

Älä nojaa päätä, käsiä tai kyynärpäitä oveen, ik-
kunoille tai ikkunaturvatyynyjen alueelle vält-
tääksesi mahdollisesta laukeamisesta aiheutuvat

loukkaantumiset.

Älä koskaan työnnä päätä, käsiä tai kyynärpäitä
ikkunan ulkopuolelle.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Älä pese istuimia vedellä tai paineistetulla höyryllä (käsin tai ko-
neellisesti).
Etu- ja/tai sivuturvatyynyt saattavat laueta kovissa ajoneuvon alus-
taan kohdistuvissa iskuissa (esim. kivetyksen, jalkakäytävän, kuo-
pan tai tiellä olevan töyssyn aiheuttama isku).

Mikäli varoitusvalo ¬ ei syty mittaristossa, kun
virta-avainta käännetään MAR-asentoon, tai jos se
palaa jatkuvasti ajon aikana (yhdessä monitoi-

minäytön viestin kanssa, mikäli varusteena), saattaa ky-
seessä olla turvajärjestelmän toimintahäiriö. Tällöin tur-
vatyynyt ja esikiristimet eivät laukea törmäystilanteessa,
tai ne saattavat laueta vahingossa, mikä on kuitenkin erit-
täin harvinaista. Älä aja ajoneuvolla, vaan ota yhteys val-
tuutettuun Alfa Romeo -huoltoon tarkastuttaaksesi jär-
jestelmän välittömästi.
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Pyroteknisten räjähdyspanosten sekä kellojousen
viimeinen käyttöpäivämäärä näkyy kilvessä, joka
on kiinnitetty hansikaslokeroon. Käänny valtuu-

tetun Alfa Romeo -huollon puoleen niiden vaihtamisek-
si.

Älä aja samalla pitäen sylissäsi, rinnallasi tai huu-
lillasi (esim. piippu, kynä) tavaroita. Törmäysti-
lanteessa turvatyynyn laukeaminen saattaa aihe-

uttaa vakavia vammoja.

Jos joku on yrittänyt varastaa tai vahingoittaa au-
toasi tai se on joutunut vesivahingon kohteeksi
(esim. tulvat), tarkastuta turvatyynyjärjestelmä

valtuutetussa Alfa Romeo -huollossa.

Kun auto on paikallaan virta-avaimen ollessa vir-
talukossa käännettynä MAR-asentoon, turvatyy-
nyt voivat laueta toisen ajoneuvon törmäyksestä,

vaikka moottori olisi sammunut. Tämän vuoksi lapsi ei
saa koskaan istua etuistuimella, vaikka auto ei olisi edes
liikkeessä. Muista, että avaimen ollessa virtalukon STOP-
asennossa, mikään turvalaite (turvatyyny tai esikiristin)
ei kytkeydy mahdollisesti tapahtuvassa kolarissa. Tä-
mänlaisissa tilanteissa laukeamattomuutta ei tule käsit-
tää toimintahäiriönä.

Kun virta-avain käännetään MAR-asentoon, va-
roitusvalo “ syttyy (etuturvatyyny etumatkusta-
jan puolella kytketty) ja vilkkuu muutaman se-

kunnin ajan muistuttaakseen, että matkustajan turva-
tyyny laukeaa mahdollisessa törmäyksessä. Sitten se sam-
muu.

Etuturvatyynyt laukeavat kovemmissa törmäyk-
sissä, kuin mitä esikiristimien laukeaminen vaatii.
Jos törmäyksen voimakkuus on näiden kahden ra-

jaehdon välillä, on normaalia, että vain esikiristimet lau-
keavat.

ALKOMETRISARJA
(mikäli varusteena)

Tämä sijaitsee matkustajanpuoleisessa hansikaslokerossa.
Sarja sisältää pussin (kuva 20), joka sisältää lääketieteellisiä tuot-
teita alkoholipitoisuuden tarkastamiseen. Pussissa on myös ohjeet
sarjan oikeaan käyttöön. Kuten useilla lääkealan tuotteilla, myös
alkometrisarjalla on viimeinen käyttöpäivä: vaihda vanhentuneen
tuotteen sisältävä pussi uuteen.

kuva 20 A0J0231m
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MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

BENSIINIMOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Kytke seisontajarru ja aseta vaihde vapaalle.
❍ Paina kytkinpoljin pohjaan koskematta kaasupolkimeen.
❍ Käännä virta-avain AVV-asentoon ja vapauta se, kun moottori

käynnistyy.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
❍ Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä yrityksellä, käännä vir-

ta-avain STOP-asentoon ennen uutta käynnistysyritystä.
❍ Jos mittariston varoitusvalo Y (tai näytön tunnus) palaa sa-

manaikaisesti varoitusvalon U kanssa, kun virta-avain on MAR-
asennossa, käännä avain STOP-asentoon ja sitten takaisin MAR-
asentoon. Mikäli varoitusvalo palaa edelleen, kokeile auton
mukana toimitettua vara-avainta. Jos et vieläkään saa moot-
toria käynnistymään, suorita hätäkäynnistys (ks. ”Hätäkäyn-
nistys” luvussa 4) ja ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon.

❍ Älä koskaan jätä virta-avainta MAR-asentoon, kun moottori
on sammutettuna.

DIESELMOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Kytke seisontajarru ja aseta vaihde vapaalle.
❍ Käännä virta-avain MAR-asentoon: varoitusvalot m ja Y (tai

näytön tunnus) syttyvät.
❍ Odota, että varoitusvalo (tai näytön tunnus) sammuu.
❍ Paina kytkinpoljin pohjaan koskematta kaasupolkimeen.
❍ Käännä virta-avain AVV-asentoon mahdollisimman pian varoi-

tusvalon m sammumisesta. Hehkutuksen edut menetetään,
jos käynnistämistä odotetaan liian pitkään. Vapauta avain he-
ti moottorin käynnistyttyä.

Jos varoitusvalo m vilkkuu 60 sekunnin ajan
käynnistyksen jälkeen tai moottorin jatkuvan
käynnistämisen aikana, on hehkutulppajärjestel-

mässä toimintahäiriö. Jos moottori käynnistyy, käytä au-
toa normaalisti, mutta ota yhteys valtuutettuun Alfa Ro-
meo -huoltoon mahdollisimman pian.
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Auton ollessa juuri käynnistynyt ei ole suositelta-
vaa tehdä rajuja kiihdytyksiä, käyttää pitkään kor-
keita moottorin kierroslukuja tai jarruttaa voi-

makkaasti jne.

Moottorin käyttäminen suljetuissa tiloissa on vaa-
rallista. Moottori kuluttaa happea ja vapauttaa hii-
lidioksidia, hiilimonoksidia ja muita myrkyllisiä

kaasuja.

Muista, että jarru- ja ohjaustehostimet eivät ole
toiminnassa ennen kuin moottori on käynnistet-
ty. Tämän vuoksi ohjauspyörän kääntämiseen ja

jarrupolkimen painamiseen tarvitaan normaalia enem-
män voimaa.

Älä koskaan käynnistä autoa työntämällä, hinaa-
malla tai rullaamalla alamäkeen. Nämä toimen-
piteet voivat vahingoittaa katalysaattoria.

Kun moottori on sammunut, älä jätä avainta vir-
talukkoon MAR-asentoon välttyäksesi akun tyhje-
nemiseltä.

MOOTTORIN LÄMMITTÄMINEN KÄYNNISTÄ -
MISEN JÄLKEEN (bensiini- ja dieselmoottorit)

Toimi seuraavasti:
❍ Lähde liikkeelle rauhallisesti antaen moottorin käydä kierros-

alueen keskiosassa. Älä kiihdytä rajusti.
❍ Älä odota moottorilta parasta mahdollista suorituskykyä heti

ensi kilometreillä. Odota, kunnes moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari alkaa liikkua.

HÄTÄKÄYNNISTYS

Jos varoitusvalo Y jää palamaan jatkuvasti mittaristoon, ota yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

Käännä virta-avain STOP-asentoon moottorin käydessä tyhjäkä-
ynnillä.

TÄRKEÄÄ Rasittavan ajon jälkeen anna moottorin käydä tyhjäkä-
ynnillä ennen moottorin sammuttamista, jotta moottoritilan läm-
pötila laskisi.

PYSÄKÖIMINEN

Sammuta moottori ja kytke seisontajarru. Kytke vaihde (1-vaih-
de auton ollessa ylämäessä tai peruutusvaihde alamäessä) ja kään-
nä ohjaus pyörä kokonaan toiselle puolelle.
Mikäli auto pysäköidään jyrkkään mäkeen, estä pyörien liike kii-
lalla tai kivellä. Aina poistuessasi ajoneuvosta ota virta-avain mu-
kaasi. 

SEISONTAJARRU (kuva 1)

Kytkeäksesi seisontajarrun, vedä vipua A ylöspäin, kunnes se on
hyvin kiinnittynyt. Ottaaksesi sen pois käytöstä, nosta vipua A
hieman ja paina ja pidä pohjassa näppäintä B ja laske vipu.

Kaasupolkimen nopealla painamisella ennen moot-
torin sammuttamista ei ole mitään käytännön hyö-
tyä. Se ainoastaan tuhlaa polttoainetta ja aiheut-

taa vahinkoa erityisesti turboahdettuihin moottoreihin.

kuva 1 A0J0110m
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TÄRKEÄÄ Suorita nämä toimenpiteet jarrupoljin painettuna.

TÄRKEÄÄ Etuosan kyynärnoja (mikäli varusteena) on nostettava
ylös, jottei se häiritsisi seisontajarrun toimintaa.

VAIHTEISTON KÄYTTÄMINEN

Kytkeäksesi peruutusvaihteen vapaalta, pidä nupin alla olevaa ren-
gasta A (kuva 2) ylhäällä ja siirrä vipu ensin vasemmalle ja sitten
eteen (1.4 Turbo bensiini ja 1.6 JTDm -mallit) tai siirrä vipu ensin
oikealle ja sitten taakse (1.4 Bensiinimallit). Vapauta rengas,
kun olet kytkenyt peruutusvaihteen. Rengasta ei tarvitse nostaa,
kun vaihde siirretään peruutusvaihteelta muulle vaihteelle.

TÄRKEÄÄ Kytke peruutusvaihde ainoastaan, kun auto on täysin py-
sähtynyt. Moottorin ollessa käynnissä odota vähintään 3 sekun-
tia kytkinpoljin painettuna ennen kuin kytket peruutusvaihteen es-
tääksesi kulumisen.

Ajoneuvon tulisi olla turvallisesti paikoillaan muu-
taman vivun pykälän jälkeen: jos näin ei ole, ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon sen

säätämiseksi.

kuva 2 A0J0109m

POLTTOAINEEN SÄÄSTÄMINEN

Seuraavassa on muutamia neuvoja, jotka auttavat sinua säästä-
mään polttoainetta ja pienentämään ilmastoon vapautuvia pako-
kaasupäästöjä.

YLEISET HUOMIOT

Auton huolto ja ylläpito

Suorita tarkastukset ja säädöt määräaikaishuolto-ohjelman mu-
kaisesti.

Renkaat

Tarkasta rengaspaineet säännöllisesti vähintään kerran kuukau-
dessa: liian alhaiset rengaspaineet nostavat polttoaineenkulutus-
ta, koska vierintävastus kasvaa.

Tarpeettomat kuormat

Älä aja ylikuormitetulla tavaratilalla. Auton paino ja sen kuorma-
ustapa vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen ja hallit-
tavuuteen.

Katto-/suksiteline

Poista katto- tai suksitelineet katolta käytön jälkeen. Nämä va-
rusteet lisäävät auton aerodynaamista vastusta, jolla on heiken-
tävä vaikutus polttoaineenkulutukseen. On järkevämpää käyttää
perävaunua paljon tilaa vievien kuormien kuljettamiseen.

Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan vaihtaak-
sesi vaihteita oikealla tavalla. Tämän vuoksi lat-
tialla, polkimien alla ei saa olla minkäänlaisia es-

teitä: varmista, että kumiset lattiamatot ovat asettuneet
oikein, eivätkä häiritse polkimien toimintaa.

Älä lepuuta kättäsi vaihdevivun päällä ajon aika-
na, sillä pienikin siihen kohdistuva paine saattaa
ajan myötä kuluttaa vaihdelaatikon sisäisiä kom-

ponentteja.
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Sähkölaitteet

Käytä sähkölaitteita vain tarvittavan ajan. Takalasinlämmitin, lisä-
ajovalot, tuulilasinpyyhkijät ja lämmittimen puhallin käyttävät huo-
mattavan määrän energiaa. Tämän vuoksi sähkövirran lisääminen
nostaa polttoaineenkulutusta (jopa 25 % kaupunkiajossa).

Ilmastointilaite

Ilmastointilaitteen käyttäminen lisää polttoaineenkulutusta: käy-
tä normaalia ilmanvaihtoa aina, kun ulkoilman lämpötila sallii.

Korin lisävarusteet

Tarviketyyppiset korin lisävarusteet, kuten ”spoilerit ja helmale-
vikkeet” saattavat huomattavasti lisätä auton ilmanvastusta nos-
taen polttoaineenkulutusta.

AJOTYYLI

Käynnistäminen

Älä lämmitä moottoria auton ollessa paikoillaan, äläkä kierrätä
sitä liikaa: tällöin moottori lämpenee hyvin hitaasti nostaen polt-
toaineenkulutusta ja päästöjä. On suositeltua lähteä välittömästi
liikkeelle pitäen moottorin kierrokset alhaisena: moottori lämpe-
nee tällä tavalla huomattavasti nopeammin.

Tarpeeton toiminta

Vältä kierrosten turhaa nostamista ennen liikennevaloista lähte-
mistä tai moottorin sammuttamista. Myös välikaasun käyttö on
tarpeetonta, sillä se lisää polttoaineenkulutusta ja saasteiden muo-
dostumista.

Vaihteen valitseminen

Käytä isompaa vaihdetta aina liikenteen ja tieolosuhteiden salli-
essa. Pienempi vaihde antaa paremman kiihtyvyyden, mutta nos-
taa polttoaineenkulutusta. Vastaavasti liian suuren vaihteen käyt-
täminen nostaa polttoaineenkulutusta, lisää päästöjen muodostu-
mista ja kuluttaa moottorin ja voimansiirron komponentteja.

Suuret nopeudet

Nopeuden kasvaessa polttoaineenkulutus kasvaa huomattavasti.
Ennakoi liikennetilanteet ylläpitääksesi mahdollisimman tasaiset
nopeudet välttäen tarpeettomia jarrutuksia ja kiihdytyksiä. Täl-
löin polttoaineenkulutus ja päästöjen muodostuminen pysyy pie-
nempänä.

Kiihdyttäminen

Nopealla kiihdyttämisellä on heikentävä vaikutus polttoaineenku-
lutukseen ja päästöihin: kiihdytä vähitellen ja käytä moottoria par-
haalla vääntöalueella.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kylmäkäynnistäminen

Lyhyet välimatkat ja toistuvat kylmäkäynnistykset estävät moot-
toria saavuttamasta normaalia käyntilämpötilaa. Tällöin polttoai-
neenkulutus kasvaa (noin 15 - 30 % kaupunkiajossa) ja päästö-
jen muodostuminen lisääntyy.

Liikenne ja tieolosuhteet

Vilkas liikenne (esim. ajettaessa jonossa, jossa käytetään toistu-
vasti pieniä vaihteita tai kaupungissa, jossa on monia liikenneva-
loja) aiheuttaa melko suuren polttoaineenkulutuksen. Vuoristoisil-
la ja huonokuntoisilla teillä on myös heikentävä vaikutus polttoai-
neenkulutukseen.

Pysähtynyt liikenne

Moottori kannattaa sammuttaa pitkien pysähdyksien (tasoriste-
ykset yms.) ajaksi.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Perävaunun tai matkailuvaunun vetämistä varten ajoneuvoon on
asennettava tyyppihyväksytty vetokoukku ja asianmukainen säh-
köjärjestelmä. Asennuksen on suoritettava ammattiasentaja.
Lisätaustapeilien ja muiden erikoisvarusteiden asennuksissa on nou-
datettava lain määräyksiä.
Perävaunua vedettäessä on huomioitava, että mäkien nousu on
vaikeampaa, jarrutusmatka on pidempi ja ohittaminen vaatii pi-
demmän ajan riippuen kokonaismassasta.
Alamäkeen ajettaessa tulee mieluummin käyttää pieniä vaihteita
kuin jarruttaa koko ajan.
Perävaunun paino pienentää vastaavalla määrällä ajoneuvon kan-
tavuutta. Ota huomioon ajoneuvon paino täysin kuormitettuna si-
sältäen matkatavarat ja lisävarusteet, äläkä ylitä suurinta sallit-
tua perävaunumassaa (merkitty rekisteriotteeseen).
Noudata maakohtaisia nopeusrajoituksia perävaunuille (Suomes-
sa rajoitus on 80 km/h). 
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VETOKOUKUN ASENTAMINEN

Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon vetokoukun asen-
tamiseksi.

TALVIRENKAAT

Käytä samankokoisia talvirenkaita kuin auton mukana tulleet nor-
maalit renkaat: valtuutettu Alfa Romeo -huolto kykenee neuvomaan
renkaiden valitsemisessa tarpeesi mukaan.
Käytä ainoastaan tämän tyyppisiä renkaita, kun teillä on lunta tai
jäätä. 
Näiden renkaiden suorituskyky heikentyy huomattavasti, kun nii-
den urasyvyys alittaa 4 mm. Tällöin vaihda ne uusiin.
Kaikkien neljän renkaan on oltava samanlaisia (merkki ja kuvio),
jotta varmistettaisiin parempi ajoturvallisuus jarrutusten aikana ja
parempi ajettavuus. Muista, että renkaiden pyörimissuunnan muut-
taminen on sopimatonta.

ABS-järjestelmä ei ohjaa perävaunun jarrujärjes-
telmää. Liukkailla teillä on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Älä koskaan tee muutoksia auton jarrujärjestel-
mään vaikuttaaksesi perävaunun jarrujen toimin-
taan. Perävaunun jarrujen on toimittava täysin

erillään auton hydraulisesta jarrujärjestelmästä.

LUMIKETJUT

Lumiketjujen käytön tulee olla paikallisten säädösten mukaista.
Ketjut saa asentaa ainoastaan etupyöriin (vetävät pyörät).
Tarkasta lumiketjujen kireys ensimmäisten ajometrien jälkeen.
Käytä kevyitä lumiketjuja 195/55 R16” ja 205/45 R17” ren-
kaissa. Käytä kevyitä lumiketjuja, joiden suurin ulkonema renkaista
on 9 mm.

TÄRKEÄÄ Varapyörään ei saa kiinnittää lumiketjuja. Jos etupyörä
(vetävä) on puhjennut ja lumiketjuja on käytettävä, sinun on pois-
tettava normaalikokoinen pyörä takaa ja asennettava tämän pai-
kalle pieni varapyörä. Tällöin kahden normaalikokoisen pyörän avul-
la voidaan käyttää lumiketjuja.

AUTON PITKÄ SEISONTA-AIKA

Jos auto aiotaan jättää toimettomaksi yli kuukaudeksi, on seura-
avat varotoimenpiteet huomioitava:
❍ Pysäköi ajoneuvo kuivaan, katettuun ja mahdollisesti ilmas-

toituun paikkaan. Kytke vaihde ja tarkasta, ettei seisontajar-
rua ole kytketty.

❍ Irrota akun negatiivinen napa ja tarkasta akun lataus. Toista
tämä tarkastus kolmen kuukauden välein säilytyksen aikana.

❍ Puhdista ja suojaa maalatut alueet suojavahalla.
❍ Puhdista ja suojaa kiiltävät metalliosat käyttämällä erityisiä,

kaupallisesti saatavilla olevia tuotteita.
❍ Sivele tuuli- ja takalasin pyyhkijöiden sulkiin talkkia ja nosta

ne irti lasista.
❍ Jätä lasit hieman raolleen.
❍ Peitä auto kankaalla tai hengittävällä muovikalvolla. Älä käy-

tä tiivistä muovipeitettä, joka ei anna kosteuden vapautua au-
ton pinnalta.

❍ Täytä renkaat paineisiin, jotka ovat 0,5 baria yli ohjeistettu-
jen arvojen ja tarkasta ne määräajoin.

❍ Jos et ole irrottanut akkua, tarkasta sen lataus kuukauden
välein.

❍ Älä tyhjennä moottorin jäähdytysjärjestelmää.

Lumiketjuja käytettäessä nopeus on pidettävä al-
haisena. Älä ylitä 50 km/h nopeutta. Varo syviä
kuoppia, uria ja kadun kivetyksiä. Vältä myös pit-

kien matkojen ajamista teillä, joilla ei ole lumipeitettä, es-
tääksesi vahingoittamasta autoa ja tien pintaa.
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MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Jos varoitusvalo Y jää palamaan jatkuvasti mittaristoon, ota yh-
teys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon välittömästi.

KÄYNNISTÄMINEN APUAKULLA 

Jos akku on tyhjentynyt, moottori voidaan käynnistää käyttämäl-
lä ulkoista akkua, jossa on hieman suurempi tai yhtä suuri kapa-
siteetti kuin tyhjentyneessä akussa.
Moottorin käynnistämiseksi noudata alla esitettyjä ohjeita (kuva
1):
❍ Kytke akkujen positiiviset navat (+ merkki navan lähettyvil-

lä) toisiinsa käynnistyskaapelilla.
❍ Kytke toinen kaapeli apuakun negatiiviseen napaan (– mus-

ta) ja toinen pää käynnistettävän auton moottorin tai vaih-
teiston maadoituspisteeseen E.

❍ Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnistynyt, poista kaa-
pelit kiinnittämisohjeiden mukaisesti käänteisessä järjestyk-
sessä.

Jos moottori ei käynnisty muutaman yrityksen jälkeen, ota yhte-
ys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

TÄRKEÄÄ Älä koskaan liitä akkujen negatiivisia napoja suoraan
toisiinsa! Mikäli apuakkua käytetään suoraan toisesta autosta, älä
anna autojen metalliosien koskea vahingossakaan toisiinsa.

ÄLÄ HÄTÄKÄYNNISTÄ AUTOA MUILLA
MENETELMILLÄ

Älä koskaan käynnistä autoa työntämällä, hinaamalla tai rullaa-
malla alamäkeen.

kuva 1 A0J0111m
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Pieni varapyörä on ajoneuvokohtainen: älä käytä
sitä muissa ajoneuvomalleissa, äläkä käytä mui-
den mallien varapyöriä omassasi. Pientä vara-

pyörää tulisi käyttää ainoastaan hätätilanteissa. Käytä
varapyörää ainoastaan pakollisen tarpeen vaatiessa, älä-
kä koskaan ylitä sillä 80 km/h nopeutta. Pienessä vara-
pyörässä on tarra, johon on koottu yhteenveto varapyö-
rän käytön rajoituksien pääkohdista. Älä koskaan poista
tai peitä tarraa. Älä koskaan asenna minkäänlaista pö-
lykapselia varapyörään.

PYÖRÄN VAIHTAMINEN

YLEISET OHJEET

Ajoneuvo on varustettu automaattisella “Fix&Go” -korjaussarjalla:
käyttääksesi tätä laitetta, tutustu kappaleeseen ”Automaattinen
’Fix&GO’ -sarja”.
Vaihtoehtoisesti automaattisen ”Fix&Go” -sarjan tilalla voi olla pie-
ni varapyörä: tutustu seuraavalla sivuilla esitettyihin pyörän vaih-
tamisen ohjeisiin.

Huomioi, että auto on pysäköitävä tien sivuun voi-
massaolevien liikennesääntöjen mukaisesti: hätä-
vilkkujen, varoituskolmion, jne. käyttäminen. Mat-

kustajien tulisi poistua autosta ja odottaa turvallisessa pai-
kassa liikenteeltä renkaanvaihdon ajan erityisesti tilan-
teessa, jossa auto raskaasti kuormattu. Jos pyörän vaih-
taminen suoritetaan mäessä tai päällystämättömällä tiel-
lä, aseta takapyörien alle kiilat.

Auton mukana tuleva nosturi soveltuu käytettä-
väksi ainoastaan kyseiseen automalliin. Älä kos-
kaan käytä nosturia muihin tarkoituksiin, kuten

muiden automallien nostamiseen. Älä käytä nosturia au-
ton alla suoritettaviin korjauksiin. Nosturin virheellinen
asettaminen saattaa johtaa auton putoamiseen. Älä käy-
tä nosturia suurempien kuin tarrassa esitettyjen kuormi-
en nostamiseen. Älä koskaan asenna lumiketjuja pieneen
varapyörään. Jos etupyörä (vetävä pyörä) on puhjennut
ja sinun tarvitsee käyttää lumiketjuja, vaihda varapyörä
taakse ja asenna irrotettu takapyörä puhjenneen etu -
pyörän paikalle. Tällöin kun etuakselilla on kaksi stan-
dardikokoista pyörää, voidaan niihin kiinnittää lumiket-
jut.

Jos pölykapselia ei ole asennettu oikein, se voi ir-
rota itsestään ajoneuvon liikkuessa. Älä käsittele
täyttöventtiiliä turhaan. Älä aseta renkaan ja van-

teen väliin minkäänlaisia työkaluja. Tarkasta kaikkien
renkaiden ja pienen varapyörän rengaspaineet säännöl-
lisesti (ks. luku 6).

Ajoneuvon ajettavuus muuttuu, kun pieni vara-
pyörä on kiinnitetty. Vältä rajuja kiihdytyksiä ja
jarrutuksia, nopeita ohjausliikkeitä ja kovaa kaar-

reajoa. Pieni varapyörä kestää kokonaisuudessaan noin
3000 km ajoa, jonka jälkeen kyseinen pyörä on vaih-
dettava toiseen samantyyppiseen. Älä koskaan asenna
perinteistä rengasta vanteelle, joka on suunniteltu pie-
nelle varapyörälle. Korjaa ja asenna tavallinen pyörä
mahdollisimman pian. Yhden tai useamman pienen va-
rapyörän käyttö samanaikaisesti on kiellettyä. Älä laita
rasvaa pyörän kiinnityspultin kierteisiin ennen asenta-
mista: ne saattavat löystyä odottamattomasti.
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NOSTURI

Tärkeitä tietoja:
❍ Nosturi painaa 1,76 kg.
❍ Nosturi ei vaadi ylimääräisiä säätöjä.
❍ Nosturia ei voida korjata. Rikkoutunut nosturi on korvattava

uudella.
❍ Nosturiin ei saa kiinnittää muita työkaluja kuin pyörityskam-

pea.

Vaihda pyörä seuraavasti: 
❍ Pysäytä auto paikkaan, jossa siitä ei aiheudu vaaratilanteita

muulle liikenteelle ja jossa voit suorittaa pyörän vaihdon tur-
vallisesti. Alustan on oltava kovapohjainen ja tasainen.

❍ Sammuta moottori, vedä seisontajarru ylös ja kytke 1- tai pe-
ruutusvaihde. Pue päällesi hyvin näkyvä takki (lain vaatimus)
ennen ajoneuvosta poistumista.

❍ Avaa tavaratila, vedä kielekkeestä A (kuva 2) ja nosta matto
ylös.

❍ Avaa siipimutteri A (kuva 3), poista työkalusarja B ja aseta
se vaihdettavan pyörän lähettyville. Poista pieni varapyörä C.

kuva 2 A0J0104m kuva 3 A0J0105m

❍ Teräsvanteilla varustetut malliversiot: aseta ruuvimeisseli auk-
koon A (kuva 4) avataksesi kiinnikkeen B, joka pitää pöly-
kapselin paikoillaan. 

❍ Käytä avainta A (kuva 5) avataksesi kiinnityspultteja yhden
kierroksen. 

❍ Kevytmetallivanteilla varustetut malliversiot: heijaa ajoneuvoa
helpottaaksesi vanteen irrottamista pyörän navasta. Joissain
malleissa saattaa olla kevytmetallivanteet, joissa on vanne-
keskiö (kuva 6). Poistaaksesi vannekeskiön, aseta ruuvi-
meisseli kohtaan A (kuva 6), jolloin pääset käsiksi kiinnitys-
pultteihin. Vaihda pyörä, kuten edellä opastettiin. 

kuva 4 A0J0236m kuva 6 A0J0238m

kuva 5 A0J0106m



❍ Pyöritä silmukkaa A (kuva 7) avataksesi nosturia, kunnes yläo-
sa B (kuva 8) asettuu oikein kohdalle C.

❍ Varoita ympärilläsi olevia aikomuksestasi nostaa autoa. Autoon
ei saa koskea ennen kuin se on jälleen maassa.

❍ Aseta kampi D (kuva 7) silmukkaan A ja nosta ajoneuvoa, kun-
nes pyörä on muutaman senttimetrin ilmassa.

❍ Varmista, että pienen varapyörän kontaktipinnat ovat puhtaat
ja ettei niissä ole epäpuhtauksia, jotka voivat ajan myötä ai-
heuttaa kiinnityspulttien löystymisen. 

❍ Aseta pieni varapyörä paikoilleen kiertämällä ensimmäistä, täyt-
töventtiiliä lähimpänä olevaa pulttia kaksi kierrosta myötäpäi-
vään.

❍ Käytä avainta A (kuva 5) kiristääksesi kiinnityspultit kokonaan.
❍ Käytä nosturin kampea D (kuva 7) laskeaksesi ajoneuvon. Pois-

ta nosturi.

kuva 7 A0J0062m kuva 8 A0J0061m

kuva 9 A0J0271m kuva 10 A0J0180m

❍ Käytä avainta A (kuva 5) kiristääksesi kiinnityspultit lopulli-
sesti. Ensimmäisen pultin kiristyksen jälkeen, siirry kiristämään
vastakkaista pulttia noudattamalla kuvan 9 järjestystä.

❍ Kun vaihdat kevytmetallivanteita, on suositeltua asettaa pyö-
rä maahan ylösalaisin siten, että ulos näkyvä puoli osoittaa
ylöspäin.

SUBWOOFERIN POISTAMINEN (BOSE HI-FI-
järjestelmällä varustetut mallit)

TÄRKEÄÄ Seuraavat toimenpiteet koskevat ainoastaan ajoneuvo-
ja, jotka on varustettu Bose HI-FI-järjestelmän subwooferilla (mi-
käli varusteena).
Näissä malleissa pyörän vaihtamiseen tarvittavat työkalut löytyvät
erityisestä tavaratilan pussista. 

Subwoofer ja pieni varapyörä

Toimi seuraavasti poistaaksesi subwooferin:
❍ Avaa tavaratila, vedä kielekkeestä A (kuva 2) ja nosta matto

ylös.
❍ Avaa lukituskiinnike A (kuva 10) ja nosta subwoofer ylös. Ir-

rota sitten kaapeli B tarrakiinnikkeestä C.
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❍ Aseta subwoofer tavaratilan toiselle puolelle, poista säiliö ja ota
pieni varapyörä esille.

❍ Vaihda pyörä, kuten edellä opastettiin.

Pyörän vaihtamisen jälkeen:
❍ Aseta säiliö takaisin paikoilleen (nuolen osoittaessa eteenpäin)

ja kiinnitä subwoofer sen päälle sovittaen sen säiliön merkin-
töjen (kuva 11) mukaisesti siten, että teksti "BOSE" on oikein
päin.

❍ Aseta kaapeli B (kuva 10) tarrakiinnikkeeseen C välttääksesi
sen taittumisen. Kiristä sitten lukituskiinnike A (kuva 3). Ase-
ta tavaratilan matto paikoilleen.

Subwoofer ja automaattinen ”Fix&Go” -sarja
(kuva 12)

Automaattisen ”Fix&Go” -sarjan sijainti:
❍ Avaa tavaratila, vedä kielekkeestä A (kuva 2) ja nosta matto

ylös.
❍ Ota tavaratilan oikealla puolella sijaitseva automaattinen

”Fix&Go” -sarja esiin (kuva 12).
❍ Täytä pyörä (ks. kappale ”Automaattinen 'Fix&Go’ -sarja”).

kuva 11 A0J0260m kuva 12 A0J0239m

PYÖRÄN ASENTAMINEN TAKAISIN
PAIKOILLEEN 

Nosta auto ylös ja poista varapyörä noudattaen aikaisemmin esi-
tettyjä ohjeita.
Toimi seuraavasti:
❍ Varmista, että varapyörän ja vanteen keskiön väliset kontak-

tipinnat ovat puhtaat, jotta kiinnityspultit eivät löystyisi.
❍ Kiristä kiinnityspultit käyttämällä avainta A (kuva 4).
❍ Laske auto maahan ja poista nosturi.
❍ Käytä avainta A (kuva 4) kiristääksesi pultit lopullisesti nou-

dattaen kuvan 9 mukaista järjestystä.
❍ Teräsvanteilla varustetut mallit: kiinnitä pölykapseli vanteeseen.
❍ Mallit kevytmetallivanteiden vannekeskiöillä: ohjaa keskiön

tappi vanteen aukkoon.

Pyörän vaihtamisen jälkeen: Laita pieni varapyörä talteen
tavaratilan säilytystilaan. Aseta nosturi ja muut työkalut työkalus-
arjaan, aseta työkaluilla täytetty sarja takaisin paikoilleen pienen
varapyörän päälle ja aseta tavaratilan matto paikoilleen.
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AUTOMAATTINEN “Fix&Go” -
SARJA

Tämä sijaitsee tavaratilassa. Sarja sisältää lisäksi ruuvimeisselin
ja renkaan.  Sarja sisältää:
❍ Tiivistysainetta sisältävän sylinterin A (kuva 13), joka sisältää:

täyttöputken B sekä varoitustarran C, jossa lukee ”max. 80
km/h” ja joka tulee kiinnittää renkaan korjauksen jälkeen paik-
kaan, josta kuljettaja voi selvästi sen nähdä (kojelautaan).

❍ Kompressorin D, jossa on painemittari ja liittimet.
❍ Opaste-esitteen (kuva 14), jossa on ohjeet sarjan oikeaan käyt-

töön. Tämä esite tulee ojentaa henkilölle, joka käsittelee ren-
gasta, joka on korjattu tällä sarjalla.

❍ Käsineparin, joka sijaitsee kompressorin sivulokerossa.
❍ Sovitteita erilaisia käyttötarkoituksia varten.

TÄRKEÄÄ Tiivistysaineen vaikutu tehoaa, kun ulkoilman lämpötila
on välillä – 20 °C - + 50 °C. Tiivistysaineessa on myös viimei-
nen käyttöpäivämäärä.

kuva 13 A0J0112m kuva 14 A0J0113m

Anna ohje-esite automaattisella ”Fix&Go” -sar-
jalla korjattua rengasta käsittelevälle henkilölle.

Jos puhkeaminen on aiheutunut vieraasta esi-
neestä, voidaan sarjalla korjata renkaat, joissa nä-
kyy läpimitaltaan enintään 4 mm:n vahinkoja.

Korjaussarjalla ei voida korjata renkaan sivuo-
sassa olevia vaurioita. Älä käytä pikakorjaussar-
jaa, jos rengas on vahingoittunut tyhjänä ajami-

sesta.

Korjausta ei voida suorittaa korjaussarjalla, jos
vanne on vaurioitunut (vanteen muodonmuutos
aiheuttaa ilmavuotoja). Älä poista vierasta esinet-

tä (ruuvia tai naulaa) renkaasta.

Älä käytä kompressoria yhtäjaksoisesti yli 20 mi-
nuuttia. Ylikuumenemisvaara! Sarjalla ei voida
suorittaa renkaan lopullista korjausta. Renkaat

voidaan paikata vain väliaikaisesti.

Älä hävitä sylinteriä ja sen sisältämää tiivisteai-
netta luontoon. Niitä hävitettäessä on noudatetta-
va maan lakimääräyksiä.

Sylinteri sisältää eteeniä ja lateksia: voi aiheut-
taa allergisen reaktion. Haitallista nieltynä. Ärsyt-
tää silmiä. Aineen joutuminen iholle tai sen hen-

gittäminen saattaa ärsyttää. Vältä kontaktia iholle, vaat-
teisiin tai silmiin. Mikäli näin käy, huuhdo heti runsaalla
vedellä. Nieltynä älä yritä oksentaa. Huuhtele suu run-
saalla vedellä ja juo runsaasti vettä. Soita lääkäriin vä-
littömästi. Pidä lasten ulottumattomissa. Astmaatikkojen
ei tulisi käyttää tuotetta. Älä hengitä aineen höyryjä li-
säyksen tai imun aikana. Ota yhteys lääkäriin välittömästi,
jos allergisia reaktioita ilmenee. Säilytä sylinteriä tarkoi-
tuksenmukaisessa lokerossa erossa kuumuudelta. Tiivis-
tenesteen käyttöikä on rajallinen. Vaihda tiivisteainetta
sisältävä sylinteri uuteen viimeisen käyttöpäivämäärän
mentyä umpeen.
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TÄYTTÄMINEN 

kuva 15 A0J0213m

Käytä sarjan mukana tulevia käsineitä.

Toimi seuraavasti:
❍ Aseta pyörä siten, että venttiili A (kuva 15) osoittaa kuvan mu-

kaiseen suuntaan. Kiinnitä seisontajarru ja aseta sarja maahan
pyörän lähettyville.

❍ Kierrä auki täyttöventtiilin korkki, ota täyttöletku B (kuva 16)
esiin ja ruuvaa mutterirengas C kiinni renkaan venttiiliin.

❍ Varmista, että kompressorin kytkin A (kuva 18) on 0-asen-
nossa (off), käynnistä moottori ja liitä liitin A (kuva 17) kes-
kikonsolin pistorasiaan/savukkeensytyttimeen, jonka jälkeen
voit kytkeä kompressorin kytkimen A (kuva 18) asentoon I
(on).

kuva 17 A0J0116m

kuva 16 A0J0214m

❍ Täytä rengas paineeseen, joka on määritelty luvun 6 kappa-
leessa "Pyörät". Saadaksesi tarkan lukeman, tarkasta paine
painemittarilla B (kuva 18) kompressorin ollessa pois päältä.

❍ Jos 1,5 barin painetta ei saavuteta 5 minuutin aikana, irrota
kompressori venttiilistä ja sähköpistokkeesta, siirrä ajoneu-
voa noin 10 metriä eteenpäin, jotta tiivisteaine jakautuisi ta-
saisesti renkaassa, ja toista täyttämistoimenpide.

kuva 18 A0J0114m

❍ Jos vähintään 1,8 barin painetta ei saavuteta 5 minuutin ai-
kana kompressorin sammuttamisesta, älä jatka ajamista.  Ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

❍ Noin 10 minuutin ajon jälkeen pysäytä auto ja tarkasta ren-
kaan paine vielä kerran:  muista kytkeä seisontajarru.

❍ Jos vähintään 1,8 barin paine saavutetaan, palauta oikea pai-
ne (moottorin ollessa käynnissä seisontajarru kytkettynä) ja
aja varovaisesti valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.
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kuva 19 A0J0225m

A

RENGASPAINEEN TARKASTAMINEN JA
PALAUTTAMINEN

Kompressoria voidaan käyttää myös rengaspaineen tarkastami-
seen ja tarpeen vaatiessa täyttämiseen. Vapauta pikaliitin A (ku-
va 19) ja kiinnitä suutin suoraan täytettävään renkaaseen.

SYLINTERIN VAIHTAMINEN

Toimi seuraavasti:
❍ Vapauta liitin A (kuva 20) ja irrota putki B.
❍ Kierrä vaihdettavaa sylinteriä vastapäivään ja nosta se irti.
❍ Kiinnitä uusi sylinteri kiertämällä sitä myötäpäivään.
❍ Kiinnitä liitin A tai liitä putki B kiinnityskohtaansa.

kuva 20 A0J0115m

LAMPUN VAIHTAMINEN 

YLEISET OHJEET

❍ Ennen vaihtamista tarkasta, ettei liittimien kosketuspinnoissa
ole hapettumia.

❍ Palaneet lamput on vaihdettava samantyyppisiin ja -tehoisiin
lamppuihin.

❍ Tarkasta aina ajovalolamppujen vaihtamisen jälkeen niiden
suuntaus.

❍ Jos lamppu ei toimi, tarkasta ennen lampun vaihtamista, et-
tei sitä vastaava sulake ole palanut: tarkasta sulakkeen sijainti
tämän luvun kappaleesta “Sulakkeen vaihtaminen”.

LAMPPUTYYPIT (kuva 21)

Ajoneuvossa on seuraavia lampputyyppejä:
A. Lasikantaiset lamput: liitetään paikalleen. Irtoaa vetämällä.
B. Metallikantaiset lamput: irrota tämäntyyppinen lamppu pidik-

keestään painamalla lamppua sisään ja kääntämällä sitä vas-
tapäivään.

C. Lieriölamput: irrottaaksesi vapauta kontaktipinnoistaan.
D. Halogeenilamput: irrota vapauttamalla kiinnitin vastaavasta pi-

dikkeestä ja vetämällä lamppu ulos.
E. Halogeenilamput: irrota vapauttamalla kiinnitin vastaavasta pi-

dikkeestä ja vetämällä lamppu ulos.

kuva 21 A0J0117m
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W5W
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Lamppu Tyyppi Teho Kuva

Etuosan seisonta-/päivävalot

Takaseisontavalot

Lähivalot

Kaukovalot

Lähi-/kaukovalot (mallit Bi-Xenon ajovaloilla)
(mikäli varusteena)

Suuntavilkut edessä

Suuntavilkut takana 

Suuntavilkut sivuilla

Jarruvalo

Lisäjarruvalo

Rekisterikilven valo

Sumuvalot

Takasumuvalot

Peruutusvalo

Etusisävalo

Tavaratilan sisävalo

Hansikaslokeron valo

Ovivalot

ULKOLAMPPUJEN VAIHTAMINEN

ETUPÄÄN AJOVALOUMPIOT (kuva 22)

Nämä sisältävät seisontavalo-, lähivalo-, kaukovalo- ja suuntavilk-
kulamput. Lamput on järjestetty seuraavasti:
A. Seisonta-/päivävalot ja kaukovalot
B. Lähivalot
C. Suuntavilkut

SEISONTA-/PÄIVÄVALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Poista kansi A (kuva 22).
❍ Poista lampunpidike B (kuva 23), irrota lamppu ja vaihda se

uuteen.

❍ Aseta lampunpidike B takaisin paikoilleen varmistaen, että se
kiinnittyy oikein.

❍ Aseta kansi A (kuva 22) takaisin paikoilleen.

KAUKOVALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Poista kansi A (kuva 22).
❍ Poista lampunpidike C (kuva 23), irrota lamppu ja vaihda se

uuteen.
❍ Aseta lampunpidike takaisin paikoilleen varmistaen, että se

kiinnittyy oikein.
❍ Aseta kansi A (kuva 22) takaisin paikoilleen.

kuva 22 A0J0021m kuva 23 A0J0041m
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LÄHIVALOT

Hehkulampulla

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Poista kansi B (kuva 22).
❍ Poista kansi A (kuva 24), joka suojaa lamppua.
❍ Poista lamppu ja vaihda se uuteen.
❍ Aseta lampunpidike takaisin paikoilleen varmistaen, että se

kiinnittyy oikein.
❍ Aseta kansi B (kuva 22) takaisin paikoilleen.

Kaasupurkauslampuilla (Bi-Xenon) (mikäli
varusteena)

SUUNTAVILKUT

Etusuuntavilkut

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Ota avain A (kuva 25) (sijaitsee asiakirjahyllyssä), aseta se

kantaan B ja käännä lampunpidikettä vastapäivään.

kuva 24 A0J0040m

Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon
vaihtaaksesi nämä lamput.

kuva 25 A0J0018m

❍ Poista lamppu ja vaihda se uuteen.

Sivusuuntavilkut

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Paina umpiota A (kuva 26) tiivistääksesi kiinnikkeen B ja ve-

dä sitten yksikköä ulospäin.
❍ Käännä lampunpidikettä C vastapäivään, poista lamppu ja vaih-

da se uuteen.
❍ Aseta lampunpidike C umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
❍ Aseta yksikkö takaisin varmistaen, että sisäkiinnike B lukit-

tuu paikoilleen.

ETUSUMUVALOT (mikäli varusteena)

Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon vaihtaaksesi nämä
lamput.

TAKAVALOUMPIOT

Päästäksesi käsiksi valoumpioon, avaa tavaratilan sivuverhousta
(ks. kuva 27). Umpioissa on seisontavalojen, suuntavilkkujen ja
jarruvalojen lamput. 

SEISONTA-/JARRUVALOT

Nämä ovat LED-valoja. Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huol-
toon vaihtaaksesi nämä valot.

SUUNTAVILKUT

Vaihtaaksesi lampun, poista lampunpidike A (kuva 27).

kuva 26 A0J0042m kuva 27 A0J0043m
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TAKASUMUVALOT/PERUUTUSVALOT

Vaihtaaksesi takasumuvalot A (kuva 28) tai peruutusvalot B, ota
yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon.

REKISTERIKILVEN VALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Poista umpio A (kuva 29).
❍ Käännä lampunpidike B (kuva 30) vastapäivään, poista lamp-

pu C ja vaihda se uuteen.

LISÄJARRUVALO 

Nämä sijaitsevat takaluukussa ja ovat LED-valoja. Ota yhteys val-
tuutettuun Alfa Romeo -huoltoon vaihtaaksesi nämä valot.

kuva 28 A0J0044m kuva 30 A0J0045m

kuva 29 A0J0046m

SISÄLAMPUN VAIHTAMINEN

ETUSISÄVALO

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Poista sisävalo A (kuva 31) nostamalla litteällä esineellä nuo-

len osoittamista kohdista.
❍ Avaa kansi B (kuva 32) ja vaihda lamput C uusiin vapautta-

malla ne sivujen kontaktipinnoista. Varmista, että uudet lam-
put asettuvat oikein kontaktipintoihin.

❍ Sulje kansi B (kuva 32) ja kiinnitä sisävalo A (kuva 31) pai-
koillensa.

TAVARATILAN SISÄVALO

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Avaa tavaratila ja poista sisävalo A (kuva 33) nostamalla lit-

teällä esineellä nuolen osoittamista kohdista.

kuva 31 A0J0120m

kuva 32 A0J0121m

kuva 33 A0J0119m
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❍ Avaa kansi B (kuva 34) ja vaihda lamppu uuteen.
❍ Sulje linssin suojus B.
❍ Aseta sisävalo A (kuva 33) kiinnittämällä se oikeaan asen-

toonsa ensin toisesta päästä ja sitten toisesta, kunnes se lu-
kittuu paikoilleen.

HANSIKASLOKERON VALO

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Avaa hansikaslokero ja irrota valo A (kuva 35).
❍ Vaihda lamppu B poistamalla se sivujen kontaktipinnoista. Var-

mista, että uusi lamppu kiinnittyy hyvin kontaktipintojen vä-
liin.

kuva 34 A0J0118m kuva 35 A0J0122m

HÄIKÄISYSUOJAN VALO 
(mikäli varusteena)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Laske häikäisysuoja ja poista sisävalo A (kuva 36) nostamal-

la litteällä esineellä nuolen osoittamista kohdista.
❍ Poista suojakansi B irrottamalla se korvakkeista C ja vaihda

lamppu D (kuva 37) vetämällä siten, että se irtoaa sivun kon-
taktipinnoista.

❍ Aseta uusi lamppu paikoilleen varmistaen, että se kiinnittyy oi-
kein kontaktipintojen väliin.

❍ Kiinnitä suojakansi B asettamalla se korvakkeiden C väliin.
❍ Asenna sisävalo kiinnittämällä ensin puoli E (kuva 37) ja pai-

namalla sitten toista puolta, kunnes kuulet korvakkeen F lu-
kitusäänen.

kuva 36 A0J0123m kuva 37 A0J0124m
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OVIVALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:
❍ Avaa ovi ja irrota valo painamalla korvakkeesta A ruuvimeis-

selillä.
❍ Paina kahden kiinnityspinnan lähellä olevaa suojakantta B si-

vulle ja vaihda lamppu C.
❍ Asenna suojakansi paikoilleen lukitsemalla kummatkin kiinni-

tyspinnat.
❍ Asenna sisävalo kiinnittämällä ensin puoli D ja painamalla sit-

ten toista puolta, kunnes kuulet kiinnikkeen lukitusäänen.

SULAKKEIDEN VAIHTAMINEN

JOHDANTO 

Sulakkeet suojaavat sähköjärjestelmää: ne palavat järjestelmän vi-
oittuessa. Jos sähkölaite ei toimi, tarkasta ensin, ettei vastaava su-
lake ole palanut: sulake on palanut kun liitoslanka A on katken-
nut. 
Jos näin on, tulee palanut sulake vaihtaa uuteen saman ampeeri-
arvon (samanväriseen) sulakkeeseen.
B   Ehjä sulake.
C   Palanut sulake (katkennut liitoslanka).

kuva 39 A0J0048mkuva 38 A0J0125m

Jos sulake palaa uudelleen, ota yhteys valtuutet-
tuun Alfa Romeo -huoltoon.

Älä korvaa palanutta sulaketta millään muulla
kuin uudella sulakkeella.

Älä missään tapauksessa vaihda sulaketta suu-
remman ampeeriarvon sulakkeeseen: TULIPALO-
VAARA!

Jos yleissulake palaa, ota yhteys valtuutettuun Al-
fa Romeo -huoltoon.

Ennen sulakkeen vaihtamista varmista, että olet
irrottanut avaimen virtalukosta ja sammuttanut
ja/tai irrottanut kaikki sähköä kuluttavat laitteet.



94 ONGELMATILANTEESSA

kuva 41 A0J0127m

Kun peset moottoritilaa, varo, ettet kohdista ve-
sisuihkua suoraan sulakerasiaan.

SULAKKEEN SIJAINTI

Sulakkeet on ryhmitelty kolmeen eri sulakerasiaan, jotka sijaitse-
vat moottoritilassa, kojelaudassa ja tavaratilassa.

Moottoritilan sulakerasia

Tämä sijaitsee akun vieressä: päästäksesi käsiksi sulakkeisiin, avaa
pultit A (kuva 40) ja poista kansi B.
Jokaista sulaketta vastaavan sähköisen komponentin tunnistenu-
mero (ID) löytyy kuoren takaosasta.
Sulakkeen vaihtamisen jälkeen varmista, että suljet sulakerasian
kannen B.  

kuva 40 A0J0126m

Kojelaudan sulakerasia

Päästäksesi käsiksi sulakkeisiin, laske kantta A (kuva 42) ja avaa kaksi kannen sisäistä pulttia. Sulakkeet sijaitsevat sulakerasiassa ku-
van 43 mukaisesti.

kuva 43 A0J0129mkuva 42 A0J0128m
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Tavaratilan sulakerasia

Päästäksesi käsiksi tavaratilan vasemmalla puolella sijaitsevaan sulakerasiaan, avaa vastaava tarkastuskansi (kuten kuvassa 44).

kuva 45 A0J0175mkuva 44 A0J0264m
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SULAKETAULUKKO

VALOT SULAKE AMPEERIT KUVA

Kaukovalot 

Oikean ajovalon lähivalo

Vasemman ajovalon lähivalo

Kaasupurkausajovalot (oikea puoli)

Kaasupurkausajovalot (vasen puoli)

Sumuvalot

Lisäjarruvalo

Peruutusvalo

Etusisävalo, tavaratilan valo,
häikäisysuojan valo, ovivalot,
hansikaslokeron valo



96 ONGELMATILANTEESSA

41

41

41

41

43

41

41

41

41

41

41

41

41

41

15

20

15

10

7,5

30

5

10

5

7,5

30

15

15

20

F08

F09

F10

F11

F13

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F22

KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT KUVA

Tuulilasin lämmitin

Ajovalojen pesulaitteen pumppu

Kaksiääninen äänimerkki

Hukkaportin solenoidi, polttoaineenkatkaisimen solenoidi,
VGT-solenoidi, EGR-jäähdyttimen by-pass-solenoidi,
”Swirl”-solenoidi, kaasusolenoidi, Lambda-anturin lämmitin,
hehkutulppien esilämmityksen ohjausyksikkö

Ajovalojen suuntausjärjestelmä

Lisälämmitin (PTC 1)

Moottorin ohjausyksikkö

Moottorin ohjausyksikkö (virransyöttö)

Ohjausjärjestelmän rele, moottorin
ohjausyksikkö (1.4 -mallit)

Ilmastointilaitteen kompressori

Takalasin lämmitin, huurteenpoisto

Säiliön polttoainepumppu

Moottorin ohjausjärjestelmän ensiökuormat (1.4 -mallit)

Moottorin ohjausjärjestelmän ensiökuormat
(1.6 JTDm -mallit)
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KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT KUVA

Jarrujärjestelmän ohjausyksikkö 
(ohjaus- ja solenoidiyksikkö)

Sähköisen ohjaustehostimen ohjausyksikkö 
(virransyöttö + avain), jarrujärjestelmän ohjausyksikkö
(virransyöttö + avain), ajoneuvon asennon tunnistin
keskikonsolissa

Virtalukolta:
moottoritilan sulakerasia

Radio ja EOBD -diagnoosipistoke sekä Blue&MeTM -järjes-
telmän, ilmastointilaitteen, murtohälyttimen,
äänenvoimakkuustunnistimen sekä rengaspaineiden
tunnistusjärjestelmän ohjausyksiköt

Mittaristo, jarruvalokytkin, kaasupurkausajovalojen
hallintajärjestelmä

Ovilukkojen ja turvalukitustoimintojen
moottorit ovissa sekä takaluukun
avausmoottori

Tuuli-/takalasin pesulaitteen pumppu

Sähköikkunoiden moottori ja ohjausyksikkö
(kuljettajan ovi)

Sähköikkunoiden moottori ja ohjausyksikkö
(matkustajan ovi)
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KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT KUVA

Pysäköintitutkan, rengaspaineiden tunnistimien,
hälyttimen äänenvoimakkuustunnistimien ja
sähköisen kattoluukun ohjausyksiköt sekä
taustapeilin sade-/hämärätunnistin,
taustapeilin elektrokromaattinen
tunnistin, turvavöiden kiinnityksen
varoitusvalonäyttö taustapeilissä,
ohjauspaneelien valaistus (keskellä,
kuljettajan puolella, ohjauspyörässä
sekä Blue&MeTM -järjestelmässä),
etuistuimien lämmittimen kytkin,
PND-pistoke kojelaudassa

Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö 

Kytkimen ja jarruvalojen kytkin
sekä moottorin sulakerasian, sisälämmittimen-/
ilmastointilaitteen yksikön, Blue&MeTM

-ohjausyksikön, radiovalmiuden,
ilmavirtamittarin, dieselpolttoaineen
vesitunnistimen releet

Mittaristo

Bose HI-FI-järjestelmän vahvistimen ohjausyksikkö

Varapyöräkotelon subwoofer

Vasemman ja oikean etuistuimen lämmitin

Sähköisen aurinkokaton avausjärjestelmä
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KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT KUVA

Sulakkeiden johdotus

Tavaratilan sähköpistoke

Matkustamon tuuletin

Keskikonsolin sähköpistoke

Matkustajan/kuljettajan ovipeilin lämmitin, etupesulaitteen 
suuttimet, tuulilasin lämmittimen rele
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AKUN LATAAMINEN

TÄRKEÄÄ Akun lataamisohjeet annetaan vain esimerkkitiedoksi.
Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon tämän toimenpi-
teen suorittamiseksi.

Suosittelemme lataamaan akkua hitaasti noin 24 tunnin ajan al-
haisella virralla. Pitkittynyt lataaminen saattaa vahingoittaa akkua.
Akun lataus suoritetaan seuraavasti:
❍ Akun negatiivinen virtakaapeli irrotetaan navasta.
❍ Laturin kaapelit kytketään akun napoihin oikeassa järjestyk-

sessä.
❍ Lataus käynnistetään.
❍ Kun akku on latautunut, laturin virta katkaistaan ennen sen vir-

takaapelien irrottamista akun navoista.
❍ Negatiivinen virtakaapeli kytketään takaisin akun negatiiviseen

(–) napaan.

AUTON NOSTAMINEN

Jos sinun on nostettava autoa, ota yhteys valtuutettuun Alfa Ro-
meo -huoltoon, josta löytyy tarkoituksenmukainen nosturi. 

AUTON HINAAMINEN

Auton mukana toimitettava hinauskoukku sijaitsee tavaratilan työk-
alusarjassa.

HINAUSKOUKUN ASENTAMINEN

Avaa kansi A, irrota hinauskoukku B työkalusarjan kotelostaan ja
kiristä se kunnolla etuosan (kuva 46) tai takaosan (kuva 47) kier-
teisiin.

Ennen hinaamisen aloittamista käännä virta-avain
MAR-asentoon ja sitten STOP-asentoon poistamat-
ta avainta. Jos avain poistetaan, ohjauspyörän luk-

ko kytkeytyy automaattisesti estäen auton ohjaamisen.

kuva 46 A0J0038m kuva 47 A0J0039m
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Ohjaus- ja jarrutehostimet eivät ole toiminnassa
autoa hinattaessa. Tällöin tarvitaan enemmän voi-
maa ohjauspyörän kääntämiseen tai jarrupolki-

men painamiseen. Älä käytä joustavaa hinausköyttä. Älä
tee nykäiseviä liikkeitä. Varo, ettei hinausvälineen kiin-
nityksestä aiheudu vahinkoja autoosi. Noudata tarkasti
liikennesääntöjä, jotka erityisesti koskevat hinaamista
ja hinausvälineistöä. Älä käynnistä moottoria autoa hi-
nattaessa. Puhdista kierteet huolellisesti ennen koukun
kiinnittämistä. Varmista, että koukku on kiinnittynyt kun-
nolla kierteisiin ennen ajoneuvon hinaamista.

Etu- ja takaosan hinauskoukkua saa käyttää ai-
noastaan hätätilanteissa teillä. Ajoneuvoa voidaan
hinata lyhyitä matkoja, kun oikea hinausvälineis-

tö on kiinnitetty liikennesääntöjen mukaisesti (jäykkään
palkkiin), jotta ajoneuvo voitaisiin siirtää tielle erityisen
hinausauton kuljetettavaksi. Hinauskoukkua EI SAA käyt-
tää auton vetämiseen takaisin tielle (esim. ojasta) tai es-
teiden yli. Lisäksi hinausta ei saa suorittaa joustavalla kaa-
pelilla, eikä kiinnitystä saa tehdä periksi antavaan koh-
taan. Ylläesitettyjen ohjeiden mukainen hinaus saadaan
suorittaa ainoastaan kahdella ajoneuvolla (toinen hinaa,
toista hinataan), jotka ovat mahdollisimman kaukana toi-
sistaan kuitenkin niiden ollessa samalla keskilinjalla.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Auton oikealla huollolla ja ylläpidolla on keskeinen merkitys au-
ton kunnon ja iän kannalta.
Alfa Romeo on laatinut ohjelman tarkastuksille ja huoltotoimenpi-
teille, jotka tulisi suorittaa 1 vuoden/30 000 kilometrin (bensii-
ni- ja dieselmallit) välein.
Näiden huoltojen välillä on kuitenkin välttämätöntä noudattaa mää-
räaikaishuolto-ohjelman mukaisia ohjeita (esim. nestemäärien ja
rengaspaineiden säännölliset tarkastukset jne.).
Huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet on jätettävä valtuutetun
Alfa Romeo -huollon tehtäviksi ennalta sovittuina ajankohtina.  Mi-
käli auton käytön aikana ilmenee määräaikaishuolto-ohjelman ul-
kopuolista huolto- tai korjaustarvetta, voidaan nämä työt tehdä
ainoastaan omistajan erikseen antamalla suostumuksella.
Jos autoa käytetään säännöllisesti perävaunun vetämiseen, on huol-
tojen huoltoväliä lyhennettävä.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

❍ Kun jäljellä on alle 2000 km seuraavaan huoltoon, näytölle
ilmestyy viesti.

❍ Valmistajan vaatii määräaikaishuoltojen suorittamista. Niiden
hylkääminen saattaa mitätöidä takuun voimassaolon.

❍ On suositeltua ottaa yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon
pienenkin vian ilmetessä odottamatta seuraavaa määräai-
kaishuoltoa.
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SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET

Ennen pitkiä ajomatkoja tai 1000 km:n välein tarkasta ja täytä
tarvittaessa seuraavat kohdat:
❍ Moottorin jäähdytysnesteen ja tuulilasin pesunesteen taso.
❍ Rengaspaineet ja renkaiden kunto.
❍ Valojen toiminta (ajovalot, suuntavilkut, hätävilkut jne.).
❍ Pyyhkimien/-pesulaitteiden toiminta, asento ja sulkien kulu-

neisuus
Tarkasta ja täytä tarvittaessa seuraavat 3000 km:n välein: moot-
toriöljyn määrä
Suosittelemme käyttämään FL Selenia -tuotteita, jotka on suun-
niteltu ja valmistettu erityisesti Alfa Romeo -autoja varten. (ks.
”Nesteet ja tilavuudet” -taulukko luvussa 6).

AUTON VAATIVA KÄYTTÖ

Jos käytät ajoneuvoa pääosin yhteen seuraavista vaativista käyt-
tötarkoituksista:
❍ Perävaunun tai asuntovaunun vetäminen.
❍ Pölyisillä teillä.
❍ Toistuvat, lyhyet välimatkat (alle 7-8 km) pakkasella.
❍ Moottorin toistuva joutokäynnillä pitäminen, pitkät ajomatkat

alhaisilla nopeuksilla tai pitkä seisonta-aika.
❍ Kaupunkiajo.
Tällöin suorita seuraavat toimenpiteet useammin kuin huolto-oh-
jelmassa on ohjeistettu:
❍ Etujarrupalojen kunnon ja kuluneisuuden tarkastus.
❍ Konepellin ja takaluukun lukkojen ja vivustojen puhtauden

tarkastus ja voitelu.
❍ Seuraavien osien kunnon silmämääräinen tarkastus: moottori,

vaihteisto, voimansiirto, putket ja letkut (pakokaasujen, polt-
toaineen ja jarrujen), kumiosat (suojat, helat, nivelet jne.).

NESTEMÄÄRIEN TARKASTAMINEN

Ole varovainen, ettet sekoita erityyppisiä nestei-
tä täytön aikana: ne eivät ole yhteensopivia kes-
kenään ja niiden sekoittaminen saattaa aiheut-

taa vakavia vahinkoja ajoneuvoon.

Älä tupakoi työskennellessäsi moottoritilan lähet-
tyvillä: helposti syttyviä kaasuja ja höyryjä saat-
taa esiintyä.

Kun moottori on lämmin, ole erityisen varovainen
työskennellessäsi moottoritilassa: palovammaris-
ki. Muista myös, että tuuletin saattaa käynnistyä

moottorin ollessa lämpimänä: loukkaantumisriski. Kiin-
nitä erityistä huomiota käyttäessäsi kaulaliinaa, solmio-
ta tai muuta irtonaista vaatekappaletta: ne saattavat ta-
kertua liikkuviin osiin.

❍ Tarkasta akun lataus ja akkunesteen määrä (elektrolyytti).

❍ Tarkasta apuhihnojen kunto silmämääräisesti.

❍ Tarkasta ja vaihda tarvittaessa moottoriöljy ja öljynsuodatin.

❍ Tarkasta ja vaihda tarvittaessa raikasilmansuodatin.

❍ Tarkasta ilmansuodatin ja vaihda tarvittaessa.
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A0J0230mkuva 1 - 1.4 bensiinimallit

A0J0201mkuva 2 - 1.4 Turbo bensiinimallit
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A0J0326mkuva 3 - 1.3 JTDM versions

A0J0200mkuva 4 – 1.6 JTDm moottoriset mallit 

5
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MOOTTORIÖLJY 

Tarkasta, että öljyn määrä on mittatikun A (kuvat 1-4) MIN ja MAX
-merkkien välissä.
Jos öljymäärä on lähellä MIN-merkkiä tai jopa sen alapuolella, li-
sää öljyä täyttöaukon B (kuva 1-2) kautta, kunnes pinta on MAX-
merkinnän tasalla. Öljypinta ei saa ylittää MAX -merkintää.

Moottorin öljynkulutus

Suurin öljynkulutus on tavallisesti 400 grammaa 1000 km:ä koh-
den. Totutusajon aikana moottoriöljyn kulutusta tulisi tarkkailla.
Sen tulisi tasaantua ensimmäisen 5000–6000 km:n jälkeen.

Älä lisää minkäänlaista öljyä, jolla on erilaiset omi-
naisuudet kuin alkuperäisellä öljyllä.

Käytetty moottoriöljy ja öljynsuodatin sisältävät
aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle.
Suosittelemme vaihdattamaan öljyn ja öljynsuo-

dattimen valtuutetussa Alfa Romeo -huollossa.

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE

Jos taso on liian alhainen, avaa säiliön korkki C (kuvat 1-4) ja li-
sää luvussa 6 ohjeistettua nestettä.

Moottorin jäähdytysjärjestelmässä käytetään PA-
RAFLU UP -pakkasnestettä. Käytä lisäyksiin sa-
mantyyppistä nestettä, kuin mitä jäähdytysjärjes-

telmä sisältää. PARAFLU UP -nesteeseen ei saa sekoittaa
muuntyyppisiä nesteitä. Jos näin vahingossa tapahtuu,
älä käynnistä moottoria.  Ota yhteys valtuutettuun Alfa
Romeo -huoltoon.

Moottorin jäähdytysjärjestelmässä vallitsee suuri
paine. Tarpeen vaatiessa korvaa paisuntasäiliön
korkki alkuperäisvaraosalla, jotta järjestelmän toi-

minta ei häiriintyisi. Älä koske säiliön korkkiin, kun moot-
tori on lämmin: palovammariski.

JARRUNESTE

Tarkasta, että neste on enimmäistasossa. Jos taso on liian alhai-
nen, avaa säiliön korkki E (kuvat 1-4) ja lisää luvussa 6 ohjeis-
tettua nestettä.

Jarruneste on erittäin syövyttävää, joten varo sen
joutumista maalatuille pinnoille. Jos näin käy, pe-
se ne välittömästi vedellä.

TUULI-/TAKALASIN JA AJOVALOJEN
PESUNESTE 

Jos taso on liian alhainen, avaa säiliön korkki D (kuvat 1-4) ja li-
sää luvussa 6 ohjeistettua nestettä.

Älä aja autolla, kun pesunestesäiliö on tyhjä: li-
kainen tuulilasi heikentää näkyvyyttä ja on vaa-
rallinen liikenteessä. Jotkut tarvikepesunesteet

ovat tulenarkoja: moottoritilassa on monia kuumia osia,
jotka saattavat sytyttää nämä joutuessaan kosketuksiin.

Jarruneste on myrkyllistä ja erittäin syövyttävää.
Puhdista sille altistuneet kohteet vedellä ja mie-
dolla saippualla, jonka jälkeen huuhtele runsaal-

la vedellä. Nieltynä ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Säiliön tunnus π kuvaa synteettistä jarrunestettä,
joka eroaa mineraalinesteestä. Mineraalipohjai-
sen nesteen käyttö vahingoittaa kumitiivisteitä ja

rikkoo jarrujärjestelmän korjauskelvottomaksi.
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AKKU

Akku F (kuvat 1-4) ei vaadi puhtaan veden täyttöä elektrolyytin
täydentämiseksi. Valtuutetun Alfa Romeo -huollon suorittamat sään-
nölliset tarkastukset ovat kuitenkin välttämättömiä toiminnan tar-
kastamiseksi.

AKUN VAIHTAMINEN

Vaihda akku tarpeen vaatiessa toiseen samanarvoiseen alkupe-
räisakkuun. Noudata akun valmistajan ohjeita akun ylläpitämiseksi.

NEUVOJA AKUN KÄYTTÖIÄN PIDENTÄMISEKSI

Välttääksesi akun tyhjenemisen ja pidentääksesi sen käyttöikää,
noudata seuraavia ohjeita:
❍ Kun pysäköit auton, varmista ovien, takaluukun ja konepellin

kunnollinen sulkeutuminen, jotta sisävalot eivät jäisi palamaan
tarpeettoman pitkäksi ajaksi.

❍ Kytke kaikki auton sisätilan valot pois päältä: autossa on jo-
ka tapauksessa järjestelmä, joka kytkee automaattisesti kaik-
ki sisävalot pois päältä.

❍ Älä pidä lisälaitteita (esim. äänentoistojärjestelmä, varoitus-
vilkut jne.) pitkään päällä, kun moottori ei ole käynnissä.

❍ Ennen minkäänlaisia sähköjärjestelmään liittyviä toimenpitei-
tä irrota akun negatiivinen kaapeli.

ILMANSUODATIN/RAIKASILMAN -
SUODATIN/DIESELSUODATIN

Ota yhteys valtuutettuun Alfa Romeo -huoltoon vaihtaaksesi nämä
suodattimet.

Akun jäätymisriski on myös suurempi (jo -10 °C lämpötiloissa).
Noudata luvun 3 kappaleessa ”Pitkä seisonta-aika” esitettyjä oh-
jeita, jos auto pysäköidään pitkäksi aikaa.
Jos auton hankinnan jälkeen päätät asentaa lisävarusteita, jotka
vaativat toimiakseen pysyvää sähkövirtaa (hälytin jne.) tai toimi-
vat suurella teholla, käänny valtuutetun Alfa Romeo -huollon puo-
leen. He pystyvät arvioimaan vaadittavan sähkön kokonaiskuor-
man.

Akkuneste on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä sen
joutumista iholle tai silmiin. Pidä akku kaukana
avotulesta tai kipinälähteistä: palo- ja räjähdys-

vaara.

Akun käyttäminen liian alhaisella nestemäärällä
rikkoo sen korjauskelvottomaksi ja saattaa jopa
aiheuttaa räjähdyksen.

Väärät elektronisten tai sähköisten laitteiden asen-
nukset saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja au-
tollesi. Käänny valtuutetun Alfa Romeo -huollon

puoleen, jos haluat asentaa lisävarusteita (hälyttimet, mat-
kapuhelimet jne.) auton hankinnan jälkeen: sinua neu-
votaan sopivimmista laitteista ja ilmoitetaan, mikäli löy-
tyy tarve tehokkaamman akun asentamiselle.

Akut sisältävät aineita, jotka voivat olla hyvin vaa-
rallisia ympäristölle. Ota yhteys valtuutettuun Al-
fa Romeo -huoltoon vaihtaaksesi akun.

Jos ajoneuvoa on pidettävä käyttämättömänä pit-
kän aikaa alhaisissa lämpötiloissa, poista akku ja
säilytä sitä lämpimässä tilassa välttääksesi jääty-

misen. 

Käytä aina tarkoituksenmukaisia suojalaseja työs-
kennellessäsi akun läheisyydessä. 

5
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VANTEET JA RENKAAT

Ennen pitkän ajomatkan aloittamista, tarkasta rengaspaineet (myös
pienen varapyörän). Tee tarkastus renkaiden ollessa kylminä.
Väärät rengaspaineet aiheuttavat renkaan epänormaalia kulumis-
ta (kuva 5):
A Oikea rengaspaine: tasainen renkaan kuluminen.
B Alhainen rengaspaine: rengas kuluu erityisesti reunoilta.
C Liiallinen rengaspaine: rengas kuluu erityisesti keskiosasta.
Renkaat on vaihdettava, kun kulutuspintaa on jäljellä enää 1,6
mm. 

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä estääksesi renkaiden vahin-
goittumisen:
❍ Vältä rajuja jarrutuksia ja kiihdytyksiä sekä kovia iskuja reu-

nakiviin, kuoppiin tai muihin esteisiin. Vältä myös jatkuvaa aja-
mista päällystämättömillä teillä.

❍ Tarkasta renkaat säännöllisesti kyljen leikkautumista tai pul-
listumista tai epätasaisesta kulumisesta.

❍ Älä aja ajoneuvolla ylikuormattuna. Jos rengas rikkoutuu, py-
säytä välittömästi ja vaihda se varapyörään.

❍ Tarkastuta renkaat ammattihenkilön toimesta, mikäli renkai-
den ikä on yli 6 vuotta. Muista tarkastaa varapyörä erityisen
huolellisesti.

❍ Vaihda renkaiden paikka 10000–15000 kilometrin välein. Pi-
dä renkaat samalla puolella ajoneuvoa välttääksesi niiden pyö-
rimissuunnan muuttumisen.

kuva 5 A0J0136m

A B C
Muista, että autosi pito-ominaisuudet riippuvat oi-
keista rengaspaineista.

TUULI-/TAKALASIN PYYHKIJÄT

Älä vaihda renkaita oikealta vasemmalle tai päin-
vastoin.

Älä maalaa kevytmetallivanteita korkeammissa
lämpötiloissa kuin 150 °C. Muussa tapauksessa
vanteiden materiaaliominaisuudet saattavat muut-

tua.

Ajaminen kuluneilla pyyhkimien sulilla on turval-
lisuusriski, koska tällöin näkyvyys huonolla sääl-
lä on rajoittunut.

SULAT

Suosittelemme vaihtamaan sulat kerran vuodessa.
Muutaman yksinkertaisen ohjeen huomioon ottaminen pidentää
sulkien käyttöikää:
❍ Varmista, että sulka ei ole jäätynyt kiinni tuulilasiin pakkasel-

la. Käytä tarvittaessa jäänestoainetta irrottamiseen.
❍ Poista mahdollinen lumi ikkunalta.
❍ Älä käytä tuuli-/takalasin pyyhkijää kuivalla lasilla.

Liian alhaiset rengaspaineet aiheuttavat renkai-
den ylikuumenemista, joka voi johtaa renkaiden
vakavaan vaurioitumiseen.
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Tuulilasin pyyhkijän sulkien vaihtaminen 

Toimi seuraavasti:
❍ Nosta tuulilasin pyyhkijän varsi yläasentoon ja aseta sulka si-

ten, että se muodostaa 90° kulman varren kanssa.
❍ Paina kiinnittimen kielekkeitä A (kuva 6) (yksi kummallakin

puolella) ja poista sulka varresta.
❍ Asenna uusi sulka asettaen sen kieleke siihen kuuluvaan koh-

taan varressa. Varmista, että uusi sulka on kiinnittynyt pai-
koilleen.

Takalasin pyyhkijän sulan vaihtaminen

Toimi seuraavasti:
❍ Nosta suojus A (kuva 7), avaa mutteri B ja poista varsi C.
❍ Aseta uusi varsi paikoilleen, kiristä mutteri B ja laske suojus

A.

PESULAITTEEN SUUTTIMET

Tuulilasin pesulaite (kuva 8)

Tuulilasin pesulaitteen suuttimet ovat kiinteät.

kuva 6 A0J0054m

kuva 7 A0J0057m

kuva 8 A0J0053m

Jos pesunestettä ei suihkua oikealla tavalla, tarkasta ensiksi pe-
sunestesäiliön pinnan taso: katso ”Nestemäärien tarkastaminen”
tässä luvussa.
Sen jälkeen tarkasta, etteivät suuttimet ole tukkeutuneet käyttä-
mällä terävää neulaa.

Tuulilasin pesulaite (kuva 9)

Suuttimen pidike sijaitsee takalasin yläosassa. Takalasin pesulait-
teen suuttimet ovat kiinteät.

AJOVALOJEN PESULAITTEET
(mikäli varusteena) (kuva 10)

Nämä sijaitsevat etupuskurissa. Ne kytkeytyvät, kun lähi- ja/tai
kaukovalot ovat käytössä ja tuulilasin pesulaite kytketään päälle. 

Tarkasta säännöllisin väliajoin suuttimien puhtaus ja virheetön toi-
minta.

kuva 9 A0J0055m kuva 10 A0J0029m
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KORI

SUOJAUTUMINEN ILMASTON VAIKUTUKSILTA

Ajoneuvossa on hyödynnetty parhaita käytössä olevia teknologi-
oita korin suojaamiseksi korroosiolta.
Nämä menetelmät ovat tärkeimpiä:
❍ Maalituotteet ja maalausmenetelmät, jotka antavat erityistä

suojaa korroosiolta ja kulumiselta.
❍ Galvanoitujen (tai esikäsiteltyjen) teräslevyjen käyttö, joissa

on hyvä korroosionkestävyys.
❍ Muoviosien suihkuttaminen suojaavalla aineella alttiimpiin paik-

koihin: sivuhelmat, lokasuojat, reunukset jne.
❍ Avointen kotelorakenteiden käyttö, jotta estettäisiin kondens-

si ja kosteuden kerääntyminen sekä ruosteen muodostuminen
sille otollisiin paikkoihin.

❍ Kulumiselta suojaavien kalvojen käyttö altistuvissa paikoissa
(esim. takaspoileri, ovet jne.).

KORIN JA ALUSTAN TAKUU

Autossasi on takuu korin ja alkuperäisten osien puhkiruostumisen
varalta. Takuun ehdot on esitetty takuuvihkossa.

KORIN SUOJAAMINEN

Maalipinta

Suojaa välittömästi mahdolliset maalipinnan hankaumat ja naar-
mut estääksesi ruosteen muodostumisen.
Maalipinnan normaaliin ylläpitoon kuuluu auton peseminen: sään-
nöllisyys riippuu olosuhteista ja ympäristöstä, missä autoa käyte-
tään. Esimerkiksi autoa suositellaan pestäväksi useammin alueil-
la, joilla esiintyy paljon saasteita tai tiesuolausta.
Auton peseminen oikein:
❍ Poista antenni katolta ennen kuin ajat autopesulaan.
❍ Jos auton pesemiseen käytetään korkeapaineista vesisuihkua,

varmista, että suihku on vähintään 40 cm:n päässä korista vält-
tyäksesi korivahingoilta. Muista, että veden kerääntymät voi-
vat aiheuttaa autolle vahinkoa pitkällä aikavälillä.

❍ Pese kori käyttämällä matalapaineista vesisuihkua.
❍ Pese kori pehmeällä sienellä ja miedolla pesuaineella huuh-

dellen sientä usein.
❍ Huuhtele auto hyvin vedellä ja kuivaa paineilmalla tai nahka-

säämiskällä.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Vältä pysäköimistä puiden alle: putoava pihka haalistaa maalipin-
taa ja lisää korroosioriskiä.
Lintujen jätökset tulee pestä mahdollisimman nopeasti pois, sillä
ne sisältävät hyvin syövyttävää happoa.

Ikkunat

Käytä erityisiä puhdistusaineita ja puhtaita kankaita välttääksesi
naarmuuntumisen. 

Ajovalot edessä

Käytä pehmeää, vedellä ja auton pesuun tarkoitetulla pesuaineel-
la kostutettua kangasta.  

TÄRKEÄÄ Älä käytä liuottimia: linssi voi haalistua.

TÄRKEÄÄ Kun peset autoa painepesurilla, pidä vesisuihku vähintään
2 cm:n päässä ajovalosta. 

Moottoritila

Talven loppupuolella moottoritila tulisi pestä huolellisesti varoen
kohdistamasta vesisuihkua suoraan elektronisia ohjausyksikköjä
kohti. Anna asiaan erikoistuneen huoltamon suorittaa tämä toi-
menpide.

TÄRKEÄÄ Suorita tämä toimenpide kylmälle moottorille avaimen
ollessa poistettuna virtalukosta.

Liuottimet aiheuttavat veden saastumista. Auto tu-
lee pestä paikoissa, joissa pesemisestä seuraava
vesi ja neste otetaan talteen ja puhdistetaan.

Kuivauksen aikana huolehdi, että kuivaat vähiten altistuvat osat,
joihin vesi saattaa helpoiten kerääntyä. Älä pese autoa, jos se on
ollut pitkään pysäköitynä auringossa tai jos moottori on vielä kuu-
ma: maalipinnan kiilto saattaa vaurioitua.
Korin muoviosat tulee pestä samalla tavalla kuin muu auto.
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SISÄTILAT

Tarkasta säännöllisesti, ettei lattiamattojen alle ole kerääntynyt vet-
tä, joka voi aiheuttaa paneelien ruostumista. 

ISTUIMIEN JA KANGASOSIEN PUHDISTAMINEN

Poista pöly pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. On suositeltua käyt-
tää kosteaa harjaa puhdistettaessa samettipintoja. Puhdista istui-
met kostealla sienellä sekä veden ja miedon pesuaineen seoksel-
la.

NAHKAISTUIMET (mikäli varusteena)

Poista kuiva lika säämiskällä tai hieman kostealla kankaalla käyt-
tämättä liiallista voimaa. 
Irrota neste- tai öljytahrat kuivalla, imukykyisellä kankaalla han-
kaamatta. Puhdista sitten pehmeällä kankaalla tai kostealla sää-
miskällä käyttäen mietoa saippuavettä.
Jos lika ei katoa, käytä erikoistuotteita ja noudata ohjeita huolel-
lisesti.

TÄRKEÄÄ Älä koskaan käytä alkoholituotteita. Varmista, että käy-
tettävät puhdistustuotteet eivät sisällä alkoholia tai alkoholijoh-
dannaisia – edes pieniä määriä.

SISÄTILAN MUOVIOSAT

Puhdista sisätilan muoviosat märällä pyyhkeellä ja miedolla saip-
pualiuoksella. Puhdistaaksesi öljyiset tai pinttyneet tahrat, käytä
erityisiä tuotteita, jotka eivät sisällä liuottimia eivätkä haalista puh-
distettavaa pintaa.

TÄRKEÄÄ Älä koskaan käytä spriitä tai bensiiniä mittariston lasin
tai muiden muoviosien puhdistamiseen.

Älä koskaan puhdista auton sisätiloja helposti syt-
tyvillä tuotteilla, kuten bensiinillä tai eetterillä.
Puhdistuksessa saattaa syntyä hankauksesta ai-

heutuvia elektrostaattisia kipinöitä, jotka voivat sytyt-
tää tulipalon.

Älä säilytä ponnekaasupulloja ajoneuvossa: rä-
jähdysvaara. Ponnekaasupulloja ei saa altistaa yli
50 °C lämpötiloille. Sisätilan lämpötila saattaa

nousta helposti yli tämän lukeman ajoneuvon ollessa al-
tistettuna auringonvalolle.

NAHKAOSAT (mikäli varusteena)

Käytä ainoastaan vettä ja mietoa saippualiuosta näiden osien puh-
distamiseen. Älä koskaan käytä spriitä tai alkoholipohjaisia tuot-
teita.
Ennen sisätilojen puhdistukseen tarkoitetun erikoistuotteen käyt-
töä, varmista, ettei se sisällä sprii- ja/tai alkoholipohjaisia ainei-
ta.
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TUNNISTETIEDOT 

Ajoneuvon tunnistetietoja ovat:
❍ Tunnistekilpi (sijaitsee moottoritilassa, oikeanpuoleisen iskun-

vaimentimen yläkiinnikkeen vieressä).
❍ Koritunnus (sijaitsee matkustamon lattiapaneelissa, etumat-

kustajan istuimen vieressä).
❍ Maalipinnan tunnistuskilpi (sijaitsee konepellin sisäpuolella).
❍ Moottorin merkintä (sijaitsee vasemmassa takaosassa vaih-

teiston puolella).

TUNNISTUSKILPI (kuva 1)

Tämä kilpi sijaitsee moottoritilan etuosassa ja sisältää seuraavat
tunnistetiedot:
A. Tila kansalliselle tyyppihyväksynnälle.
B. Tila stanssattavalle valmistenumerolle.
C. Vapaa tila suurimmille sallituille massoille, jonka useiden mai-

den laki vaatii.
D. Tila malliversiotiedoille ja muille lisätiedoille.
E. Tila savutusindeksille (ainoastaan dieselmallit).
F. Tila stanssattavalle valmistajan nimelle.

kuva 1 A0J0137m
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ALUSTAN MERKINTÄ (kuva 3)

Tämä on kiinnitetty matkustamon lattiapaneeliin oikean etuistui-
men viereen. Siirrä kantta A eteenpäin päästäksesi käsiksi siihen. 
Alustan merkintä sisältää seuraavaa:
❍ Ajoneuvon tyyppi (ZAR 955000).
❍ Alustanumero

MAALIPINNAN TUNNISTEKILPI (kuva 3)

Tämä kilpi on kiinnitetty konepellin sisäpuolelle ja näyttää seu -
raavat tiedot:
A Maalin valmistaja
B Värisävyn nimi
C Fiat-värikoodi
D Korjauskoodi

MOOTTORIN MERKINTÄ

Moottorin merkintä on kiinnitetty sylinteriryhmään ja sisältää mal-
likoodin ja alustan valmistenumeron.

kuva 2 A0J0140m kuva 3 A0J0138m

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla
(**) Euro 5 -mallit
(Õ)  4-istuiminen malli
(❏) 5-istuiminen malli

MOOTTORIN TYYPPIKOODIT - KORIN MALLIKOODIT

955A1000

198A4000

198A1000

199A8000

199A3000

955A4000

955A3000

955AXB1B 01 (Õ)
955AXB1B 01B (❏)

955AXB1B 01C (�) (**)
955AXB1B 01D (�) (**)

955AXG1A 06 (Õ)
955AXG1A 06B (❏)

955AXD1B 03C (�) (**)
955AXD1B 03D (�) (**)

955AXA1B 00 (Õ)
955AXA1B 00B (❏)

955AXA1B 00C (�) (**)
955AXA1B 00D (�) (**)

955AXH1B 07 (Õ)
955AXH1B 07B (❏)

955AXE1B 04C (�) (**)
955AXHE1B 04D (�) (**)

955AXC1B 02 (Õ)
955AXC1B 02B (❏)

955AXC1B 02C (�) (**)
955AXC1B 02D (�) (**)

Moottorin tyyppikoodi Korin mallikoodi

1.4 Bensiini 78HP (*)

1.4 Turbo Bensiini 120HP

1.4 Turbo Bensiini 150HP (*)

1.4 Turbo Bensiini 155HP

1.3 JTDM

1.6 JTDM 115HP (*)

1.6 JTDM 120HP
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MOOTTORI

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla
(Õ) Suurin teho 150 HP saavutetaan käyttämällä lyijytöntä 98-oktaanista bensiiniä 
(❏) Suurin teho 155 HP saavutetaan käyttämällä lyijytöntä 98-oktaanista bensiiniä 

198A1000

Otto

4 rivissä

72,0 x 84,0

1368

9,8

110
150 (Õ)

5500

NORMAL DYNAMIC
206 230
21 23,5

2250 3000

NGK IKR9F8

Lyijytön 95 tai 98 -ok-
taaninen bensiini RON

(EN228-luokitus)

199A8000

Otto

4 rivissä

72,0 x 84,0

1368

9,8

114
155 (❏)

5500

NORMAL DYNAMIC
201 230
20,5 23,5
5000 3000

NGK IKR9F8

Lyijytön 95 tai 98 -ok-
taaninen bensiini RON

(EN228-luokitus)

955A1000

Otto

4 rivissä

72,0 x 84,0

1368

10,8

58
78

5750

120
12,2
4000

NGK ZKR7A-10

Lyijytön 95-oktaaninen
bensiini RON

(EN228-luokitus)

198A4000

Otto

4 rivissä

72,0 x 84,0

1368

9,8

88
120
5000

206
21

1750

NGK IKR9F8

Lyijytön 95-oktaaninen
bensiini RON

(EN228-luokitus)

YLEISTÄ 1.4 Bensiini (*) 1.4 Turbo 1.4 Turbo 1.4 Turbo 
Bensiini 120HP Bensiini 150HP (*) Bensiini 155HP

Moottorin tyyppikoodi

Työtapa

Sylinterien muodostelma ja määrä

Läpimitta ja iskun pituus mm

Iskutilavuus cm3

Puristussuhde

Suurin teho (EU) kW
HP

kierrosluvulla rpm

Suurin vääntö (EU) Nm
kgm

kierrosluvulla rpm

Sytytystulpat 

Polttoaine

955A3000

Diesel

4 rivissä

79,5 x 80,5

1598

16,5

88
120
3750

NORMAL DYNAMIC
280 320
28,5 32,6
1500 1750

–

Moottoriajoneuvoille
tarkoitettu dieselpoltto -
aine (EN590-luokitus)

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla

199A3000

Diesel

4 rivissä

69,6 x 82

1248

17,6

66
90

4000

200
20,4
1750

–

Moottoriajoneuvoille
tarkoitettu dieselpoltto -
aine (EN590-luokitus)

955A4000

Diesel

4 rivissä

79,5 x 80,5

1598

16,5

85
115
4000

NORMAL DYNAMIC
260 300
26,5 30,6
1500 1500

–

Moottoriajoneuvoille
tarkoitettu dieselpoltto -
aine (EN590-luokitus)

YLEISTÄ 1.3 JTDM 1.6 JTDM 115HP (*) 1.6 JTDM

120HP

Moottorin tyyppikoodi

Työtapa

Sylinterien muodostelma ja määrä

Läpimitta ja iskun pituus mm

Iskutilavuus cm3

Puristussuhde

Suurin teho (EU) kW
HP

kierrosluvulla rpm

Suurin vääntö (EU) Nm
kgm

kierrosluvulla rpm

Sytytystulpat 

Polttoaine
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POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

VOIMANSIIRTO

Polttoainejärjestelmän teknisten tietojen huomiotta jättäminen tai väärin suoritetut polttoainejärjestelmän kor-
jaukset tai muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa tulipalon.

1.4 Bensiini 1.4 Turbo Bensiini 1.3 JTDM - 1.6 JTDM

Polttoainejärjestelmä Elektronisesti ohjattu, peräkkäi-
nen monipistesuihkutus turboah-

timella ja välijäähdyttimellä

Elektronisesti ohjattu Multijet
”Common Rail” -suoraruiskutus
turboahtimella ja välijäähdyt -

timellä

Elektronisesti ohjattu, peräkkäi-
nen monipistesuihkutus

sytytysohjauksella

Viisi vaihdetta eteenpäin ja peruutusvaihde.
Eteenpäinajovaihteet synkronoidut

Itsesäätyvä poljin ilman vapaaliikettä

Etuveto

Kuusi vaihdetta eteenpäin ja peruutusvaihde.
Eteenpäinajovaihteet synkronoidut

Itsesäätyvä poljin ilman vapaaliikettä

Etuveto

1.4 Turbo Bensiini 120HP 1.4 Bensiini - 1.4 Turbo Bensiini 155HP
1.3 JTDM - 1.6 JTDM

Vaihteet

Kytkin

Vetotapa

Hammastanko-ohjaus sähköisellä ohjaustehostimella

11,0

OHJAUS

Mc Pherson erillisjousitus kallistuksenvakaimilla

Yhdystukiakselisto

Jäähdytetyt levyjarrut

Levyjarrut

Seisontajarruvivulla käytettävä, vaikuttaa takapyöriin

JARRUT

TÄRKEÄÄ Vettä, jäätä tai tiesuolaa saattaa kerääntyä jarrulevyihin aiheuttaen jarruvoiman heikentymisen ensimmäisellä jarrutuskerralla.

JOUSITUS 

1.4 Bensiini - 1.4 Turbo Bensiini - 1.3 JTDM- 1.6 JTDM

Käyttöjarrut:
– edessä

– takana

Seisontajarru

1.4 Bensiini - 1.4 Turbo Bensiini - 1.3 JTDM - 1.6 JTDM

Edessä

Takana

1.4 Bensiini - 1.4 Turbo Bensiini - 1.3 JTDM - 1.6 JTDM

Tyyppi

Kääntöympyrä 
(renkaan kyljistä) m
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PYÖRÄT

VANTEET JA RENKAAT

Puristusvaletut teräslevy- tai kevytmetallivanteet. Sisärenkaatto-
mat vyörenkaat. Kaikki hyväksytyt renkaat on luetteloitu varuste-
luettelossa (Log Book).

TÄRKEÄÄ Mikäli varusteluettelon (Log Book) ja tämän ohjekirjan
tietojen välillä on eroavaisuuksia, niin tällöin varusteluettelossa
on oikeat tiedot.

Noudata määrättyjä kokoja varmistaaksesi auton turvallisen toi-
minnan. Kaikkien renkaiden on oltava samaa merkkiä ja tyyppiä.

TÄRKEÄÄ Älä käytä sisärenkaita sisärenkaattomissa (Tubeless) ren-
kaissa.

PIENI VARAPYÖRÄ

Puristusvalettu teräsvanne sisärenkaattomalla renkaalla.

RENGASMERKINTÖJEN LUKEMINEN (kuva 4)

Esimerkki: 195/55 R 16 91 V
195 = Nimellisleveys, mm (S) (ulko- ja sivukyljen välinen etäi-

syys).
55 = Korkeus/leveyssuhde, % (H/S).
R = Renkaan tyyppi: vyörengas (Radial).
16 = Vanteen halkaisija, tuumaa (Ø).
91 = Kantavuusluokitukset (suurin sallittu kantavuus)
V = Renkaan nopeusluokitus.

kuva 4 A0J0139m

Kantavuusluokitukset
(suurin sallittu kantavuus)

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

Nopeusluokat (suurin sallittu nopeus)

Q = 160 km/h asti. H = 210 km/h asti.
R = 170 km/h asti. V = 240 km/h asti.
S = 180 km/h asti. W = 270 km/h asti.
T = 190 km/h asti. Y = 300 km/h asti.
U = 200 km/h asti.

Nopeusluokat talvirenkaille

QM + S = 160 km/h asti
TM + S = 190 km/h asti
HM + S = 210 km/h asti

VANNEMERKINTÖJEN LUKEMINEN (kuva 4)

Esimerkki: 6J x 15 H2 ET 31.5  
6 = Vanteen leveys, tuumaa (1).
J = Vanteen olaketyyppi (2).
15 = Vanteen nimellisläpimitta, tuumaa (vastaa renkaan

läpimittaa) (3 = Ø).
H2 = Korotettujen pintojen lukumäärä ja muoto.
ET 31.5 = Vanteen kallistuskulma (camber) (etäisyys vanteen

tuentatason ja keskilinjan välillä).
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135/70 R16 4B x 16 ET 15

135/70 R16 4B x 16 ET 15

135/70 R16 4B x 16 ET 15

195/55 R16 87 H 195/55 R16 87 H (M+S)
205/45 R17 88W XL 205/45 R17 88 H (M+S)
215/45 R17 87W (*) 215/45 R17 87 H (M+S)

215/40 R18 89W XL (*) 215/40 R18 89 H (M+S)

195/55 R16 87 V 195/55 R16 87 H (M+S)
205/45 R17 88W XL 205/45 R17 88 H (M+S)
215/45 R17 87W (*) 215/45 R17 87 H (M+S)

215/40 R18 89W XL (*) 215/40 R18 89 H (M+S)

195/55 R16 87 H 195/55 R16 87 H (M+S)
205/45 R17 88W XL 205/45 R17 88 H (M+S)
215/45 R17 87W (*) 215/45 R17 87 H (M+S)

215/40 R18 89W XL (*) 215/40 R18 89 H (M+S

Mallit, joissa on 195/55 R16 tai 205/45 R17 -renkaat, voidaan varustaa kevennetyillä lumiketjuilla, joiden suurin ulkonema renkaasta on 9 mm.

(*) Ei voida käyttää lumiketjujen kanssa.

7Jx16 ET 39
7Jx17 ET 39
7Jx17 ET 39

71/2 Jx18 ET 42

7Jx16 ET 39
7Jx17 ET 39
7Jx17 ET 39

71/2 Jx18 ET 42

7Jx16 ET 39
7Jx17 ET 39
7Jx17 ET 39

71/2 Jx18 ET 42

Versiot Vanteet Renkaat Varapyörä
Varusteena Talvirenkaat Rengas Vanne

1.4 Bensiini

1.4 Turbo 
Bensiini

1.3 JTDM

1.6 JTDM

195/55 R16 87H
205/45 R17 88W XL

215/45 R17 87W
215/40 R18 89W XL

195/55 R16 87V
205/45 R17 88W XL

215/45 R17 87W
215/40 R18 89W XL 

195/55 R16 87H
205/45 R17 88W XL

215/45 R17 87W 
215/40 R18 89W XL

135/70 R16

2,3 2,3
2,3 2,3
2,3 2,3
2,3 2,3

2,5 2,3
2,8 2,5
2,6 2,3
2,7 2,4

2,5 (*)/2,6 (**) 2,3
2,8 2,5 (*)/2,3 (**)
2,6 2,3
2,7 2,3 (**)/2,4 (*)

2,3 2,1
2,3 2,1
2,2 2,1
2,3 2,1

2,3 2,1
2,4 2,2
2,3 2,1
2,4 2,2

2,3 2,1
2,4 (*)/2,6 (**) 2,2
2,3 (*)/2,4 (**) 2,1 (*)/2,2 (**)
2,4 (*)/2,5 (**) 2,2

RENGASPAINEET KYLMINÄ (bar)

(*) 1.3 JTDm -mallit 
(**) 1.6 JTDm -mallit 
Lisää 0,3 baria ohjeistettuihin arvoihin, kun renkaat ovat lämpimät. Tarkasta arvot uudelleen, kun renkaat ovat kylminä.
Lisää talvirenkaisiin 0,2 baria enemmän kuin vakiorenkaisiin ohjeistettu.
Ajettaessa 160 km/h suuremmilla nopeuksilla täytä renkaat täyden kuorman arvoihin.

4,2

Versiot Koko VARUSTETUT RENKAAT
Keskikuorma Täysi kuorma

Edessä Takana Edessä Takana

1.4 Bensiini

1.4 Turbo 
Bensiini

1.3 JTDM

1.6 JTDM

Pieni
varapyörä
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kuva 5 A0J0202m

MITAT

Mitat ilmoitetaan millimetreinä vakiopyörillä varustettuihin autoihin. 
Korkeus auton ollessa kuormittamattomana.

Tavaratilan tilavuus 
Tavaratilan kuormittamaton tilavuus
(V.D.A. standardit)  270 dm3

4063 904 2511 648 1720

Mitat voivat vaihdella vannekoosta riippuen.
(Õ) 195/55 R16 -renkailla (❏) 215/40 R18 -renkailla

1477 (❏)
1483 (Õ)

1469 (❏)
1475 (Õ)

1446

A B C D E F G H

1.4 Bensiini

1.4 Turbo Bensiini 120HP

1.4 Turbo Bensiini 155HP

1.3 JTDM

1.6 JTDM

SUORITUSKYKY

165

198

215

178

198

12,3

8,8

8,0

11,8 (*) / 12,0 (*)

9,9

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla

Versiot Huippunopeus (km/h) Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)



TEKNISET TIEDOT 117

6

(*) Jos lisävarusteita on asennettu (kattoluukku, hinauskoukku jne.), kuormittamaton massa kasvaa, mutta kantavuus vähenee suurimman salli-
tun kuorman suhteessa.

(**) Kuormia ei saa ylittää. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan/katon kuormien järjestelyistä siten, että sallittuja kuormia ei ylitetä.

1145 1145

480 560

950 950
850 850
1625 1705

500 500
400 400

75 75

60 60

1205 1205

480 560

1000 1000
850 850
1685 1765

1000 1000
400 400

75 75

60 60

1080 1080

480 560

850 850
850 850
1560 1640

500 500
400 400

75 75

60 60

1150 1150

480 560

950 950
850 850
1630 1710

1000 1000
400 400

75 75

60 60

MASSAT

Massat (kg) 1.4 Bensiini 1.4 Turbo Bensiini 1.3 JTDM 1.6 JTDM

4 ISTUINTA 5 ISTUINTA 4 ISTUINTA 5 ISTUINTA 4 ISTUINTA 5 ISTUINTA 4 ISTUINTA 5 ISTUINTA

Omamassa (kaikilla nesteillä,
polttoainesäiliö 90 %
täynnä ja ilman
lisävarusteita):

Kantavuus (*)
kuljettaja mukaan lukien:

Suurimmat sallitut kuormat (**)
– etuakselilla:
– taka-akselilla:
– yhteensä:

Perävaunumassat
– jarrullinen perävaunu:
– perävaunu ilman jarruja:

Suurin kuorma katolla:

Suurin vetokoukun kuorma 
(jarrullinen perävaunu):

45 (�) –
5-7 –

5,7 –
7,2 (Õ)

4,3 (�) 3,8 (�)
4,6 (�) 4,0 (�)

1,8 (❍) –

– 0,5

3
(6) –

Lyijytön bensiini, jonka oktaaniluku on
vähintään 95 (R.O.N.) (EN228-luoki-
tus)
(�) Dieselpolttoaine moottoriajoneu-
voille (EN590-luokitus)

Seos: 50% puhdasta vettä ja 50%
PARAFLU UP-nestettä (▲)

SELENIA StAR P.E.  
(�) SELENIA WR P.E.

TUTELA CAR TECHNYX
TUTELA CAR MATRYX (❍)

TUTELA TOP 4

Sekoitus vettä ja TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 -nestettä

45 –
5-7 –

5,2 (*) –
6,0 (**) –

2,75 2,4
2,9(*)/3,3(**) 2,6(*)/2,95(**)

1,6(*) –
2,0(**) –

– 0,5

2,2
(4,5) –

NESTE- JA ÖLJYTILAVUUDET

(▲) Jos ilmasto-olosuhteet ovat erityisen rankat, suosittelemme käyttämään 40–60% PARAFLU UP-vesiliuosta.
(Õ) 1.3 JTDm -mallit
(*) 1.4 Bensiini -mallit
(**) 1.4 Turbo Bensiini -mallit
(***) Suluissa olevat arvot viittaavat malliversioihin, joissa on varusteena ajovalojen pesulaitteet.

1.4 Bensiini 1.3 JTDM Suositellut polttoaineet 
1.4 Turbo Bensiini 1.6 JTDM ja alkuperäisvoiteluaineet

litraa kg litraa kg

Polttoainesäiliö:
josta varalla:

Moottorin jäähdytysjärjestelmä
– ilmastointijärjestelmällä:

Moottorin öljypohja:
Moottorin öljypohja ja suodatin:

Vaihteisto/tasauspyörästö:

Hydraulinen jarrujärjestelmä
ABS:llä:

Tuuli-/takalasin sekä ajovalojen
pesunestesäiliö: (***)
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Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 5W-40 ACEA C3.
FIAT 9.55535-S2 -luokitus. 

Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 5W-30 
FIAT 9.55535-S1 -luokitus.

Hätätilanteissa, joissa alkuperäistuotetta ei ole saatavilla, sallitaan suorituskyvyltään vähintään ACEA C2 -luokituksen omaavia voiteluaineita diesel-
moottorisissa autoissa. Tässä tapauksessa moottorin parasta suorituskykyä ei taata. Suosittelemme vaihtamaan voiteluaineen mahdollisimman pian
valtuutetussa Alfa Romeo -huollossa. 

Tuotteet, joiden ominaisuudet eivät täytä ACEA C3 ja ACEA C2 -standardeja, voivat aiheuttaa moottorivahinkoja, joita takuu ei kata.

SELENIA StAR P.E.
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N° F603.C07

SELENIA WR P.E.
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N° F510.D07

Määräaikais-
huolto-ohjelman
mukaan

Määräaikais-
huolto-ohjelman
mukaan

NESTEET JA VOITELUAINEET

SUOSITELLUT TUOTTEET JA OMINAISUUDET

Käyttö Nesteiden laadulliset Alkuperäisnesteet ja Vaihtoväli
ominaisuudet ja voiteluaineet -voiteluaineet
ajoneuvon oikeaan toimintaan

Bensiinimoottorien
voiteluaineet

Dieselmoottorien
voiteluaineet

Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 75W-85.
FIAT 9.55550-MX3 -hyväksyntä 

Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 75W-85.
FIAT 9.55550-MZ1 -hyväksyntä

CV-nivelille rasvaa, jonka kitkakerroin on alhainen.
Koostumus N.L.G.I. 0-1.
FIAT 9.55580 -hyväksyntä

Molybdeenisulfidi-pohjainen rasva, joka kestää korkeita
lämpötiloja. Koostumus N.L.G.I. 1-2. 
FIAT 9.55580 -hyväksyntä

Synteettinen neste jarru- ja kytkinjärjestelmille 
Täyttävät luokitukset: FMVSS n° 116 DOT 4, ISO 4925,
SAE J 1704.  FIAT 9.55597 -hyväksyntä

Punaista, suoja-ainetta sisältävää, etyleeniglykoli-pohjaista or-
gaanista seosta.
Täyttää CUNA NC 956-16 ja ASTM D 3306 -määräykset.

Dieselpolttoaineeseen sekoitettava lisäaine, joka antaa suojaa
moottorille.

Alkoholin ja pinta-aktiivisten aineiden seos.
Täyttää CUNA NC 956-11 -määräyksen.
FIAT 9.55522 -hyväksyntä

Käsivaihteistot ja
tasauspyörästöt
(vain 1.4 Bensiini -mallit)

Käsivaihteisto ja
tasauspyörästö 

CV-nivelet tasaus-
pyörästön puolella

CV-nivelet pyörien puolel-
la

Hydrauliset jarrut ja
kytkimet

Jäähdytysjärjestelmä: 
50 % vettä 
50% PARAFLU UP -nestet-
tä (❑)

Sekoitetaan dieselpolt-
toaineeseen (25cm3 10
litraa kohti)

Seos laimennetaan vedel-
lä vuodenajan mukaan

Jarrujen
voiteluaine

Jäähdyttimien
suoja-aine

Dieselin lisäaine

TUTELA CAR TECHNYX 
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N° F010.B05

TUTELA CAR MATRYX 
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F108.F02

TUTELA STAR 700 
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F701.C07

TUTELA ALL STAR
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F702.G07

TUTELA TOP 4
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F001.A93

PARAFLU UP (●)
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F101.M01

TUTELA DIESEL ART
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N°F601.L06

TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 
Sopimuksen mukainen tekn.
suositus N° F201.D02

Tuuli-/taka-
lasin sekä
ajovalojen
pesuneste

Voimansiirron
voiteluaineet
ja rasvat

Käyttö Nesteiden laadulliset ominaisuudet ja Alkuperäisnesteet Käyttökohteet
voiteluaineet ajoneuvon oikeaan toimintaan ja -voiteluaineet

(●) TÄRKEÄÄ Älä käytä nesteitä, joilla on erilaiset ominaisuudet.
(❑) Jos ilmasto-olosuhteet ovat erityisen rankat, suosittelemme käyttämään 40–60 % PARAFLU UP-vesiliuosta.
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POLTTOAINEENKULUTUS

Alla esitetyt polttoaineenkulutuksen arvot pohjautuvat EU-direktii-
vien mukaisiin luokiteltuihin testituloksiin. 
Testi koostuu seuraavista menetelmistä:
❍ Kaupunkiajo: kylmäkäynnistyksen jälkeen suoritetaan testiajo,

joka simuloi auton kaupunkiajoa.
❍ Maantieajo: useita kiihdytyksiä koko vaihdealueella auton

maantieajon simulointiin: nopeus vaihtelee välillä 0-120 km/h.

❍ Yhdistetty: testissä kaupunkiajoa painotettu 37 % ja maanti-
eajoa 63 %.

TÄRKEÄÄ Tietyyppi, liikennetilanteet, ilmasto-olosuhteet, ajotyyli,
auton yleiskunto, varusteet, kuorma, ilmastointilaite, kattotelineet
sekä ilmanvastukseen vaikuttavat tekijät saattavat muuttaa polt-
toaineenkulutuksen lukemat erilaiseksi kuin ilmoitetut.

Polttoaineenkulutus Direktiivin 2004/3/EY mukaan (litraa / 100 km)

7,7

4,8

5,9

8,5

5,3

6,5

5,9

4,1

4,8

8,1

5,0

6,1

5,4 (*)/6,0 (*)

3,7 (*)/3,6 (*)

4,3 (*)/4,5 (*)

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla

1.4 Bensiini 1.4 Turbo 1.4 Turbo 1.3 JTDM 1.6 JTDM

Bensiini 120HP Bensiini 155HP

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty
polttoaineenkulutus

CO2-PÄÄSTÖT

Seuraavassa taulukossa esitetyt CO2 -päästöjen arvot perustuvat yhdistetyn kulutuksen testeihin.

CO2 -PÄÄSTÖT DIREKTIIVIN 2004/3/EY MUKAAN (G/KM)

153 126138 145 114 (*) / 119 (*)

(*) Ainoastaan tietyissä malleissa / tietyillä markkina-alueilla

1.4 Bensiini 1.4 Turbo Bensiini 1.4 Turbo Bensiini 1.3 JTDM 1.6 JTDM

120HP 155HP

6
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MÄÄRÄYKSET AJONEUVON KÄSITTELYSTÄ SEN ELINKAAREN PÄÄTTYMISEN
JÄLKEEN

Alfa Romeo on jo vuosien ajan osallistunut maailmanlaajuiseen ympäristönsuojeluun kehittämällä jatkuvasti ympäristöys-
tävällisempiä valmistusmenetelmiä ja valmistamalla entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Mahdollistaakseen parhaan
mahdollisen palvelun asiakkailleen samalla ottaen huomioon ympäristöstandardit ja sitoutumisen Euroopan Direktiiviin
2000/53/EY, joka koskee elinkaaren päättymisen jälkeisiä ajoneuvoja, Alfa Romeo tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden
ajoneuvon* romuttamiseen ilman lisäkustannuksia, mikäli ajoneuvo on saavuttanut elinkaarensa lopun.

Itse asiassa Euroopan Direktiivi valtuuttaa ajoneuvon lunastuksen valtuutettuun käsittelylaitokseen ilman ajoneuvon viimeiselle
haltijalle tai omistajalle seuraavia lisäkustannuksia sen johdosta, että ajoneuvolla ei ole markkina-arvoa tai että sillä on
nega tii vinen markkina-arvo. Päivämäärään 1.1.2007 asti lähes kaikissa Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa romutetut
ajoneuvot, jotka on saatettu markkinoille 1.7.2002 alkaen, vastaanotetaan käsittelylaitokseen ilman asiakkaalle koituvia
kustannuksia. Vastaavasti 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen vastaanotto käsittelylaitokseen on maksutonta riippumatta
auton rekisteröintivuodesta edellyttäen, että ajoneuvo sisältää kaikki keskeiset komponentit ja osat (erityisesti moottorin ja
korin osat) ja ettei autossa ole ylimääräisiä jätemateriaaleja.

Meidän sitoutuneen verkoston valtuutetut jätteenkäsittelylaitokset on valittu tarkan harkinnan jälkeen, jotta pystyisimme
tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua ympäristön standardien mukaisien kierrätysmenetelmien avulla. Löytääksesi
lähimmän valtuutetun jätteenkäsittelylaitoksen, joka tarjoaa ilmaisen romutusautojen vastaanoton, ota yhteys jälleen-
myyjäämme, katso Internet-sivustomme tai soita numeroon 00800 2532 0000.

* Henkilöautot, joissa on enimmillään 9 istuinta ja joiden suurin sallittu paino on 3500kg.

TANKKAAMINEN (litraa)

MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO
1.4 Bensiini -1.4 Turbo Bensiini 1.3 JTDM -1.6 JTDM

litraa kg litraa kg

Moottorin öljypohja 2,75 2,4 4,3 3,8

Moottorin öljypohja
ja suodatin 2,9(*)/3,3(**) 2,6(*)/2,95(**) 4,6 4,0

(*) 1.4 Bensiini
(**)1.4 Turbo Bensiini

1.4 Bensiini -1.4 Turbo Bensiini - 1.3 JTDM - 1.6 JTDM

Polttoainesäiliön tilavuus 45

josta varalla 5 - 7

Bensiinimoottorisissa autoissa käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 95 R.O.N. (EN228-luokitus).
Dieselmoottorisissa autoissa käytä ainoastaan moottoriajoneuvoille tarkoitettua dieselpolttoainetta (EN590-luokitus).

Delta Motor Oy/Tekninen Palvelu 
Heikkiläntie 3

00210 HELSINKI



SUOMI

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi. ALFA ROMEO pidättää oikeudet
tässä kirjassa esitettyjen mallien ja versioiden muutoksille milloin tahansa teknisistä ja kaupallisista syistä.

Jos sinulla on aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä, ota yhteys Alfa-jälleenmyyjääsi.
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