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Arvoisa asiakas,

Onneksi olkoon hienosta valinnasta! Olet nyt uuden Fiat Croman omistaja.

Tämä ohjekirja auttaa sinua tutustumaan Fiat Cromasi ominaisuuksiin ja opastaa käyttämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Sinun tulisi lukea tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin lähdet ajamaan.

Näin saat hyödyllisiä ajamiseen liittyviä neuvoja ja tärkeitä turvavaroituksia, jotta saisit kaiken irti autosi teknisistä ominaisuuksista. 

Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota erilaisiin varoituksiin ja huomautuksiin, jotka on merkitty seuraavanlaisin tunnuksin:

turvavaroitus

käyttö- ja huoltovaroitus

ympäristövaroitus

Auton mukana toimitetaan myös:

❒ takuutodistus, joka sisältää takuuehdot

❒ huoltojen leimauskirja ja huolto-ohjelma

Turvallisia ja miellyttäviä ajokilometrejä!

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki Fiat Croma -malliversiot. Näin ollen moottoriin ja koriin liittyvissä asioissa
sinun on tarkasteltava oman autosi malliversioon liittyviä tietoja.

LUE NÄMÄ!

�
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TANKKAAMINEN

Bensiinimoottorit: tankkaa ainoastaan lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95.

Dieselmoottorit: tankkaa ainoastaan Euroopan EN590 -luokituksen mukaista dieselpolttoainetta.

Muiden polttoaineiden tai seosten käyttö saattaa rikkoa moottorin korjauskelvottomaksi ja siten aiheuttaa takuun rau-
keamisen.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Bensiinimoottorit: varmista, että seisontajarru on kytketty; siirrä vaihdevipu vapaalle (asennot P ja N automaatti-
vaihteistossa), paina kytkinpoljin (tai jarrupoljin automaattivaihteistossa) pohjaan painamatta kaasupoljinta, sitten kään-
nä virta-avain START-asentoon ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

Dieselmoottorit: varmista, että seisontajarru on kytketty; siirrä vaihdevipu vapaalle (asennot P ja N automaatti-
vaihteistossa), paina kytkinpoljin (tai jarrupoljin automaattivaihteistossa) pohjaan painamatta kaasupoljinta, sitten kään-
nä virta-avain ON-asentoon ja odota, että varoitusvalot Y ja m sammuvat. Käännä virta-avain START-asentoon
ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

LUONNOSTA HUOLEHTIMINEN

Auto on varustettu järjestelmällä, joka sallii jatkuvan päästöihin liittyvien osien valvonnan ottaakseen paremmin huo-
mioon ympäristölliset tekijät.

ÄLÄ PYSÄKÖI TULENARALLE PINNALLE

Normaalisti toimiessaan katalysaattorin lämpötila on hyvin korkea. Älä pysäköi autoa ruoholle, kuivien lehtien tai mui-
den helposti syttyvien materiaalien päälle: tulipalovaara!
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SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Jos auton hankinnan jälkeen aiot lisätä sähköisiä lisävarusteita (jotka vähitellen tyhjentävät akun), käänny Fiat-huollon
puoleen. Siellä lasketaan sähköjärjestelmän vaatima kuorma ja tarkastetaan, että sähköjärjestelmä kestää vaaditun li-
säkuormituksen.

CODE-kortti 

Säilytä CODE-korttia suojaisassa paikassa, älä autossa. 

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 

Auton oikea huoltaminen on keskeistä varmistettaessa, että auto pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa, säilyttää
turvallisuusominaisuudet ja ympäristöystävällisyytensä sekä ylläpitää alhaisia käyttökustannuksia mahdollisimman pit-
kään.

KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLTÄÄ...

...tietoja, vinkkejä ja tärkeitä varoituksia liittyen turvallisuuteen, oikeaan ajotapaan ja auton huoltoon.
Kiinnitä erityistä huomiota tunnuksiin " (turvavaroitus) # (ympäristövaroitus) ! (käyttö- ja huoltovaroitus).
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KOJELAUTA

Mittareiden ja varoitusvalojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella eri malliversioissa.

1. Sivutuuletussuulake - 2. Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 3. Mittaristo ja varoitusvalot - 4. Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja
takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 5. Keskituuletussuulakkeet - 6. Äänentoistojärjestelmä - 7. Etumatkustajan tur-
vatyyny - 8. Hansikaslokero - 9. Lämmityksen/ilmanvaihdon/ilmastointilaitteen säätimet - 10. Vaihdevipu - 11. Kuljettajan polviturva-
tyyny - 12. Kuljettajan turvatyyny - 13. Vakionopeudensäätimen vipu -14. Ohjausyksikön luukku - 15. Hallintanäppäimiä.

F0L0516m

kuva 1 

MITTARISTO 1.8 - 1.9 Multijet 8V -mallit
monitoiminäytöllä

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja
ylikuumenemisen varoitusvalo  

D Kierroslukumittari

E Monitoiminäyttö 

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

1.8 - 1.9 Multijet 8V -mallit
säädettävällä monitoiminäytöllä

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja
ylikuumenemisen varoitusvalo  

D Kierroslukumittari

E Säädettävä monitoiminäyttö 

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena 

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

F0L0504m

F0L0505m

kuva 2

1.8 moottorisissa malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 8000rpm asti.

1.8 moottorisissa malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 8000rpm asti.
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2.2 - 1.9 Multijet 16V -mallit - 2.4
Multijet 20V monitoiminäytöllä

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja
ylikuumenemisen varoitusvalo  

D Kierroslukumittari

E Monitoiminäyttö 

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

2.2 - 1.9 Multijet 16V - 2.4 Multijet
20V -mallit säädettävällä
monitoiminäytöllä 

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja
ylikuumenemisen varoitusvalo  

D Kierroslukumittari

E Säädettävä monitoiminäyttö 

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena 

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

F0L0507m

F0L0506m

kuva 3

Multijet-malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000rpm asti.

Multijet-malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000rpm asti.

TUNNUKSET

Joihinkin autosi osiin tai niiden viereen on
kiinnitetty erityisiä värillisiä tarroja. Nä-
mä tunnuksilla varustetut tarrat muistut-
tavat, että kyseiseen osaan on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota.

Konepellin alta löytyy yhteenveto kaikis-
ta autossa käytetyistä tunnuksista (kuva
4).

kuva 4 F0L0099m
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Avaimen sisällä olevat elekt-
roniset komponentit voivat
vaurioitua, jos avaimeen koh-
distetaan voimakkaita iskuja.

TOIMINTA

Jokaisella kerralla kun avain asetetaan vir-
talukkoon, Fiat CODE -järjestelmän oh-
jausyksikkö lähettää moottorin ohjausyk-
sikölle tunnistuskoodin, jolla käynnistyk-
senesto kytkeytyy pois päältä.

Koodi lähetetään ainoastaan, jos Fiat CO-
DE-järjestelmän ohjausyksikkö on tunnis-
tanut avaimen lähettämän koodin.

Jokaisella kerralla kun avain poistetaan, Fi-
at CODE-järjestelmä poistaa moottorin
elektronisen ohjausyksikön toiminnot käy-
töstä.

Jos koodia ei olla tunnistettu oikein, va-
roitusvalo Y (mikäli varusteena) syttyy
yhdessä aiheeseen liittyvän näytön viestin
kanssa (ks. luku ”Varoitusvalot ja viestit”).

Tässä tapauksessa avain tulee poistaa ja
asettaa uudelleen. Jos lukitus pysyy, ko-
koile uudelleen auton mukana toimitetul-
la vara-avaimella. Jos käynnistäminen on
tämänkin jälkeen mahdotonta, ota yhteys
Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Jokaisella avaimella on oma
koodinsa, joka on tallennettava järjestel-
män ohjainlaitteeseen. Tallentaaksesi uu-
sia avaimia (joita voi olla enimmillään kah-
deksan), ota yhteys Fiat-huoltoon.

FIAT CODE -
JÄRJESTELMÄ

Auto on varustettu moottorin käynnis-
tyksenestojärjestelmällä, joka lisää turval-
lisuutta murtoyrityksiä vastaan. Tämä jär-
jestelmä aktivoituu automaattisesti, kun
virta-avain poistetaan virtalukosta.

Jokaisen avainkotelon sisällä on elektroni-
nen laite. Kun moottori käynnistetään, lai-
te lähettää signaalia radiotaajuudella vir-
talukkoon asetetun antennin kautta. Vaih-
televa signaali, joka muuttuu jokaisen käyn-
nistyskerran jälkeen, toimii salasanana, jon-
ka avulla ohjausyksikkö tunnistaa avaimen
ja mahdollistaa moottorin käynnistämisen.

Jos varoitusvalo Y syttyy ajon
aikana:

❒ Järjestelmä suorittaa itsetestausta (esi-
merkiksi alijännitteen vuoksi). Tällöin
pysäytä auto, käännä virta-avain OFF-
asentoon ja sitten takaisin ON-asen-
toon: jos vikaa ei havaita, varoitusva-
lo Y ei syty.

❒ Jos varoitusvalo Y jatkaa palamista,
toista aikaisemmin ohjeistettu toimin-
ta jättäen avain OFF-asentoon noin
30 sekunnin ajaksi. Jos toiminta ei pa-
laudu, käänny Fiat-huollon puoleen.

AVAIMET

CODE-KORTTI (kuva 5) 

Auton mukana toimitetaan kaksi avainta
sekä CODE-kortti, joka sisältää seuraavat
tiedot:

❒ elektronisen koodin A. 

❒ mekaanisen avainkoodin B, jolla voi-
daan tilata vara-avain Fiat-huollosta.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan jätä avainta kuu-
maan auringonpaisteeseen; sen elektro-
niikka voi vahingoittua.

kuva 5 F0L0002m

Jos joskus myyt autosi, muis-
ta luovuttaa CODE-kortti ja
kaikki avaimet uudelle omis-
tajalle.
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AVAIN KAUKO-OHJAUKSELLA
(kuva 6) 

Tämän avaimen avulla hallitaan virtalukon
toimintaa.

Näppäintä Ë käytetään ovien ja takaluukun
lukkojen kauko-ohjattuun avaamiseen se-
kä murtohälyttimen (mikäli varusteena)
kauko-ohjattuun poiskytkemiseen.

Näppäintä Á  käytetään ovien ja takaluu-
kun kauko-ohjattuun lukitsemiseen sekä
murtohälyttimen (mikäli varusteena) kau-
ko-ohjattuun kytkemiseen.

Näppäintä R käytetään takaluukun kau-
ko-ohjattuun avaamiseen.

Kun ovien lukot avataan, matkustamon va-
lot syttyvät ajastetusti.

kuva 6 F0L0100m

Ovien ja takaluukun avaaminen

Paina lyhyesti näppäintä Ë avataksesi ovi-
en, takaluukun ja polttoainekorkin luki-
tuksen sekä kytkeäksesi samanaikaisesti
murtohälyttimen (mikäli varusteena) pois
päältä. Matkustamon kattovalot syttyvät
ajastetusti ja suuntavilkut vilkkuvat kah-
desti.

Paina näppäintä Ë yli 2 sekuntia avatakse-
si ikkunat.

Ovien lukot avautuvat automaattisesti, jos
polttoaineen hätäkatkaisintoiminto kyt-
keytyy.

Näytön asetusvalikon (ks. kappale "Moni-
toiminäyttö") kautta voidaan asettaa toi-
minto, jonka avulla järjestelmä avaa aino-
astaan kuljettajan oven lukituksen, kun
näppäintä Ë painetaan. Tällöin muut ovet
avataan, kun näppäintä Ë painetaan nope-
asti kahteen kertaan.

TÄRKEÄÄ! Jos kauko-ohjain ei toimi oi-
kein, hätäavaaminen voidaan kuitenkin
suorittaa käyttämällä kauko-ohjaimen si-
sällä olevaa metalliavainta (ks. "hätäavaa-
minen käyttämällä avaimen metalliosaa").

Ovien ja takaluukun lukitseminen

Paina lyhyesti näppäintä Á lukitaksesi ovi-
en, takaluukun ja polttoainekorkin lukot
sekä kytkeäksesi samanaikaisesti murto -
hälyttimen (mikäli varusteena) päälle. Mat-
kustamon kattovalot sammuvat ja suunta-
vilkut vilkkuvat kerran.

Paina näppäintä Á yli 2 sekuntia sulkeak-
sesi ikkunat. Jos näppäintä painetaan no-
peasti kaksi kertaa, turvalukitustoiminto
kytkeytyy (ks. kappale ”Turvalukitustoi-
minto”).

TÄRKEÄÄ! Jos kauko-ohjain ei toimi oi-
kein, auton ovet voidaan silti lukita seu-
raamalla kappaleessa ”Lukitseminen hätä-
tilanteessa” esitettyjä ohjeita.

Käytetyt paristot ovat ympä-
ristölle haitallisia. Ne tulee
hävittää lain määräysten mu-
kaisesti erityisiin keräyssäili-

öihin tai toimittaa Fiat-huoltoon, jossa
huolehditaan niiden hävittämisestä.

Takaluukun avaaminen kauko-
ohjaimella

Paina näppäintä R avataksesi takaluukun
kauko-ohjauksella, vaikka murtohälytin
(mikäli varusteena) olisi kytkettynä.

Takaluukun avaamisen yhteydessä suunta-
vilkut vilkkuvat kahdesti; sulkemisen yh-
teydessä sen sijaan kerran (ainoastaan jos
murtohälytin on päällä).

Jos murtohälytin on kytkettynä, kun taka-
luukku avataan, murtohälytinjärjestelmä
kytkee automaattisesti äänitunnistimen ja
takaluukun suojatunnistimet pois päältä.

Kun takaluukku suljetaan uudelleen, tun-
nistimet palaavat toimintaan.

TÄRKEÄÄ! Jos kauko-ohjain ei toimi oi-
kein, takaluukun avaaminen on kuitenkin
mahdollista tavaratilan sisällä olevan lukon
mekaanisen vivun avulla (ks. kappale ”Ta-
varatila” tässä luvussa).

Ovien lukitusnäppäimen LED-
valon viestit (kuva 7)

Kun ovet lukitaan, led-valo A syttyy noin
3 sekunniksi, jonka jälkeen se alkaa vilkkua.

Kun ovet lukitaan ja yksi tai useampi ovis-
ta (tai takaluukku) ei ole sulkeutunut kun-
nolla, led-valo ja suuntavilkut alkavat vilk-
kua nopeasti.

Kauko-ohjaimen pariston
vaihtaminen (kuva 8)

Vaihtaaksesi pariston, toimi seuraavasti:

❒ Siirrä vipu A sivuun ja poista metal-
liosa B.

❒ Poista paristokotelo C käyttämällä me-
talliosaa. Irrota paristo D ja vaihda se
varmistaen, että uusi paristo asettuu
oikein.

❒ Aseta paristokotelo C paikoilleen ja
kiinnitä metalliosa B avaimen sisään.

Uuden kauko-ohjaimen
hankkiminen

Järjestelmä kykenee tunnistamaan jopa 8
kauko-ohjaimella varustettua avainta. Jos
autoon tarvitaan jostain syystä uusi kauko-
ohjaimella varustettu avain, käänny Fiat-
huollon puoleen. Ota mukaasi CODE-
kortti, avaimet, henkilötodistus ja auton
rekisteriote.

kuva 7 F0L00382m kuva 8 F0L0101m
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SULKEMINEN
HÄTÄTILANTEESSA (kuva 11)

Lukitaksesi oven, jos kauko-ohjain ei toi-
mi oikein, toimi seuraavasti:

❒ Aseta metalliosa ovessa olevaan uraan
C ja käännä sitä nuolen osoittamaan
suuntaan (esitetty kuvassa).

TÄRKEÄÄ! Ennen oven hätälukituksen
suorittamista tarkasta, että tavaratilan it-
senäinen lukitustoiminto on kytketty pois
päältä monitoiminäytön asetusvalikosta
(ks. kappale ”Monitoiminäyttö").

HÄTÄAVAAMINEN
KÄYTTÄMÄLLÄ AVAIMEN
METALLIOSAA

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein (esim. pa-
risto loppunut), voidaan kuitenkin käyt-
tää kauko-ohjaimen sisällä olevaa metallis-
ta avainosaa.

Metalliosaa voidaan käyttää kuljettajan
oven lukkoon (lukko sijaitsee ulkopuolisen
ovikahvan alla, kuva 9).

Käyttääksesi kauko-ohjaimen sisällä olevaa
metalliosaa, toimi seuraavasti (kuva 10):

❒ Siirrä vipu A sivuun ja poista saman-
aikaisesti metalliosa B.

kuva 9 F0L0103m kuva 10 F0L0102m kuva 11 F0L0205m

Metalliosa toimii kuljettajan ovessa.

Suorittaaksesi hätäavaamisen, toimi seu-
raavasti:

❒ Nosta kahvaa, aseta metalliosa luk-
koon ja käännä sitä vastapäivään.

❒ Poista avain ja laske vipu.

❒ Vedä kahvasta ja avaa ovi.

MURTOHÄLYTIN
(mikäli varusteena)

MURTOHÄLYTTIMEN
AKTIVOITUMINEN

Hälytin aktivoituu seuraavissa tapauksissa:

❒ Oven, konepellin tai takaluukun luva-
ton avaaminen (piirisuojaus).

❒ Moottorin käynnistysyritys tunnista-
mattomalla avaimella.

❒ Akkukaapelin katkaiseminen.

❒ Matkustamossa liikehdintää (äänival-
vonta).

❒ Auton epätavallista nostamis-
ta/kallistumista. 

Riippuen markkina-alueesta, murtohälyt-
timen kytkeytyminen aiheuttaa sireenin ja
suuntavilkkujen asettumisen toimintaan
(noin 26 sekunniksi). Toimintatapa ja toi-
mintajaksojen määrä vaihtelee riippuen au-
ton markkina-alueesta.

Toimintajaksojen enimmäismäärä on kui-
tenkin rajoitettu.

Äänivalvonta ja nostotunnistimet voidaan
poistaa käytöstä käyttämällä etukattovalon
säätimiä (ks. kappaleet "Äänenvoimakkuu-
teen perustuvat tunnistimet" ja "Nosto-
tunnistimet" seuraavilla sivuilla).

TÄRKEÄÄ! Moottorin käynnistyksenes-
tolaitteen toiminnan turvaa Fiat CODE -
järjestelmä, joka kytkeytyy automaattises-
ti, kun virta-avain poistetaan.

MURTOHÄLYTTIMEN
ASETTAMINEN TOIMINTAAN
(kuva 12)

Kun ovet, konepelti ja takaluukku ovat sul-
jettu ja virta-avain OFF-asennossa tai pois-
tettuna, osoita kauko-ohjainavainta auton
suuntaan ja paina sitten näppäintä Á ja va-
pauta.

Joissain malleissa järjestelmä antaa merk-
kiäänen, kun ovet lukitaan.

Ennen hälyttimen kytkeytymistä toimin-
taan edeltää itsetestaus. Jos vika havaitaan,
järjestelmä antaa pidemmän varoitus-
merkkiäänen ja näyttää aiheeseen liittyvän
viestin näytöllä (ks. luku ”Varoitusvalot ja
viestit”). 

Tässä tapauksessa kytke hälytinjärjestelmä
pois päältä painamalla näppäintä Ë, tar-
kasta, että ovet, konepelti ja takaluukku
ovat sulkeutuneet kunnolla ja kytke sitten
järjestelmä uudelleen päälle painamalla
näppäintä Á.

kuva 12 F0L0100m

Jos ovet, konepelti ja takaluukku ovat sul-
keutuneet kunnolla, mutta varoitusääni-
merkki toistuu, järjestelmän itsetestaus on
havainnut järjestelmän toimintahäiriön.
Tällöin on välttämätöntä ottaa yhteys Fi-
at-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Oven käyttäminen avaimen
metalliosalla ei kytke murtohälytintä pääl-
le.

TÄRKEÄÄ! Hälytin on valmistettu eri
kohdemaiden lakimääräysten ja -säädös-
ten mukaisesti.
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MURTOHÄLYTTIMEN
ASETTAMINEN POIS
TOIMINNASTA (kuva 12)

Paina kauko-ohjainavaimen näppäintä Ë. 

Järjestelmä reagoi seuraavasti (poislukien
joidenkin markkina-alueiden mallit):

❒ Suuntavilkut vilkkuvat lyhyesti kahdes-
ti.

❒ Kuuluu kaksi lyhyttä merkkiääntä.

❒ Ovien lukot aukeavat.

TÄRKEÄÄ! Oven käyttäminen avaimen
metalliosalla ei kytke murtohälytintä pääl-
le.

Kytkeäksesi murtohälyttimen pois päältä,
käännä virta-avain ON-asentoon.

kuva 13 F0L0171m

ÄÄNENVOIMAKKUUTEEN
PERUSTUVAT TUNNISTIMET

Äänenvoimakkuustunnistimet sijaitsevat
matkustamon etukattovaloyksikön sisäl-
lä. Varmistaaksesi, että äänenvoimakkuus-
tunnistimet toimivat oikein tarkasta ovien,
takaluukun, konepellin, ikkunoiden ja au-
rinkokaton (mikäli varusteena) sulkeutu-
minen.

Äänenvoimakkuustunnistimien
kytkeminen pois päältä

Jos murtohälytin halutaan kytkeä päälle,
kun autossa on matkustajia tai eläimiä, pai-
na etukattovaloyksikön näppäintä A (ku-
va 13) kytkeäksesi äänenvoimakkuustun-
nistimen pois päältä.

Poiskytkentä on välttämätöntä myös, jos
matkustamossa on erillinen lisälämmitin,
joka voidaan kytkeä päälle kauko-ohjai-
mella.

kuva 14 F0L0172m

NOSTOTUNNISTIN

Nostotunnistin havaitsee minkä tahansa
auton epätavallisen noston/kallistuksen, jo-
pa pienimuotoisen (esim. pyörän irrotu-
syrityksen).

Tunnistin kykenee havaitsemaan pienim-
mänkin sivusuuntaisen kulman muutoksen
niin pituus- kuin poikittaissuunnassa. Sivu-
suuntaisia kulmien muutoksia, jotka ta-
pahtuvat hitaammin kuin 0.5°/min (esim.
hidas renkaan tyhjeneminen) ei huomioi-
da.

Nostotunnistimen kytkeminen
pois päältä 

Kytkeäksesi nostotunnistimen pois päältä
(esimerkiksi hinattaessa autoa hälyttimen
ollessa kytkettynä), paina etukattovaloyk-
sikön näppäintä B (kuva 14). Tunnistin
pysyy pois päältä niin kauan, kunnes ovet
avataan keskuslukituksella uudelleen.

Kun turvalukitustoiminto on
kytketty, ovia ei voida avata

matkustamon kautta millään tavalla.
Tämän vuoksi on varmistettava, et-
tä auton sisälle ei jää ketään. 

ILMOITUKSET
MURTAUTUMISYRITYKSISTÄ

Mikä tahansa murtautumisyritys osoitetaan
mittariston varoitusvalon Y syttymisel-
lä (mikäli varusteena) yhdessä aiheeseen
liittyvän näytön viestin kanssa (ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit”).

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN
POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Poistaaksesi hälytysjärjestelmän kokonaan
käytöstä (esim. auton pitkän toimetto-
muuden ajaksi), yksinkertaisesti lukitse au-
to käyttämällä hätälukitusta.

TÄRKEÄÄ! Poistaaksesi hälyttimen käy-
töstä, kun kauko-ohjaimen paristo on lop-
punut tai järjestelmässä on toimintahäiriö,
aseta avain virtalukkoon ja käännä se ON-
asentoon.

TURVALUKITUS -
TOIMINTO
(mikäli varusteena)

Tämä turvalaite estää seuraavien osien
käytön: 

❒ Ovien sisäkahvat.

❒ Näppäimet A ja B (kuva 15) ovien
lukkojen avaamiseen/lukitsemiseen.

Täten estetään ovien avaaminen matkus-
tamon puolelta murtoyrityksessä (esim. ik-
kunan rikkoutuminen).

Turvalukitustoiminto takaa parhaan suo-
jan luvatonta pääsyä matkustamoon vas-
taan. Tämän vuoksi se tulisi kytkeä päälle
jokaisella kerralla, kun auto pysäköidään
tai jätetään valvomattomaksi.

kuva 15 F0L0003m

VAROITUS

Jos kauko-ohjaimella varus-
tetun avaimen paristo on

kulunut loppuun, turvalukitustoi-
minto voidaan kytkeä päälle ainoas-
taan asettamalla avaimen metallio-
sa kuljettajan oven lukkoon aikai-
semmin esitetyllä tavalla: tällöin tur-
valukitustoiminto on kytketty aino-
astaan takaoviin.

VAROITUS
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Toiminnon kytkeminen (kuva 16)

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pääl-
le kaikissa ovissa seuraavissa tapauksissa:

❒ Kauko-ohjainavaimen näppäintä Á pai-
netaan kaksi kertaa. 

kuva 16 F0L0100m

Toiminnon poiskytkeminen

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä kaikissa ovissa seuraavissa tapauk-
sissa:

❒ Kun ovien lukot avataan kauko-ohjai-
mella.

❒ Kun ainoastaan kuljettajan oven luk-
ko avataan kauko-ohjaimella.

❒ Kun virta-avain käännetään ON-asen-
toon.

Toiminnon kytkeytyminen ilmaistaan suun-
tavilkkujen kolminkertaisella väläytyksellä
sekä kuljettajan ovipaneelin led-valon vilk-
kumisella (ks. seuraavan sivun taulukko).

Jos yksi ovista ei ole sulkeutunut kunnol-
la, turvalukitustoiminto ei kytkeydy pääl-
le. Tällöin estetään tilanne, jossa avonai-
sesta ovesta sisään astuva henkilö jäisi
loukkuun matkustamon sisälle, kun hän
sulkee oven.

Avaimien tai niiden hätätilanteessa käytettävien metallisten avainosien päätoiminnot ovat seuraavat:

Avain kauko-ohjai- 
mella

Hätätilanteessa
käytettävä avaimen
metalliosa

Suuntavilkkujen
vilkkuminen (ainoas-
taan käytettäessä
kauko-ohjainta)

Ovien lukitusnäp-
päimen LED-valo

TÄRKEÄÄ! Hätätilanteessa käytettävä avaimen metalliosa avaa ainoastaan käytettävän oven.

TÄRKEÄÄ! Ikkunoiden avaustoimintoa ennen ovien lukitukset aukeavat. Vastaavasti ikkunoita suljettaessa kauko-ohjauksella ovet
lukittuvat.

Ovien ja poltto-
ainekorkin luki-

tuksen avaus

Paina lyhyesti näp-
päintä Ë

Käännä avainta
vastapäivään (kul-
jettajan ovessa)

Vilkkuu 2 kertaa

Led-valon vilkku-
minen loppuu

Ovien ja poltto-
ainekorkin lukit-

seminen

Paina lyhyesti näp-
päintä Á

Käännä avainta
myötäpäivään
(kuljettajan ovessa)

Vilkkuu kerran

Kytkeytyy päälle
noin 3 sekunniksi,
jonka jälkeen alkaa
vilkkua

Ikkunoiden
avaus

Jatkuva (yli 2 se-
kuntia) näppäimen
Ë painaminen

–

Vilkkuu 2 kertaa

Led-valon vilkku-
minen loppuu

Ikkunoiden
sulkeminen

Jatkuva (yli 2 se-
kuntia) näppäimen
Á painaminen

–

Vilkkuu kerran

Led-valo vilkkuu

Turvalukitus -
toiminto (mikäli

varusteena)

Näppäimen Á pai-
naminen kaksi ker-
taa

–

Vilkkuu 3 kertaa

Vilkkuu kahdesti,
jonka jälkeen led-
valo jatkaa vilkku-
mista

Takaluukun
avaaminen

Paina näppäintä
R

–

Vilkkuu 2 kertaa

–
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VIRTALUKKO

Avaimella on 3 erilaista asentoa (kuva
17):

❒ OFF: Moottori sammutettu, avain voi-
daan poistaa, ohjauspyörän lukko kyt-
keytynyt. Jotkut sähkölaitteet (esim.
äänentoistojärjestelmä, sähköiset ik-
kunannostimet...) saattavat toimia.

❒ ON: ajoasento. Kaikki sähkölaitteet
toimivat.

❒ START: moottorin käynnistys.

Virtalukko on varustettu elektronisella
turvajärjestelmällä, joka ennen käynnistä-
mistä uudelleen palauttaa virta-avaimen ta-
kaisin OFF-asentoon, mikäli moottori ei
käynnistynyt.

kuva17 F0L0004m

Jos virtalukkoa on käytetty
asiattomasti (esim. murto-

yritys), tarkastuta se Fiat-huollossa
mahdollisimman pikaisesti.

VAROITUS

Autosta poistuessasi muista
aina ottaa avain mukaasi

välttääksesi toimintojen kytkeytymi-
sen vahingossa. Muista kytkeä sei-
sontajarru, ja jos auto pysäköidään
ylämäkeen, kytke myös ykkösvaihde.
Vastaavasti jos auto on pysäköity ala-
mäkeen, kytke peruutusvaihde (asen-
to P automaattivaihteistoissa). Älä
koskaan jätä lapsia autoon yksin il-
man valvontaa. 

VAROITUS

OHJAUSPYÖRÄN LUKITUS

Kytkeminen

Ohjauspyörän lukitus kytkeytyy 5 sekun-
nin jälkeen, kun avain poistetaan virtalu-
kosta (moottori sammunut).

Avaaminen

Ohjauspyörän lukitus poistuu käytöstä,
kun avain asetetaan virtalukkoon.

TÄRKEÄÄ! Moottorin sammuttaminen
auton yhä liikkuessa ei kytke ohjauspyörän
lukitusta. Monitoiminäytöllä näkyy aihee-
seen liittyvä viesti (ks. luku ”Varoitusva-
lot ja viestit”).

TÄRKEÄÄ! Jos virran kytkemisen ja/tai
moottorin käynnistämisen jälkeen näytöl-
lä näkyy viesti "Check vehicle protection
system”, liikuta ohjauspyörää edestakaisin
helpottaaksesi ohjauspyörän lukituksen au-
keamista. Tämän viestin näkyminen ei tar-
koita ohjauspyörän lukituksen toiminnan
heikentymistä.

TÄRKEÄÄ! Kun ajoneuvo on liikkeessä,
elektronisen avaimen on oltava virtalu-
kossa. Tällä varmistetaan, että ohjauspyö-
rän lukitus on varmasti kytketty pois pääl-
tä ajoneuvoa käsiteltäessä (esim. kun ajo-
neuvoa hinataan).

Kun moottori käy joutokäynnillä, kierros-
lukumittari saattaa näyttää pieniä tai äkil-
lisiä kasvuja käyntinopeudessa.

Tämä on täysin normaalia, sillä tätä tapah-
tuu normaalitoiminnassa, kuten ilmastoin-
tilaitetta tai tuuletinta kytkettäessä. Erityi-
sesti hitaat muutokset moottorin käynti-
nopeudessa merkitsevät akun varaustilan
tehostamista.

MITTARIT

KIERROSLUKUMITTARI
(kuva 18)

Kierroslukumittari näyttää moottorin
käyntinopeuden.

Kierroslukumittarin asteikko saattaa vaih-
della eri malliversioissa.

TÄRKEÄÄ! Polttoaineensyötön elekt-
roninen ohjausjärjestelmä katkaisee polt-
toaineensyöttöä vähitellen, kun moottori
alkaa käymään liian suurella kierrosno-
peudella aiheuttaen moottorin tehon ale-
nemista.

Kaikki ohjauspyörään tai
ohjauspylvääseen tehtävät

jälkiasennukset, jotka voivat heiken-
tää auton suorituskykyä tai turvalli-
suutta, sekä evätä takuun voimas-
saolon (esim. varkaudenestojärjestel-
män asennukset) ovat ehdottomasti
kiellettyjä.

VAROITUS

kuva 18 F0L0512m



11

Jos osoitin saavuttaa punaisen
alueen, sammuta moottori vä-
littömästi ja ota yhteys Fiat-
huoltoon.

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTEEN
LÄMPÖMITTARI (kuva 20)  

Varoitusvalon B syttyminen tarkoittaa, et-
tä jäähdytysnesteen lämpötila on liian kor-
kea. Tällöin sammuta moottori ja ota yh-
teys Fiat-huoltoon.

Tämä mittari näyttää moottorin jäähdy-
tysnesteen lämpötilan ja se alkaa toimia,
kun nesteen lämpötila ylittää noin 50°C.

Normaalikäytössä osoitin saattaa liikkua
asteikon eri alueilla riippuen käyttöoloista
ja moottorin jäähdytyksen olosuhteista.

POLTTOAINEMITTARI (kuva 19)

Tämä mittari näyttää, kuinka paljon polt-
toainetta on jäljellä polttoainesäiliössä.

Polttoaineen varoitusvalo A syttyy, kun
säiliössä on jäljellä noin 7-9 litraa poltto-
ainetta.

E - säiliö tyhjä.

F - säiliö täynnä (ks. kappaleessa ”Huol-
toasemalla" esitetyt huomautukset).

Älä aja autolla polttoainesäiliö lähes tyh-
jänä: katkokset polttoaineensyötössä saat-
tavat vaurioittaa katalysaattoria.

TÄRKEÄÄ! Jos osoitin asettuu asteikon
alaosaan (alhainen lämpötila) yhdessä va-
roitusvalon B palaessa, on kyseessä jär-
jestelmän toimintahäiriö. Ota yhteys Fi-
at-huollon puoleen järjestelmän tarkas-
tuttamiseksi.

NOPEUSMITTARI (kuva 21)

Tämä mittari näyttää auton nopeuden.

Nopeusmittarin asteikko saattaa vaihdella
eri malliversioissa.

kuva 19 F0L0513m kuva 20 F0L0514m kuva 21

km/h

F0L0515m

MONITOIMINÄYTTÖ 
(mikäli varusteena)
Ajoneuvossa saattaa olla varusteena mo-
nitoiminäyttö, joka aikaisemmista asetuk-
sista riippuen antaa käyttäjälle hyödyllistä
tietoa ajon aikana
VAKIONÄYTTÖ (kuva 22)
Vakionäyttö näyttää seuraavat tiedot:
A Päivämäärä.

B Matkamittari (ajetut kilometrit tai mai-
lit).

C Kello.

D Ulkoilman lämpötila.

E Ajovalojen korkeusasema (ainoastaan
lähivalojen ollessa kytkettynä).

HUOM! Kun etuovi avataan, näyttö kyt-
keytyy päälle ja näyttää hetken aikaa kel-
lon ja ajetun matkan joko kilometreinä tai
maileina.

KÄYTTÖNÄPPÄIMET (kuva 23)

+ Näppäimen painallus selaa valikkoa
eteenpäin tai kasvattaa näytöllä näkyvää ar-
voa.

MODE Paina lyhyesti tuodaksesi esiin
valikon ja/tai siirtyäksesi seu-
raavaan ruutuun tai vahvistaak-
sesi haluamasi valikon valinnan.

Pidä pitkään painettuna pala-
taksesi takaisin vakionäyttöön.

– Näppäimen painallus selaa valikkoa
taaksepäin tai vähentää näytöllä näkyvää
arvoa.

HUOM! Näppäimet + ja – aktivoivat eri
toimintoja seuraavien tilanteiden mukaan:

Matkustamon valaistuksen säätämi-
nen
– säätääksesi mittariston, äänentoistojär-
jestelmän ja automaattisen ilmastointilait-
teen näytön kirkkautta, kun vakionäyttö
on aktiivinen.

Asetusvalikko
– selaa valikkoa eteen- tai taaksepäin.
– kasvata tai vähennä valittua arvoa.

F0L0029mkuva 23kuva 22 F0L0071m



12

ASETUSVALIKKO (kuva 24)

Valikko koostuu useista toiminnoista, jot-
ka on järjestetty kehämuodostelmaan ja
joita voidaan selata näppäimillä + ja – ja
säätää seuraavissa kappaleissa esitettyjen
ohjeiden mukaisesti.

Asetusvalikko voidaan avata painamalla ly-
hyesti näppäintä MODE, ainoastaan kun
auton virta on kytketty päälle (kun virta on
pois päältä, käytössä on rajoitettu valikko).

Valikkoa voidaan selata näppäimien + ja
– lyhyillä painalluksilla.

Eri toimintojen käsittelytilat eroavat toi-
sistaan valitun toiminnon ominaisuuksien
mukaan.

HUOM! Jos auto on varustettu radiona-
vigointijärjestelmällä, ainoat toiminnot, joi-
ta voidaan säätää/asettaa mittariston näy-
tön kautta ovat seuraavia: nopeusvaroitin
(”Speed limit”), automaattinen valotun-
nistin (“Automatic headlight daylight sen-
sor”) ja turvavyönmuistutin - S.B.R. (Seat
Belt Reminder) (mikäli varusteena). Muut
toiminnot näytetään ja ovat säädettävissä
radionavigointijärjestelmän näytön kautta.

Valikon vaihtoehdon valitseminen

– Paina lyhyesti näppäintä MODE valitak-
sesi säädettävän toiminnon valikosta.

– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painal-
luksin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MODE-näppäintä lyhyesti tallen-
taaksesi uuden asetuksen ja palataksesi
aiemmin valittuun valikon vaihtoehtoon.

Päivämäärän (”Date”) ja kellonajan (”Set
Clock”) säätäminen

– Paina lyhyesti näppäintä MODE valitak-
sesi ensimmäisen muutettavan arvon
(esim. tunnit (hours) / minuutit (minutes)
tai vuosi (year) / kuukausi (month) / päivä
(day)).

– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painal-
luksin säätääksesi uuden asetuksen.

–Paina lyhyesti näppäintä MODE tallen-
taaksesi uuden asetuksen ja siirtyäksesi
seuraavaan asetusvalikon vaihtoehtoon.
Jos tämä on viimeinen, palaat takaisin pää-
valikon aikaisemmin valittuun vaihtoeh-
toon.

Paina näppäintä MODE pitkään:

– Poistuaksesi asetusvalikosta ja tallen-
taaksesi ainoastaan käyttäjän tallentamat
asetukset (ja vahvistamat MODE-näppäi-
men lyhyestä painalluksesta).

Asetusvalikon näyttö on ajastettu. Jos ase-
tusvalikosta poistutaan ajastuksen päätty-
misen johdosta, ainoastaan käyttäjän tal-
lentamat (ja vahvistamat MODE-näppäi-
men lyhyestä painalluksesta) asetukset tal-
lennetaan.

Päivä

Vuosi

paina
lyhyesti
MODE
näppäintä 

Kuukausi

Saksa

Portugali

Englanti

Espanja

Ranska

Italia

Alankomaat

Puola

Esimerkki:

TURVAVYÖN-
MUISTUTIN

SPEED BEEP

VALOTUNNISTIN

ASETA AIKA ASETA
PÄIVÄMÄÄRÄ

NÄYTÖN
AUDIOTIEDOT

AVAINTOIMINTO

OVIEN AUTOMAATTINEN LUKITUS

YKSIKÖT

KIELI

ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS

NÄPPÄINÄÄNEN
VOIMAKKUUS

POISTU VALIKOSTA

HUOLTO

OSAMATKAMIT-
TARIN B TIEDOT

kuva 24

Esimerkki:

paina
lyhyesti
MODE
näppäintä 

Paina lyhyesti näppäintä MODE aloittaaksesi selaamaan
vakionäytöltä. Selataksesi valikkoa, käytä näppäimiä + ja
–. HUOM! Turvallisuussyistä auton liikkuessa on mah-
dollista käyttää ainoastaan rajoitettua valikkoa (nopeus-
varoittimen asettaminen). Kun auto on paikallaan, täy-
dellinen valikko on mahdollistettu. Connect Nav+ jär-
jestelmällä varustetuissa autoissa voidaan navigointinäy-
tön kautta tarkastella monia toimintoja.

F0L1195g

Turkki

Brasilia

MATKUSTAJAN TURVATYYNY

TAKASIVUTURVATYYNYT

VALIKKO
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SÄÄDETTÄVÄ
MONITOIMINÄYTTÖ
(mikäli varusteena)
Auto voi olla varustettu säädettävällä mo-
nitoiminäytöllä, joka asetuksista riippuen
näyttää tarpeellista tietoa ajon aikana.
VAKIONÄYTTÖ (kuva 25)
Vakionäyttö näyttää seuraavat tiedot:
A Kellonaika
B Päivämäärä.
C Matkamittari (näyttää ajetun matkan

kilometreinä tai maileina).
D Ajoneuvon tilan tai olosuhteiden il-

moitukset (esim. ovi auki tai jään esiin-
tymistä tiellä jne.)

E Ajovalojen korkeus (ainoastaan lähi-
valojen ollessa kytkettynä).

F Ulkoilman lämpötila.
HUOM! Kun etuovi avataan, näyttö kyt-
keytyy päälle ja näyttää hetken aikaa kel-
lon ja ajetun matkan joko kilometreinä tai
maileina.

KÄYTTÖNÄPPÄIMET (kuva 26)

+ Näppäimen painallus selaa valikkoa
eteenpäin tai kasvattaa näytöllä näkyvää ar-
voa.

MODE Paina lyhyesti tuodaksesi esiin
valikon ja/tai siirtyäksesi seuraavaan ruu-
tuun tai vahvistaaksesi haluamasi valikon
valinnan.

Pidä pitkään painettuna palataksesi takai-
sin vakionäyttöön.

– Näppäimen painallus selaa valikkoa
taaksepäin tai vähentää näytöllä näkyvää
arvoa.

HUOM! Näppäimet + ja – aktivoivat eri
toimintoja seuraavien tilanteiden mukaan: 

– säätääksesi mittariston, äänentoistojär-
jestelmän ja automaattisen ilmastointi-
laitteen näytön kirkkautta, kun vakio-
näyttö on aktiivinen.

– selaa valikkoa eteen- tai taaksepäin.

– kasvata tai vähennä valittua arvoa.

F0L0029mkuva 26kuva 25

E
F

D C

A B

F0L0518m

ASETUSVALIKKO (kuva 27)

Valikko koostuu useista toiminnoista, jot-
ka on järjestetty kehämuodostelmaan ja
joita voidaan selata näppäimillä + ja – ja
säätää alla olevissa kappaleissa esitettyjen
ohjeiden mukaisesti. Joidenkin vaihtoeh-
tojen (Ajan asetus (Set time) ja Yksiköt
(Units)) alla on alavalikko.

Asetusvalikko voidaan kytkeä päälle pai-
namalla lyhyesti näppäintä MODE.

Valikkoa voidaan selata näppäimien + ja
– lyhyillä painalluksilla. Eri toimintojen kä-
sittelytilat eroavat toisistaan valitun toi-
minnon ominaisuuksien mukaan.

Jos auto on varustettu Connect Nav+ -jär-
jestelmällä, ainoat toiminnot, joita voidaan
säätää/asettaa mittariston näytön kautta
ovat seuraavia: kirkkaus “Dimmer”, no-
peusvaroitin “Speed Beep”, valotunnisti-
met ”Headl. sensor” (mikäli varusteena),
turvavyönmuistutin “Belt buzzer” ja mat-
kustajan turvatyynyn poiskytkentä “Pas-
senger bag”. Muut toiminnot näytetään ja
ovat säädettävissä Connect Nav+ -järjes-
telmän näytön kautta.

Valinta toiminnolle, jolla ei ole alavalikkoa:

– Paina lyhyesti näppäintä MODE valitak-
sesi säädettävän toiminnon valikosta.

– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painal-
luksin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MODE-näppäintä lyhyesti tallen-
taaksesi uuden asetuksen ja palataksesi
aiemmin valittuun valikon vaihtoehtoon.

Valinta päävalikon toiminnolle, jolla on ala-
valikko:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä näyt-
tääksesi ensimmäisen alavalikon vaihtoeh-
don.

– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painal-
luksin selataksesi alavalikon kaikkia vaih-
toehtoja.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä vali-
taksesi näytetyn alavalikon vaihtoehdon ja
avataksesi kyseisen toiminnon asetusvali-
kon.

– Käytä näppäimiä + tai – lyhyin painal-
luksin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MODE-näppäintä lyhyesti tallen-
taaksesi uuden asetuksen ja palataksesi
aiemmin valittuun alavalikon vaihtoehtoon.
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Päivä

Vuosi Kuukausi
Englanti

Portugali

Espanja

Ranska

Saksa

Italia

TURVAVYÖNMUISTUTIN

OSAMATKAMITTARIN B TIEDOT

ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ

RADION AUDIOTIEDOT

AVAINTOIMINTO
AUTOMAATTINEN
OVIEN LUKITUS

YKSIKÖT

KIELI

ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS

NÄPPÄINÄÄNEN VOIMAKKUUS

HUOLTO

Paina lyhyesti näppäintä MODE aloittaaksesi selaamaan vakio-
näytöltä. Selataksesi valikkoa, käytä näppäimiä + ja –. HUOM!
Turvallisuussyistä auton liikkuessa on mahdollista käyttää ai-
noastaan rajoitettua valikkoa (nopeusvaroittimen ”Speed Beep”
ja kirkkauden ”Dimmer” säätäminen). Kun auto on paikallaan,
täydellinen valikko on mahdollistettu. Connect Nav+ järjestel-
mällä varustetuissa autoissa voidaan navigointinäytön kautta tar-
kastella monia toimintoja.

Esimerkki:

kuva 27

F0L4023g

ASETA AIKA

VALOTUNNISTIN

NOPEUSVAROITIN

POISTU VALIKOSTA

Alankomaat

MATKUSTAJAN TURVATYYNY

Turkki

Brasilia

paina lyhyesti
MODE-näp-
päintä

paina lyhyesti
MODE-näp-
päintä

TAKASIVUTURVATYYNYT

VALIKKO

HUOM! Asetus voidaan valita väliltä 30-
250 km/h tai 20-155 mph riippuen aikai-
semmin asetetusta yksiköstä (ks. myö-
hemmin esitetty kappale ”Matkayksikkö”).
Jokainen näppäimen +/– painaminen li-
sää/vähentää arvoa 5 yksiköllä. Näppäimen
+/– pitäminen pohjassa lisää tai vähentää
arvoa nopeammin. Kun olet lähellä halut-
tua arvoa, viimeistele asetus näppäimen yk-
sittäisillä painalluksilla.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Peruuttaaksesi asetuksen, toimi seuraa-
vasti:

– Paina lyhyesti MODE näppäintä: ”On”
vilkkuu näytöllä.

– Paina näppäintä – : ”Off” vilkkuu näytöl-
lä.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Nopeusvaroitin (Speed Beep)

Tämän toiminnon avulla autolle voidaan
asettaa nopeusrajoitus (km/h tai mph).
Kun nopeusrajoitus ylitetään, kuljettajaa
varoitetaan välittömästi (katso osa ”Va-
roitusvalot ja viestit).

Säätääksesi nopeusrajoituksen, toimi seu-
raavasti:

Paina lyhyesti näppäintä MODE, jolloin
näytölle ilmestyy teksti ”Speed Beep”.

– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi no-
peusvaroittimen kytkennän (On) tai pois-
kytkennän (Off).

– Jos toiminto on päällä (On), paina näp-
päintä + tai – säätääksesi haluamasi no-
peusrajoituksen ja paina sitten näppäintä
MODE vahvistukseksi.

NÄYTÖN TOIMINNOT
(ks. Monitoiminäyttö tai Säädettävä monitoiminäyttö)
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Valotunnistin (Headlamp sensor)
(Automaattisen ajovalotunnis -
timen herkkyyden säätö)
(mikäli varusteena)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää va-
lotunnistimen herkkyyttä 3 eri tasoon (ta-
so 1 = vähimmäistaso, taso 2 = keskita-
so, taso 3 = enimmäistaso). Mitä suurem-
pi herkkyys on, sitä heikompi ulkovalais-
tus tarvitaan valojen kytkeytymiselle. 

Asettaaksesi haluamasi valoherkkyyden ta-
son, toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä, jolloin
aikaisempi asetus alkaa vilkkua näytöllä.

Paina näppäintä + tai – valitaksesi halua-
masi tason.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Osamatkamittarin B tiedot (Trip B
On/Off)

Tämän toiminnon avulla pystyt kytkemään
osamatkamittarin B (Trip B) päälle / pois
päältä (On/Off) 

Lisätietoja löydät osasta ”Ajotietokone”.

Kytkeäksesi toiminnon päälle / pois pääl-
tä, toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE näppäintä: "On"
tai "Off" vilkkuu näytöllä riippuen aikai-
semmasta asetuksesta.

Paina näppäintä + tai – valitaksesi halua-
masi tason.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Kellonajan asettaminen (Set time)

Tämä toiminto mahdollistaa kellonajan
asettamisen kahden alavalikon "Time" ja
"Mode" kautta. 

Toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä, jolloin
näytölle ilmestyy kaksi alavalikkoa ”Time”
ja ”Mode”.

– Paina näppäintä + tai – selataksesi kah-
ta alavalikkoa.

– Valitse haluamasi alavalikko ja paina sit-
ten lyhyesti MODE-näppäintä.

– Jos valitaan kellonaika "Time": paina ly-
hyesti MODE-näppäintä, jolloin tunnit
”hours” alkavat vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä, jolloin
minuutit ”minutes” alkavat vilkkua näytöl-
lä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

HUOM! Jokainen näppäimen +/– paina-
minen lisää/vähentää arvoa 1 yksiköllä.
Näppäimen pitäminen pohjassa lisää tai vä-
hentää arvoa nopeammin. Kun olet lähel-
lä haluttua arvoa, viimeistele asetus näp-
päimen yksittäisillä painalluksilla.

– Jos valitaan kellon tila ”Mode”: paina ly-
hyesti MODE-näppäintä, jolloin ”24h” tai
”12h” kiertorytmi alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi ”24h"
tai "12h".

– Asetuksen jälkeen paina lyhyesti MO-
DE-näppäintä palataksesi alavalikon ikku-
naan tai paina pitkään palataksesi päävali-
kon ikkunaan ilman asetuksien tallenta-
mista.

– Paina näppäintä MODE pitkään uudel-
leen palataksesi vakionäyttöön tai pääva-
likkoon riippuen sen hetkisestä valikon ta-
sosta.

Päivämäärän asettaminen
(Set date)

Tämän toiminnon avulla voidaan päivittää
päivämäärä (päivä (day) – kuukausi
(month) – vuosi (year)).

Korjataksesi päivämäärän, toimi seuraa-
vasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: ”year”
alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä:
”month” alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: ”day”
alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

HUOM! Jokainen näppäimen +/– paina-
minen lisää/vähentää arvoa yhdellä yksi-
köllä. Näppäimen pitäminen pohjassa lisää
tai vähentää arvoa nopeammin. Kun olet
lähellä haluttua arvoa, viimeistele asetus
näppäimen yksittäisillä painalluksilla.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Näytön audiotiedot (See radio)

Tämän toiminnon avulla näytöllä voidaan
näyttää äänentoistojärjestelmän tietoja.

– Radio: valittu radioaseman taajuus tai
RDS-viesti, automaattisen virityksen kyt-
keytyminen tai AutoSTore.

– CD-äänilevy, MP3-CD-levy: kappaleen
numero.

– CD-vaihtaja: CD-levyn ja kappaleen nu-
mero.

– Kasetti: toimintamenetelmä.

Kytkeäksesi äänentoistojärjestelmän näy-
tön audiotiedot päälle / pois päältä
(On/Off), toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: "On"
tai "Off" vilkkuu näytöllä riippuen aikai-
semmasta asetuksesta.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi tason.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.
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Avaintoiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan päättää
ovien aukaisutila valitsemalla yksi seuraa-
vista vaihtoehdoista:

– Avaa ovet (open doors): avaa kaikkien
ovien paitsi takaluukun lukot.

– Avaa kuljettajan ovi (op. drv. door): avaa
ainoastaan kuljettajan oven lukon (mikäli
varusteena).

– Avaa kaikki (open all): avaa kaikki ovet,
mukaanlukien takaluukun.

Oletuksena tämä toiminto on asetettu
”Open all” -toimintatilaan.

Toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä, jolloin
aikaisempi asetus alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen. 

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Autoclose (Automaattinen ovien
lukitseminen ajon aikana)

Kytkettynä (On) tämä toiminto lukitsee
ovet automaattisesti, kun auton nopeus
ylittää 20 km/h.

Kytkeäksesi toiminnon päälle / pois pääl-
tä, toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä näyt-
tääksesi alavalikon.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: "On"
tai "Off" vilkkuu näytöllä riippuen aikai-
semmasta asetuksesta.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi tason.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

– Paina näppäintä MODE pitkään uudel-
leen palataksesi vakionäyttöön tai pääva-
likkoon riippuen sen hetkisestä valikon ta-
sosta.

Yksikön asettaminen (Units)

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa
yksiköt seuraavien alavalikkojen kautta:
matka ”Distances”, kulutus ”Consumpti-
on” ja lämpötila ”Temperature” (mikäli va-
rusteena).

Asettaaksesi halutun yksikön, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti näppäintä MODE, jolloin
näytölle ilmestyy alavalikot.

– Paina näppäintä + tai – selataksesi ala-
valikkoja.

– Valitse haluamasi alavalikko ja paina sit-
ten lyhyesti MODE-näppäintä.

– Jos valitaan matka "Distances": näppäi-
men MODE painaminen lyhyesti näyttää
näytöllä kilometrit ”km” tai mailit ”mi”
riippuen aikaisemmasta asetuksesta.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi tason.

– Jos valitaan kulutus ”Consumption”: näp-
päimen MODE painaminen lyhyesti näyt-
tää näytöllä “km/l”, “l/100km” tai “mpg”
riippuen aikaisemmasta asetuksesta.

Jos matkayksiköksi on asetettu kilometrit
”km”, polttoaineenkulutuksen yksikkönä
on km/l tai l/100km.

Jos matkayksiköksi on asetettu mailit ”mi”,
polttoaineenkulutuksen yksikkönä on
”mpg”.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi tason.

– Jos valitaan lämpötila ”Temperature”:
näppäimen MODE painaminen lyhyesti
näyttää näytöllä “°C” tai “°F” riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi asetuksen.

– Asetuksen jälkeen paina lyhyesti MO-
DE-näppäintä palataksesi alavalikon ikku-
naan tai paina pitkään palataksesi päävali-
kon ikkunaan ilman asetuksien tallenta-
mista.

– Paina näppäintä MODE pitkään uudel-
leen palataksesi vakionäyttöön tai pääva-
likkoon riippuen sen hetkisestä valikon ta-
sosta.

Kielen valitseminen (Language)

Näytön viestit voidaan näyttää (asetuksen
jälkeen) eri kielillä: Italia, Saksa, Englanti,
Espanja, Ranska, Portugali, Puola (mikäli
varusteena), Turkki tai Brasilia.

Asettaaksesi haluamasi kielen, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: aikai-
semmin asetettu kieli vilkkuu näytöllä.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ha-
luamasi asetuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Äänimerkin voimakkuus
(Buzzer volume) 
(Äänimerkin voimakkuuden
säätäminen)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää va-
roitus- tai vikailmoituksien yhteydessä tu-
levan äänimerkin voimakkuutta 8 eri ta-
soon.

Säätääksesi äänenvoimakkuutta, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: aikai-
semmin asetettu äänenvoimakkuuden ta-
so alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.
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Näppäinäänen voimakkuus
(Button volume)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää
näppäimen MODE, + tai – painamisesta
seuraavan vahvistusäänen voimakkuutta
8 eri tasoon. 

Säätääksesi äänenvoimakkuutta, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: aikai-
semmin asetettu äänenvoimakkuuden ta-
so alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

Turvavyönmuistutin
(S.B.R. -turvavyönmuistuttimen
uudelleenkytkentä) 

Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos Fiat-
huolto on poistanut S.B.R-turvavöiden
muistutusjärjestelmän käytöstä (ks. kap-
pale ”S.B.R-järjestelmä” luvussa ”Turvava-
rusteet”).

Määräaikaishuolto (Service)

Tämä toiminto näyttää huoltotarkastuk-
siin liittyviä tietoja kilometri- tai aikamää-
rään pohjautuvin väliajoin.

Toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä: riip-
puen aikaisemmasta asetuksesta määräai-
kaishuoltoon jäljellä oleva ajomäärä (km
tai mi) näkyy näytöllä (ks. kappale “Yksi-
kön asettaminen”).

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista.

HUOM! Huolto-ohjelmaan sisältyy huol-
toja 30 000 km:n (tai 18 000 mailin) tai
vuoden välein. Tästä näytetään ilmoitus au-
tomaattisesti, kun virta-avain on ON-asen-
nossa ja huollon määräaikaan on jäljellä
enintään 2000 km (tai vastaava määrä mai-
leina) tai 30 päivää. Ilmoitus toistuu 200
km:n välein (tai vastaava määrä maileina).
Kun määräaikaan on jäljellä alle 200 km,
huoltomuistutuksia ilmestyy yhä useam-
min. Huoltomuistutus näytetään kilomet-
reinä ”km” tai maileina ”mi” riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta. Kun ohjelmoitu
huoltoväli on lähellä, virta-avaimen kään-
täminen ON-asentoon tuo näytölle vies-
tin ”Service” yhdessä auton huoltoon jäl-
jellä olevien kilometrien/mailien tai päivi-
en kanssa. Ota yhteys Fiat-huoltoon suo-
rittaaksesi minkä tahansa määräaikaishu-
olto-ohjelmaan kuuluvan toimenpiteen ja
nollataksesi huoltomuistuttimen.

Matkustajan turvatyyny
(Passenger airbag)
Etumatkustajan puoleisten etu- ja
sivuturvatyynyjen kytkeminen
päälle / pois päältä (tarvittaessa)
(kuva 28)

Tämän toiminnon avulla voidaan kytkeä
etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt
päälle / pois päältä.

Toimi seuraavasti:

– Paina näppäintä MODE ja viestin ”Pas-
senger airbag: off" (poiskytkentä) tai ”Pas-
senger airbag: on” (kytkentä) näkymisen
jälkeen paina näppäintä + tai – ja paina sit-
ten uudelleen MODE-näppäintä.

– Näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ”Yes”
(kyllä) (hyväksyäksesi kytken-
nän/poiskytkennän) tai ”No”(ei) peruut-
taaksesi asetuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä näyt-
tääksesi vahvistusviestin ja palataksesi va-
likkoikkunaan tai paina näppäintä pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman asetuksi-
en tallentamista.
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Takasivuturvatyynyt
(Rear Sidebags)
Takasivuturvatyynyjen kytkeminen
päälle / pois päältä (tarvittaessa)
(kuva 29)

Tämän toiminnon avulla voidaan kytkeä ta-
kamatkustajien sivuturvatyynyt päälle / pois
päältä.

Toimi seuraavasti:

– Paina näppäintä MODE ja näytön vies-
tin ”Rear Sidebags: off” (poiskytkentä) tai
”Rear Sidebags: on” (kytkentä) jälkeen käy-
tä näppäintä + tai – ja paina sitten MO-
DE-näppäintä uudelleen.

– Näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi ”Yes”
(kyllä) (hyväksyäksesi kytken-
nän/poiskytkennän) tai ”No”(ei) peruut-
taaksesi asetuksen.

– Paina lyhyesti MODE-näppäintä näyt-
tääksesi vahvistusviestin ja palataksesi va-
likkoikkunaan tai paina näppäintä pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman asetuksi-
en tallentamista.
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Valikosta poistuminen (Exit Menu)

Tämä on viimeinen toiminto, joka päättää
kehämuodostelmaan järjestetyn valikon.

Paina lyhyesti näppäintä MODE palatak-
sesi vakionäyttöön ilman asetuksien tal-
lentamista.

Paina näppäintä – siirtyäksesi valikon en-
simmäiseen vaihtoehtoon.

Molemmat toiminnot ovat nollattavissa
(uuden matkan aloittaminen).

Yleinen osamatkamittari (General Trip)
näyttää seuraavia tietoja:

– Toimintasäde (Range)

– Ajomatka (Distance travelled)

– Keskikulutus (Average consumption)

– Hetkellinen kulutus (Instant consump-
tion)

– Keskinopeus (Average speed)

– Ajoaika (Travel time)

Osamatkamittari B (Trip B) (saatavilla ai-
noastaan säädettävään monitoiminäyt-
töön) näyttää seuraavia tietoja:

– Ajomatka B

– Ajomatka B

– Keskinopeus B

– Ajoaika B

HUOM! Trip B -toiminto voidaan pois-
taa käytöstä (ks. kappale ”Osamatkamit-
tari B On/Off”). Toimintasädettä (Range)
ei voida nollata.

AJOTIETOKONE
(mikäli varusteena)

Yleiset ominaisuudet

Autoissa, joissa on tavallinen tai säädet-
tävä monitoiminäyttö on varusteena myös
ajotietokone. Ajotietokone näyttää auton
käyttötilaan liittyviä tietoja (kun virta-avain
on ON-asennossa). Tämä toiminto muo-
dostuu yleisestä osamatkamittarista (Ge-
neral trip), joka keskittyy mittaamaan au-
tolla ajettua kokonaismatkaa, ja osamat-
kamittariin B (Trip B) (saatavilla ainoastaan
säädettävään monitoiminäyttöön), joka
keskittyy mittaamaan autolla ajettua osa-
matkaa. Jälkimmäinen näistä toiminnoista
(kuten kuvassa 31 esitetty) sisältyy ko-
konaismatkaan.
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Näytetyt tiedot

Toimintasäde (Range)

Arvioitu matka, joka voidaan ajaa poltto-
ainesäiliössä sillä hetkellä olevalla poltto-
ainemäärällä olettaen, että ajotyyli ei muu-
tu. Näytölle ilmestyy ”----” seuraavissa ta-
pauksissa:

– toimintasäde on alle 50 km (tai 30 mi).

– auto on ollut pysähtyneenä pitkään
moottori käynnissä.

TÄRKEÄÄ! Arvon vaihteluun voi vai-
kuttaa monet eri tekijät: ajotyyli (ks. oh-
jeet kappaleessa ”Ajotyyli” luvussa ”Käyn-
nistäminen ja ajaminen”), tien tyyppi
(moottoritie, kaupunki, vuoristotiet jne.),
ajoneuvon käyttöolosuhteet (kuorma, ren-
gaspaineet jne.). Edellä esitetyt asiat on
otettava huomioon matkaa suunniteltaes-
sa.

Ajomatka (Trip distance)

Tämä osoittaa arvion ajetusta matkasta
nollauksen jälkeen.

Keskikulutus (Average consumption)

Keskimääräinen polttoaineenkulutus mat-
kan nollauksen jälkeen.

Hetkellinen kulutus (Instant consumption)

Tämä arvo näyttää hetkellisen polttoai-
neenkulutuksen (päivittyy sekunnin välein).
Jos auto on pysäköity moottori käynnissä,
näytölle ilmestyy ”----”.

Keskinopeus (Average speed)

Näyttää nollauksen jälkeisen ajomatkan
keskimääräisen nopeuden.

Ajoaika (Travel time)

Näyttää nollauksen jälkeisen ajoajan.

TÄRKEÄÄ! Puutteelliset ajotietokoneen
tiedot näytetään näytön merkkeinä ”----
”. Kun normaali käyttötila nollataan, las-
kenta alkaa uudelleen tasaisesti uusilla ar-
voilla. Ennen toimintahäiriötä olleita arvo-
ja ei nollata.

TRIP-näppäin (kuva 30)

Ohjauspyörän oikealla puolella olevan vi-
vun päässä sijaitsevalla TRIP-näppäimellä
tuodaan esiin ja nollataan (virta-avain ON-
asennossa) aikaisemmin esitetyt ajotieto-
koneen arvot :

– Näppäimen lyhyt painallus näyttää eri tie-
toja.

– Näppäimen pitkä painallus nollaa arvot
ja aloittaa uuden matkan.

Nollauksen suorittaminen
(uusi matka) 

Uusi matka alkaa:

– Nollaamalla käsin pitäen TRIP-näppäin-
tä pohjassa.

– Automaattisesti, kun ajomatka saavuttaa
lukeman 9999.9 km tai kun ajoaika saa-
vuttaa lukeman 99.59 ( 99 tuntia ja 59 mi-
nuuttia).

– Kun akku irrotetaan ja kytketään takai-
sin.

TÄRKEÄÄ! Nollaustoiminto yleisen osa-
matkamittarin (General Trip) näyttöjen
kohdalla mahdollistaa myös osamatkamit-
tarin B (Trip B) nollaamisen. Nollaustoi-
minto osamatkamittarin B (Trip B) näyt-
töjen kohdalla mahdollistaa ainoastaan tä-
hän toimintoon liittyvien tietojen nollauk-
sen.

Uuden matkan aloittaminen

Pidä TRIP-näppäintä painettuna yli 2 se-
kuntia virta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa.

F0L0070mkuva 30

Nollaa osamatkamittari B (TRIP B)
Osamatkan päättäminen 

Uuden osamatkan aloittaminen
Osamatkan päättäminen 

Uuden osamatkan aloittaminen

Nollaa osamatkamittari B (TRIP B)
Osamatkan päättäminen 

Uuden osamatkan aloittaminen

YLEISEN MATKAN nollaus
Kokonaismatkan päättäminen
Uuden matkan aloittaminen

YLEISEN MATKAN nollaus
Kokonaismatkan päättäminen
Uuden matkan aloittaminen

Osamatkan päättäminen 
Uuden osamatkan aloittaminen

Nollaa TRIP B

Nollaa TRIP B

TRIP B

TRIP B

TRIP B

YLEINEN MATKA

˙

˙

˙

˙ ˙

˙

˙ ˙

kuva 31
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ISTUIMET

KÄSIN SÄÄDETTÄVÄT
ETUISTUIMET (kuva 32)

Istuimen siirtäminen eteen- tai
taaksepäin

Nosta vipua A ja siirrä istuinta eteen- tai
taaksepäin: ajoasennossa käsivarsien tulee
levätä ohjauspyörää vasten.

Korkeuden säätäminen

Siirrä vipua B toistuvasti ylös- tai alaspäin
saavuttaaksesi haluamasi korkeuden.

TÄRKEÄÄ! Säätö tulee suorittaa aino-
astaan istuttaessa kuljettajan istuimella.

Selkänojan kulman säätäminen 

Kierrä säädintä C.

kuva 32 F0L0376m

Turvallisuuden maksimoimi-
seksi pidä selkänoja pysty-

asennossa, nojaudu siihen tiukasti ja
varmista, että turvavyö kulkee oikein
tukeutuen rintaan ja lantioon.

VAROITUS

Tee säädöt ainoastaan au-
ton ollessa paikallaan.

VAROITUS

Kun olet vapauttanut vivun,
tarkasta, että istuin on lu-

kittunut paikalleen liikuttamalla sitä
eteen- ja taaksepäin. Istuimen epä-
onnistunut lukittuminen saattaa joh-
taa istuimen äkkipikaiseen liikkumi-
seen ja auton hallinnan menettämi-
seen. 

VAROITUS

Ristiseläntuen säätäminen
(mikäli varusteena)

Tehdäksesi säädön, kierrä säädintä D.

Autosi kangasverhoilu on
suun niteltu kestämään auton
normaalikäytöstä seuraavaa
yleistä kulumista. On kuiten-

kin erittäin tarpeellista estää vaateva-
rusteiden, kuten metallisten solkien,
nappien, tarrakiinnikkeiden jne. kova
ja/tai jatkuva naarmuttaminen / han-
kaaminen kangasmateriaalia vasten,
joka jatkuvan rasituksen johdosta saat-
taa vaurioittaa verhoilua.

Istuimen lämmittäminen (kuva 34)

Kun virta-avain on ON-asennossa, paina
näppäintä F kytkeäksesi istuinlämmittimen
päälle / pois päältä. Näppäimen LED-valo
kytkeytyy, kun toiminto on käytössä.

Selkänojan kallistaminen 
(mikäli varusteena) (kuva 33)

Siirrä vipua E toistuvasti ylös- tai alaspäin
saavuttaaksesi haluamasi asennon.

TÄRKEÄÄ! Säätö tulee suorittaa aino-
astaan istuttaessa kuljettajan istuimella.

kuva 33 F0L0136m kuva 34 F0L0199m kuva 35 F0L0104m

Etumatkustajan istuimen
kaataminen pöydäksi
(mikäli varusteena) (kuva 35)

Kaataaksesi istuimen, nosta vipua A ja sa-
manaikaisesti kaada selkänoja.

Palauttaaksesi sen normaaliasentoon, käy-
tä vipua A ja samanaikaisesti nosta selkä-
nojaa, kunnes kuulet lukitusäänen.
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SÄHKÖISESTI SÄÄDETTÄVÄT
ETUISTUIMET
(mikäli varusteena) (kuva 36)

Säätäminen on mahdollista, kun virta-avain
on ON-asennossa tai 1 minuutin jälkeen
siitä, kun virta-avain poistetaan tai kään-
netään OFF-asentoon. Säätöjä voidaan
tehdä myös 3 minuutin ajan ovien avaa-
misen jälkeen.

Istuimen siirtäminen eteen- tai
taaksepäin sekä korkeuden
säätäminen

Käytä säädintä A.

Selkänojan kulman säätäminen

Käytä säädintä B.

Korkeuden säätäminen

Käytä säädintä A säätääksesi istuimen etu-
tai takaosan korkeutta.

kuva 36 F0L0173m

Kuljettajan istuimen asentojen
tallentaminen

Järjestelmän avulla voidaan tallentaa tai ha-
kea muistista (ainoastaan virta-avaimen ol-
lessa ON-asennossa) kuljettajan istuimen
ja ovipeilien asennot.

Toimi seuraavasti:

❒ Säädä kuljettajan istuimen ja ovipeilien
asennot.

❒ Paina yli 3 sekunnin ajan yhtä näppäi-
mistä D ("1”, ”2” tai ”3”), johon halu-
at tallentaa asennot muistiin, kunnes
kuulet vahvistusäänimerkin.

Uuden asennon tallentaminen (sekä istui-
messa että peileissä) tyhjentää automaat-
tisesti aikaisemmin samaan näppäimeen
tallennetun asetuksen.

TÄRKEÄÄ! Ristiseläntukea ja istuinläm-
mitintä ei voida hallita istuinasennon muis-
titoiminnon kautta.

Tallennettujen asentojen
hakeminen muistista

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä virta-avain ON-asentoon.

❒ Paina kerran näppäintä D (“1” , “2” tai
“3”).

Istuin liikkuu automaattisesti ainoastaan,
jos haluttu asento eroaa alkuperäisestä ja
auton nopeus on alhaisempi kuin 10 km/h.

Istuimen liikuttaminen on mahdollista 1
minuutin ajan avaimen poistamisen jälkeen
virtalukosta tai 3 minuutin ajan ovien avaa-
misen jälkeen.

Jos moottori käynnistetään sinä aikana,
kun istuinasentoa haetaan muistista, istui-
men liike keskeytyy tilapäisesti.

TÄRKEÄÄ! Jos jotain näppäimistä D pai-
netaan, kun istuinasentoa haetaan muis-
tista, suoritettava toiminto keskeytyy vä-
littömästi.

Istuinlämmitin (mikäli varusteena)

Käytä säädintä C kytkeäksesi istuinläm-
mittimen päälle / pois päältä. Istuimen läm-
mitys voidaan säätää neljään eri tasoon. 0
(pois päältä), 1 (alhainen lämpö), 2 (kes-
kilämpö), 3 (korkea lämpö).

TAKAISTUIMET 

Selkänojan lukituksen
vapauttaminen (kuva 37)

❒ Nosta vipua A tai B vapauttaaksesi jo-
ko vasemman tai oikean puoleisen sel-
känojan ja ohjaa se istuinosan päälle.

kuva 37 F0L0009m

Tee säädöt ainoastaan au-
ton ollessa paikallaan.

VAROITUS

PÄÄNTUET

EDESSÄ (kuva 38)

Pääntukien korkeutta voidaan säätää ja ne
lukittuvat automaattisesti haluttuun asen-
toon.

❒ Nostaminen: Nosta pääntukea, kunnes
kuuluu lukitusääni.

❒ Laskeminen: Paina painiketta A ja las-
ke pääntukea.

TAKANA (kuva 39)

Takaistuimilla on kolme pääntukea.

Poistaaksesi takaistuimien pääntuet: pai-
na samanaikaisesti pääntuen molemmilla
puolilla olevia painikkeita B ja irrota pään-
tuki selkänojasta.

TÄRKEÄÄ! Takamatkustajien tulisi aset-
taa pääntuet aina käyttöasentoon.

kuva 38 F0L0010m

kuva 39 F0L0011m

Muista, että pääntuki tulee
säätää siten, että se tukee

pään takaosaa eikä niskaa. Ainoas-
taan tässä asennossa toimii niiden
suojaava vaikutus.

VAROITUS
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Pääntukien suojan optimoi-
miseksi, säädä selkänoja pys-

tyasentoon ja pidä pää mahdollisim-
man lähellä pääntukea. 

VAROITUS OHJAUSPYÖRÄ

Kuljettaja voi säätää ohjauspyörän asentoa
niin syvyys- kuin korkeussuunnassa.

Toimi seuraavasti (kuva 40):

❒ Vapauta vipu työntämällä sitä eteen-
päin (asento 1).

❒ Säädä ohjauspyörä haluttuun asentoon.

❒ Lukitse vipu vetämällä sitä ohjauspyö-
rää kohti (asento 2).

Kaikki ohjauspyörän säädöt
on suoritettava auton olles-

sa täysin pysähtynyt moottori sam-
mutettuna.

VAROITUS

Kaikki ohjauspyörään tai oh-
jauspylvääseen tehtävät jäl-

kiasennukset, jotka voivat heikentää
auton suorituskykyä tai turvallisuut-
ta, sekä evätä takuun voimassaolon
(esim. varkaudenestojärjestelmän
asen nukset) ovat ehdottomasti kiel-
lettyjä.

VAROITUS

kuva 40 F0L0392m

kuva 41 F0L0012m

TAUSTAPEILIT

SISÄPEILI (kuva 41)

Sisäpeilissä on turvakiinnitys, joka irtoaa
kovassa iskussa (esim. kolarissa).

Sisäpeili voidaan säätää käyttämällä vipua
A kahteen eri asentoon: normaali ja häi-
käisemätön.

ELEKTROKROMAATTINEN
SISÄPEILI (kuva 42)

Jotkut malliversiot on varustettu auto-
maattisesti heijastamattomalla, elektrok-
romaattisella sisäpeilillä. Häikäisynestotoi-
minto kytketään päälle / pois päältä pai-
namalla peilin alareunassa olevaa ON/
OFF -näppäintä. Kun tämä toiminto on
kytketty, peilin led-valo syttyy. Kun pe-
ruutusvaihde kytketään, peili asettuu aina
päivänvalon toimintatilaan.

OVIPEILIT (kuva 43)

Sähkösäätö 

Nämä säädöt ovat mahdollisia ainoastaan,
kun virta-avain on ON-asennossa.

Toimi seuraavasti:

❒ Käytä kytkintä B valitaksesi säädettä-
vän peilin (vasemman tai oikean).

❒ Säätääksesi peiliä, siirrä kytkintä C nel-
jään eri suuntaan.

Säädä peilejä auton ollessa paikallaan ja sei-
sontajarru kytkettynä. Peilien lämmitys
kytkeytyy automaattisesti, kun takalasin
lämmitin kytketään päälle.

Matkustajanpuoleisen ovipeilin
pysäköintiasennon tallentaminen

Kun peruutusvaihde kytketään, näkyvyy-
den parantamiseksi pysäköinnin ajaksi kul-
jettaja voi säätää (ja tallentaa) matkustajan
ovipeiliä normaalikäytöstä poikkeavaan
asentoon.

kuva 42 F0L0310m

kuva 43 F0L0386m
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Tallentaaksesi haluamasi peilin asennon,
toimi seuraavasti:

❒ Kytke peruutusvaihde päälle auton ol-
lessa pysähtyneenä virta-avain ON-
asennossa.

❒ Paina valitsinta B (valitaksesi matkus-
tajan ovipeilin).

❒ Käytä säädintä C säätääksesi matkus-
tajan ovipeilin haluamaasi asentoon
saadaksesi parhaan asennon pysäköin-
nin kannalta.

❒ Pidä yhtä istuinasennon muistinäp-
päintä painettuna vähintään 3 sekunnin
ajan.

Matkustajan ovipeilin pysäköintiasennon li-
säksi, myös kuljettajan istuimen ja ovipei-
lin asennot tallentuvat muistiin. 

Äänimerkki vahvistaa, että peilin asento on
tallentunut.

Matkustajan ovipeilin pysäköinti -
asennon hakeminen muistista

Hakeaksesi automaattisesti matkustajan
ovipeilin pysäköintiasennon muistista, toi-
mi seuraavasti:

❒ Kytke peruutusvaihde päälle auton ol-
lessa pysähtyneenä virta-avain ON-
asennossa.

❒ Siirrä valitsin B kuljettajan ovipeilin
puolelle, jolloin peili asettuu auto-
maattisesti aikaisemmin tallennettuun
asentoon.

Jos pysäköintiasentoa ei ole tallennettu jär-
jestelmään ja peruutusvaihde kytketään,
matkustajan ovipeili kääntyy hieman alas-
päin helpottaakseen kuljettajaa pysäköin-
nissä. 

Peili palautuu automaattisesti alkuperäi-
seen asentoonsa seuraavissa tapauksissa:

❒ 10 sekunnin jälkeen peruutusvaihteen
poiskytkennästä.

❒ Kun auton nopeus ylittää 10 km/h
muulla kuin peruutusvaihteella.

❒ Kun valitsin B siirretään keskiasentoon
tai kuljettajan peilin puolelle.

TÄRKEÄÄ! Pysäköintiasento voidaan
tallentaa tai hakea muistista, kun virta-avain
on ON-asennossa.

Ovipeilien automaattinen uudelleensääty-
minen

Jokaisella kerralla kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon, ovipeilit  palautuvat
automaattisesti viimeksi käytettyyn asen-
toon ennen elektronisen avaimen poista-
mista. 

Tällöin peilit säätyvät oikein senkin jälkeen,
kun auto on pysäköity ja ovipeilejä on sää-
detty käsin tai vahingossa.

Kääntäminen käsin (kuva 44)

Tarvittaessa (esim. kun peilit aiheuttavat
ongelmia kapeissa tiloissa) ovipeilit voidaan
kääntää siirtämällä ne asennosta A asen-
toon B.

kuva 44 F0L0015m kuva 45 F0L0387m

Kääntäminen sähköisesti
(mikäli varusteena) (kuva 45)

Tarvittaessa (esim. kun peilit aiheuttavat
ongelmia kapeissa tiloissa) ovipeilit voidaan
kääntää painamalla näppäintä C. 

Peilit palautuvat ajoasentoon, kun näp-
päintä C painetaan uudelleen.

Ajon aikana peilien tulisi ol-
la aina asennossa A.

VAROITUS

Koska kuljettajan ovipeili on
hieman kupera, etäisyyksien

havaitseminen on vaikeampaa.

VAROITUS
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LÄMMITYS-/ILMASTOINTILAITE

1 Kiinteä tuuletussuulake - 2 Säädettävät sivutuuletussuulakkeet - 3 Kiinteä ylätuuletussuulake - 4 Kiinteä keskituuletussuulake - 5
Säädettävät keskituuletussuulakkeet - 6 Alemmat tuuletussuulakkeet - 7 Alemmat tuuletussuulakkeet takamatkustajille - 8 Säädettä-
vät tuuletussuulakkeet takamatkustajille.

F0L0359mkuva 46

kuva 47 F0L0015m kuva 48 F0L0311m kuva 49 F0L0311m

KESKITUULETUSSUULAKKEET
(kuva 47)

A = Ilmavirtauksen säätimet

● = Kokonaan suljettu

O = Täysin auki

B = Ilmavirran suuntauksen säädin

SIVUTUULETUSSUULAKKEET
(kuva 48)

C = Ilmavirtauksen säätimet

● = Kokonaan suljettu

O = Täysin auki

D = Ilmavirran suuntauksen säädin

TAKATUULETUSSUULAKKEET
(kuva 49)

E = Ilmavirtauksen säätimet

● = Kokonaan suljettu

O = Täysin auki

F = Ilmavirran suuntauksen säädin
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KÄSISÄÄTÖINEN
ILMASTOINTILAITE

SÄÄTIMET (kuva 50)

A: Ilmavirtauksen suuntauksen säädin.

B: Ilmastointilaitteen on/off -näppäin.

C: Ilman lämpötilan säädin (lämpimän ja
viileän ilman sekoitin).

D: MAX-DEF-toiminnon näppäin (no-
pea etuikkunoiden huurteen-/jään-
poisto).

E: Ilmavirtauksen säädin.

F: Takalasin lämmittimen on-/off-näppäin.

G: Sisäilman kierrätyksen on-/off-näppäin.

F0L0153m

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

Säätimellä A ilmavirta voidaan suunnata
matkustamon sisälle viidellä eri tavalla: 

M Lämmintä ilmaa jalkoihin ja viileää kas-
vojen alueelle (”kaksitasoinen” toi-
minto).

O Ilma virtaa keski- ja sivutuuletussuu-
lakkeista.

y Tuulilasin ja etusivuikkunoiden huur-
teen- ja jäänpoisto.

™ Matkustamon lämmittäminen ja sa-
manaikaisesti tuulilasin huurteenpois-
to.

N Matkustamon nopea lämpeneminen. 

kuva 50

MATKUSTAMON
LÄMMITTÄMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin C (osoitin punaiselle
alueelle) kokonaan oikealle.

❒ Käännä säädin E halutulle nopeudel-
le.

❒ Siirrä säädin A asentoon:

™ Lämmittääksesi jalkoja ja poistaaksesi
samanaikaisesti huurretta tuulilasilta.

M Lämmittääksesi jalkoja ja välittääksesi
viileämpää ilmaa keskituuletussuulak-
keista.

N Nopeaan lämmittämiseen.

NOPEA LÄMMITYS

Toimi seuraavasti:

❒ Sulje kaikki kojelaudan suulakkeet.

❒ Käännä säädin C punaiselle alueelle.

❒ Paina näppäintä G.

❒ Käännä säädin E halutulle nopeudel-
le.

❒ Käännä säädin A asentoon N.

TUULILASIN JA
ETUSIVUIKKUNOIDEN NOPEA
HUURTEEN-/JÄÄNPOISTO
(MAX-DEF-toiminto)

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin C (osoitin punaiselle
alueelle) kokonaan oikealle.

❒ Kytke MAX-DEF-toiminto päälle pai-
namalla näppäintä D (näppäimen led-
valo syttyy).

Painamalla tätä näppäintä seuraavat toi-
minnot kytkeytyvät automaattisesti: 

❒ Ilma virtaa tuulilasiin ja sivuille.

❒ Puhallin kytkeytyy suurimmalle no-
peudelle.

❒ Kompressori kytkeytyy (näppäimen
led-valo syttyy).

❒ Automaattinen sisäilman kierrätys
(näppäimen led-valo sammuu, mikäli
oli aikaisemmin päällä).

Huurteen-/jäänpoiston jälkeen paina näp-
päintä D kytkeäksesi MAX-DEF-toimin-
non pois päältä.

Käytä yleisiä säätimiä ja näppäimiä palaut-
taaksesi halutun mukavuuden.
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Ikkunoiden huurteenpoisto

Jos ulkoilma on hyvin kosteaa ja/tai sataa
ja/tai ulkoilman ja matkustamon välillä on
huomattavia lämpötilaeroja, suorita seu-
raavia huurtumisen estäviä toimintoja:

❒ Kytke sisäilman kierrätys pois päältä
painamalla näppäintä G (näppäimen
led-valo sammuu).

❒ Käännä säädin C punaiselle alueelle.

❒ Käännä säädin E asentoon 2.

❒ Käännä säädin A asentoon y tai ™,
jotta ikkunat eivät huurtuisi. 

TÄRKEÄÄ! Ilmastointilaite on erittäin
hyödyllinen ikkunoiden huurteenpoiston
nopeuttamiseksi: tällöin riittää, että suori-
tat edellä esitetyt toiminnot ja kytket il-
mastointilaitteen päälle painamalla näp-
päintä B.

TAKALASIN LÄMMITIN JA
OVIPEILIEN HUURTEEN-
/JÄÄNPOISTO

Paina näppäintä F kytkeäksesi tämän toi-
minnon päälle. 

Tämä toiminto on ajastettu ja sammuu au-
tomaattisesti 30 minuutin käytön jälkeen.
Keskeyttääksesi tämän toiminnon, paina
näppäintä O uudelleen.

TÄRKEÄÄ! Älä kiinnitä tarroja takaik-
kunan sisäpuolella olevien vastuslankojen
päälle välttääksesi mahdollisen toiminta-
häiriön tai vioittumisen.

PUHALTIMEN NOPEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Säätääksesi matkustamoon kulkeutuvaa il-
mavirtaa, toimi seuraavasti:

❒ Avaa keski- ja sivutuuletussuulakkeet
kokonaan.

❒ Käännä säädin C siniselle alueelle.

❒ Käännä säädin E halutulle nopeudel-
le.

❒ Kytke sisäilman kierrätys pois päältä
painamalla näppäintä G (näppäimen
led-valo sammuu).

❒ Käännä säädin A asentoon O.

SISÄILMAN KIERRÄTYS

Tämä toiminto kytketään päälle painamal-
la näppäintä G (näppäimen led-valo syttyy).

Tämä toiminto on erityisen käytännöllinen,
kun ulkoilma on hyvin saasteista (ruuh-
kassa, tunnelissa jne.). Kuitenkaan sitä ei
kannata käyttää pitkään erityisesti, jos au-
tossa on useita matkustajia, sillä ikkunat
saattavat huurtua.

TÄRKEÄÄ! Sisäilman kierrätyksen avul-
la voidaan saavuttaa haluttu lämmitys tai
jäähdytys nopeammin. Älä käytä sisäilman
kierrätystä sateisina/kylminä päivinä, sillä
se lisää huomattavasti ikkunoiden sisä-
puolista huurtumista.

ILMASTOINTILAITE (jäähdytys)

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin C siniselle alueelle.

❒ Käännä säädin E halutulle nopeudel-
le.

❒ Käännä säädin A asentoon O.

❒ Kytke sisäilman kierrätys päälle paina-
malla näppäintä G (näppäimen led-va-
lo syttyy).

❒ Paina näppäintä B kytkeäksesi ilmas-
tointilaitteen kompressorin päälle.

Jäähdytyksen säätäminen

Toimi seuraavasti:

❒ Kytke sisäilman kierrätys pois päältä
painamalla näppäintä G (näppäimen
led-valo sammuu).

❒ Käännä säädintä C oikealle nostaaksesi
lämpötilaa.

❒ Käännä säädintä E vasemmalle vähen-
tääksesi puhaltimen nopeutta.

JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO

Talven aikana ilmastointilaite on kytket-
tävä päälle vähintään kerran kuukaudessa
noin 10 minuutiksi. Ennen kesää tarkas-
tuta järjestelmä Fiat-huollossa.

AUTOMAATTINEN
ILMASTOINTILAITE
(mikäli varusteena)

YLEISTÄ

Auto on varustettu kaksialueisella ilmas-
tointijärjestelmällä, joka mahdollistaa ilman
lämpötilan erillisen säätämisen kuljettajan
ja matkustajan puolelle. Lämpötilan säätö
pohjautuu vastaavan lämpötilan toiminta-
logiikkaan: järjestelmä valvoo jatkuvasti, et-
tä matkustamon ilmasto pysyy tasaisena,
ja kompensoi ulkoilman olosuhteissa ta-
pahtuvat muutokset, mukaan lukien au-
ringonpaisteen, jonka tunnistaa siihen eri-
tyisesti tarkoitettu tunnistin.

Järjestelmä sisältää myös AQS-tunnistimen
(Air Quality System), joka kytkee auto-
maattisesti sisäilman kierrätyksen päälle,
mikäli ulkoilmassa havaitaan saastunutta il-
maa (esim. ajettaessa kaupungissa, jonos-
sa tai tunnelissa).
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Ilmastointijärjestelmä hallitsee ja säätää au-
tomaattisesti seuraavia toimintoja:

❒ Kuljettajan sekä etu- ja takamatkusta-
jien tuuletussuulakkeista tulevan ilman
lämpötilaa.

❒ Ilman suuntaus kuljettajan ja etumat-
kustajan tuuletussuulakkeista.

❒ Puhaltimen nopeus (jatkuvan ilmavir-
tauksen vaihtelut).

❒ Ilmastointilaitteen kompressorin kyt-
keytyminen (jäähdyttämi-
nen/ilmankosteuden poisto).

❒ Sisäilman kierrätys.

Kaikkia ylläesitettyjä toimintoja voidaan
muuttaa käsin valitsemalla haluttu toimin-
to ja muuttamalla sen toimintaa. Tällöin
automaattinen hallinta kytkeytyy pois pääl-
tä ja järjestelmä palaa automaattiseen toi-
mintaan ainoastaan turvallisuustapauksis-
sa (esim. ikkunoiden huurtumisvaara).

Käsin valitut toiminnot ohittavat auto-
maattiset toiminnot, jotka asettuvat muis-
tiin, kunnes käyttäjä päättää palata auto-
maattiseen hallintaan. Poikkeuksena ovat
tilanteet, joissa järjestelmä puuttuu toi-
mintaan turvallisuussyistä.

Toiminnot, joihin ei puututa käsin, pysyvät
automaattisina.

Matkustamoon kulkeutuvan ilman määrä
ei riipu auton nopeudesta, sillä määrää sää-
detään elektronisesti ohjatuilla puhaltimil-
la.

Matkustamoon kulkeutuvan ilman lämpö-
tilaa hallitaan automaattisesti kuljettajan ja
etumatkustajan näytöille asetettujen läm-
pötilojen mukaan (paitsi tilanteessa, jossa
järjestelmä on kytketty pois päältä tai jois-
sain olosuhteissa kompressorin ollessa
pois päältä).

Seuraavia toimintoja ja ominaisuuksia voi-
daan säätää käsin:

❒ Ilman lämpötila kuljettajan ja etumat-
kustajan puolella.

❒ Puhaltimen nopeus (jatkuvan ilmavir-
tauksen vaihtelut).

❒ Ilmavirran suuntaus seitsemään eri ta-
soon (kuljettajan/etumatkustajan puo-
lella).

❒ Ilmastointilaitteen kompressori päälle
/ pois päältä.

❒ Yksi-/kaksialueisen jakautumisen prio-
riteetti.

❒ Nopea huurteen-/jäänpoisto.

❒ Sisäilman kierrätys.

❒ Takalasin lämmitin.

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN
KYTKEMINEN PÄÄLLE

Ilmastointijärjestelmä voidaan käynnistää
eri tavoin, mutta on suositeltua painaa yh-
tä AUTO-näppäimistä ja sen jälkeen kään-
tää säädintä säätääkseen näytölle halutun
lämpötilan.

Koska järjestelmä hallitsee kahta matkus-
tamon aluetta, kuljettaja ja etumatkustaja
voivat valita eri lämpötiloja.

Tällä tavoin järjestelmä alkaa toimia täysin
automaattisesti saavuttaakseen valitut läm-
pötilat mahdollisimman nopeasti. Järjes-
telmä säätää ilman lämpötilan, määrän ja
suuntauksen. Lisäksi se hallitsee sisäilman
kierrätystä ja ilmastointilaitteen kompres-
sorin kytkeytymistä.

F0L0380mkuva 51

SÄÄTIMET

A: Sisäilman kierrätyksen ja AQS-toi-
minnon on/off-näppäin. 

B: Kuljettajan puolen ilmavirran suunta-
uksen näppäin.

C: Järjestelmän automaattisen (AUTO)
toiminnan valintanäppäin kuljettajan
puolelle.

D: Näyttö ilmastointilaitteen tietojen
näyttämiseen.

E: Järjestelmän automaattisen (AUTO)
toiminnan valintanäppäin matkustajan
puolelle.

F: Matkustajan puolen ilmavirran suunta-
uksen näppäin.

G: Ilman lämpötilansäädin matkustajan
puolelle.

H: Takalasin lämmittimen on-/off-näppäin.

I: Näppäin MONO-toiminnon kytkemi-
seen (asetettujen lämpötilojen suun-
taus).

L: Ilmastointilaitteen kompressori päälle
/ pois päältä.

M/N: Näppäimet puhaltimen nopeuden
säätämiseen.

O: MAX-DEF-toiminnon näppäin (no-
pea etuikkunoiden huurteen-/jään-
poisto).

P: Ilman lämpötilansäädin kuljettajan puo-
lelle.
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Täysin automaattisessa toiminnassa aino-
at toiminnot, jotka edellyttävät käsisäätöä
ovat seuraavat:

❒ MONO, ilman lämpötilan ja suunta-
uksen säätö matkustamon puolelle
(edessä tai takana) samaksi kuin kul-
jettajan puolella.

❒ ï, sisäilman kierrätys, pitäminen
päällä tai pois päältä.

❒ -, tuulilasin, etusivuikkunoiden, tak-
alasin ja ovipeilien huurteen-/jäänpois-
ton nopeuttamiseen.

❒ (, takalasin ja ovipeilien huurteen-
/jäänpoisto.

Milloin tahansa täysin automaattisen toi-
minnan aikana voit muuttaa asetettua läm-
pötilaa, ilman suuntausta tai puhaltimen
nopeutta käyttämällä vastaavia näppäimiä
ja säätimiä: järjestelmä muuttaa automaat-
tisesti asetuksia sopeutuakseen käyttäjän
uusiin vaatimuksiin. FULL AUTO -toi-
minnon aikana ilman suuntauksen, puhal-
luksen, kompressorin tai sisäilman kier-
rätyksen toiminnan muuttaminen poistaa
tekstin ”FULL” näytöltä. Tällöin toimin-
not vaihtuvat automaattisesta hallinnasta
käsin hallintaan, kunnes näppäintä AUTO
painetaan uudelleen. Puhaltimen nopeus
on sama kaikilla matkustamon alueilla.

Vaikka yksi tai useampi toiminto olisi kyt-
ketty käsisäätöisesti, matkustamoon kul-
keutuvan ilman lämpötilan hallinta pysyy
järjestelmän automaattisesti ohjaamana,
paitsi jos ilmastointilaitteen kompressori
on sammutettu: tällöin matkustamoon kul-
keutuvan ilman lämpötila ei voi olla alhai-
sempi kuin ulkoilman lämpötila.

SÄÄTIMET

Ilman lämpötilansäätimet P-G

Säätimien kääntäminen myötä- tai vasta-
päivään joko nostaa tai laskee matkusta-
mon vasemman- (säädin P) tai oikean-
puoleiselle (säädin G) alueelle vaaditun il-
man lämpötilaa.

Koska järjestelmä hallitsee matkustamon
kahta aluetta, on mahdollista muuttaa ha-
luttua lämpötilaa (kuljettajalle ja matkus-
tajalle).

Asetetut lämpötilat näytetään näytöillä,
jotka sijaitsevat kyseisten näppäimien lä-
hettyvillä.

Näppäimen I (MONO) painaminen muut-
taa matkustajan puoleisen lämpötilan sa-
maksi kuin kuljettajan puolella. Tällöin voit
säätää saman lämpötilan kummallekin puo-
lelle kääntämällä kuljettajan puoleista sää-
dintä P. 

Ilman lämpötilojen ja suuntauksen erillinen
toiminta palautuu kääntämällä säätimiä tai
painamalla näppäintä I (MONO) uudel-
leen, kun näppäimen led-valo palaa.

Kun säätimiä käännetään kokonaan myö-
tä- tai vastapäivään, kunnes ne saavuttavat
äärimmäisarvot HI tai LO, kytkeytyy mak-
similämmitys tai -jäähdytys:

❒ HI-toiminto (suurin lämmitysteho):

Tämä toiminto kytketään päälle kääntä-
mällä lämpötilansäädintä myötäpäivään
ohittaen suurimman lämpötilan arvon
(32°C). Se voidaan kytkeä riippumatto-
masti kuljettajan tai matkustajan puolelta
(vaikka MONO-toiminto olisi valittuna).

Kun toiminto on kytketty, näytöllä näkyy
teksti ”HI”. 

Tätä toimintoa käytetään, kun matkusta-
mo halutaan lämmittää mahdollisimman
nopeasti hyödyntäen järjestelmän kaikkia
resursseja. Tämä toiminto hyödyntää jääh-
dytysnesteen suurinta lämpötilaa, kun taas
ilmavirran suuntausta ja puhaltimen nope-
utta hallitaan järjestelmän asetuksien mu-
kaan. 

Tarkemmin sanoen suurinta puhallusno-
peutta ei kytketä välittömästi päälle, mikäli
jäähdytysneste ei ole riittävän lämmintä.
Tällöin estetään liian viileän ilman pääsy
matkustamoon.

Kaikki käsisäädöt ovat mahdollisia tämän
toiminnon ollessa käytössä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä, yksin-
kertaisesti käännä säädintä vastapäivään
ja aseta haluttu lämpötila.

❒ LO-toiminto (suurin jäähdytysteho):

Tämä toiminto kytketään päälle kääntä-
mällä lämpötilansäädintä vastapäivään ohit-
taen alimman lämpötilan arvon (16°C). Se
voidaan kytkeä riippumattomasti kuljet-
tajan tai matkustajan puolelta (vaikka MO-
NO-toiminto olisi valittuna).

Kun toiminto on kytketty, näytöllä näkyy
teksti ”LO”. 

Tätä toimintoa käytetään, kun matkusta-
mo halutaan jäähdyttää mahdollisimman
nopeasti hyödyntäen järjestelmän kaikkia
resursseja. Tämä toiminto kytkee auto-
maattisesti seuraavat toiminnot: 

❒ MONO-toiminto.

❒ Ilman suuntaus keski- ja sivutuuletus-
suulakkeista (näytetään vastaavina näy-
tön tunnuksina).

❒ Puhallin kytkeytyy suurimmalle no-
peudelle.

❒ Ilmastointilaitteen kompressori.

Kaikki käsisäädöt ovat mahdollisia tämän
toiminnon ollessa käytössä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä, yksin-
kertaisesti käännä säädintä myötäpäivään
ja aseta haluttu lämpötila.

Etuosan ilmavirran suuntauksen
näppäimet B-F

Näitä näppäimiä painamalla voidaan mat-
kustamon ilmavirran suuntaus asettaa kä-
sin seitsemään eri tilaan (oikealle tai va-
semmalle puolelle):

▲ Ilma virtaa tuulilasiin ja etusivuikku-
noihin poistaakseen huurteen ja jään.

˙ Ilma virtaa kojelaudan keski- ja sivu-
tuuletussuulakkeista kohti etumat-
kustajien rintakehän ja naaman alu-
etta (kuumina vuodenaikoina).

▼ Ilma virtaa matkustamon etu- ja ta-
kaosan alemmille alueille. Koska läm-
möllä on luontainen taipumus nous-
ta ylöspäin, tämäntyyppisellä suun-
tauksella saavutetaan matkustamon
lämpeneminen lyhyimmässä mah-
dollisessa ajassa samalla antaen vä-
littömän lämmön tunteen.

˙
▼

Ilmavirran jakautuminen matkusta-
mon alaosan (lämpimämpi ilma) ja
keskiosan välille (viileämpi ilma).
Tämä ilmavirran suuntaus on eri-
tyisen käytännöllinen kevään ja
syksyn aurinkoisina päivinä.
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▼ Ilmavirran jakautuminen tuulilasin
ja sivuikkunoiden sekä matkusta-
mon alemman osan välille. Tämän
tyyppinen ilmavirran suuntaus mah-
dollistaa tyydyttävän matkustamon
lämpenemisen samalla estäen ikku-
noiden mahdollisen huurtumisen.

▲
˙

Ilmavirran jakautuminen tuulilasin 
▼ ja sivuikkunoiden sekä matkusta-

mon keskialueen ja alemman osan
(jalkatilan) välille. Tämä ilmavirran
suuntaus mahdollistaa kokonai suu -
dessaan hyvien ilmastollisten olo-
suhteiden ylläpitämisen kesäisin. 

▲ Ilmavirran jakautuminen tuulilasin
˙ ja sivuikkunoiden sekä matkusta-

mon keskialueen välille. Tämän il-
mavirran suuntauksen avulla
matkustamo jäähtyy sopivasti ja sen
avulla voidaan kesäisin ylläpitää vaa-
dittua jäähdytystä.

Ilmavirran suuntaus valitaan näppäimien B
ja F avulla kiertyvässä järjestyksessä ku-
van 52 mukaisesti.

Valitun ilmavirran suuntauksen tyyppi osoi-
tetaan vastaavien näytön tunnuksien syt-
tymisellä.

Palauttaaksesi automaattisen ilmavirran
suuntauksen, paina näppäintä AUTO.

F0L0234m

FULL AUTO -toimintatilassa suuntaus-
näppäimen B tai F painaminen ensimmäi-
sellä kerralla näyttää järjestelmän valitse-
man hetkellisen tilan. Tämän jälkeen voi-
daan ”pyörivässä” järjestyksessä valita ha-
luttu suuntauksen tyyppi painamalla näp-
päintä B tai F uudelleen.

Kun kuljettaja valitsee ilmavirran suunta-
uksen tuulilasiin, ilma virtaa myös etumat-
kustajan tuulilasin puolelle. Matkustaja voi
kuitenkin valita haluamansa ilmavirran
suuntauksen painamalla vastaavia näppäi-
miä.

kuva 52

Puhaltimen nopeuden
säätönäppäimet M/N 

Paina näppäintä p+ tai p– kasvattaakse-
si tai vähentääksesi puhaltimen nopeutta
ja siten muuttaaksesi matkustamoon kul-
keutuvaa ilmamäärää.

Puhaltimen nopeus osoitetaan näytöllä nä-
kyvin palkein.

❒ Suurin puhaltimen nopeus = kaikki pal-
kit näkyvillä.

❒ Pienin puhaltimen nopeus = yksi palk-
ki näkyvillä.

Puhallin voidaan kytkeä pois päältä aino-
astaan, jos ilmastointilaitteen kompresso-
ri on poistettu käytöstä painamalla näp-
päintä B.

TÄRKEÄÄ! Palauttaaksesi automaatti-
sen puhaltimen nopeuden ohjauksen käsi-
säädön jälkeen, paina näppäintä AUTO.

Jos näppäintä p– painetaan uudelleen, kun
puhaltimen nopeus on pienimmillään, jär-
jestelmä sammuu.

Näytölle ilmestyy teksti OFF ja sisäilman
kierrätyksen tunnus (kuva 53). 

AUTO-näppäimet
(automaattinen toiminta) C-E

Kun AUTO-näppäintä painetaan (kuljet-
tajan ja/tai matkustajan puolella), järjestel-
mä säätää automaattisesti matkustamoon
kulkeutuvan ilman suuntauksen ja määrän
peruuttaen kaikki aikaisemmin tehdyt kä-
sisäädöt.

Tämä toimintatila osoitetaan järjestelmän
näytön viestinä FULL AUTO.

Vähintään yhden automaattisen toiminnon
(sisäilman kierrätys, ilmavirran suuntaus,
puhaltimen nopeus tai ilmastointilaitteen
kompressorin poiskytkentä) käsin säätö ai-
heuttaa tekstin FULL katoamisen näytöl-
tä. Tämä tarkoittaa, että automaattinen
hallinta ei ole täydellistä (paitsi lämpötilan
hallinta, joka on aina automaattista).

TÄRKEÄÄ! Jos järjestelmä ei (käsisää-
töjen jälkeen) enää kykene ylläpitämään
matkustamossa haluttua lämpötilaa, ase-
tettu lämpötilan arvo alkaa vilkkua näytöl-
lä osoittaen kyseessä olevan tilanteen. Täl-
löin minuutin jälkeen teksti AUTO kato-
aa näytöltä.

Palauttaaksesi milloin tahansa järjestelmän
automaattisen ohjauksen (yhden tai use-
amman käsisäädön jälkeen), paina näp-
päintä AUTO.

MONO-näppäin
(asetettujen lämpötilojen ja
suuntausten yhtenäistäminen)

Näppäimen MONO painaminen muuttaa
matkustajan puolen lämpötilan samaksi
kuin kuljettajan puolella. Tämän seurauk-
sena ilmavirran saman lämpötilan ja suun-
tauksen asettaminen kahden alueen välil-
le voidaan tehdä kääntämällä kuljettajan
puolen säädintä. Tämän toiminnon tarkoi-
tuksena on yksinkertaistaa lämpötilan sää-
tämistä koko matkustamossa, kun kuljet-
taja on autossa ilman matkustajia. Asete-
tun lämpötilan ja ilmavirran suuntauksen
erillistoiminta palautetaan, kun säädintä P
tai G (lämpötilan asettamiseksi matkusta-
jan puolelle) käännetään tai näppäintä
MONO painetaan uudelleen, kun näytöl-
lä näkyy teksti kyseisestä toiminnosta.

kuva 53 F0L0235m
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Sisäilman kierrätyksen ja AQS-
toiminnon on/off-näppäin A  

Jos AQS-tunnistin ei ole varusteena, sisä-
ilman kierrätys toimii seuraavan toimin-
talogiikan mukaan:

❒ Pakotettu kytkeytyminen (sisäilman
kierrätys matkustamossa aina päällä)
osoitetaan tunnuksen í syttymisenä
näytöllä.

❒ Pakotettu sammuttaminen (sisäilman
kierrätys aina pois päältä ja ulkoilma
pääsee matkustamoon) osoitetaan
tunnuksen ê syttymisenä näytöllä.

Ylläesitettyjä toimintatiloja hallitaan paina-
malla peräkkäin sisäilman kierrätyksen näp-
päintä A.

Turvallisuussyistä pitkän (yli 25 minuuttia)
sisäilman kierrätyksen käytön jälkeen jär-
jestelmä kytkee sen automaattisesti pois
päältä 60 sekunnin ajaksi, jotta matkusta-
moon pääsisi ulkoilmaa.

TÄRKEÄÄ! Sisäilman kierrätyksen avul-
la voidaan saavuttaa haluttu lämmitys tai
jäähdytys nopeammin. 

Kuitenkaan sen käyttöä ei suositella satei-
sina/kylminä päivinä, sillä se saattaa lisätä
huomattavasti ikkunoiden sisäpuolista
huurtumista erityisesti, jos ilmastointilaite
on kytketty pois päältä.

Kun ulkoilman lämpötila on alle 3°C, si-
säilman kierrätys pakotetaan pois käytös-
tä (ulkoilma pääsee matkustamoon), jot-
ta estetään ikkunoiden huurtuminen.

Se kytketään automaattisesti takaisin pääl-
le, jos ulkoilman lämpötila ylittää 5 °C.

Jos järjestelmässä on AQS-tunnistin (Air
Quality System), edellä esitetyn toiminta-
logiikan lisäksi sisäilman kierrätystä halli-
taan automaattisesti ulkoilman laadun mu-
kaisesti:

❒ Automaattinen hallinta osoitetaan näy-
tön tunnuksella ≥.

Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy tun-
nus ïtai  ñriippuen nykyisistä käyt-
töolosuhteista (päällä / pois päältä).

Automaattisessa toiminnassa AQS-tun-
nistimen kanssa sisäilman kierrätys kytke-
tään automaattisesti päälle, kun saaste-

tunnistin havaitsee ilmassa saastetta (esim.
ajettaessa kaupungissa, jonossa tai tunne-
lissa).

Kompressorin ollessa kytkettynä järjes-
telmä keskeyttää sisäilman kierrätyksen,
kun auton nopeus putoa alle 6 km/h es-
tääkseen saastuneen ilman (pakokaasujen)
pääsyn sisään alhaisissa nopeuksissa. Kun
auton nopeus kasvaa (yli 25 km/h) järjes-
telmä palauttaa aikaisemman automaatti-
sen toiminnan.

Automaattisessa toiminnassa järjestelmä
asettaa AQS-toiminnon pois päältä ja si-
säilman kierrätyksen toimintaan (osoite-
taan näytön tunnuksella ≥), kun ulko-
ilman lämpötila on alle 3°C. Käyttäjä voi
kuitenkin asettaa sen käsin toimintaan pai-
namalla jatkuvasti sisäilman kierrätyksen
näppäintä: näppäimen painaminen ensim-
mäisellä kerralla näyttää sisäilman kierrä-
tyksen toiminnan tilan, joka osoitetaan
tunnuksella ê.

Se kytketään automaattisesti takaisin pääl-
le, jos ulkoilman lämpötila ylittää 5 °C.

Paina näppäintä uudelleen valitaksesi halu-
tun sisäilman kierrätyksen toimintatilan, jo-
ka osoitetaan vastaavalla näytön tunnuk-
sella. Näissä olosuhteissa AQS-toiminnon
kytkeminen käsin saattaa aiheuttaa ikku-
noiden huurtumista.

Kun sisäilman kierrätys asetetaan toimin-
taan käsin, teksti FULL ja sisäilman kier-
rätyksen tunnuksen vieressä oleva kirjain
A katoavat näytöltä.

Jos ulkoilman lämpötila on
alhainen, sisäilman kierrä-

tystä ei suositella käytettäväksi, jot-
ta estettäisiin ikkunoiden nopea
huurtuminen.

VAROITUS

Ilmastointilaitteen kompressorin
on-/off-näppäin L

Kun näppäintä √ painetaan näytön tun-
nuksen palaessa ilmastointilaitteen komp-
ressori kytkeytyy pois päältä. Jos näppäin-
tä sen sijaan painetaan, kun tunnus ei pala
näytöllä, järjestelmä palaa kompressorin
kytkennän automaattiseen hallintaan, jol-
loin näytölle ilmestyy toimintatilaa vastaa-
va tunnus.

Kun kompressori sammutetaan, järjestel-
mä kytkee sisäilman kierrätyksen pois pääl-
tä estääkseen ikkunoiden huurtumisen.
Vaikka järjestelmä kykenee ylläpitämään
haluttua lämpötilaa, teksti FULL sammuu
näytöltä. Jos järjestelmä ei enää kykene yl-
läpitämään haluttua lämpötilaa, lämpötilan
arvo alkaa vilkkua ja teksti AUTO kato-
aa näytöltä.

TÄRKEÄÄ! Kun ilmastointilaitteen
kompressori on sammutettu, matkusta-
moon ei voi virrata ilmaa, jonka lämpötila
on alhaisempi kuin ulkoilman lämpötila. Li-
säksi joissain olosuhteissa ikkunat saatta-
vat huurtua nopeasti, koska tällöin ilmas-
ta ei poisteta kosteutta.

Ilmastointilaitteen kompressorin poiskyt-
kentä säilyy muistissa, vaikka moottori oli-
si ollut sammutettuna. 

Palauttaaksesi automaattisen ilmastointi-
laitteen kompressorin hallinnan, paina näp-
päintä √ tai AUTO uudelleen.

Kun ilmastointilaitteen kompressori on
kytketty pois päältä ja ulkoilman lämpöti-
la on korkeampi kuin järjestelmään on sää-
detty, järjestelmä ei kykene ylläpitämään
haluttuja olosuhteita. Asetettu lämpötilan
arvo alkaa vilkkua muutaman sekunnin ajan
ja teksti AUTO sammuu näytöltä.

Kun ilmastointilaitteen kompressori on
kytketty pois päältä, puhaltimen nopeus
voidaan säätää käsin nollaan (ei palkkeja
näkyvillä). Kun kompressori on käytössä
ja moottori käynnissä, puhaltimen nope-
us ei voi olla yhtä näytön palkkia pienem-
pi.

Kompressori sammutetaan automaatti-
sesti, jos ulkoilman lämpötila laskee – 1°C
alapuolelle. Tässä tapauksessa tunnus √
vilkkuu 10 sekunnin ajan näytöllä ja sitten
sammuu.

Kompressori kytkeytyy automaattisesti ta-
kaisin päälle, jos ulkoilman lämpötila nou-
see + 1°C yläpuolelle. 

Ikkunoiden nopean huurteen-
/jäänpoiston näppäin O

Paina tätä näppäintä: ilmastointijärjestelmä
kytkee automaattisesti kaikki toiminnot,
joita tarvitaan nopeaan tuulilasin ja etusi-
vuikkunoiden huurteen-/jäänpoistoon.
Näitä ovat:

❒ Kun ilmastolliset olosuhteet sallivat, il-
mastointilaitteen kompressori kytkey-
tyy.

❒ Sisäilman kierrätys pois päältä.

❒ Suurin lämpötila (HI) molemmille alu-
eille.

❒ Puhaltimen nopeus asetetaan moot-
torin jäähdytysnesteen lämpötilan mu-
kaan, jolloin rajoitetaan liian viileän il-
man pääsy matkustamoon, joka voi ai-
heuttaa matkustamon ikkunoiden
huurtumista.

❒ Ilmavirta suunnataan tuulilasiin ja etu-
sivuikkunoihin.

❒ Takalasin lämmitin kytkeytyy päälle.

TÄRKEÄÄ! Nopea huurteen-/jäänpois-
to pysyy noin 3 minuuttia päällä, kun
moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ylit-
tää 50°C.
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Kun nopea huurteen-/jäänpoisto on kyt-
ketty, kyseisen toiminnon ja takalasin läm-
mittimen näppäimen led-valo palaa. Teks-
ti FULL AUTO katoaa näytöltä.

Kun nopea huurteen-/jäänpoisto on kyt-
ketty, ainoat toiminnot, joita voidaan sää-
tää käsin, ovat puhaltimen nopeus ja tak-
alasin lämmittimen poiskytkentä.

Nopean huurteen-/jäänpoiston ollessa käy-
tössä puhallin toimii aikaisemmin asetetun
ilmavirran suuntauksen mukaisesti taatak-
seen parhaat ilmastolliset olosuhteet ti-
lanteesta riippumatta.

Kun nopean huurteen-/jäänpoiston tai il-
mavirran suuntauksen näppäintä painetaan
tai lämpötilaa säädetään, järjestelmä sam-
muttaa nopean huurteen-/jäänpoiston toi-
minnon ja palauttaa järjestelmään käyttö-
tilan, joka vallitsi ennen toiminnon kytke-
mistä.

Takalasin lämmittimen ja
ovipeilien huurteen-/jäänpoiston
näppäin H 

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi takalasin
lämmittimen. Kun tämä toiminto on kyt-
ketty, näppäimen led-valo palaa.

Tämä toiminto sammuu automaattisesti 20
minuutin käytön jälkeen tai näppäintä pai-
nettaessa uudelleen tai sammutettaessa
moottori. Se ei kytkeydy automaattisesti,
kun moottori käynnistetään uudelleen.

TÄRKEÄÄ! Älä kiinnitä tarroja takaik-
kunan sisäpuolella olevien vastuslankojen
päälle välttääksesi mahdollisen toiminta-
häiriön tai vioittumisen.

LISÄLÄMMITIN
(Multijet-mallit)

Tämän laitteen avulla matkustamo voidaan
lämmittää nopeasti kylmissä ilmastollisissa
olosuhteissa.

Lisälämmitin kytkeytyy automaattisesti,
kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

TÄRKEÄÄ! Lisälämmitin toimii ainoas-
taan, jos ulkoilman lämpötila on alle 12°C,
moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on
alle 50°C ja auton akun jännite on yli 10,25
V.

TÄRKEÄÄ! Älä pysäköi autoa helposti
syttyvien materiaalien, kuten paperin, kui-
van ruohon tai lehtien päälle: tulipalovaa-
ra!

ULKOVALOT

Vasemmanpuoleisen vivun säätimillä halli-
taan ulkovaloja ja suuntavilkkuja.

Ulkovalot voidaan kytkeä ainoastaan, kun
virta-avain on ON-asennossa.

VALOT POIS PÄÄLTÄ (kuva 54)

Kiertyvä säädin asennossa å.

SEISONTAVALOT (kuva 55)

Käännä kiertyvä säädin asentoon 6. 

Varoitusvalo 3 syttyy mittaristossa.

LÄHIVALOT
(kuva 56)

Käännä kiertyvä säädin asentoon 2.

Varoitusvalo 3 syttyy mittaristossa.

kuva 54 F0L0021m

kuva 55 F0L0022m

kuva 56 F0L0023m

KAUKOVALOT (kuva 57)

Kun kiertyvä säädin on asennossa 2, ve-
dä vipua ohjauspyörää kohti (toiseen pa-
lautuvaan asentoon).

Varoitusvalo 1 syttyy mittaristossa.

Kytkeäksesi kaukovalot pois päältä, vedä
vipua uudelleen ohjauspyörää kohti (lähi-
valot kytkeytyvät takaisin).

kuva 57 F0L0024m
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KAUKOVALOJEN
VÄLÄYTTÄMINEN (kuva 58)

Vedä vipua ohjauspyörää kohti (ensim-
mäinen palautuva asento) riippumatta kier-
tyvän valokytkimen asennosta. Varoitus-
valo 1 syttyy mittaristossa.

SUUNTAVILKUT (kuva 59) 

Siirrä vipu pysyvään asentoon:

❒ ylös (asento 1): kytkeäksesi oikean-
puoleisen suuntavilkun.

❒ Alas (asento 2): kytkeäksesi vasem-
manpuoleisen suuntavilkun.

Varoitusvalo F tai D alkaa vilkkua mitta-
ristossa.

Vilkut kytkeytyvät automaattisesti pois
päältä, kun ohjauspyörä palautetaan kes-
kiasentoon.

kuva 58 F0L0025m kuva 59 F0L0026m

Kaistanvaihtotoiminto 

Jos haluat käyttää vilkkuja lyhyesti ilmoit-
taaksesi kaistanvaihdosta, pidä vasemman-
puoleista vipua palautuvassa asennossa al-
le yhden sekunnin ajan. Valitun puolen
suuntavilkku vilkkuu kolme kertaa ja sitten
sammuu automaattisesti.

Kääntyvät sumuvalot
(mikäli varusteena) 

Kun ohjauspyörää käännetään riittävästi tai
suuntavilkut kytketään ajettaessa alhai-
semmalla nopeudella kuin 40 km/h lähiva-
lot kytkettynä, valot (sumuvalot) syttyvät
laajentamaan valokeilan laajuutta suuntaan,
johon ajoneuvo aiotaan kääntää, jolloin nä-
kyvyys pimeällä paranee.

AJOVALOJEN SAMMUTUSVIIVE 

Tämä toiminto mahdollistaa ajovalojen
kytkeytymisen auton etupuolelle ennalta-
asetetuksi ajaksi.

Kytkeminen (kuva 60)

Kun virta-avain on OFF-asennossa tai
poistettuna, vedä ohjauspyörän vasem-
malla puolella olevaa vipua ohjauspyörää
kohti 2 minuutin sisällä moottorin sam-
muttamisesta.

Jokainen vivun veto pidentää valojen pääl-
läoloaikaa 30 sekunnilla, aina 210 sekun-
tiin asti. Valot sammuvat ajastuksen jälkeen
automaattisesti. 

Aina kun vipua käytetään, varoitusvalo
3 syttyy yhdessä näytön viestin kanssa
(ks. luku ”Varoitusvalot ja viestit”). Varoi-
tusvalo syttyy ensimmäisellä vivun käyt-
tökerralla, ja pysyy päällä, kunnes toimin-
to kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jokainen vivun yksittäinen liike ainoastaan
lisää valojen päälläoloaikaa.

Poiskytkeminen

Pidä ulkovalovipua vedettynä ohjauspyö-
rää kohti yli 2 sekunnin ajan.

AJOVALOJEN VALOTUNNISTIN
(päivänvalon tunnistin)
(mikäli varusteena)

Tunnistin havaitsee muutokset ulkoilman
valaistuksen voimakkuudessa asetetun va-
loherkkyyden mukaan: mitä suurempi
herkkyys, sitä alhaisempi ulkovalaistus tar-
vitaan ulkovalojen kytkeytymiselle. Päi-
vänvalon tunnistimen herkkyyttä voidaan
säätää näytön asetusvalikon kautta.

kuva 60 F0L0027m

F0L1150i

Kytkeminen (kuva 61)

Käännä kiertyvä säädin asentoon 2A : täl-
löin seisonta- ja ajovalot kytkeytyvät au-
tomaattisesti samanaikaisesti ulkoilman va-
loisuuden mukaan.

Poiskytkeminen

Jos tunnistimen toiminnan johdosta ajo-
valot sammutetaan, myös seisontavalot
sammuvat noin 10 sekunnin jälkeen.

Tunnistin ei kykene havaitsemaan sumun
olemassaoloa, jonka vuoksi tällöin valot tu-
lee kytkeä päälle käsin.

kuva 61 F0L0028m



33

Älä koskaan käytä lasinpyyh-
kijää jään tai lumen poista-
miseen tuulilasilta. Tässä ta-
pauksessa pyyhkijä altistuu

liialliselle rasitukselle, joka johtaa
moottorin ylikuumenemissuojan kyt-
keytymiseen, jonka seurauksena pyyh-
kimen toiminta estetään muutaman se-
kunnin ajaksi. Jos toiminta ei palaudu,
ota yhteys Fiat-huoltoon.

LASIEN PESEMINEN

TUULILASIN PYYHKIJÄ JA
PESULAITE 

Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan,
kun virta-avain on ON-asennossa.

Oikeanpuoleinen vipu voidaan siirtää vii-
teen eri asentoon (kuva 62):

A: tuulilasin pyyhkijä pois päältä

B: tihkutoiminto

Kun vipu on asennossa B, kiertyvän sää-
timen F avulla pyyhintä voidaan säätää nel-
jään eri jaksottaiseen nopeuteen:

, = erittäin hidas, jaksottainen

— = hidas, jaksottainen

—- = keskinopea, jaksottainen

—— = nopea, jaksottainen

C: jatkuva hidas pyyhintä

D: jatkuva nopea pyyhintä

E: tilapäinen, nopea pyyhintä (palautuva
asento).

Toimita asennossa E on rajoitettu niin pit-
käksi ajaksi, kuin vipua tässä asennossa pi-
detään. Kun vipu vapautetaan, se palautuu
automaattisesti asentoon A lopettaen pyy-
hinnän.

TÄRKEÄÄ! Vaihda pyyhkimien sulat lu-
vussa ”Auton huolto” esitettyjen ohjeiden
mukaisesti. 

kuva 62 F0L0030m

Lasien pesulaite

Vedä pyyhkijävipua ohjauspyörää kohti
(palautuva asento), jolloin tuulilasin pesu-
laite (kuva 63) kytkeytyy.

Jos vipua vedetään yli puolen sekunnin
ajan, voidaan samalla kertaa kytkeä sekä
tuulilasin pyyhkijät että pesulaite.

Pyyhkijä lopettaa toiminnan neljän pyyh-
käisykerran jälkeen vivun vapauttamisesta. 

Viimeiset pyyhintäkerrat viiden sekunnin
jälkeen viimeistelevät pyyhkäisytoiminnon.

kuva 63 F0L0031m

SADETUNNISTIN
(mikäli varusteena) 

Sadetunnistin on sijoitettu tuulilasin pin-
taan taustapeilin taakse ja sen tarkoituk-
sena on säätää automaattisesti pyyhkimi-
en tihkutoiminnon pyyhkäisynopeutta sa-
teen voimakkuuden mukaan.

TÄRKEÄÄ! Pidä tuulilasi puhtaana tun-
nistimen alueelta.

Kytkeminen (kuva 64)

Siirrä oikeanpuoleista vipua alaspäin yh-
dellä pykälällä (B).

Sadetunnistimen kytkeytyminen ilmaistaan
yhdellä pyyhkäisyllä.

Kääntämällä kiertyvää säädintä F voidaan
muuttaa sadetunnistimen herkkyyttä.

Sadetunnistimen herkkyyden lisäys ilmais-
taan yhdellä pyyhkäisyllä.

Jos tuulilasin pesulaitetta käytetään, kun sa-
detunnistin on käytössä, suoritetaan nor-
maali pesutoiminto, jonka jälkeen sade-
tunnistin palaa normaaliin, automaattiseen
toimintaan.

Poiskytkeminen (kuva 64)

Siirrä vipu asentoon A tai käännä virta-
avain asentoon OFF.

Seuraavan moottorin käynnistyksen (avain
ON-asennossa) yhteydessä tunnistinta ei
kytketä uudelleen päälle, vaikka vipu olisi
asennossa B. Kytkeäksesi tällöin sadetun-
nistimen päälle, sinun tulee siirtää vipu
asentoon A tai C ja sitten takaisin asen-
toon B (tai kääntämällä kiertyvää säädin-
tä).

Sadetunnistimen kytkeytyminen osoitetaan
vähintään yhdellä pyyhkijän pyyhkäisyker-
ralla, vaikka tuulilasi olisi kuiva.

Sadetunnistin pystyy tunnistamaan seura-
avat tilanteet ja automaattisesti sopeutu-
maan niiden vaatimaan erilaiseen toimin-
taherkkyyteen:

❒ Epäpuhtaudet tunnistinpinnalla (suo-
la, lika, jne.).

❒ Yön ja päivän ero.
kuva 64 F0L0030m

Vesiroiskeet saattavat aihe-
uttaa tarpeetonta pyyhki-

jöiden toimintaa.

VAROITUS
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Älä koskaan käytä lasinpyyh-
kijää jään tai lumen poista-
miseen takalasilta. Tässä ta-
pauksessa pyyhkijä altistuu

liialliselle rasitukselle, joka johtaa
moottorin ylikuumenemissuojan kyt-
keytymiseen, jonka seurauksena pyyh-
kimen toiminta estetään muutaman se-
kunnin ajaksi. Jos toiminta ei palaudu,
ota yhteys Fiat-huoltoon.

TAKALASIN PESIJÄ/PYYHKIJÄ

Näitä säätöjä voidaan tehdä ainoastaan vir-
ta-avain ON-asennossa.

Kiertyvän kytkimen A kääntäminen asen-
nosta å asentoon ' kytkee takalasin
pyyhkimen toimintaan seuraavasti:

❒ Tihkutoiminto, jos tuulilasin pyyhkijä
on kytketty pois päältä.

❒ Toimii tuulilasin pyyhkijän tahdissa
(mutta puolella pyyhkäisynopeudella).

Kun tuulilasin pyyhkijä on päällä ja peruu-
tusvaihde kytketään, jatkuva takalasin pyy-
hintä kytkeytyy.

Työnnä pyyhkijävipua kojelautaa kohti (pa-
lautuva asento), jolloin takalasin pesulaite
kytkeytyy.

Jos vipua työnnetään yli puolen sekunnin
ajan, myös takalasin pyyhkijä kytkeytyy.

Vivun vapauttaminen viimeistelee pesu-
laitteen toiminnon, kuten tuulilasin ta-
pauksessa kuvailtiin.

AJOVALOJEN PESIJÄ
(mikäli varusteena)

Ajovalojen pesijät sijaitsevat  etupuskurin
sisällä ja ne kytkeytyvät, kun (lähivalojen
ollessa kytkettynä) tuulilasin pesulaitetta
käytetään.

TÄRKEÄÄ! Tarkasta säännöllisin välia-
join suuttimien puhtaus ja virheetön toi-
minta.

 VAKIONOPEUDEN -
SÄÄDIN
(mikäli varusteena)

Vakionopeudensäädin on elektronisesti
ohjattu laite, joka avustaa kuljettajaa aja-
maan yli 30 km/h nopeuksissa pitkillä, suo-
rilla ja kuivilla teillä (esim. moottoriteillä)
halutulla nopeudella ilman tarvetta painaa
kaasupoljinta. Tämän vuoksi sitä ei tulisi
käyttää vilkkaassa liikenteessä. Älä käytä
kaupunkiajossa. LAITTEEN KYTKEMINEN

PÄÄLLE (kuva 65)

Käännä kiertyvä säädin A asentoon ON.

Vakionopeudensäädintä ei voida kytkeä
päälle ykkös- tai peruutusvaihteella. On
suositeltua käyttää sitä vähintään 4-vaih-
teella. 

Ajettaessa alamäkeen vakionopeussääti-
men ollessa kytkettynä auton nopeus saat-
taa kasvaa muistiin asetetusta arvosta.

Kun laite kytketään päälle, varoitusvalo Ü
syttyy mittaristossa yhdessä aiheeseen liit-
tyvän viestin kanssa.

NOPEUDEN ASETTAMINEN
MUISTIIN

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä kiertyvä kytkin A asentoon
ON ja paina kaasupoljinta kiihdyt-
tääksesi halutulle nopeudelle. 

❒ Siirrä vipua ylöspäin (+) ainakin se-
kunnin ajan, jonka jälkeen vapauta se.
Auton nopeus asettuu muistiin ja kaas-
upoljin voidaan vapauttaa.

Tarpeen vaatiessa (esim. ohitustilanteissa)
kiihdyttäminen on mahdollista kaasupol-
jinta painamalla: kaasupolkimen vapautta-
minen palauttaa auton nopeuden aikai-
semmin tallennetulle nopeudelle.

TALLENNETTUUN
NOPEUTEEN PALAAMINEN 

Jos laite on kytketty pois päältä esimerkiksi
jarru- tai kytkinpolkimen painalluksen joh-
dosta, tallennettuun nopeuteen voidaan
palata seuraavasti:

❒ Kiihdytä vähitellen, kunnes lähestytään
muistiin tallennettua nopeutta.

❒ Kytke sama vaihde kuin nopeuden tal-
lennushetkellä oli käytössä.

❒ Paina näppäintä RES B.

kuva 65 F0L0033m
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TALLENNETUN NOPEUDEN
KASVATTAMINEN

Tallennettua nopeutta voidaan kasvattaa
kahdella eri tavalla:

❒ Painamalla kaasupoljinta ja sitten tal-
lentamalla uusi saavutettu nopeus.

tai

❒ Siirtämällä vipua ylöspäin (+).

Jokainen vivun siirto lisää nopeutta hieman
(noin 1 km/h). Jos vipua pidetään ylhäällä
pitkään, nopeus kasvaa jatkuvasti. 

TALLENNETUN NOPEUDEN
VÄHENTÄMINEN

Tallennettua nopeutta voidaan kasvattaa
kahdella eri tavalla:

❒ Kytkemällä laitteen pois päältä ja sit-
ten tallentamalla uusi saavutettu no-
peus.

tai

❒ Siirtämällä vipua alaspäin (–), kunnes
saavutetaan uusi nopeus, joka tallen-
tuu muistiin automaattisesti.

Jokainen vivun siirto vähentää nopeutta
hieman (noin 1 km/h). Jos vipua pidetään
alhaalla, nopeus laskee jatkuvasti.

LAITTEEN KYTKEMINEN POIS
PÄÄLTÄ

Laite voidaan kytkeä pois päältä seuraa-
vin keinoin:

❒ Kääntämällä kiertyvä kytkin A asen-
toon OFF.

❒ Sammuttamalla moottori.

❒ Painamalla jarrupoljinta tai kytkemällä
seisontajarru.

❒ Painamalla kytkinpoljinta.

❒ Vaihtamalla vaihdetta automaattivaih-
teistossa käsinvaihtotoiminnolla.

❒ Kun auton nopeus on säädetyn rajan
alapuolella.

❒ Painamalla kaasupoljinta. Tosin tällöin
järjestelmä ei oikeastaan kytkeydy pois
päältä, vaan sallii käyttäjän tekemän
kiihdytyksen. Vakionopeudensäädin
pysyy kuitenkin toiminnassa, jolloin
RES-näppäintä ei tarvitse painaa pa-
latakseen aikaisempaan nopeuteen
kiihdyttämisen jälkeen.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä seuraavissa tapauksissa:

❒ ABS- tai ESP-järjestelmä astuu toimin-
taan.

❒ Järjestelmän toimintahäiriössä.

Kun käytät laitetta ajon ai-
kana, älä koskaan siirrä

vaihdevipua vapaalle.

VAROITUS

Jos laitteessa on toiminta-
häiriö tai vika, käännä kier-

tyvä säädin A asentoon OFF ja ota
yhteys Fiat-huoltoon sulakkeen toi-
mivuuden tarkastamisen jälkeen.

VAROITUS
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KATTOVALOT

ETUOSAN KATTOVALOT
(kuva 66)

Sisävalot

Paina linssin kohdasta A kytkeäksesi kul-
jettajan puolen tai kohdasta C kytkeäkse-
si matkustajan puolen sisävalon päälle /
pois päältä.

Kun virta-avain on OFF-asennossa tai
poistettuna, kattovalo pysyy noin 15 mi-
nuuttia päällä, jonka jälkeen sammuu au-
tomaattisesti.

Keskivalo

Syttyy automaattisesti, kun ovi avataan, ja
sammuu noin 10 sekunnin jälkeen oven
sulkemisesta.

Jos ovi jätetään auki, valo sammuu noin 3
minuutin kuluttua.

Keskivalo voidaan myös kytkeä päälle /
pois päältä painamalla linssin kohdasta B.
Tällöin takasivuvalot kytkeytyvät samanai-
kaisesti.

Valot syttyvät/sammuvat viiveellä.

Kun valot kytketään näppäimellä B ja avain
on OFF-asennossa tai poistettuna, kat-
tovalo pysyy noin 15 minuutin ajan päällä,
jonka jälkeen sammuu automaattisesti. 

TAKAOSAN KATTOVALOT
(kuva 67)

Kytkeäksesi nämä valot päälle / pois pääl-
tä, paina linssin kohdasta D.

kuva 66 F0L0105m kuva 67 F0L0106m

NÄPPÄIMET

HÄTÄVILKUT (kuva 68)

Riippumatta virta-avaimen asennosta, ne
kytkeytyvät päälle näppäimen A painami-
sesta.

Kun toiminto on kytketty, varoitusvalot
Î ja ¥ vilkkuvat mittaristossa.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä, paina
näppäintä A uudelleen.

Maan liikennesäännöt säätelevät varoitus-
valojen käyttöä 

kuva 68 F0L0034m kuva 69 F0L0035m

Maan liikennesäännöt sää-
televät varoitusvalojen käyt-

töä 

VAROITUS

ETUSUMUVALOT
(mikäli varusteena) (kuva 69)

Kytkeäksesi etusumuvalot päälle, paina
näppäintä 5. Seisontavalojen on oltava
kytkettynä näiden valojen kytkemiseksi.

Varoitusvalo 5 syttyy mittaristossa.

Paina näppäintä uudelleen kytkeäksesi va-
lot pois päältä. 

Hätäjarrutus

Hätäjarrutuksessa hätävalot syttyvät au-
tomaattisesti ja valot Î ja ¥ syttyvät mit-
taristossa samanaikaisesti. 

Tämä toiminto kytkeytyy automaattisesti
pois päältä, kun hätäjarrutus loppuu. 

Tämä toiminto noudattaa nykyisin sovel-
lettavia lakeja.
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TAKASUMUVALO (kuva 70)

Kytkeäksesi takasumuvalon päälle, paina
näppäintä 4. Lähivalojen on oltava kyt-
kettynä tämän valon kytkemiseksi.

Varoitusvalo 4 syttyy mittaristossa.

Paina näppäintä uudelleen kytkeäksesi va-
lon pois päältä.

SEISONTAVALOT (kuva 71)

Nämä valot voidaan kytkeä päälle virta-
avaimen ollessa OFF-asennossa tai pois-
tettuna, kun näppäintä A painetaan noin
sekunnin ajan. Varoitusvalo 3 syttyy
mittaristossa.

Kun seisontavalot on kytketty, ohjaus-
pyörän vasemman vivun siirtäminen ylös
(asento 1) tai alas (asento 2) kytkee oike-
an- tai vasemmanpuoleiset seisontavalot,
jolloin varoitusvalo sammuu.

Kun ohjauspyörän vasen vipu palautetaan
keskiasentoon, kaikki seisontavalot kyt-
keytyvät ja lisäksi varoitusvalo 3 syttyy.

Paina näppäintä uudelleen kytkeäksesi va-
lot pois päältä. 

VIRRANSYÖTTÖ JA
POLTTOAINEEN
HÄTÄKATKAISINTOIMINTO

Auto on varustettu hätäkatkaisintoimin-
nolla, joka kytkeytyy toimintaan kolariti-
lanteessa katkaisten polttoaineensyötön ja
sen seurauksena sammuttaen moottorin.
Jotkut malliversiot on varustettu lisäksi
turvakatkaisimella, joka kytkeytyy kolariti-
lanteessa katkaisten virransyötön. Nämä
kaksi turvakatkaisinta estävät tällöin kola-
ritilanteessa tapahtuvat vaaralliset poltto-
aineletkujen katkeamisesta aiheutuvat
polttoainevuodot ja elektronisten kom-
ponenttien rikkoutumisesta aiheutuvat
sähköpurkaukset ja kipinät.

TÄRKEÄÄ! Muista kolarin jälkeen pois-
taa avain virtalukosta estääksesi akun tyh-
jenemisen.

Jos kolarin jälkeen ei löydetä polttoaine-
vuotoja tai vikoja sähkölaitteissa (esim. ajo-
valoissa), auto voidaan käynnistää uudel-
leen ja polttoaineen ja virransyötön hätä-
katkaisimen (mikäli varusteena) toiminta
palauttaa. Noudata seuraavassa kappa-
leessa esitettyjä ohjeita.

kuva 70 F0L0230m kuva 71 F0L0036m

Jos kolarin jälkeen haistat
polttoaineen tai huomaat

vuotoja polttoainejärjestelmässä, älä
palauta järjestelmän toimintaa vält-
tääksesi tulipaloriskin.

VAROITUS

Polttoaineen hätäkatkaisin -
toiminnon palauttaminen
toimintaan (kuva 72)

Palauttaaksesi hätäkatkaisintoiminnon toi-
mintaan, paina näppäintä A.

Virransyötön hätäkatkaisimen
(mikäli varusteena) palauttaminen
toimintaan (kuvat 73-74)

Kytkin sijaitsee akun positiivisen navan vie-
reisessä sulakerasiassa.

Palauttaaksesi virransyötön hätäkatkaisijan
toimintaan, toimi seuraavasti:

❒ Paina näppäintä A palauttaaksesi polt-
toaineen hätäkatkaisintoiminnon toi-
mintaan.

❒ Avaa konepelti.

❒ Poista suojakansi C avaamalla kiinnik-
keet B.

❒ Paina näppäintä D palauttaaksesi vir-
ran hätäkatkaisimen toimintaan.

kuva 72 F0L0107m kuva 73 F0L0308m kuva 74 F0L0307m

Ennen virran hätäkatkaisi-
men palauttamista toimin-

taan tarkasta auto huolellisesti polt-
toainevuodoista ja sähkölaitteiden
(esim. ajovalojen) vaurioista.

VAROITUS

Ennen polttoaineen hätä-
katkaisimen palauttamista

toimintaan tarkasta auto huolellises-
ti polttoainevuodoista ja sähkölait-
teiden (esim. ajovalojen) vaurioista.

VAROITUS

Aurinkokaton, aurinkoverhon
(mikäli varusteena) ja sähköisten
ikkunannostimien toiminnan
alustus

Hätäkatkaisimien toiminnan palauttamisen
jälkeen aurinkokaton, aurinkoverhon ja
sähköisien ikkunoiden toiminnan alustus
tulisi suorittaa. Asiaankuuluvat ohjeet löy-
dät tämän luvun kappaleista "Aurinkokat-
to" ja "Sähköiset ikkunannostimet".
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SISÄTILAN VARUSTEET

ETUOSAN KÄSINOJA
SÄILYTYS TILALLA JA
JÄÄHDYTETYLLÄ LOKEROLLA 

Paina vipua A (kuva 75) nostaaksesi kä-
sinojan ja tuodaksesi esille ensimmäisen
säilytystilan / matkapuhelinlokeron.

Nosta kansi B (kuva 75) päästäksesi kä-
siksi toiseen säilytystilaan, joka on voidaan
lämmittää / jäähdyttää ilmastointijärjestel-
mään yhdistetyn tuuletussuulakkeen D
(kuva 77) avulla.

HUOM! Avataksesi lämmitetyn / jäähdy-
tetyn säilytystilan suoraan, nosta käsinoja
koskematta vipuun A (kuva 75). Tartu si-
vualueeseen kohdasta C, kuten kuvassa
75 esitetään.

Siirrä vipua E (kuva 77) nuolen osoitta-
maan suuntaan avataksesi tuuletussuulak-
keen ja mahdollistaaksesi viileän/lämpimän
ilman pääsyn säilytystilaan.

Kun autossa on varusteena kaksialueinen
ilmastointijärjestelmä, tämän säilytystilan
lämpötila on sama kuin matkustajan puo-
lella.

Kun käsinoja on kokonaan yläasennossa,
varo painamasta näppäintä A (kuva 75)
estääksesi säilytystilan kannen vahingolli-
sen aukeamisen ja sen seurauksena sisällä
olevien tavaroiden putoamisen.

kuva 76 F0L0375mkuva 75 F0L0527m

kuva 77 F0L0528m

TAKAOSAN KÄSINOJA
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi takaosan käsinojaa A (kuva
78), laske se kuvan mukaisesti.

Takakäsinoja voi olla varustettu kahdella
lasi-/mukipidikkeellä. Käyttääksesi niitä,
paina kielekettä B (kuva 79) nuolen
osoittamaan suuntaan.

Käsinojan sisällä on säilytystila (kuva 80),
joka saadaan esille kantta nostamalla. 

HANSIKASLOKERO (kuva 81)

Avataksesi hansikaslokeron, siirrä kahvaa
nuolen osoittamaan suuntaan.

Kun hansikaslokero avataan, sisävalo syt-
tyy.

kuva 78 F0L0037m kuva 79 F0L0108m

kuva 80 F0L0109m

kuva 81 F0L0038m
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SÄILYTYSLOKERO (kuva 82)

Sijaitsee keskikonsolissa etuosan käsino-
jan alapuolella.

MUKIPIDIKKEET

Sijaitsevat keskikonsolin etuosassa.

KOLIKKOPIDIKE (kuva 82)

Sijaitsee keskikonsolissa seisontajarruvi-
vun vieressä.

SILMÄLASIPIDIKE
(mikäli varusteena) (kuva 83)

Sijaitsee kattopaneelissa kuljettajan puolen
kahvan lähettyvillä.

Käytä sitä kuvassa esitetyllä tavalla.

SAVUKKEENSYTYTINSARJA

Sähköpistoke toimii ainoastaan, kun vir-
ta-avain on käännetty ON-asentoon. Käyt-
tääksesi sitä, poista suojakansi.

SAVUKKEENSYTYTIN 
(mikäli varusteena) (kuva 84)

Sijaitsee keskikonsolissa seisontajarruvi-
vun vieressä.

Paina näppäintä A kytkeäksesi savukkeen-
sytyttimen toimintaan virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa.

Noin 15 sekunnin jälkeen näppäin palau-
tuu alkuperäisasentoonsa ja on valmis käy-
tettäväksi. 

TÄRKEÄÄ! Tarkasta aina, että savuk-
keensytytin on sammunut.

kuva 82 F0L0039m kuva 83 F0L0053m kuva 84 F0L0040m

Savukkeensytytin kuumenee
erittäin paljon käytön aika-

na. Käsittele sitä varoen ja varmista,
ettei lapset käytä sitä: tulipalo- ja/tai
palovammavaara!

VAROITUS

TUHKAKUPPI (mikäli varusteena)

Keskikonsolissa on tuhkakuppi, joka voi-
daan ottaa käyttöön nostamalla kansi A
(kuva 85).

Tyhjentääksesi tuhkakupin, poista sisem-
pi kotelo.

Tuhkakupit sijaitsevat matkustajan ovien
käsinojissa. Käyttääksesi tuhkakuppia, nos-
ta vastaava suojakansi. Tyhjentääksesi ne,
poista sisempi kotelo B (kuva 86).

HÄIKÄISYSUOJAT (kuva 87)

Häikäisysuojat sijaitsevat taustapeilin mo-
lemmin puolin. Ne voidaan kääntää ylös,
alas tai sivuille.

Häikäisysuojan (kuljettajan ja matkustajan
puolella) takana on ehostuspeili. Matkus-
tajan puolen peilissä, ja joissain malliversi-
oissa myös kuljettajan puolen peilissä, on
valo, jolloin häikäisysuojien käyttäminen on
mahdollista myös pimeissä olosuhteissa.

Avaa kansi A käyttääksesi peiliä.

Matkustajan häikäisysuojassa on myös tun-
nuksia ja selostuksia liittyen lasten tur-
vaistuimen oikeaan käyttöön matkustajan
turvatyynyn kanssa (lisätietoja löydät kap-
paleesta ”Matkustajan etuturvatyyny” lu-
vussa ”Turvavarusteet”).

SÄHKÖPISTOKE (kuva 88)

Sähköpistoke toimii ainoastaan virta-avai-
men ollessa ON-asennossa ja se sijaitsee
matkustamon takaosan keskituuletussuu-
lakkeiden alapuolella.

Avaa suojakansi A käyttääksesi sitä.

kuva 85 F0L0110m

kuva 86 F0L0111m

kuva 87 F0L0041m kuva 88 F0L0042m
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AURINKORULLAVERHOT
(mikäli varusteena) (kuva 89)

Joissakin malliversioissa on varusteena ta-
kaovien aurinkorullaverhot, jotka sisältä-
vät kelan ja palautusjouset. 

Vedä aurinkoverho auki käyttämällä kiele-
kettä A. Lukitse se paikoilleen pidikkeisiin
B.

AURINKOKATTO
(mikäli varusteena)

Aurinkokatto koostuu kahdesta leveästä
paneelista (kiinteästä ja liikkuvasta), jotka
on varustettu etuosan sähköisellä ja ta-
kaosan käsisäätöisellä aurinkoverholla. Au-
rinkokatto toimii ainoastaan virta-avaimen
ollessa ON-asennossa. Katossa olevan
keskivaloyksikön säätimien A, B ja C avul-
la aurinkokatto ja -verho voidaan ava-
ta/sulkea.

Avaaminen

Kun aurinkokatto on kokonaan suljettu
(säädin 0-asennossa), käännä säädintä A
(kuva 90) myötäpäivään ja valitse yksi vii-
destä avausasennosta. 

Jokainen asento vastaa aurinkokaton yhtä
avaustapaa, esim. asento 1 vastaa pienin-
tä avausta (aurinkokatto lähes kiinni), kun
taas asento 5 vastaa suurinta (aurinkokat-
to kokonaan auki).

Avataksesi aurinkokaton kokonaan yhdel-
lä säätimen siirrolla, aseta se suoraan vii-
meiseen asentoon.

Sulkeminen

Käännä säädintä A (kuva 90) vastapäivään
ja valitse yksi viidestä mahdollisesta sul-
kemisasennosta. 

Jokainen asento vastaa aurinkokaton yhtä
sulkemistapaa. Sulkeaksesi aurinkokaton
kokonaan yhdellä siirrolla, aseta säädin A
(kuva 90) asentoon 0.

kuva 89 F0L0312m kuva 90 F0L0174m

Älä avaa aurinkokattoa, jos
sen päällä on lunta tai jäätä:
se saattaa vaurioitua.

Etuosan aurinkoverhon
avaaminen/sulkeminen

Paina näppäintä B (kuva 90) avataksesi
aurinkoverhon kokonaan. Paina näppäintä
uudelleen pysäyttääksesi sen.

Sulkeaksesi aurinkoverhon, paina näp-
päintä C (kuva 90). Paina näppäintä uu-
delleen pysäyttääksesi sen.

Varoitus: aurinkokaton avaaminen aurin-
koverhon ollessa suljettuna avaa auto-
maattisesti myös aurinkoverhon.

Takaosan aurinkoverhon
avaaminen/sulkeminen

Takaosan aurinkoverhon avaami-
nen/sulkeminen suoritetaan käsin.

KIILAUTUMISESTO -
JÄRJESTELMÄ

Aurinkokatto on varustettu turvatoimin-
nolla, joka tunnistaa sen edessä olevat es-
teet sulkemisen aikana. Kytkeytyessään au-
rinkokatto pysähtyy ja sen jälkeen avautuu
hieman.

Kiilautumisestojärjestelmä, joka on sijoi-
tettu etuosan verhon ulkoreunaan, on toi-
minnassa verhon koko sulkeutumisalueel-
la ja astuu toimintaan, kun este havaitaan.
Tämä turvajärjestelmä aiheuttaa kytkeyty-
essään hetkeksi aurinkoverhon palautuvan
liikkeen.

TOIMINNAN ALUSTUKSEN
SUORITTAMINEN 

Jos auton akku on irrotettu tai vastaavan
toiminnon sulake on palanut, aurinkoka-
ton ja -verhon toiminnalle tulisi suorittaa
alustus.

Aurinkokaton alustus

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä virta-avain ON-asentoon.

❒ Käännä säädin A (kuva 90) kokonaan
vastapäivään.

❒ Paina ja pidä säädintä A (kuva 90) pai-
nettuna, kunnes aurinkokatto lukittuu
paikoilleen, jonka jälkeen vapauta se.

❒ 5 sekunnin sisällä paina ja pidä näp-
päintä A painettuna. Aurinkokatto siir-
tyy automaattisesti ja säädintä on pi-
dettävä painettuna liikkeen aikana.

❒ Alustus on päättynyt, kun aurinkokat-
to pysähtyy.

Autosta poistuttaessa virta-
avain tulee poistaa, jotta es-

tettäisiin aurinkokaton vahingollinen
käyttö, joka voi johtaa henkilövahin-
koihin. Aurinkokaton käyttäminen
väärin voi olla vaarallista. Ennen au-
rinkokaton käyttämistä ja sen käytön
aikana varmista, ettei liikkuvasta au-
rinkokatosta aiheudu kenellekään
suoraa loukkaantumisvaaraa tai et-
tei mikään esine kiilaudu sen väliin.  

VAROITUS
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Aurinkoverhon toiminnan
alustaminen

Toimi seuraavasti:

❒ Sulje aurinkokatto kokonaan.

❒ Käännä virta-avain OFF-asentoon 10
sekunnin ajaksi.

❒ Käännä virta-avain ON-asentoon.

❒ Käännä säädin sulkuasentoon ja pidä
se painettuna, kunnes kuulet mekaani-
sen lukittumisen.

❒ Alustus suoritettu loppuun.
SULKEMINEN ILMAN
KIILAUTUMISESTOA

Jää tai muu ylimääräinen materiaali aurin-
kokaton päällä saattaa aiheuttaa kiilautu-
misestojärjestelmän toistuvaa toimintaa.
Tämän vuoksi varmista, ettei tiellä ole es-
teitä.

Tämänlaisien tilanteiden johdosta aurin-
kokatto voidaan sulkea ilman kiilautumi-
sestojärjestelmän puuttumista toimintaan
(5 sekunnin sisällä järjestelmän kytkeyty-
misestä) kääntämällä säädin A (kuva 90)
asentoon 0 samalla painaen sitä ylöspäin,
kunnes katto on sulkeutunut.

KÄYTTÄMINEN
HÄTÄTILANTEESSA 
(kuvat 91-92)

Jos sähköinen ohjausyksikkö ei toimi, au-
rinkokattoa voidaan käyttää käsin seuraa-
vasti:

❒ Poista takakattovalo ja ota esiin hätä-
tilanteessa käytettävä avain, joka si-
jaitsee normaalisti siihen tarkoitetussa
pidikkeessä.

❒ Aseta avain uraan A (kuva 92) ja
käännä sitä myötäpäivään avataksesi
aurinkokaton ja vastapäivään sulkeak-
sesi sen.

kuva 91 F0L0215m kuva 92 F0L0216m

OVET

KESKUSLUKITUSJÄRJESTELMÄ 

Käyttäminen ulkopuolelta
(kuva 93)

Kun ovet on suljettu, paina kauko-ohjai-
men näppäintä Á . Jos kauko-ohjaimessa
on toimintahäiriö, aseta metallinen avai-
nosa yhteen etuovien lukoista ja käännä si-
tä.

Käyttäminen sisäpuolelta (kuva 94)

Kun ovet on suljettu, paina näppäintä A tai
B, joka sijaitsee keskipaneelissa, lukitaksesi
tai avataksesi ovet.

TÄRKEÄÄ! Jos yksi ovista ei ole sul-
keutunut kunnolla tai jos järjestelmässä on
toimintahäiriö, keskuslukitus ei ole toi-
minnassa ja muutaman sekunnin jälkeen se
poistetaan käytöstä noin 2 minuutiksi. Tä-
män aikana ovet voidaan kuitenkin luki-
ta/avata käsin. Laite kytkeytyy takaisin toi-
mintaan noin 2 minuutin jälkeen.

Jos toimintahäiriön aiheuttaja on poistet-
tu, laite palaa taas normaaliin toimintaan.

Kun ovet lukitaan, näppäimen led-valo C
syttyy.

LAPSILUKKO (kuva 95)

Tällä estetään takaovien avaaminen mat-
kustamosta.

Kytkintä voidaan käyttää ainoastaan ovi-
en ollessa avoinna:

❒ Asento 1 - kytketty (ovi lukossa).

❒ Asento 2 - poiskytketty (ovi avatta-
vissa matkustamosta).

Kytkin pysyy kytkettynä, vaikka ovien lu-
kitukset avattaisiin keskuslukituksella.

TÄRKEÄÄ! Käytä tätä laitetta aina lasta
kuljettaessasi.

TÄRKEÄÄ! Lukon kytkemisen jälkeen
tarkasta sen toiminta yrittämällä avata ta-
kaovea sisäpuolisesta kahvasta.

kuva 93 F0L0100m kuva 95 F0L0112m

kuva 94 F0L0529m
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SÄHKÖISET
IKKUNANNOSTIMET 

Kaikki malliversiot on varustettu sähköi-
sillä ikkunannostimilla, joissa on kiilautu-
misestojärjestelmä, joka havaitsee esteet
ikkunan sulkeutuessa. Jos este havaitaan,
turvajärjestelmä pysäyttää ikkunan sul-
keutumisliikkeen, ja riippuen ikkunan asen-
nosta myös avaa ikkunaa hieman.

TÄRKEÄÄ! Tilanteessa, jossa kiilautu-
misestojärjestelmä kytkeytyy 5 kertaa mi-
nuutin aikana, järjestelmä asettuu auto-
maattisesti vikasietotilaan (itsesuojaus). Tä-
mä toimintatila osoitetaan sillä, että ikku-
na nousee sulkeutuessaan pätkittäin ylös-
päin.

Tällöin on välttämätöntä suorittaa järjes-
telmän palautumistoiminto, joka tapahtuu
seuraavasti:

❒ Avaa ikkuna. 

tai

❒ Käännä virta-avain OFF-asentoon ja
sitten ON-asentoon.

Toimintalogiikka palautuu ja ikkunat pa-
lautuvat automaattisesti normaaliin toi-
mintaan, jos järjestelmässä ei ole toimin-
tahäiriöitä. Muussa tapauksessa ota yhte-
ys Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Kun virta-avain on OFF-
asennossa tai poistettuna, sähköiset ikku-
nannostimet pysyvät toiminnassa noin 2
minuuttia. Ne kytkeytyvät välittömästi pois
päältä, kun ovi avataan.

IKKUNOIDEN
TURVAJÄRJESTELMÄN
ALUSTAMINEN

Jos auton akku on irrotettu tai vastaavan
toiminnon sulake on palanut, turvajärjes-
telmälle tulisi suorittaa toiminnan alustus.

Alustuksen suorittaminen:

❒ Avaa alustettava ikkuna kokonaan au-
tomaattisesti tai käsin.

❒ Sulje ikkuna kokonaan käsin (ilman py-
sähdyksiä).

❒ Ikkunan pysähtymisen jälkeen jatka sul-
kunäppäimen painamista vähintään se-
kunnin ajan.

kuva 96 F0L0043m

Järjestelmä mukautuu tule-
vaan standardiin 2000/4/EY,

joka liittyy matkustamosta poispäin
nojaavien matkustajien turvallisuu-
teen.

VAROITUS

NÄPPÄIMET

Kuljettajan puolella (kuva 97)

Kuljettajan ovipaneeliin on sijoitettu hal-
lintanäppäimiä, jotka toimivat virta-avai-
men ollessa ON-asennossa.

A Vasemman etuikkunan avaaminen /sul-
keminen, ikkunan automaattinen ava-
us-/sulkutoiminto.

B Oikean etuikkunan avaaminen / sulke-
minen, ikkunan automaattinen avaus-
/sulkutoiminto.

C Vasemman takaikkunan avaaminen /
sulkeminen, ikkunan automaattinen
avaustoiminto. Painamalla yhtä näppäimistä lyhyesti ikku-

na liikkuu nytkähtelemällä, kun taas pi-
dempi painaminen kytkee ikkunan auto-
maattisen avaus-/sulkutoiminnon.

Näppäimen painaminen uudelleen pysäyt-
tää ikkunan valittuun asentoon.

Etumatkustajan ovi ja takaovet
(kuva 98)

Etumatkustajan oven ja takaovien käsino-
jissa on kytkimet, joilla voidaan hallita ky-
seisen oven ikkunaa.

kuva 97 F0L0388m

Sähköisten ikkunannostimi-
en käyttäminen väärin voi

olla vaarallista. Ennen sen käyttä-
mistä ja sen käytön aikana varmista,
ettei liikkuvasta ikkunasta aiheudu
kenellekään suoraa loukkaantumis-
vaaraa tai ettei mikään esine kiilau-
du sen väliin. Poista avain virtalukos-
ta aina autosta poistuessasi vält-
tääksesi sähköisten ikkunoiden va-
hingollisen käytön ja estääksesi aihe-
uttamasta vahinkoa autoon jääville
matkustajille.

VAROITUS kuva 98 F0L0045m

D Oikean takaikkunan avaaminen / sul-
keminen, ikkunan automaattinen ava-
ustoiminto.

E Sähköisten takaikkunoiden käyttöoi-
keuksien kytkentänäppäin.
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TAVARATILA

Takaluukku (kun lukitsematta) voidaan
avata ainoastaan ulkopuolelta käyttämällä
sähköistä avausvipua, joka sijaitsee rekis-
terikilven alapuolella (kuva 99).

Jos ovien lukitukset ovat auki, takaluukku
voidaan avata milloin tahansa.

Mittariston näytön avulla (ks. kappale ”Mo-
nitoiminäyttö" tässä luvussa) voidaan vali-
ta toiminto, jonka mukaan takaluukun ava-
us toimii itsenäisesti: tällöin takaluukun lu-
kitus ei avaudu, kun ovien lukitukset ava-
taan.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä takaluu-
kun avausnäppäintä, kun auto on liikkees-
sä.

Jos auton akussa vikaa ja auton ovi avataan
metallisella avainosalla, takaluukku voidaan
avata matkustamosta käyttämällä käsin vi-
pua, joka sijaitsee oikealla puolella keskel-
lä takaluukun alaosaa sijaitsevaa lukkoa.  

TAKALUUKUN AVAAMINEN
KAUKO-OHJAIMELLA (kuva 100)

Paina näppäintä R, vaikka murtohäly-
tin (mikäli varusteena) olisi kytkettynä.

Takaluukun aukeaminen osoitetaan suun-
tavilkkujen vilkkumisena kaksi kertaa. Sul-
jettaessa ne vilkkuvat vain kerran (aino-
astaan, jos hälytin on kytketty).

TAKALUUKUN SULKEMINEN

Laske takaluukkua, kunnes kuulet lukitu-
säänen.

TÄRKEÄÄ! Jos takaluukun itsenäinen
avaustoiminto on kytketty, ennen taka-
luukun sulkemista tarkasta, onko sinulla
virta-avain mukanasi, sillä takaluukku lu-
kittuu automaattisesti.

kuva 99 F0L0046m kuva 100 F0L0100m

TAVARATILAN
LAAJENTAMINEN

Osittainen laajentaminen
(1/3 tai 2/3)

Tavaratila voidaan takaistuin kaatamalla
laajentaa osittain (1/3 tai 2/3) tai kokonaan.

Hyödyntääksesi mahdollisimman paljon ti-
laa kuormaamiseen, poista tavaratilan suo-
japeite noudattaen kappaleessa ”Tavarati-
lan suojapeite” esitettyjä ohjeita ja tämän
jälkeen laske lastauspinta, kuten aikaisem-
min esitetty.

Toimi seuraavasti:

❒ Laske takaistuimien pääntuet koko-
naan ala-asentoon.

❒ Tarkasta, että turvavyöt eivät ole kier-
tyneet.

Ylimääräiset kappaleet (kaiut-
timet, spoilerit jne.), poisluki-
en valmistajan hyväksymät,
hattuhyllyllä tai takaluukussa

saattavat estää tavaratilan sivuilla ole-
vien kaasuvaimentimien oikeaa toi-
mintaa.

Älä koskaan aja tavaroiden
ollessa hattuhyllyllä estääk-

sesi niiden lentämisen eteen ja sen
seurauksena matkustajien vahingoit-
tamisen kovassa jarrutuksessa.

VAROITUS

Varmista, ettet ylitä tavara-
tilan suurinta sallittua kuor-

maa (ks. luku ”Tekniset tiedot”). Var-
mista myös, että tavaratilassa olevat
tavarat on järjestetty oikein estääk-
sesi niiden lentämisen eteen ja sen
seurauksena matkustajien vahingoit-
tamisen kovassa jarrutuksessa.

VAROITUS
TAKALUUKUN AVAAMINEN
HÄTÄTILANTEESSA (kuva 101)

Jos auton akku on tyhjä tai takaluukun säh-
köinen lukitus on viallinen, takaluukku voi-
daan avata matkustamosta seuraavasti (ks.
"Tavaratilan laajentaminen" tässä luvussa):

❒ Laske takaistuimien pääntuet koko-
naan ala-asentoon.

❒ Käännä takaistuimien istuinosat.

❒ Kaada selkänojat.

❒ Käytä tavaratilan vipua A avataksesi ta-
kaluukun.

kuva 101 F0L0047m
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❒ Käytä vipua A tai B (kuva 102) va-
pauttaaksesi vasemman tai oikean puo-
len selkänojan lukituksen ja kaada sit-
ten selkänoja istuinosan päälle.

Jos tavaratilan laajennus tehdään oikealle
(kuva 103), takaistuimien vasemmassa
osassa voidaan kuljettaa kahta matkusta-
jaa.

Jos tavaratilan laajennus tehdään vasem-
malle (kuva 104), takaistuimien oikeassa
osassa voidaan kuljettaa yhtä matkustajaa.

Tavaratilan laajentaminen
kokonaan (kuva 105)

Kaada takaistuimen kummatkin osat laa-
jentaaksesi tavaratilan kokonaan.

Hyödyntääksesi mahdollisimman paljon ti-
laa kuormaamiseen, poista tavaratilan suo-
japeite noudattaen kappaleessa ”Tavarati-
lan suojapeite” esitettyjä ohjeita ja tämän
jälkeen laske lastauspinta, kuten aikaisem-
min esitetty.

Toimi seuraavasti:

❒ Laske takaistuimien pääntuet koko-
naan ala-asentoon.

❒ Tarkasta, että turvavyöt eivät ole kier-
tyneet.

❒ Nosta vipuja A ja B (kuva 102) va-
pauttaaksesi selkänojien lukitukset ja
kaada selkänojat istuinosien päälle.

kuva 102 F0L0009m kuva 103 F0L0113m

kuva 104 F0L0114m

kuva 105 F0L0115m

TAVARATILAN SUOJAPEITE
(kuva 106)

Tavaratilan suojapeite A voidaan kelata si-
sään ja poistaa.

Kelataksesi sen sisään, irrota kaksi taka-
tappia B pidikkeistään ja ohjaa peitettä ke-
lauksen aikana.

Tavaratilan suojapeitteen
poistaminen (kuva 107)

Toimi seuraavasti:

❒ Kelaa se, kuten edellä esitettiin.

❒ Poista kelayksikkö C painamalla sen si-
vuista (suunta 1) ja nostamalla sitä
(suunta 2).

Asettaaksesi peitteen takaisin paikoilleen,
aseta kelan päädyt niiden pidikkeisiin ja
varmista, että kiinnityskoukut kiinnittyvät
hyvin. Tämän jälkeen voit vetää peitteen
esiin vetämällä sen kädensijoista, kuten ai-
kaisemmin opastettiin ja kiinnittää kaksi
taaempaa kiinnitystappia.

TÄRKEÄÄ! Älä sijoita peitteen päälle
raskaita kappaleita , jotka saattavat vauri-
oittaa sitä.

kuva 106 F0L0117m kuva 107 F0L0118m

Kappaleet, jotka asetetaan
peitteen päälle, saattavat

lentää eteen ja vahingoittaa matkus-
tajia kovassa jarrutuksessa tai onnet-
tomuustilanteessa.

VAROITUS
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TAKAISTUIMEN
PALAUTTAMINEN
ALKUPERÄISEEN
ASENTOONSA (kuva 108)

Nosta selkänoja takaisin normaaliasen-
toon, kunnes lukitusmekanismeista kuuluu
napsahdusääni.

TÄRKEÄÄ! Selkänojan oikea kiinnitty-
minen varmistetaan, kun vipujen A sivuil-
la oleva ”punainen nauha” B ei ole enää
näkyvissä. Punaisen nauhan tarkoitus on
juurikin osoittaa, että selkänoja ei ole kiin-
nittynyt kunnolla. Kun selkänojaa asete-
taan ajoasentoon, varmista aina sen oikea
kiinnittyminen lukitusäänen kuulemisella.

TÄRKEÄÄ! Kun istuimet on asetettu ta-
kaisin ajoasentoon, palauta myös turvav-
yöt käytön kannalta valmiiseen asentoon.

KAKSITASOINEN
KUORMAUSTILA 
(mikäli varusteena)

Kokonaan tai osittain kaatuvien istuimien
lisäksi auto voi olla varustettu kuormaus-
pinnalla, joka voidaan säätää kahteen eri
korkeuteen, jotta kuormauspinta saataisiin
tasaiseksi ja tavaratilan tilavuus kasvatet-
tua tai pienennettyä halutun kokoiseksi.

Kun lastauspinta pidetään ylhäällä, voidaan
lattian alle jäävä tila käyttää lisäsäilytysti-
lana esimerkiksi särkyville tai pienille tava-
roille.

kuva 108 F0L0233m

Tarkasta, että kummankin
puolen selkänoja on kunnol-

la kiinnittynyt (punaiset nauhat B ei-
vät näy). Muussa tapauksessa ne
saattavat liikkua eteenpäin tiukassa
jarrutuksessa ja aiheuttaa vahinkoja
matkustajiin.

VAROITUS

kuva 109 F0L0142m

kuva 110 F0L0241m

Päästäksesi käsiksi kuormauspinnan alla
olevaan säilytystilaan, toimi seuraavasti:

❒ Nosta kahva A (kuva 109) esiin pai-
namalla nuolen osoittamasta kohdasta
(pinnalla lukee "PUSH"), nosta kuor-
mauspinta ja lukitse se asiaankuuluval-
la kaapelilla katon ylempään koukkuun
kuvan 110 mukaisesti.

Kuormauspinnan asettaminen
alemmalle tasolle (mikäli
varusteena)

Laajentaaksesi kuormaustilaa, laske tava-
ratilan lattia (kuva 111) alatasoon seu-
raavasti:

❒ Nosta kahva A (kuva 109) esiin pai-
namalla nuolen osoittamasta kohdasta
(pinnalla lukee "PUSH") ja käytä kah-
vaa poistaaksesi kuormauspinnan sen
pidikkeestä nostamalla sitä hieman ja
vetämällä poispäin. Istuimien puolella
oleva kannake helpottaa tämän suo-
rittamista.

Asettaaksesi kuormauspinnan takaisin
ylemmälle tasolle, toimi seuraavasti:

❒ Nosta kahva A (kuva 109) esiin pai-
namalla nuolen osoittamasta kohdasta
(pinnalla lukee "PUSH"), käytä kahvaa
nostaaksesi kuormauspinnan tavarati-
lan matolta ja vedä sitä poispäin. Istui-
mien puolella oleva kannake helpottaa
tämän suorittamista.

KUORMAN KIINNITTÄMINEN

Tavaratilassa on asianmukaiset koukut tar-
vittavan kuorman kiinnittämiseen (kuva
113).

kuva 111 F0L0177m kuva 112 F0L0141m kuva 113 F0L0138m

Kun tavaratilan kuormauspin-
ta on asetettu yläasentoon, se
pystyy kantamaan enintään
70 kg:n kuorman, kun taas

ala-asennossa enimmäiskuorma on 200
kg, kuten kuormauspinnan alla olevaan
tarra-arkkiin (ks. kuva 112) on merkit-
ty.
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Joissain malliversioissa on varusteena ta-
varatilan kiinnitysverkko, joka voidaan kiin-
nittää kiinnityssilmukkoihin (kuva 114).

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan kiinnitä yhteen
koukkuun yli 100 kg:n kuormaa.

Joissain malliversioissa on varusteena ta-
varatilan suojaverkko, joka voidaan kiin-
nittää kattoon takasivuistuimien kohdalle
(kuva 115) ja alas lokasuojien kohdilla
oleviin kuorman kiinnityssilmukkoihin.

KONEPELTI

KONEPELLIN AVAAMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta vivusta A (kuva 116) nuolen
osoittamaan suuntaan vapauttaaksesi
konepeltiä kiinnittävän lukon.

❒ Aseta kätesi konepellin ja puskurin vä-
liin ja paina vipua B (kuva 117) va-
semmalle kuvan mukaisesti.

❒ Nosta konepelti ja irrota samanaikai-
sesti tuki C (kuva 118) pidikkeestään
D ja aseta sen pää konepellin syven-
nykseen E.

TÄRKEÄÄ! Ennen konepellin avaamis-
ta tarkista, että tuulilasin pyyhkimet ovat
kiinni tuulilasissa.

kuva 114 F0L0237m kuva 115 F0L0238m

Jos aiot kuljettaa mukanasi
varapolttoainesäiliötä, nou-

data lakimääräyksiä käyttäen aino-
astaan sertifioituja säiliöitä, jotka voi-
daan kiinnittää oikein kuorman kiin-
nityssilmukkoihin. Kuitenkin myös täl-
löin tulipalovaara kasvaa onnetto-
muustilanteessa.

VAROITUS

Raskas kuorma, jota ei ole
kiinnitetty, voi aiheuttaa va-

kavia vahinkoja.

VAROITUS

KONEPELLIN SULKEMINEN
(kuva 118)

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta toisella kädellä konepeltiä ja toi-
sella kädellä poista tuki C kiinnityspis-
teestä E ja aseta se takaisin sen pidik-
keeseen D.

❒ Laske konepelti noin 20 cm:n päähän
ala-asennosta ja anna sen sitten pudo-
ta loppumatka varmistaen, että se lu-
kittuu kunnolla, ettei ole ainoastaan
turvakiinnikkeen varassa. Jos konepel-
ti ei sulkeutunut kunnolla, älä paina si-
tä alas, vaan avaa se uudelleen ja tois-
ta edellä opastettu toiminta.

TÄRKEÄÄ! Tarkista aina, että konepel-
ti on sulkeutunut kunnolla välttääksesi sen
aukeamisen ajon aikana.

kuva 116 F0L0048m kuva 118 F0L0116m

Turvallisuussyistä konepelti
tulee sulkea kunnolla, jolloin

estetään sen aukeaminen auton liik-
kuessa. Tämän vuoksi tarkasta aina,
että se on kunnolla sulkeutunut ja lu-
kittunut. Jos huomaat ajon aikana,
että lukitus ei ole kiinnittynyt kun-
nolla, pysäytä auto välittömästi ja
sulje konepelti.

VAROITUS

Jos konepellin tukea ei ole
asetettu oikein, konepelti

saattaa pudota rajusti.

VAROITUS

Suorita nämä toiminnot ai-
noastaan, kun auto on täy-

sin pysähtyneenä.

VAROITUS

kuva 117 F0L0524m
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KATTO-/SUKSITELINE

Katto-/suksiteline tulee kiinnittää katon
pisteisiin A (kuva 119).

Asentaaksesi sen, nosta liuskat ja toimi
seuraavasti:

❒ Malliversiot aurinkokatolla: Irrota lius-
kat käyttämällä mukana toimitetun
työkalusarjan ruuvimeisseliä päästäk-
sesi käsiksi kiinnityspisteisiin (kuva
120).

❒ Malliversiot ilman aurinkokattoa: Nos-
ta liuskat käyttämällä mukana toimi-
tetun työkalusarjan ruuvimeisseliä
päästäksesi käsiksi kiinnityspisteisiin
(kuva 121).

Fiat Lineaccessori -lisävarustemallistossa
on saatavilla tällä autolle erityisesti suun-
niteltu katto-/suksiteline.

Muutaman ajokilometrin jälkeen tarkista,
että kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinnitty-
neet.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan ylitä suurimpia
sallittuja kuormia (ks. luku ”Tekniset tie-
dot").

Auto voidaan varustaa kahdella erikoisva-
rusteisella pitkittäistelineellä, joihin voidaan
kiinnittää erilaisia tavaroita (esim. sukset,
purjelauta jne.).

kuva 119 F0L0222m kuva 120 F0L0231m

kuva 121 F0L0232m

Avaa takaluukku varoen kul-
jettaessasi tavaroita kattot-

elineillä estääksesi vahingot.

VAROITUS

AJOVALOT

AJOVALOJEN VALOKEILAN
SÄÄTÄMINEN

Ajovalojen valokeilan oikeaoppinen säätä-
minen on keskeisen tärkeää sinun ja mui-
den tienkäyttäjien turvallisuuden ja muka-
vuuden kannalta. Varmistaaksesi ajon ai-
kana parhaan näkyvyyden itsellesi ja muil-
le tienkäyttäjille, ajovalot on säädettävä
kunnolla. Ota yhteys Fiat-huoltoon sää-
tääksesi ajovalojen suuntauksen oikein.

TÄRKEÄÄ! Kun kaasupurkausajovalot
(Xenon-valot, mikäli varusteena) kytketään
päälle, normaalissa toiminnassa heijastino-
sien ja sen seurauksena myös valokeilan
tulisi liikkua pystysuunnassa niin kauan,
kunnes saavutetaan oikea ajovalojen suun-
taus (noin 2 sekuntia).

Ajovalojen suuntauslaite

Toimii, kun virta-avain on ON-asennossa
ja lähivalot kytketty. Kuormattuna auto
kallistuu taaksepäin. Tämä tarkoittaa, et-
tä ajovalokeila nousee. Tämän vuoksi on
välttämätöntä palauttaa ne oikeaan asen-
toon.

Ajovalojen korkeuden säätäminen
(kuva 122)

Paina ohjauspaneelin näppäintä A. Jos au-
ton on varustettu kaasupurkausajovaloil-
la (Xenon), korkeussäätö tapahtuu elekt-
ronisesti, jolloin näppäintä A ei ole varus-
teena.

Mittaristossa olevalta näytöltä ilmenee sen
hetkinen asento säädön aikana (kuva 123:
monitoiminäyttö - kuva 124: säädettävä
monitoiminäyttö).

Asento 0 - yksi tai kaksi henkilöä etuistui-
milla.

Asento 1 - viisi henkilöä.

Asento 2 - viisi henkilöä + tavaratilan
kuorma.

Asento 3 - kuljettaja + suurin sallittu
kuorma tavaratilassa.

TÄRKEÄÄ! Ajovalojen suuntaus on tar-
kastettava aina, kun auton kuormitusta
muutetaan.

kuva 122 F0L0050m kuva 123 F0L0051m

kuva 124 F0L0519m
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ETUSUMUVALOJEN
SÄÄTÄMINEN

Ota yhteys Fiat-huoltoon säätääksesi ajo-
valojen suuntauksen oikein.

AJOVALOJEN SUUNTAUS
ULKOMAILLE

Ajovalot on esisäädetty tehtaalla autoa
markkinoitavan maan liikennesuunnan mu-
kaan. Jotta estettäisiin vastaantulevien ajo-
neuvojen häikäiseminen maissa, joissa on
vastakkainen liikennesuunta, on välttämä-
töntä peittää tietyt alueet ajovaloista käyt-
tämällä erityistä käyttöön tarkoitettua tar-
rakalvoa.

ABS-JÄRJESTELMÄ

Auto on varustettu ABS-järjestelmällä, jo-
ka estää pyörien lukkiintumisen jarrutuk-
sissa, hyödyntää tiepinnan kitkan parhaal-
la mahdollisella tavalla ja säilyttää ohjatta-
vuuden hätäjarrutuksissa vaikeissa tieolo-
suhteissa.

Järjestelmää täydentää EBD (Electronic
Braking force Distribution), joka jakaa jar-
ruvoiman etu- ja takarenkaiden välillä par-
haalla mahdollisella tavalla.

TÄRKEÄÄ! Saadaksesi jarrujärjestel-
mästä parhaan mahdollisen hyödyn, on tar-
peellista suorittaa noin 500 km:n sisääna-
jojakso (uudella autolla tai jarrupalojen/-
levyjen vaihtamisen jälkeen): tämän jakson
aikana tulisi mahdollisuuksien mukaan vält-
tää äkillisiä, toistuvia ja jatkuvia jarrutuk-
sia.

ASB-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

Kun ASB-järjestelmä puuttuu auton toi-
mintaan, tunnet jarrupolkimessa pientä vä-
rinää ja järjestelmä toimii äänekkäämmin:
tällöin sinun tulisi vähentää nopeus tiepin-
nan tyypin kanssa sopivaksi.

Jos ABS-järjestelmä astuu toimintaan, se
on merkki siitä, että renkaan ja tiepinnan
välisen pidon raja-arvo on saavutettu: si-
nun on hidastettava, jotta nopeus vastaisi
tiellä saatavilla olevaa pitoa.

HÄIRIÖILMOITUKET

ABS-järjestelmän häiriö

ABS-järjestelmän häiriö ilmoitetaan mitta-
riston varoitusvalolla > yhdessä aihee-
seen liittyvällä näytön viestillä ( ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit”). 

Tällöin jarrujärjestelmä on yhä toiminnas-
sa, vaikkakin ilman ABS-järjestelmän tar-
joamaa lisäapua. Aja varovaisesti lähimpään
Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi järjestel-
män.

EBD-järjestelmän häiriö

EBD-järjestelmän häiriö ilmoitetaan mit-
tariston varoitusvalojen > ja x sytty-
misellä yhdessä aiheeseen liittyvän näytön
viestin kanssa ( ks. luku ”Varoitusvalot ja
viestit”).

Tällöin kovassa jarrutuksessa takarenkaat
saattavat lukkiutua liian aikaisin, jolloin au-
to saattaa joutua sivuluisuun. Aja äärim-
mäisen varovaisesti lähimpään Fiat-huol-
toon tarkastuttaaksesi järjestelmän.

HÄTÄJARRUTEHOSTIN
(mikäli varusteena)

Tämä järjestelmä, jota ei voida kytkeä pois
päältä, tunnistaa hätäjarrutustilanteen (jar-
rupolkimen liikkeen nopeuden perusteel-
la) ja lisää huomattavasti jarrujärjestelmän
painetta.

Hätävilkut syttyvät automaattisesti hätä-
jarrutuksen ajaksi ja sammuvat automaat-
tisesti kiihdytettäessä.

Malliversioissa, joissa on varusteena ESP-
järjestelmä, hätäjarrutehostin kytketään
pois päältä, mikäli ESP-järjestelmässä on
toimintahäiriö (osoitetaan varoitusvalon
á kytkeytymisellä yhdessä näytön viestin
kanssa).

Jos ABS-järjestelmä astuu
toimintaan, se on merkki sii-

tä, että renkaan ja tiepinnan välisen
pidon raja-arvo on saavutettu: sinun
on hidastettava, jotta nopeus vastai-
si tiellä saatavilla olevaa pitoa.

VAROITUS

ABS-järjestelmä käyttää hy-
väkseen kaiken saatavilla

olevan pidon, mutta se ei voi paran-
taa sitä. Tämän vuoksi sinun tulee ol-
la erityisen varovainen ajaessasi liuk-
kailla tiepinnoilla ottamasta turhia
riskejä.

VAROITUS

Kun ABS-järjestelmä astuu
toimintaan ja tunnet värinää

jarrupolkimessa, älä vapauta jarru-
poljinta, vaan pidä se painettuna.
Tällöin käytät pysähtymiseen mah-
dollisimman lyhyen jarrutusmatkan
sen hetkisissä tieolosuhteissa.

VAROITUS

Jos jarrunesteen määrä on
alhainen, varoitusvalo x

syt tyy (yhdessä näytön viestin kans-
sa). Pysäytä auto välittömästi ja ota
yhteys lähimpään Fiat-huoltoon.
Hydraulijärjestelmän nestevuodot
saattavat vaikuttaa jarrujärjestelmän
(tavanomaisen tai ABS-järjestelmäl-
lä varustetun) toimintaan.

VAROITUS
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ESP-JÄRJESTELMÄ
(Electronic Stability
Program)
(mikäli varusteena)

ESP-järjestelmä on elektroninen järjestel-
mä, joka vakauttaa auton hallintaa, kun
renkaiden pito heikkenee.

ESP-järjestelmä on erityisen käytännölli-
nen, kun tiepinnan olosuhteet muuttuvat.

ESP-JÄRJESTELMÄN
PUUTTUMINEN TOIMINTAAN

ESP-järjestelmän puuttuminen auton toi-
mintaan ja tien heikot pito-olosuhteet
osoitetaan kuljettajalle mittariston vilkku-
valla varoitusvalolla á.

ESP-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

ESP-järjestelmä kytkeytyy automaattises-
ti, kun auto käynnistetään, eikä sitä voida
poistaa käytöstä.

HÄIRIÖILMOITUKET 

Toimintahäiriössä ESP-järjestelmä kytkey-
tyy automaattisesti pois käytöstä, jolloin
mittariston varoitusvalo á syttyy jatku-
vasti palaen yhdessä näytön viestin kans-
sa (ks. luku ”Varoitusvalot ja viestit”). Täl-
löin ota yhteys Fiat-huoltoon mahdolli-
simman pian.

Kun kytkin nostetaan, ESP-järjestelmä pi-
tää jarrut kytkettyinä niin kauan, kunnes
saavutetaan liikkeellelähdölle sopiva vään-
tömomentti (korkeintaan 1,5 sekunnin
ajan, jotta kuljettaja ehtii siirtämään jalan
helposti jarrupolkimelta kaasupolkimelle).

Jos liikkeelle ei lähdetä 1,5 sekunnin kulu-
essa, järjestelmä kytkeytyy automaattises-
ti pois päältä vapauttaen jarrut vähitellen.

Kun järjestelmä poistuu käytöstä, kuuluu
äänimerkki osoittaen, että auto lähtee liik-
keelle.

Häiriöilmoitukset

Järjestelmähäiriö ilmoitetaan mittariston
varoitusvalon á syttymisellä (yhdessä mo-
nitoiminäytön viestin kanssa) ( ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit”).

TÄRKEÄÄ! Mäkipidätinjärjestelmä ei
korvaa seisontajarrua. Älä koskaan pois-
tu autosta ilman seisontajarrun kytkemis-
tä, moottorin sammuttamista ja ykkös-
vaihteen kytkemistä (asento P automaat-
tivaihteistoissa).

ESP-järjestelmän antama
aktiivisen turvallisuuden lisä

ei saa johtaa kuljettajaa ottamaan
tarpeettomia riskejä. Ajotyyli on joka
tapauksessa aina sovitettava tiepin-
nan olosuhteiden, näkyvyyden ja lii-
kenteen mukaiseksi. Kuljettaja on ai-
na vastuussa liikenneturvallisuudesta.

VAROITUS

MÄKIPIDÄTIN
(HILL HOLDER SYSTEM)  
(mikäli varusteena)

Tämä järjestelmä on integroitu osa ESP-
järjestelmää ja se helpottaa mäkilähtöjen
suorittamista.

Se kytkeytyy automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:

Ylämäessä: auto on pysähtyneenä mäessä,
jonka kaltevuus on yli 5% moottorin ol-
lessa käynnissä sekä kytkin- ja jarrupolki-
men ollessa painettuna (ei peruutusvaih-
teen ollessa kytkettynä).

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

ASR-JÄRJESTELMÄ 
(AntiSlip Regulator)
(mikäli varusteena)

ASR-järjestelmä vaikuttaa auton vetäviin
pyöriin ja puuttuu toimintaan jokaisella
kerralla, kun yksi tai kumpikin vetävistä
pyöristä luistaa. 

Riippuen luistosta hallintajärjestelmä toi-
mii kahdella eri tavalla:

❒ Jos luistoa tapahtuu kummassakin ve-
tävässä pyörässä, ASR-toiminto astuu
toimintaan vähentäen moottorin välit-
tämää tehoa.

❒ Jos luistoa tapahtuu ainoastaan toises-
sa vetävässä pyörässä, TC-toiminto
(luistonesto) puuttuu toimintaan jar-
ruttaen automaattisesti luistavaa pyö-
rää. 

ASR-järjestelmän toiminta on erityisen
hyödyllistä seuraavissa tilanteissa:

❒ Sisemmän pyörän luisto dynaamisten
kuormitusten muutoksien tai liiallisen
kiihtyvyyden johdosta.

❒ Liiallisen tehon välittäminen pyöriin
suhteutettuna tiepinnan olosuhteisiin.

❒ Kiihdytys liukkailla, lumisilla tai jäisillä
pinnoilla.

❒ Pidon menettämisessä märällä tiepin-
nalla (vesiliirto).

ASR-JÄRJESTELMÄN
KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS
PÄÄLTÄ (kuva 125)

ASR-järjestelmä kytkeytyy päälle jokaisen
moottorin käynnistyksen yhteydessä. 

ASR-järjestelmä voidaan kytkeä pois pääl-
tä ja uudelleen päälle painamalla kytkintä
A, joka sijaitsee vaihdevivun vieressä. 

Kun ASR kytketään pois päältä, sen pois-
kytkentä osoitetaan kytkimen led-valon
syttymisellä yhdessä aiheeseen liittyvän
näytön viestin kanssa (ks. luku "Varoitus-
valot ja viestit”).

Jos ASR kytketään pois päältä ajon aika-
na, se kytkeytyy automaattisesti päälle seu-
raavan moottorin käynnistyksen yhtey-
dessä.

Pientä, tilaa säästävää vara-
pyörää käytettäessä ESP-

järjestelmä pysyy toiminnassa. Kui-
tenkin sinun on muistettava, että pie-
ni varapyörä on pienempi kuin va-
kiopyörä, jonka vuoksi sen pito on
heikompi kuin muissa auton renkais-
sa.

VAROITUS

ESP-järjestelmän oikean toi-
minnan varmistamiseksi

kaikkien auton renkaiden on oltava
saman merkkisiä ja tyyppisiä sekä hy-
väkuntoisia ja suositeltua kokoa.

VAROITUS

kuva 125 F0L0052m
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Ajettaessa lumisilla teillä lumiketjuilla ASR-
toiminnon kytkeminen pois päältä saattaa
olla hyödyllistä: itse asiassa näissä olosuh-
teissa vetävien pyörien liukuminen liikkeen
aikana mahdollistaa paremman vetokyvyn.

HÄIRIÖILMOITUKSET

Toimintahäiriössä ASR-järjestelmä kyt-
keytyy automaattisesti pois käytöstä, jol-
loin mittariston varoitusvalo á syttyy jat-
kuvasti palaen yhdessä näytön viestin kans-
sa (ks. luku ”Varoitusvalot ja viestit”). Täl-
löin ota yhteys Fiat-huoltoon mahdolli-
simman pian. 

EOBD-JÄRJESTELMÄ

EOBD-järjestelmä (European On Board
Diagnostic system), joka on sijoitettu
moottorinohjausyksikköön, valvoo ja va-
roittaa elektronisten järjestelmien toimin-
tahäiriöstä, jotka voivat nostaa pakokaas-
upäästöjä.

Sen tehtävänä on:

❒ Valvoa järjestelmän tehokkuutta.

❒ Varoittaa, kun järjestelmän toiminta-
häiriö nostaa päästöarvoja.

❒ Ilmoittaa kuluneiden komponenttien
vaihtotarpeesta.

Tämä vianmääritysjärjestelmä ilmoittaa
heikentyneistä komponenteista tai järjes-
telmän toimintahäiriöstä (ks. luku "Varoi-
tusvalot ja viestit”) kytkemällä mittariston
varoitusvalo U päälle (yhdessä näytön
viestin kanssa).

Järjestelmän antama aktiivi-
sen turvallisuuden lisä ei saa

johtaa kuljettajaa ottamaan tar-
peettomia riskejä. Ajotyyli on joka ta-
pauksessa aina sovitettava tiepinnan
olosuhteiden, näkyvyyden ja liiken-
teen mukaiseksi. Kuljettaja on aina
vastuussa liikenneturvallisuudesta.

VAROITUS

ASR-järjestelmän oikean toi-
minnan varmistamiseksi

kaikkien auton renkaiden on oltava
saman merkkisiä ja tyyppisiä sekä hy-
väkuntoisia ja suositeltua kokoa.

VAROITUS

ASR-järjestelmän oikean toi-
minnan varmistamiseksi

kaikkien auton renkaiden on oltava
saman merkkisiä ja tyyppisiä sekä hy-
väkuntoisia ja suositeltua kokoa.

VAROITUS

HUOM! Auto on varustettu diagnoosi-
pistokkeella, josta voidaan lukea mahdol-
liset ohjainlaitteeseen tallentuneet häiriö-
koodit sekä tarkastaa moottorin toimin-
taan ja diagnoosiin liittyviä tekijöitä asi-
aankuuluvalla tarkastuslaitteella. Nämä tes-
tit voi suorittaa myös liikenteenvalvoja tai
katsastaja.

TÄRKEÄÄ: Fiat-huollon suorittamien
EOBD-järjestelmän vajaatoimintaan liitty-
vien huoltotoimenpiteiden jälkeen järjes-
telmän kokonaisvaltaiseksi tarkastamisek-
si saattaa olla tarpeellista suorittaa dyna-
mometritesti ja tarpeen vaatiessa myös
koeajo, johon saattaa sisältyä pitkiä mat-
koja.

RENGASPAINEIDEN
VALVONTA -
JÄRJESTELMÄ - T.P.M.S.
(mikäli varusteena)

Auto voi olla varustettu T.P.M.S.-järjes-
telmällä (Tyre Pressure Monitoring Sys-
tem). Tämä järjestelmä sisältää jokaiseen
pyörään (renkaan sisälle, vanteen päälle)
asennetun radiotaajuustunnistimen, joka
lähettää ohjausyksikölle tietoja rengaspai-
neesta.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmän ohjausyksikkö
valvoo auton neljän renkaan (ei pienen va-
rarenkaan) painetta. Tämän vuoksi on ai-
na suositeltua tarkastaa myös pienen va-
rapyörän paine.

TÄRKEÄÄ! Kiinnitä erityistä huomiota
tarkastaessasi tai täyttäessäsi renkaita. Lii-
allinen paine heikentää pito-ominaisuuksia
tiehen, rasittaa jousitusta ja pyöriä ja ai-
heuttaa renkaan epätasaista kulumista.

TÄRKEÄÄ! Rengaspaineet tulee tarkas-
taa renkaiden ollessa viileinä levossa. Jos
jostain syystä paineiden tarkastaminen on
välttämätöntä lämpimille renkaille, älä vä-
hennä paineita, vaikka ne olisivatkin kor-
keammat kuin ohjeistetut arvot, vaan tee
tarkastus uudelleen, kun renkaat ovat kyl-
minä.

T.P.M.S.-järjestelmä ei va-
pauta kuljettajaa tarkasta-

masta renkaiden ja varapyörän pai-
neita säännöllisin väliajoin.

VAROITUS
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TÄRKEITÄ HUOMIOITA
T.P.M.S.-JÄRJESTELMÄÄN
LIITTYEN

Häiriöilmoituksia ei tallenneta ja tämän
vuoksi niitä ei näytetä, kun moottori käyn-
nistetään uudelleen. Jos toimintahäiriö
esiintyy, ohjausyksikkö lähettää varoitusil-
moituksen mittaristoon vasta muutaman
sekunnin jälkeen, kun auto liikkuu.

TÄRKEÄÄ! T.P.M.S.-järjestelmä ei ky-
kene ilmoittamaan yhtäkkisiä paineen pu-
toamisia (esim. renkaan puhkeaminen).
Tässä tilanteessa jarruta autolla varovai-
sesti ja vältä äkkinäisiä ohjausliikkeitä.

TÄRKEÄÄ! Vaihdettaessa kesärenkaat
talvirenkaiksi tai päinvastoin T.P.M.S.-jär-
jestelmä vaatii uudelleensäätöä, joka tulisi
suorittaa ainoastaan Fiat-huolloissa.

TÄRKEÄÄ! T.P.M.S.-järjestelmä vaatii
erityislaitteita. Ota yhteys Fiat-huoltoon
ottaaksesi selvää, minkä tyyppiset lisäva-
rusteet soveltuvat käytettäväksi järjestel-
män kanssa (vanteet, koristekapselit jne.).
Muiden lisävarusteiden käyttö saattaa ai-
heuttaa järjestelmän toimintahäiriötä.

TÄRKEÄÄ! Rengaspaine saattaa vaih-
della ulkoilman lämpötilan mukaan. Tämän
vuoksi T.P.M.S.-järjestelmä saattaa tilapäi-
sesti näyttää liian alhaista rengaspainetta.
Tällöin tarkasta kylmien renkaiden paineet
ja tarvittaessa palauta oikeat rengaspaineen
arvot.

TÄRKEÄÄ! Jos auto on varustettu
T.P.M.S.-järjestelmällä, renkaan ja/tai van-
teen poisto- ja asennustoimenpiteet vaa-
tivat erityisiä varotoimenpiteitä. Välttääk-
sesi vauriot tai tunnistimen väärin suori-
tetun asennuksen, ota yhteys Fiat-huol-
toon vaihdattaaksesi renkaan ja/tai van-
teen.

TÄRKEÄÄ! Vaihtaessasi rengasta au-
toon, joka on varustettu T.P.M.S.-järjes-
telmällä, vaihda myös venttiilin kumitiivis-
te. Ota yhteys Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Vahva kohina radiotaajuuk-
silla saattaa häiritä T.P.M.S.-järjestelmän
normaalia toimintaa. Tällöin näyttöön il-
mestyy aiheeseen liittyvä viesti varoitta-
maan kuljettajaa. Tämä viesti katoa auto-
maattisesti heti, kun kohina katoaa.

ÄÄNENTOISTO -
JÄRJESTELMÄ 
(mikäli varusteena)

CD-/MP3-CD-soittimella varustetun au-
diojärjestelmän (mikäli varusteena) käyttö
tapahtuu liitteenä tulevan erillisen ohje-
kirjan mukaisesti. 

Äänentoistojärjestelmä
(mikäli varusteena)

Järjestelmä sisältää:

❒ 2 diskanttikaiutinta (kummankin suu-
rin teho 40W) etuovissa.

❒ 2 keskialueen kaiutinta (läpimitta 165
mm, kummankin suurin teho 40W)
etuovissa.

❒ 2 kokoalueen kaiutinta (läpimitta 165
mm, kummankin suurin teho 40W) ta-
kaovissa.

Hi-Fi-järjestelmä
(mikäli varusteena)

Järjestelmä sisältää:

❒ 2 diskanttikaiutinta (kummankin suu-
rin teho 40W) etuovissa.

❒ 2 keskialueen kaiutinta (läpimitta 165
mm, kummankin suurin teho 40W)
etuovissa.

❒ 2 diskanttikaiutinta (kummankin suu-
rin teho 40W) takaovissa.

❒ 2 keskialueen kaiutinta (läpimitta 165
mm, kummankin suurin teho 40W) ta-
kaovissa.

❒ n° 1 koteloitu subwoofer refleksibas-
so integroidulla monikanavavahvisti-
mella (4 kanavaa x 25W RMS + 2 ka-
navaa x 40W RMS ohjaamaan
165mm:stä subwooferia), jossa SRS
WOW efekti ASP:llä.

LISÄVARUSTEIDEN
HANKINTA

Jos ajoneuvon hankinnan jälkeen, päätät
ostaa autoon lisävarusteita, jotka vaativat
sähkövirran (murtohälytin, satelliitti yh-
teydellä toimiva varkaudenestolaite tms.)
tai laitteita, jotka aiheuttavat lisäkuormi-
tusta ajoneuvon sähköjärjestelmään, ota
yhteyttä Fiat-huoltoon. Sen ammattitai-
toinen henkilökunta antaa paitsi suosituk-
sia sopivista Fiat Lineaccessori-lisävarus-
teista, myös laskee kokonaissähkönkulu-
tuksen ja varmistaa kestääkö ajoneuvon
sähköjärjestelmä lisäkuorman vai tarvi-
taanko tehokkaampi akku.

SÄHKÖISTEN/ELEKTRONISTEN
LAITTEIDEN ASENNUKSET

Auton hankinnan jälkeen asennettavissa
sähköisissä/elektronisissa laitteissa on ol-
tava seuraavat merkinnät:

Fiat Auto S.p.A. valtuuttaa vastaanotin-/lä-
hetinlaitteiden asennukset, jotta ne suo-
ritettaisiin valmistajan määräysten mukai-
sesti erikoistuneella huoltamolla hyvällä
asennustaidolla.

ANTENNI (kuva 126)

Irrottaaksesi antennin, ruuvaa kantaa A
vastapäivään 1, kunnes se on kokonaan
poistettu tuesta. 

Asettaaksesi antennin takaisin paikoilleen,
ruuvaa kantaa A myötäpäivään 2, kunnes
se on kokonaan kiinnittynyt tukeen.

kuva 126 F0L0535m
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PYSÄKÖINTITUTKA 
(mikäli varusteena)

Pysäköintitutkan tunnistimet on kiinnitet-
ty auton takapuskuriin (kuva 127), ja nii-
den tehtävänä on ilmoittaa kuljettajalle ta-
kana olevista esteistä jaksottaisella ääni-
merkillä. 

KYTKEMINEN

Tunnistimet kytkeytyvät automaattisesti,
kun peruutusvaihde kytketään.

Kun etäisyys takana olevaan esteeseen pie-
nenee, merkkiäänen toistuvuus tihenee. 

ÄÄNIMERKIN VAROITUKSET

Kun peruutusvaihde kytketään, jaksottai-
nen äänimerkki kytkeytyy automaattises-
ti. 

Äänimerkki:

❒ Äänenvoimakkuus kasvaa, kun auton
ja esteen välinen etäisyys lyhenee.

❒ Muuttuu jatkuvaksi, kun auton ja es-
teen välinen etäisyys on pienempi kuin
30 cm. Jos etäisyyttä lisätään, ääni-
merkki keskeytyy välittömästi.

❒ on tasainen, jos etäisyys ei muutu. Jos
tämä tilanne koskee sivutunnistimia,
signaali keskeytyy noin 3 sekunniksi,
jolloin estetään ääni-ilmoitukset suo-
ritettaessa liikkeitä seinien läheisyy-
dessä.

Tunnistusetäisyydet

Keskellä 150 cm

Sivulla 60 cm

Mikäli järjestelmä havaitsee useita esteitä,
se ilmoittaa lähimpänä olevasta.

kuva 127 F0L0391m

TÄRKEÄÄ! Laitteiden asennukset, jotka
aiheuttavat muutoksia ajoneuvon ominai-
suuksiin, saattavat johtaa ajokortin me-
nettämiseen viranomaisten toimesta ja ta-
kuun raukeamiseen koskien muutoksen
suoraan tai epäsuoraan aiheuttamaa häi-
riöitä/puutetta.

Fiat Auto S.p.A. ei ole vastuussa vahin-
goista, jotka liittyvät lisävarusteiden / lait-
teiden asennuksiin, joita ei ole suoritettu
tai suositeltu Fiat Auto S.p.A.:n toimesta
ja jotka on asennettu jättämättä huomioon
määritellyt määräykset.

RADIOLÄHETTIMET JA
MATKAPUHELIMET 

Radiolähettimiä/-vastaanottimia (esim.
matkapuhelimet ja HAM-radiolaitteet jne.)
ei tulisi käyttää ajoneuvossa sisällä ilman
erillistä ulkopuolista antennia.

TÄRKEÄÄ! Tämän tyyppisten laitteiden
käyttö matkustamossa (ilman erillistä an-
tennia) muodostaa elektromagneettisia
kenttiä, jotka aiheuttavat resonanssi-ilmi-
öitä vioittaen ajoneuvon elektroniikkaa.
Tämä voi myös vaarantaa matkustajien
turvallisuutta.

Lisäksi näiden laitteiden vastaanotto- ja lä-
hetyskyky voi heikentyä ajoneuvon korin
vaikutuksesta.

Käytä hyväksyttyjä matkapuhelimia
(GSM, GPRS, UMTS) puhelimen valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

YLEISET VAROITUKSET

❒ Pysäköitäessä kiinnitä erityistä huo-
miota esteisiin, jotka ovat pysäköinti-
tutkan tunnistimien ylä- tai alapuolel-
la.

❒ Joissain tilanteissa kohteita, jotka si-
jaitsevat auton lähellä, ei voida tunnis-
taa ja täten voivat vahingoittua tai va-
hingoittaa autoa.

❒ Tunnistimien lähettämät signaalit voi-
vat muuttua tunnistimiin kiinnitty-
neestä liasta, lumesta tai jäästä. Toi-
mintaa voivat häiritä myös ultraääni-
järjestelmät (esim. kuorma-auton il-
majarrut tai paineilmaporat), jotka ovat
auton lähettyvillä. 

Jotta varmistettaisiin virhee-
tön toiminta, pysäköintitun-
nistimien tulisi olla aina puh-
taana mudasta, liasta, lumes-

ta ja jäästä. Ole erityisen varovainen
puhdistaessasi tunnistimia estääksesi
niiden vahingoittumisen. Tämän vuok-
si älä käytä kuivia tai karkeita kankai-
ta. Tunnistimet tulisi tarvittaessa pes-
tä puhtaalla vedellä ja auton pesuai-
neella.

Pysäköintiliikkeet ovat kui-
tenkin aina kuljettajan vas-

tuulla, jolloin hänen on aina tarkas-
tettava, että auton lähettyvillä ei ole
ihmisiä (erityisesti lapsia) tai eläimiä.
Tämä järjestelmä ainoastaan avustaa
kuljettajaa. Hänen ei kuitenkaan tu-
lisi koskaan vähentää huomion kiin-
nittämistä vaarallisten liikkeiden ai-
kana, vaikka ne suoritettaisiin alhai-
sella nopeudella.

VAROITUS

HÄIRIÖILMOITUKSET

Jos tunnistimissa havaitaan häiriötä, kul-
jettajaa varoitetaan mittariston varoitus-
valon è syttymisellä yhdessä aiheeseen
liittyvän näytön viestin kanssa (ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit”).

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

Pysäköintitutkan toiminta keskeytyy auto-
maattisesti, kun perävaunun liitin kytke-
tään auton hinauskoukun pistorasiaan.

Tunnistimet palaavat toimintaan, kun liitin
on poistettu.

Pestäessä tunnistimia pidä painepesurin
suutin vähintään 10 cm:n etäisyydellä tun-
nistimista.



53

DIESELMOOTTORIT

Jos ulkoilman lämpötila on erittäin alhai-
nen, dieselpolttoaine paksuuntuu parafii-
nikiteiden muodostumisen vuoksi, jonka
seurauksena dieselpolttoainesuodatin saat-
taa tukkeutua.

Tämän tyyppisten ongelmien välttämisek-
si huoltoasemat tarjoavat erilaisille vuo-
denajoille erilaisia diesellaatuja: kesä- ja tal-
vilaatu sekä joillain alueilla arktinen laatu
(kylmillä, vuoristoisilla alueilla). 

Jos täytettävä dieselpolttoaine ei sovellu
sen hetkisille lämpötiloille, sekoita diesel-
polttoaineeseen TUTELA DIESEL ART -
lisäainetta pullossa ohjeistetussa suhtees-
sa. Lisää säiliöön ensin lisäaine ja vasta sit-
ten dieselpolttoaine.

Jos autoa käytetään tai se pysäköidään vuo-
ristoille tai kylmille alueille pitkäksi aikaa,
tankkaa auto paikallisella dieselpolttoai-
neella. Tällöin sinun on suositeltua pitää
säiliössä oleva polttoainemäärä suurem-
pana kuin 50%.

Auto on tankattava moottori-
ajoneuvoille tarkoitetulla die-
selpolttoaineella, joka täyttää
Euroopan EN590 -standardin.

Muiden tuotteiden tai seosten käyttö
saattaa auttamattomasti vahingoittaa
moottoria mitätöiden takuun aiheute-
tun vahingon seurauksena. Jos säiliö
tankataan vahingossa muuntyyppisel-
lä polttoaineella, älä käynnistä moot-
toria, vaan tyhjennä säiliö. Jos moot-
toria on käytetty edes hyvin vähän ai-
kaa vääränlaisella polttoaineella, polt-
toainesäiliön lisäksi myös koko poltto-
ainejärjestelmä on välttämätöntä puh-
distaa.

TANKKAAMINEN

Täyttääksesi säiliön täyteen, suorita kaksi
uudelleentäyttöä ensimmäisen polttoai-
neentäyttöpumpun naksahduksen jälkeen.
Vältä täyttämästä enempää, sillä polttoai-
nejärjestelmä saattaa vaurioitua.

HUOLTOASEMALLA 

BENSIINIMOOTTORIT

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä.

Väärinkäsitysten estämiseksi polttoaine-
säiliön täyttöputki on liian pieni lyijyllisen
polttoainepumpun täyttöputkelle. Käytä
ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jonka ok-
taaniluku (R.O.N.) on vähintään 95.

TÄRKEÄÄ! Huonosti toimiva katalys-
aattori johtaa haitallisten päästöjen nou-
suun saastuttaen ympäristöä.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä lyijyllistä
bensiiniä – edes pientä määrää hätätilan-
teessa – , sillä tämä tuhoaa katalysaatto-
rin korjauskelvottomaksi.

YMPÄRISTÖN
SUOJELEMINEN

Bensiinimoottorisissa malleissa on seu-
raavia päästöjä hallitsevia laitteita:

❒ Kolmitoimikatalysaattori

❒ Happitunnistin

❒ Polttoaineen haihtumiskaasujen ke -
räys järjestelmä

Moottoria ei saa käyttää edes kokeilutar-
koitukseen, kun yksi tai useampi sytytys-
tulpan kaapeli on irrotettu.

Dieselmoottorisissa malleissa on seuraa-
via päästöjä hallitsevia laitteita:

❒ Hapettava katalysaattori

❒ Pakokaasujen kierrätysjärjestelmä
(E.G.R)

❒ Dieselmoottorin hiukkassuodatin
(DPF)

POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
(kuva 128)

Polttoainesäiliön korkin lukkoa hallitaan
automaattisesti keskuslukituksella.

Ongelmatilanteessa (esim. sähköjärjestel-
män toimintahäiriössä) lukitus voidaan ava-
ta vetämällä langasta B. Löytääksesi langan,
poista oikealla puolella oleva suojus A.

Suorittaaksesi tankkaamisen, avaa luukku
C (kuva 129) ja kierrä korkki D auki.
Korkki on varustettu kiinnikkeellä E, jol-
la se voidaan kiinnittää luukkuun, jotta se
ei katoaisi.

Säiliön tiivisteet saattavat aiheuttaa polt-
toainesäiliöön kevyen paineen. Paineen va-
pautuminen korkkia avattaessa on täysin
normaalia.

Tankatessasi kiinnitä korkki kannen pidik-
keeseen kuvan mukaisesti.

Jos ovet on lukittu, paina keskipaneelin ovi-
en avausnäppäintä ´ tankataksesi.

Polttoainesäiliön korkki lukitaan uudelleen,
kun ovet lukitaan. 

kuva 128 F0L0137m

Älä käsittele avotulta tai sy-
tytettyä savuketta polttoai-

neen täyttöaukon lähettyvillä, koska
palovaara on olemassa. Älä kumar-
ru liian lähelle täyttöaukkoa vält-
tääksesi haitallisten höyryjen hengit-
tämisen.

VAROITUS

kuva 129 F0L0526m
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DIESELMOOTTORIN
HIUKKASSUODATIN (DPF)

Dieselhiukkassuodatin on toiminnaltaan
mekaaninen, integroitu osa pakokaasujär-
jestelmää, joka kerää dieselpakokaasuussa
esiintyvät pienhiukkaset.

Dieselmoottorin hiukkassuodatin on otet-
tu käyttöön, jotta pienhiukkaset saataisiin
poistettua lähes täydellisesti myötäillen ny-
kyhetken ja tulevaisuuden lakisäädöksiä.

Auton normaalikäytön aikana moottorin
ohjausyksikkö tallentaa erilaisia tietoja
(esim. ajoajan, tietyypin, lämpötilat jne.)
ja laskee suodattimeen kerääntyneiden
pienhiukkasten määrän.

Koska suodatin kerää pienhiukkaset fyy-
sisesti, tulee se puhdistaa (palauttaa toi-
mintaan) säännöllisin väliajoin polttamalla
hiilihiukkaset.

Moottorin ohjausyksikkö ohjaa automaat-
tisesti uusiutumistoimintoa suodattimen
tilan ja auton käyttöolosuhteiden mukaan.

Uusiutumistoiminnon aikana seuraavia il-
miötä voi tapahtua: tyhjäkäynnin lievä nou-
su, jäähdyttimen kytkeytyminen, savun lie-
vä lisääntyminen, pakokaasujen korkeat
lämpötilat. Näitä tilanteita ei tule käsittää
vikoina, eikä niillä ole vaikutusta auton suo-
rituskykyyn tai ympäristöön.

Jos näytöllä näkyy aiheeseen liittyvä vies-
ti, katso luku "Varoitusvalot ja viestit”.

Normaalikäytön aikana die-
selmoottorin hiukkassuoda-

tin (DPF) saavuttaa korkeita lämpö-
tiloja. Tämän vuoksi älä pysäköi au-
toa herkästi syttyvien materiaalien
(ruoholle, kuivien lehtien tai männyn
neulasien jne.) päälle: tulipalovaara!

VAROITUS

Normaalin käytön aikana
katalysaattori saavuttaa

korkeita lämpötiloja. Tämän vuoksi
älä pysäköi autoa herkästi syttyvien
materiaalien (ruoholle, kuivien lehti-
en tai männyn neulasien jne.) pääl-
le: tulipalovaara!

VAROITUS
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TTUURRVVAAVVAARRUUSSTTEEEETT

TURVAVYÖT

TURVAVÖIDEN KÄYTTÄMINEN

Turvavyötä tulisi käyttää pitäen rintakehä
suorassa ja rentona istuimen selkänojaa
vasten.

Kiinnittääksesi turvavyön, tartu kiinnik-
keeseen A (kuva 1) ja työnnä se solkeen
B (kuva 1), kunnes kuuluu napsahtava lu-
kitusääni.

Jos vyön liike takertelee, palauta sitä vähän
matkaa ja vedä uudelleen varovaisesti ta-
saisella liikkeellä.

Avataksesi turvavyöt, paina näppäin C
(kuva 1). Ohjaa turvavyötä kädelläsi ke-
lauksen ajan estääksesi sen kiertymisen.

Kelan avulla vyö myötäilee automaattises-
ti käyttäjän kehoa ja antaa liikkumavaraa.

Kun auto on pysäköity jyrkkään rintee-
seen, kelan mekanismi saattaa lukkiutua,
mikä on täysin normaalia. Kelan mekanis-
mi estää vyön liikkeen, nopeassa nykäisys-
sä, auton äkillisessä jarrutuksessa, kolari-
tilanteessa tai ajettaessa mutkaa kovalla
nopeudella.

Takaistuimet on varustettu kolmipistetur-
vavöillä ja niiden kelalla (kuva 2).

Takaistuimien turvavöitä tulisi käyttää ku-
van mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Jos sivu- ja keskiturvavöitä
käytetään samanaikaisesti, kiinnitä ensin si-
vuturvavyöt ja sitten vasta keskiturvavyö.

kuva 1 F0L0119m kuva 2 F0L0120m

Älä koskaan paina näppäin-
tä C ajon aikana.

VAROITUS
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TÄRKEÄÄ! Selkänojan oikea kiinnitty-
minen varmistetaan, kun vipujen A (kuva
3) vieressä olevat punaiset nauhat B (ku-
va 3) eivät ole enää näkyvissä. Punaisen
nauhan tarkoitus on juurikin osoittaa, et-
tä selkänoja ei ole kiinnittynyt kunnolla.
Kun selkänojaa asetetaan ajoasentoon,
varmista aina sen oikea kiinnittyminen lu-
kitusäänen kuulemisella.

TÄRKEÄÄ! Kun istuimet on asetettu ta-
kaisin ajoasentoon, palauta myös turvav-
yöt käytön kannalta valmiiseen asentoon.

TURVAVÖIDEN
MUISTUTUS -
JÄRJESTELMÄ (S.B.R)

Auto on varustettu S.B.R. -järjestelmällä
(Seat Belt Reminder), joka sisältää sum-
merin ja mittariston varoitusvalon <, jot-
ka yhdessä kytkeytyvät muistuttamaan kul-
jettajaa turvavyön kytkemisestä. 

Poistaaksesi toiminnon pysyvästi käytöstä,
ota yhteys Fiat-huoltoon. Monitoiminäy-
töllisissä malleissa S.B.R. -järjestelmä voi-
daan palauttaa toimintaan ainoastaan Fi-
at-huolloissa.

Säädettävällä monitoiminäytöllä varuste-
tuissa malleissa S.B.R-järjestelmä voidaan
asettaa takaisin toimintaan asetusvalikon
kautta.

kuva 3 F0L0233m

Älä koskaan paina näppäin-
tä C (kuva 1) ajon aikana.

VAROITUS

Muista, että kolaritilantees-
sa takaistuimien matkusta-

jat, jotka eivät käytä turvavöitä ovat
vakava turvallisuusriski myös etu-
matkustajille.

VAROITUS

Tarkasta, että kummankin
puolen selkänoja on kunnol-

la kiinnittynyt (punaiset nauhat B ei-
vät näy). Muussa tapauksessa ne
saattavat liikkua eteenpäin tiukassa
jarrutuksessa ja aiheuttaa vahinkoja
matkustajiin.

VAROITUS

TURVAVÖIDEN
ESIKIRISTIMET

Auto on varustettu turvavöiden etu- ja ta-
kaesikiristimillä (mikäli varusteena), joilla
voidaan parantaa turvavöiden toimivuut-
ta. Onnettomuuden sattuessa turvavyöt
kiristyvät muutaman senttimetrin. Tällöin
varmistetaan turvavyön tiukka asettumi-
nen käyttäjän vartalolle ennen kuin vyön
suojavaikutus alkaa.

Etuesikiristimien kytkeytyessä solki painuu
alaspäin.

Takaesikiristimien (mikäli varusteena) kyt-
keytyessä turvavöiden kelausmekanismi lu-
kittuu, jonka jälkeen turvavyötä ei voida
kelata takaisin edes käsin ohjaamalla.

TÄRKEÄÄ! Pidä turvavyö tiukasti rinnan
ja lantion ympärillä. Tällöin esikiristimet
toimivat turvallisimmalla mahdollisella ta-
valla.

Esikiristimien kytkeytyessä saattaa vapau-
tua pieni määrä savua. Savu ei ole haital-
lista eikä merkitse palovaaraa.

Esikiristimet eivät vaadi minkäänlaista huol-
toa tai voitelua.

Mikä tahansa esikiristimen alkuperäiseen
toimintaan vaikuttava muutos heikentää
sen tehokkuutta.

Mikäli esikiristimeen pääsee vettä tai likaa
esimerkiksi luonnonmullistuksien takia
(tulvat, myrskyt jne.), on se vaihdettava uu-
teen.

KIRISTYSVOIMAN
RAJOITTIMET

Jotta matkustajien turvallisuus parantuisi
onnettomuustilanteessa, etu- ja takatur-
vavöiden rullamekanismeissa on kiristys-
voiman rajoittimet (mikäli varusteena), jot-
ka sallivat vyön kelautumisen hallitusti ulos,
mikäli ylävartaloon vyöstä aiheutuva paine
kasvaa etutörmäyksessä vaarallisen suu-
reksi.

Esikiristin on kertakäyttöi-
nen. Jos laite on lauennut,

käy vaihdattamassa se Fiat-huollos-
sa. Esikiristimien viimeinen käyttö-
päivä on merkitty tarraan, joka si-
jaitsee oviaukossa olevassa metallile-
vyssä. Esikiristimet tulee vaihdattaa
Fiat-huollossa, kun tämä päivä lä-
hestyy.

VAROITUS

Jos kiristinten läheisyydessä
tehdään toimia, joista kiristi-
miin kohdistuu iskuja, tärinää
tai paikallista lämpöä (yli

100°C enintään 6 tunnin ajan), kiristi-
met voivat vaurioitua tai laueta. Kiris-
timet kestävät normaalit tiepinnan
epätasaisuuksista tai matalista esteis-
tä, kadun reunakivistä jne. aiheutuvat
tärinät. Käänny tarvittaessa Fiat-huol-
lon puoleen.
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TURVAVÖIDEN KÄYTTÖÖN
LIITTYVIÄ YLEISIÄ OHJEITA

Kuljettajan on noudatettava (ja varmistet-
tava, että matkustajat noudattavat) kaikkia
paikallisia lakimääräyksiä liittyen turvavöi-
den käyttöön. Kiinnitä turvavyöt aina en-
nen liikkeellelähtöä 

Myös odottavien äitien tulee käyttää tur-
vavyötä: onnettomuuden sattuessa louk-
kaantumisriski vähenee selvästi sekä hä-
nellä että syntymättömällä lapsella, jos he
käyttävät turvavyötä.

Tällöin turvavyön alempi osa (lantiovyö)
on sijoitettava mahdollisimman alas vatsan
alapuolelle (kuten kuvassa 4 on havain-
nollistettu).

kuva 4 F0L0060m kuva 5 F0L0061m kuva 6 F0L0062m

Vyö ei saa kiertyä. Olkavyön
tulee kulkea viistosti rinnan

poikki ja olan yli. Alemman vyön tu-
lee kiinnittyä lantioon, eikä matkus-
tajan vatsaan. Älä käytä mitään ta-
varoita (kiinnikkeitä, pysäyttimiä jne.)
pitämään turvavyötä irti vartalosta.

VAROITUS
Turvallisuuden maksimoimi-
seksi pidä selkänoja pysty-

asennossa, nojaudu siihen tiukasti ja
varmista, että turvavyö kulkee oikein
tukeutuen rintaan ja lantioon. Var-
mista aina, että turvavyöt on kiinni-
tetty sekä etu- että takamatkustajil-
le. Sinä lisäät vakavaa loukkaantu-
mis- tai kuolemanriskiä törmäysti-
lanteessa, jos ajat kiinnittämättä tur-
vavöitä.

VAROITUS

Turvavöiden tai esikiristimi-
en osia ei missään tapauk-

sessa saa irrottaa tai niiden toimin-
taa muuttaa. Kaikki niihin liittyvät
toimenpiteet tulee suorittaa pätevöi-
tyneen ja valtuutetun asentajan toi-
mesta. Ota aina yhteys Fiat-huol-
toon. 

VAROITUS

TURVAVÖIDEN
SÄILYTTÄMINEN
HYVÄKUNTOISINA

❒ Pidä vyö aina suorana ja kiertymättö-
mänä sekä varmista, että se kulkee va-
paasti ilman takertelua.

❒ Vakavan onnettomuuden jälkeen vaih-
da käytetyt turvavyöt uusiin, vaikka
niissä ei näkyisi edes jälkiä vahingois-
ta. Vaihda turvavyöt aina, jos esikiris-
timet ovat kytkeytyneet.

❒ Pese vyöt käsin laimealla saippualiuok-
sella, huuhtele ja jätä varjoon kuivu-
maan. Älä koskaan käytä vahvoja pe-
suaineita, valkaisu- tai väriaineita tai
muita kemikaaleja, jotka saattavat hei-
kentää kuituja.

❒ Vältä veden kulkeutumista keloihin: nii-
den oikea toiminta varmistetaan aino-
astaan, jos niihin ei pääse vettä.

❒ Vaihda vyöt, mikäli niissä ilmenee sel-
viä kulumis- tai leikkautumisjälkiä.

LASTEN TURVALLISUUS

Parhaan suojan mahdollistamiseksi onnet-
tomuustilanteessa kaikkien matkustajien
tulee istua paikoillaan käyttäen tarkoituk-
senmukaisia turvavöitä. 

Tämä on vielä tärkeämpää lasten ollessa
kyseessä.

Nämä ohjeet ovat pakollisia kaikissa EU-
maissa ja ne ovat EU-direktiivin
2003/20/EY mukaisia.

Aikuiseen verrattuna lapsen pää on suh-
teessa suurempi ja painavampi kuin muu
vartalo, ja lisäksi lihaksisto ja luusto ei ole
vielä kokonaan kehittynyt. Tämän vuoksi
aikuisien käyttämät turvavyöt eivät riitä,
vaan turvaistuimet ovat välttämättömiä.
Parhaimpien lasten turvaistuimien tutki-
mustulokset sisältyvät Euroopan normiin
ECE-R44. Tämä normi jakaa turvaistuimi-
en käytön viiteen eri ryhmään:

Ryhmä 0 - paino 0-10 kg

Ryhmä 0+ paino 0-13 kg

Ryhmä 1 paino 9-18 kg

Ryhmä 2 paino 15-25 kg

Ryhmä 3 paino 22-36 kg

Jos vyö on altistunut kovalle
rasitukselle esimerkiksi on-

nettomuudessa, on koko turvavyö-
järjestelmä kiinnittimineen, ruuvei-
neen ja kiristimineen vaihdettava.
Vaikka turvavyössä ei olisi silminnäh-
tävää vahinkoa, se on saattanut me-
nettää kimmoisuutensa.

VAROITUS

Älä koskaan aja autolla, jos
lapsi istuu matkustajan sylis-

sä, jolloin yksi ainoa turvavyö suojai-
si heitä. Älä pidä mitään esineitä var-
talon ja vyön välissä. 

VAROITUS
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Kuten huomata saattaa, ryhmät ovat osit-
tain päällekkäisiä. Itse asiassa markkinoil-
ta löytyy istuimia, jotka kattavat enemmän
kuin yhden painoryhmän.

Kaikissa turvajärjestelmissä on oltava kiin-
teä tarra, josta ilmenee hyväksymistiedot
ja valmistajan nimi. Tarraa ei saa poistaa
missään tapauksessa.

Yli 150 cm:n pituiset lapset eivät tarvitse
enää turvaistuinta, vaan voivat käyttää ai-
kuisten tavoin tavallista turvavöitä.

Fiat Lineaccessori -lisävarustemallistosta
löytyy istuimia jokaiseen painoryhmään,
joita suositellaankin käytettäväksi, koska
ne on erityisesti suunniteltu ja testattu Fi-
at-malliston autoja varten.

HENGENVAARA: Älä kos-
kaan aseta lasten turvais-
tuinta selkä menosuuntaan
etumatkustajan istuimelle
autoissa, joissa on varustee-
na etumatkustajan turva-

tyyny, sillä turvatyynyn laukeaminen
saattaa aiheuttaa vakavia vammoja,
jopa kohtalokkaita. Sinun on suosi-
teltua kuljettaa lasta aina takaistui-
mella, joka on kaikkein suojaisin paik-
ka kolarin sattuessa. Lasten istuinta
ei saa missään tapauksessa asentaa
etuistuimelle autoissa, joissa etumat-
kustajan turvatyyny on kytketty, jo-
ka riippumatta kolarin voimakkuu-
desta saattaa täyttyessään aiheuttaa
vakavia vammoja, jopa kohtalokkai-
ta.

VAROITUS
Lapsi voidaan asettaa etuis-
tuimella autoissa, joissa on

etumatkustajan turvatyynyn poiskyt-
kentä. Tällöin on erityisen tärkeää
tarkastaa, että mittariston keltainen
varoitusvalo syttyy, jotta voitaisiin
varmistua poiskytkennän kytkeyty-
misestä (ks. kappaleen ”Etu- ja sivu-
turvatyynyt” kohta ”Etumatkustajan
turvatyyny”). Siirrä etumatkustajan
istuin äärimmäiseen taka-asentoon
estääksesi turvaistuimen osumista ko-
jelautaan.

VAROITUS

RYHMÄ 0 ja 0+ (kuva 7)

Alle 13 kg painavien lapsien turvaistuimet
on asetettava selkä menosuuntaan. Tur-
vaistuimissa on oltava hyvä tuenta niskal-
le ja päälle mahdollisessa äkkijarrutukses-
sa.

Turvaistuin tulee kiinnittää penkkiin auton
omalla turvavyöllä ja lisäksi turvaistuimes-
sa on oltava omat turvavyöt lasta varten.

RYHMÄ 2

15-25 kg:n painoiset lapset voidaan kiin-
nittää suoraan auton omilla turvavöillä.
Tällöin turvaistuinta tarvitaan ainoastaan
pitämään lapsi turvavöiden kannalta oike-
assa asennossa, jolloin ylempi vyö kiinnit-
tyy rintaan eikä kaulaan ja alempi osa kie-
toutuu lapsen lantioon eikä vatsaan (ku-
va 9). 

kuva 7 F0L0063m

Kuva on ainoastaan esimerkki kiinnityksestä. Seuraa kiinnitysohjeita,
jotka on toimitettu käyttämäsi turvaistuimen mukana. 

VAROITUS

Joissakin painoryhmän 0 ja 1 turvaistuimissa on takaosan liitäntä au-
ton turvavyön liittämiseen ja omat turvavyöt lapsen kiinnittämiseen.

Kokonsa johdosta ne voivat olla vaarallisia kiinnitettyinä väärin auton turva-
vöihin (esim. pehmikkeillä varustettuihin turvavöihin). Noudata tarkasti istui-
men mukana toimitettuja asennusohjeita.

VAROITUS

kuva 8 F0L0064m

RYHMÄ 1

9-18 kg:n painoiset lapset voivat matkus-
taa turvaistuimella kasvot ajosuuntaan päin,
jolloin turvavyö pitää sekä lapsen että tur-
vaistuimen paikallaan (kuva 8).

kuva 9 F0L0065m
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RYHMÄ 3

22-36 kg:n painoiset lapset eivät tarvitse
tukea selän taakse pitämään lasta kauem-
pana auton istuimesta.

Kuvasta 10 ilmenee lapsen oikea sijoi-
tus takaistuimelle.

Yli 150 cm:n pituiset lapset voivat käyttää
turvavöitä normaaliin tapaan.

kuva 10 F0L0066m

Kuva on ainoastaan esi-
merkki kiinnityksestä. Seu-

raa kiinnitysohjeita, jotka on toimi-
tettu käyttämäsi turvaistuimen mu-
kana.

VAROITUS

TURVAISTUINTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI
ISTUIMILLA

Autosi mukautuu uuteen Euroopan direktiiviin 2000/3/EY, joka määrää lastenistuimien
sijoitusmahdollisuuksista auton eri istuimilla seuraavan taulukon mukaisesti: 

ISTUIN

Etu Takasivu Keski
Ryhmä Paino matkustaja matkustaja matkustaja

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 *

Tunnukset:

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

(▼) Autoissa, joissa ei ole etumatkustajan istuimen korkeussäätöä, selkänoja on sää-
dettävä pystyasentoon.

(*) Älä koskaan asenna lasten turvaistuinta keskimmäiselle takaistuimelle. 

Alla on yhteenveto lasten
turvallisuuteen vaikuttavista
tekijöistä:

1) Lasten turvaistuin suositellaan sijoitet-
tavaksi takaistuimelle, koska se on suojai-
sin paikka törmäystilanteessa.

2) Jos etumatkustajan istuimen turvatyy-
ny kytketään pois päältä, tarkista aina, et-
tä se tapahtuu oikein varmistamalla, että
varoitusvalo “ syttyy jatkuvasti palaen mit-
taristoon.

3) Noudata käyttämäsi turvaistuimen mu-
kana toimitettuja kiinnitysohjeita. Nämä
ohjeet on oltava mukana valmistajan toi-
mesta. Pidä lasten turvaistuimen asennus-
ohjeet tämän ohjekirjan ja muiden asiakir-
jojen mukana. Älä koskaan käytä turvais-
tuinta ilman asennusohjeita.

4) Tarkasta aina turvavyön oikea kiinnit-
tyminen ja kireys vetämällä vyöstä.

5) Turvaistuimessa saa olla ainoastaan yk-
si lapsi.

6) Katso aina, että turvavyö ei kulje lap-
sen kaulalla.

7) Älä anna lapsen istua väärässä asen-
nossa turvaistuimella tai irrottaa vöitä ajon
aikana.

8) Matkustajien ei tulisi koskaan kuljettaa
lasta sylissä. Kukaan ei pysty pitämään las-
ta turvallisesti törmäystilanteessa, olipa
kuinka voimakas tahansa.

9) Vaihda turvaistuin uuteen mahdollisen
onnettomuuden jälkeen. 

Jos etumatkustajan turva-
tyyny on kytkettynä, älä kos-

kaan aseta lasten turvaistuinta (sel-
kä menosuuntaan) etuistuimelle, sil-
lä riippumatta törmäyksen vakavuu-
desta turvatyynyn laukeaminen saat-
taa aiheuttaa lapselle vakavia vam-
moja, jopa kohtalokkaita. Sinun on
suositeltua kuljettaa lasta aina asi-
anmukaisessa turvaistuimessa takais-
tuimella, joka on kaikkein suojaisin
paikka kolarin sattuessa.

VAROITUS
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VALMIUS YLEISEN
LASTEN ISOFIX -
TURVAISTUIMEN
ASENTAMISEEN

Autossa on yleinen valmius Isofix-turvais-
tuimen asentamiseen. Isofix on standar-
doitu eurooppalainen lasten turvaistuimen
kiinnitysmenetelmä. 

Kuvassa 11 on esimerkkinä tämäntyyp-
pinen lasten turvaistuin.

Yleinen lasten Isofox-turvaistuin kattaa pai-
noryhmän 1.

Erilaisesta kiinnitysmenetelmästä johtuen
yleinen Isofix-turvaistuin on kiinnitettävä
vain sitä varten varattuihin metallikorvak-
keisiin A (kuva 12), jotka ovat istuimen
ja selkänojan välissä. Ylempi vyö (turvais-
tuimessa) tulee kiinnittää kiinnikkeeseen B
(kuva 13), joka sijaitsee takaistuimen sel-
känojassa.

Turvaistuin voidaan kiinnittää samanaikai-
sesti sekä normaalilla että yleisellä Isofix-
menetelmällä.

Muista, että Isofix-istuimen on oltava vi-
rallisesti hyväksytty ja siinä on oltava mer-
kintä ECE R44/03 ”Universal Isofix”.

Fiat Lineaccessori-lisävarustemallistossa on
saatavilla “Duo Plus” Isofix-turvaistuin.

Lisätietoja asennukseen ja käyttöön löydät
lasten turvaistuimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.

kuva 11 F0L0318m

kuva 12 F0L0121m

Asenna lasten turvaistuin ai-
noastaan auton ollessa pai-

kallaan. Lasten Isofix -turvaistuin on
oikein kiinnittynyt, kun kiinnikkeistä
kuuluu lukitusäänet. Säilytä lasten
turvaistuimen mukana tulevat asen-
nusohjeet.

VAROITUS

kuva 13 F0L0122m

ETU- JA
SIVUTURVATYYNYT

Auto on varustettu kuljettajan ja matkus-
tajan etuturvatyynyillä ja kuljettajan polvi-
turvatyynyllä (mikäli varusteena). 

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyynyt
ja kuljettajan polviturvatyyny (mikäli va-
rusteena) on suunniteltu suojaamaan mat-
kustajia kovissa nokkakolareissa. Törmä-
ystilanteessa etuturvatyynyt laukeavat kul-
jettajalle ratin eteen ja etumatkustajalle ko-
jelaudan eteen.

Etuturvatyynyt on suunniteltu suojaamaan
matkustajia auton etupäähän kohdistuvil-
ta törmäyksiltä. Tämän vuoksi oikein toi-
miessaan etuturvatyynyt eivät laukea, mi-
käli törmäys kohdistuu auton sivuun, taak-
se tai kattoon.

Törmäystilanteen vaatiessa elektroninen
ohjausyksikkö kytkee turvatyynyn täytty-
misen. Tyynyt täyttyvät välittömästi etu-
matkustajien ja vammoja aiheuttavien ra-
kenteiden väliin suojaksi. Tämän jälkeen
tyyny tyhjenee välittömästi.

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyynyt
ja kuljettajan polviturvatyyny (mikäli va-
rusteena) ei korvaa turvavöitä, vaan te-
hostavat niiden vaikutusta. Turvavyöt tu-
lee aina kiinnittää, kuten Euroopan ja mo-
nen Euroopan ulkopuolisen maan laki mää-
rää.

YLEISTEN LASTEN ISOFIX-TURVAISTUINTEN
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI ISTUIMILLA

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

Paino Turvaistuimen Isofix-luokka Isofix-paikka
suuntaus takana sivulla

Ryhmä 0   10 kg asti

Ryhmä 0+ 13 kg asti

Ryhmä I     9-18 kg

IUF: soveltuu yleisluokan (varustettu kolmannella yläkiinnikkeellä) Isofix-turvaistuinjär-
jestelmille, joissa lapsi istuu menosuuntaan päin ja jotka on tyyppihyväksytty kyseistä
painoryhmää varten.

IL: soveltuu tätä automallia varten tarkoitetuille ja hyväksytyille Isofix-tyyppisille lasten
turvaistuinjärjestelmille. Turvaistuin voidaan asentaa siirtämällä etuistuinta eteenpäin.

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Eteenpäin

Eteenpäin

Eteenpäin

E

E

D

C

D

C

B

B1

A

IL

IL

IL

IL

IL

IL

IUF

IUF

IUF
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Kun turvatyynyt ovat täyttyneet kokonaan,
ne täyttävät lähes kaiken tilan kojelaudan
ja matkustajan välillä.

Jos henkilöllä ei ole turvavyö kiinnitetty-
nä törmäystilanteessa, hän paiskautuu vas-
ta täyttymässä olevaan turvatyynyyn. Täs-
sä tilanteessa turvatyynyn tarjoama suo-
jausvaikutus heikkenee.

Etuturvatyynyt eivät täyty seuraavissa ti-
lanteissa:

❒ Törmäys tapahtuu herkästi liikkuvaan
tai periksi antavaan esteeseen (esim.
puskurin osuminen tien reunakaitee-
seen jne.).

❒ Kiilauduttaessa muiden ajoneuvojen tai
suojapuomien alle (esim. kuorma-au-
ton tai suojakaiteen alle) turvatyyny ei
laukea, koska sillä ei ole tällöin mitään
käytännön hyötyä, eikä se tarjoa lisä-
suojaa turvavöiden lisäksi. Tämän
vuoksi ylläolevassa tapahtumassa tur-
vatyynyn laukeamattomuus ei tarkoita
järjestelmän puutteellista toimintaa.

Pienemmissä kolareissa (jolloin turvavöi-
den suojausvaikutus on riittävä) turvatyy-
nyt eivät laukea. Tämänkin tilanteen vuok-
si on erittäin tärkeää kiinnittää turvavyöt,
sillä sivutörmäystilanteessa ne varmistavat
matkustajan oikean asennon ja estävät hä-
nen syöksymisen ulos autosta voimak-
kaammissa törmäyksissä.

Älä kiinnitä tarroja tai mui-
ta kappaleita ohjauspyö-

rään, etumatkustajanpuoliseen tur-
vatyynysuojukseen tai katon sivuver-
houkseen. Älä koskaan jätä tavaroi-
ta matkustajan puolen kojelaudalle,
sillä ne saattavat häiritä turvatyynyn
kunnollista täyttymistä.

VAROITUS

KULJETTAJAN
ETUTURVATYYNY (kuva 14)

Kuljettajan salamannopeasti täyttyvä etu-
turvatyyny on sijoitettu ohjauspyörän kes-
kiön syvennykseen.

kuva 14

10

0
0

70

F0L0360m

MATKUSTAJAN
ETUTURVATYYNY (kuva 15)

Etumatkustajan salamannopeasti täyttyvä
etuturvatyyny on sijoitettu erityiseen sy-
vennykseen kojelaudan sisään, ja se täyt-
tyy suuremmaksi kuin kuljettajan turva-
tyyny. 

KULJETTAJAN
POLVITURVATYYNY (mikäli
varusteena) (kuva 16)

Kuljettajan salamannopeasti täyttyvä pol-
viturvatyyny on sijoitettu kuljettajan pol-
vien läheisyyteen erityiseen lokeroon oh-
jauspyörän alle. Se on suunniteltu anta-
maan lisäsuojaa auton etupäähän kohdis-
tuvissa törmäyksissä.

HENGENVAARA: Jos etu-
matkustajan turvatyyny on

kytkettynä, älä koskaan aseta lasten
turvaistuinta (selkä menosuuntaan)
etuistuimelle, sillä turvatyynyn lau-
keaminen saattaa aiheuttaa lapselle
vakavia vammoja, jopa kohtalokkai-
ta. Jos lasten turvaistuimen asettami-
nen etuistuimelle on aivan välttämä-
töntä, kytke etumatkustajan turva-
tyyny aina pois päältä.
Siirrä etumatkustajan istuin äärim-
mäiseen taka-asentoon estääksesi
turvaistuimen osumista kojelautaan.
Vaikka laki ei vaatisi, sinun on suosi-
teltua kytkeä turvatyyny takaisin toi-
mintaan välittömästi, kun lasta ei tar-
vitse enää kuljettaa etuistuimella.

VAROITUS

kuva 15 F0L0068m kuva 16 F0L0383m
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ETUMATKUSTAJAN ETU- JA
SIVUTURVATYYNYJEN
KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
(mikäli varusteena) 

Jos lapsen kuljettaminen etuistuimella on
aivan välttämätöntä, matkustajan puolen
etu- ja sivuturvatyynyt (rintakehän sivuo-
san suojaus) voidaan kytkeä pois päältä.

Toiminto voidaan kytkeä kahteen eri toi-
mintatilaan:

❒ Matkustajan puolen etu- ja sivuturva-
tyynyt (rinnan sivuosan suojaus) kyt-
ketty päälle: mittariston varoitusvalo
F on pois päältä, jolloin lasta ei saa
missään nimessä kuljettaa etuistuimel-
la.

❒ Matkustajan puolen etu- ja sivuturva-
tyynyt (rintakehän sivuosan suojaus)
on kytketty pois päältä: mittariston va-
roitusvalo F palaa, jolloin lasta voi-
daan kuljettaa etuistuimella käyttämäl-
lä asianmukaista turvaistuinta.

Mittariston varoitusvalo F palaa jatku-
vasti, kunnes matkustajan puolen etu- ja si-
vuturvatyynyt (rintakehän sivuosan suo-
jaus) kytketään jälleen päälle.

Kytkeäksesi matkustajan
puolen etu- ja sivuturvatyy-

nyt (tarpeen vaatiessa) pois päältä,
noudata luvun ”Kojelauta ja hallin-
talaitteet” kappaleessa ”Monitoimi-
näyttö” tai ”Säädettävä monitoimi-
näyttö” esitettyjä ohjeita.

VAROITUS

ETU- JA TAKASIVUTURVA -
TYYNYT - RINTAKEHÄN
SUOJAUS (mikäli varusteena)
(kuva 17)

Nämä sivuturvatyynyt on sijoitettu istui-
mien selkänojiin. Ne on suunniteltu lisää-
mään suojausta matkustajien rintakehän
alueelle keskivoimakkaissa sivutörmäyk-
sissä.

SIVUIKKUNATURVATYYNYT -
PÄÄN SUOJAUS
(mikäli varusteena) (kuva 18)

Nämä verhomaiset turvatyynyt sijaitsevat
katon sivuverhouksissa asianmukaisesti vii-
meisteltyjen suojuksien alla. Ne kykenevät
antamaan laajan täyttymispinnan johdosta
parasta mahdollista suojaa etu- ja taka-
matkustajien pään alueelle sivutörmäyk-
sissä.

TÄRKEÄÄ! Sivutörmäyksessä saavutat
järjestelmältä parhaan suojan, kun pidät is-
tuinasennon oikeana, jolloin sivuturvatyy-
ny pystyy täyttymään oikein.

kuva 17 F0L0125m

kuva 18 F0L0069m

SIVUTURVATYYNYT

Auto on varustettu kuljettajan ja etumat-
kustajan etusivuturvatyynyillä (mikäli va-
rusteena), etu- ja takaosan ikkunaturva-
tyynyillä (mikäli varusteena) etu- ja taka-
matkustajien päiden suojaamiseksi sekä
kuljettajan ja etumatkustajan takasivutur-
vatyynyillä (mikäli varusteena).

Sivuturvatyynyt (mikäli varusteena) suo-
jaavat auton matkustajia keskivoimakkail-
ta sivutörmäyksiltä laukaisemalla turva-
tyynyt matkustajien ja auton sivurakentei-
den sisäosien väliin.

Jos turvatyynyt eivät laukea muuntyyppi-
sissä törmäyksissä (etutörmäykset, perää-
najot, pyörimiset jne.), kyse ei ole järjes-
telmähäiriöstä.

Sivutörmäystilanteen vaatiessa elektroni-
nen ohjausyksikkö kytkee turvatyynyn
täyttymisen. Tyynyt täyttyvät välittömästi
matkustajien ja vammoja aiheuttavien ra-
kenteiden väliin suojaksi. Tämän jälkeen
tyyny tyhjenee välittömästi.

Sivuturvatyynyt (mikäli varusteena) eivät
korvaa turvavöitä, vaan ainoastaan tehos-
tavat niiden toimintaa. Laki vaatii turva-
vöiden käyttöä ajon aikana.
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TAKASIVUTURVATYYNYJEN
KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
(mikäli varusteena)

Jos lapsen kuljettaminen takaistuimella on
aivan välttämätöntä, takaistuimien sivu-
turvatyynyt (rintakehän sivuosan suojaus,
mikäli varusteena) voidaan kytkeä pois
päältä.

Toiminto voidaan kytkeä kahteen eri toi-
mintatilaan:

❒ Takasivuturvatyynyt kytketty päälle:
mittariston varoitusvalo À on pois
päältä, jolloin lasta ei saa missään ni-
messä kuljettaa takaistuimella.

❒ Takasivuturvatyynyt kytketty pois
päältä: mittariston varoitusvalo Àpa-
laa, jolloin lasta voidaan kuljettaa ta-
kaistuimella käyttämällä asianmukaista
turvaistuinta.

Mittariston varoitusvalo Àpalaa jatkuvasti,
kunnes takasivuturvatyynyt kytketään jäl-
leen päälle.

Älä nojaa päällä, käsillä tai
kyynärpäillä ovien, ikkunoi-

den tai ikkunaturvatyynyjen alueelle
välttääksesi mahdolliset loukkaantu-
misen täyttymisen aikana.

VAROITUS

Älä koskaan työnnä päätä,
käsiä tai kyynärpäitä ikku-

nan ulkopuolelle.

VAROITUS

Älä peitä etuistuimien selkä-
nojia millään suojilla tai va-

rusteilla, jotka eivät sovellu käytettä-
väksi sivuturvatyynyjen kanssa.

VAROITUS

Älä kiinnitä mitään kovia esi-
neitä vaatekoukkuihin tai

tukikahvoihin.

VAROITUS
Kytkeäksesi takasivuturva-
tyynyt (tarpeen vaatiessa)

pois päältä, noudata luvun ”Kojelau-
ta ja hallintalaitteet” kappaleessa
”Monitoiminäyttö” tai ”Säädettävä
monitoiminäyttö” esitettyjä ohjeita.

VAROITUS

YLEISET VAROITUKSET

1) Etuturvatyynyt ja/tai etusivuturvatyynyt
(mikäli varusteena) saattavat laueta, mi-
käli autoon kohdistuu voimakkaita iskuja
alustan kautta (esim. ajaminen kovalla
vauhdilla kadun reunaan, portaaseen, mat-
alaan esteeseen tai tien kuoppaan).

2) Turvatyynyn täyttyessä vapautuu pieni
määrä pölyä. Tämä pöly, jota saattaa olla
lauenneen turvatyynyn pinnalla tai verho-
uksessa, on vaaratonta eikä merkitse tuli-
palon alkua. Pöly saattaa kuitenkin ärsyt-
tää ihoa ja silmiä. Kosketuksiin joutuessa
pese käyttämällä laimeaa saippuavesiliuos-
ta.

3) Jos auto on ollut osallisena onnetto-
muuteen, jossa joku turvavarusteista on
kytkeytynyt, vie auto Fiat-huoltoon kyt-
keytyneiden turvavarusteiden uusimisek-
si ja järjestelmän tarkastamiseksi.

Kaikki turvavarusteisiin liittyvät tarkas-
tukset, asennukset ja korjaukset on jätet-
tävä Fiat-huollon tehtäviksi.

Jos auto romutetaan, on turvatyynyjärjes-
telmä kytkettävä ensin pois päältä Fiat-
huollossa. Jos auton omistaja vaihtuu, on
uutta omistajaa opastettava turvatyynyjen
toiminnasta ja käyttövaroituksista ja an-
nettava myös tämä ohjekirja.

4) Esikiristimet, etuturvatyynyt ja etusi-
vuturvatyynyt laukeavat eri tilanteissa riip-
puen kolarin tyypistä. Jos yksi tai useampi
turvatyynyistä ei laukea, kyseessä ei ole jär-
jestelmän puutteellinen toiminta.
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Jos auto on ollut varastettu-
na tai joutunut murtoyrityk-

sen, ilkivallan tai tulvan kohteeksi,
tarkastuta turvatyynyjärjestelmä Fi-
at-huollossa.

VAROITUSÄlä koskaan aja, kun sylissä-
si tai rintakehäsi edessä on

tavaroita tai piippu tai kynä huulilla-
si, sillä turvatyynyn laukeaminen
saattaa aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

Turvatyynyn räjähdyspa-
noksen ja kelan kosketus-

pinnan käyttöikä ja voimassaoloai-
ka on merkitty tarraan, joka sijaitsee
alemmassa säilytystilassa. Kun tämä
päivämäärä lähestyy, ota yhteys Fi-
at-huoltoon osien vaihtamiseksi.

VAROITUS
Mikäli varoitusvalo ¬ ei sy-
ty mittaristossa, kun virta-

avainta käännetään ON-asentoon,
tai jos se palaa jatkuvasti ajon aika-
na (yhdessä näytön viestin kanssa),
saattaa kyseessä olla turvajärjestel-
män toimintahäiriö. Tällöin turva-
tyynyt ja esikiristimet eivät välttä-
mättä laukea törmäystilanteessa tai
turvajärjestelmät saattavat laueta va-
hingossa, mikä on kuitenkin erittäin
harvinaista. Ota välittömästi yhteys
Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi jär-
jestelmän.

VAROITUS

Etuturvatyynyt vaativat
laue takseen kovemman is-

kun kuin esikiristimet. Iskuissa, joiden
voimakkuus on näiden kahden lau-
keamisrajan välillä, on tämän vuoksi
täysin normaalia, että ainoastaan esi-
kiristimet laukeavat.

VAROITUSKun virta-avain käännetään
ON-asentoon, varoitusvalo

F (etumatkustajan etu- ja sivutur-
vatyynyn ollessa kytkettynä) syttyy ja
vilkkuu muutaman sekunnin ajan,
jonka jälkeen sammuu muistuttaak-
seen, että matkustajan turvatyynyt
laukeavat mahdollisessa törmäysti-
lanteessa.

VAROITUS
Muista, että virta-avaimen
ollessa ON-asennossa turva-

tyynyt saattavat laueta pysähtynees-
sä autossa, jos toinen liikkuva auto
osuu siihen, vaikka moottori olisi sam-
mutettuna. Tämän vuoksi älä kos-
kaan anna lapsen istua etuistuimella,
vaikka auto olisi paikallaan. Toisaal-
ta muista, että kun avainta ei ole vir-
talukossa tai kun se on OFF-asennos-
sa, turvalaitteet (turvatyynyt tai esi-
kiristimet) eivät kytkeydy törmäyksen
seurauksena. Tällöin näiden laittei-
den kytkeytymättömyyttä ei voida tä-
män vuoksi tulkita järjestelmän puut-
teellisena toimintana.

VAROITUS

Turvatyynyt eivät korvaa
turvavöitä, vaan ainoastaan

tehostavat niiden toimintaa. Lisäksi,
koska etuturvatyynyt eivät laukea
etupuskuriin kohdistuvissa matalien
nopeuksien törmäyksissä, sivutörmä-
yksissä, peräänajoissa tai auton ym-
päri kierähdyksissä, näissä tilanteissa
suojaa matkustajia ainoastaan tur-
vavyöt, jotka on tämän vuoksi aina
kiinnitettävä.

VAROITUS

Kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, varoitusvalo

À (takamatkustajan sivuturvatyynyn
ollessa kytkettynä) syttyy ja vilkkuu
muutaman sekunnin ajan, jonka jäl-
keen sammuu muistuttaakseen, että
takaturvatyynyt laukeavat mahdol-
lisessa törmäystilanteessa.

VAROITUS
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AAUUTTOONN  KKÄÄYYTTTTÖÖ

BENSIINIMOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

❒ Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot P
tai N automaattivaihteistoissa).

❒ Paina kytkinpoljin (tai jarrupoljin au-
tomaattivaihteistoissa) pohjaan paina-
matta kaasupoljinta.

❒ Käännä virta-avain START-asentoon
ja vapauta se, kun moottori käynnis-
tyy.

Jos moottori ei käynnisty ensiyrittämällä,
käännä virta-avain OFF-asentoon ennen
uutta yritystä.

TÄRKEÄÄ! Jos moottori käynnistetään
nopeasti (esim. virta-avain asetetaan vir-
talukkoon ja käännetään nopeasti ON-
asentoon), avaimen kääntämisessä saattaa
esiintyä hidasliikkeisyyttä, koska virtaluk-
ko tunnistaa elektronisen avaimen koodin.

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

Auto on varustettu elektronisella ajones-
tolaitteella: jos moottorin käynnistäminen
ei onnistu, katso kappale ”Fiat CODE -jär-
jestelmä” luvussa ”Kojelauta ja hallinta-
laitteet”.

Moottori saattaa käydä normaalia äänek-
käämmin ensimmäisten käyttösekuntien
aikana erityisesti, jos sitä ei ole käytetty vä-
hään aikaan. Tämä hydraulisten venttiili-
nostimien ominaisuus ei vaikuta toimivuu-
teen tai toimintavarmuuteen. Tämä ben-
siinimoottorien jakopään järjestelmä on
otettu käyttöön huoltotarpeen vähentä-
miseksi.

Suosittelemme, ettet auton si-
säänajon aikana käyttäisi si-
tä täydellä suorituskyvyllä
(esim. liiallisia kiihdytyksiä,

pitkiä matkoja kovalla nopeudella, ko-
via jarrutuksia jne.).

Kun moottori on sammutettu,
älä koskaan jätä avainta vir-
talukkoon estääksesi tarpeet-
toman akun tyhjenemisen.

Moottorin käyttäminen sul-
jetuissa tiloissa on erittäin

vaarallista. Moottori kuluttaa hap-
pea ja vapauttaa hiilimonoksidia, jo-
ka on hyvin myrkyllistä ja tappavaa
kaasua.

VAROITUS
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MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN
MULTIJET-MOOTTOREILLE

Toimi seuraavasti:

❒ Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

❒ Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot P
tai N automaattivaihteistoissa).

❒ Käännä virta-avain ON-asentoon: va-
roitusvalot m ja Y syttyvät mitta-
ristossa.

❒ Odota, että varoitusvalot m ja Y
sammuvat. Moottorin ollessa lämmin
merkkivalot sammuvat nopeammin.

❒ Paina kytkinpoljin (tai jarrupoljin au-
tomaattivaihteistoissa) pohjaan paina-
matta kaasupoljinta.

❒ Käännä virta-avain START-asentoon
mahdollisimman pian varoitusvalon
m sammumisen jälkeen. Jos odotat
liian pitkään, menetät hehkutulppien
tarjoaman edun. Vapauta virta-avain
heti moottorin käynnistyttyä.

TÄRKEÄÄ! Moottorin ollessa kylmä
kaasupoljin tulisi vapauttaa kokonaan sik-
si ajaksi, kun virta-avainta käännetään
START-asentoon.

Jos moottori ei käynnisty ensiyrittämällä,
käännä virta-avain OFF-asentoon ennen
uutta yritystä.

TÄRKEÄÄ! Jos moottori käynnistetään
nopeasti (esim. virta-avain asetetaan vir-
talukkoon ja käännetään nopeasti ON-
asentoon), avaimen kääntämisessä saattaa
esiintyä hidasliikkeisyyttä, koska virtaluk-
ko tunnistaa elektronisen avaimen koodin.

TÄRKEÄÄ! Jos avainta asettaessasi vir-
talukkoon monitoiminäytölle ilmestyy vies-
ti, jonka mukaan elektronista avainta ei
tunnisteta, poista ja aseta avain uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, kokeile auton mu-
kana tullutta vara-avainta. Jos auto ei käyn-
nisty tämänkään jälkeen, ota yhteys Fiat-
huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Jos virta-avaimen kääntämi-
nen ON-asentoon on mahdotonta, ota
metallinen avainosa esiin, aseta se uraan A
(kuva 1) avataksesi virtalukon, käännä sit-
ten avain ON asentoon ja noudata nor-
maaleja käynnistysohjeita. Ota yhteys Fi-
at-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan jätä virta-avain-
ta virtalukkoon, kun moottori on sammu-
tettuna. Tällöin kuljettajan oven avaami-
nen kytkee äänimerkin noin sekunnin ajak-
si.

TÄRKEÄÄ! Jos avainta asettaessasi vir-
talukkoon monitoiminäytölle ilmestyy vies-
ti, jonka mukaan elektronista avainta ei
tunnisteta, poista ja aseta avain uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, kokeile auton mu-
kana tullutta vara-avainta. Jos auto ei käyn-
nisty tämänkään jälkeen, ota yhteys Fiat-
huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Jos virta-avaimen kääntämi-
nen ON-asentoon on mahdotonta, ota
metallinen avainosa esiin, aseta se uraan A
(kuva 1) avataksesi virtalukon, käännä sit-
ten avain ON asentoon ja noudata nor-
maaleja käynnistysohjeita. Ota yhteys Fi-
at-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan jätä virta-avain-
ta virtalukkoon, kun moottori on sammu-
tettuna. Tällöin kuljettajan oven avaami-
nen kytkee äänimerkin noin sekunnin ajak-
si.

kuva 1 F0L0206m

MOOTTORIN LÄMMITTÄMINEN
KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN
(bensiini- ja dieselmoottorit)

Toimi seuraavasti:

❒ Kiihdytä rauhallisesti käyttämällä
moot torin kierroksia keskialueella. Älä
kiihdytä rajusti.

❒ Älä aja autolla täydellä suorituskyvyllä
sen sisäänajon aikana. Odota, kunnes
jäähdytysnesteen lämpömittari alkaa
liikkua.

Älä koskaan käynnistä moot-
toria työntämällä, hinaamal-
la tai ajamalla alamäkeen, sil-
lä tämä saattaa aiheuttaa

polttoaineen kulkeutumisen katalys-
aattoriin tuhoten sen korjauskelvotto-
maksi.

Kaasupolkimen nopealla pai-
namisella ennen moottorin
sammuttamista ei ole mitään
käytännön hyötyä. Se ainoas-

taan tuhlaa polttoainetta ja vaurioit-
taa turboahdettuja moottoreita.

Muista, että jarru- ja ohja-
ustehostin eivät ole toimin-

nassa moottorin ollessa sammutettu-
na. Tällöin ratin kääntämiseen ja jar-
rupolkimen painamiseen tarvitaan
huomattavasti enemmän voimaa.

VAROITUS

MOOTTORIN
SAMMUTTAMINEN

Kun moottori käy tyhjäkäynnillä, voit sam-
muttaa moottorin kääntämällä virta-avai-
men asentoon OFF.

TÄRKEÄÄ! Pitkän ja nopean ajon jälkeen
anna moottorin käydä hetki tyhjäkäynnil-
lä, jotta moottoritilan lämpötila tasaantui-
si ja laskisi.

TÄRKEÄÄ! Jos moottori sammutetaan
auton yhä liikkuessa, avaimen poistaminen
virtalukosta on turvallisuussyistä mahdo-
tonta. Poistaaksesi avaimen, pysäytä au-
to, käännä avain käyttämättä ylimääräistä
voimaa asentoon ON ja sitten asentoon
OFF.
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AUTON
PYSÄKÖIMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Sammuta moottori ja kytke seisonta-
jarru.

❒ Kytke vaihde (1-vaihde ylämäessä, pe-
ruutusvaihde alamäessä tai vaihde P
automaattivaihteistoissa) ja jätä pyörät
käännettyyn asentoon. 

Jos auto pysäköidään jyrkkään mäkeen, es-
tä pyörien liike asettamalla niiden alle kivi
tai kiila. Älä jätä avainta virtalukkoon es-
tääksesi akun tarpeettoman tyhjenemisen.
Aina poistuessasi autosta ota virta-avain
mukaasi.

Älä koskaan jätä lapsia autoon yksin ilman
valvontaa. Aina poistuessasi autosta pois-
ta avain virta-lukosta ja ota se mukaasi.

SEISONTAJARRU (kuva 3)

Seisontajarru sijaitsee etuistuimien välissä.

Nosta seisontajarruvipua ylöspäin niin kau-
an, kunnes autoa ei voida liikuttaa. Neljä
tai viisi vivun liikkeen pykälää riittävät nor-
maalisti pitämään auton tasaisella alustalla,
kun taas jyrkässä mäessä tai auton ollessa
kuormattuna voidaan tarvita yhdeksän tai
kymmenen. 

TÄRKEÄÄ! Muussa tapauksessa ota yh-
teys Fiat-huoltoon seisontajarrun säätä-
miseksi.

Kun seisontajarru nostetaan yläasentoon
virta-avaimen ollessa ON-asennossa, mit-
tariston varoitusvalo x syttyy.

TÄRKEÄÄ! Jos moottorin sammuttami-
sen jälkeen auton ollessa paikallaan avai-
men poistaminen virtalukosta on mahdo-
tonta, koita kääntää se ON-asentoon ja
sitten takaisin OFF-asentoon. Jos ongel-
ma ei katoa, ota metallinen avainosa esiin
käyttämättä voimaa ja aseta se virtalukon
siihen kuuluvaan uraan A (kuva 2), jolloin
avaimen kääntämisen OFF-asentoon ja
sen poistamisen tulisi olla mahdollista. Ota
yhteys Fiat-huoltoon. 

VAROITUS! Jos käännät elektronisen
avaimen OFF-asentoon, ulkovalot ja
elektroniset turvajärjestelmät kytketään
pois päältä.

kuva 2 F0L0207m kuva 3 F0L0373m

KÄSIVAIHTEISTO

Vaihteiden kytkemiseksi, paina kytkin täy-
sin pohjaan ja siirrä vaihdevipu haluttuun
asentoon (vaihdekaavio on kiinnitetty vaih-
devivun päähän). 

TÄRKEÄÄ! Peruutusvaihde voidaan kyt-
keä ainoastaan, kun auto on täysin pysäh-
tynyt. Ennen kuin kytket peruutusvaihteen
moottorin ollessa käynnissä, odota vähin-
tään 2 sekuntia kytkinpoljin painettuna ko-
konaan pohjaan estääksesi vahingot ja vaih-
derattaista kuuluvat rasahdusäänet.

Kytkeäksesi peruutusvaihteen (R) vapaal-
ta, toimi seuraavasti:

Bensiinimallit (kuva 4)

❒ Siirrä vipu ensin oikealle ja sitten taak-
se.

Multijet-mallit (kuva 5)

❒ Nosta nupin allaoleva turvarengas A
ylös ja siirrä vipu ensin vasemmalle ja
sitten eteen.

Vapauttaaksesi seisontajarrun, toimi seu-
raavasti:

❒ Nosta hieman seisontajarruvipua ja
paina vapautusnäppäintä A.

❒ Pidä näppäin A painettuna ja laske vi-
pu ala-asentoon. Varoitusvalo x sam-
muu.

Paina jarrupoljinta tätä toimintaa suoritta-
essasi välttääksesi auton liikkumisen ta-
hattomasti.

kuva 4 F0L0146m

kuva 5 F0L0200m
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ELEKTRONINEN
AUTOMAATTI -
VAIHTEISTO

Auto voi olla varustettu 5- (bensiinimal-
lit) tai 6-nopeuksisella (Multijet-mallit),
elektronisesti ohjatulla automaattivaih-
teistolla. Vaihteet vaihdetaan automaatti-
sesti auton käytön hetkellisen tilan mukaan
(nopeus ja kaasupolkimen asento).

Vaihteita voidaan vaihtaa myös käsin käyt-
tämällä vaihteiston sekventaalitilaa.

TÄRKEÄÄ! Lue seuraavat ohjeet huo-
lellisesti oppiaksesi käyttämään elektroni-
sesti ohjattua automaattivaihteistoa alusta
alkaen.

VAIHDEVIPU (kuva 6)

P Pysäköinti

R Peruutus

N Vapaa (tyhjäkäynti)

D Automaattivaihteet eteen

+ Siirtääksesi vaihteen ylöspäin sekven-
taalitilassa

– Siirtääksesi vaihteen alaspäin sekven-
taalitilassa

Vaihtaaksesi vaihteita oi-
kein, sinun on painettava

kytkinpoljin kokonaan pohjaan. Tä-
män vuoksi on erittäin tärkeää, ettei
mitään ole polkimien alla: varmista,
että lattiamatot ovat asettuneet oi-
kein, eivätkä ole polkimien liikeradan
tiellä.

VAROITUS

Älä pidä kättäsi vaihdevivun
päällä ajon aikana, sillä siitä
välittyvä pienikin voima saat-
taa aiheuttaa ennenaikaista

kulumista vaihteiston sisäisille osille.

kuva 6 F0L0315m

Peruutusvaihde (R)

Kun vaihde on R-asennossa, moottoria ei
voida käynnistää.

Vapaa (N)

Tämä asento vastaa tavanomaisen käsi-
vaihteiston vapaa-asentoa (tyhjäkäynti).

Kun vaihde on N-asennossa, moottori voi-
daan käynnistää. 

Kytke vaihde vapaalle (N) pitkien pysäh-
dysten ajaksi.

Automaattivaihteet eteen (D)

Kytke vaihde asentoon D ajaaksesi autol-
la kaupungissa tai maantiellä.

NÄYTTÖ 

Näytöllä näkyy:

❒ Automaattitilassa valittu vaihde (P, R,
N, D) ja teksti AUTO.

❒ Vaihteen siirto ylös- tai alaspäin (nu-
meroina) sekventaalitilassa.

VAIHDEVIVUN ASENNOT

Pysäköinti (P)

Valitse asento P estääksesi mekaanisesti
vetävien pyörien liikkeen.

Kytke tämä asento ainoastaan, kun auto
on täysin paikallaan. Kytke myös tarvitta-
essa seisontajarru. 

Siirtääksesi vaihteen P asen-
nosta mihin tahansa asentoon
virta-avaimen ollessa ON-
asennossa, paina jarrupoljin

pohjaan ja paina vaihdevivun näp-
päintä.

Peruutusvaihde tulee kytkeä
ainoastaan auton ollessa pai-
kallaan moottorin käydessä
tyhjäkäynnillä, kaasupoljin va-

pautettuna.

Vaihteen vaihtaminen R-asen-
nosta N- tai D-asentoon on
vapautettua, kun taas asen-
nosta R asentoon P on pai-

nettava vaihdevivun näppäintä.

Vaihtaaksesi N-asennosta, va-
pauta kaasupoljin ja varmista,
että moottori käy tyhjäkäyn-
nillä.

Vaihteen vaihtaminen N-asen-
nosta D-asentoon on vapau-
tettua, kun taas asennosta N
asentoon R tai P on painetta-

va vaihdevivun näppäintä.

Jos vaihdevipu siirretään asen-
nosta P asentoon D (P → D),
asennosta N asentoon D
(N → D) tai asennosta R asen-

toon D (R → D), auton on oltava täy-
sin paikallaan ja moottorin käytävä
tyhjäkäynnillä. 
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Toimi seuraavasti:

❒ Aseta vaihde N-asentoon ja paina jar-
rupoljinta.

❒ Käynnistä moottori uudelleen kääntä-
mällä avainta START-asentoon ja ase-
ta vaihdevipu D-asentoon.

TÄRKEÄÄ: Kiinnitä erityistä huomiota
seuraavissa tilanteissa: seisontajarru ja jar-
rupoljin vapautettuna moottorin käydessä
tyhjäkäynnillä ja vaihdevivun ollessa D- tai
R-asennossa tai sekventaalitilassa, jolloin
auto voi liikkua eteenpäin ilman kaasupol-
kimen painamista.

Ylläesitettyä ominaisuutta voidaan hyö-
dyntää pysäköitäessä kapeissa tiloissa huo-
lehtimalla, että ainoastaan jarrupoljinta pai-
netaan.

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

❒ Seisontajarrun ollessa kytkettynä ja
vaihdevivun P- tai N-asennossa: moot-
tori voidaan käynnistää vaihdevivun ol-
lessa ainoastaan näissä asennoissa.

❒ Kun vaihdevipu on R-asennossa, paina
jarrupoljinta ja käännä virta-avain
START-asentoon painamatta kaasu-
poljinta.

❒ Kun vaihdevipu on N-asennossa, pai-
na jarrupoljinta ja käännä virta-avain
START-asentoon painamatta kaasu-
poljinta.

Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä
yrityksellä, käännä avain OFF-asentoon
ennen uutta yritystä.

TÄRKEÄÄ! Kun moottori on pois käyn-
nistä, älä koskaan jätä virta-avainta ON-
asentoon estääksesi akun tyhjenemisen.

TÄRKEÄÄ: Jos ajaessasi vaihdevipu
D-asennossa tai vaihteiston ollessa
sekventaalitilassa käännät huolimat-
tomasti avaimen OFF-asentoon,
moottori sammuu ja vaihteiston toi-
minta keskeytyy.  

Moottorin käyttäminen sul-
jetuissa tiloissa on erittäin

vaarallista. Moottori kuluttaa hap-
pea ja vapauttaa hiilimonoksidia, jo-
ka on hyvin myrkyllistä ja tappavaa
kaasua.

VAROITUS

LIIKKEELLE LÄHTEMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Vaihteiston ollessa P-asennossa, paina
jarrupoljinta.

❒ Paina vaihdevivun näppäintä ja siirrä
vaihdevipu haluttuun asentoon (D tai
R).

❒ Kaasuta vähitellen, jolloin auto lähtee
liikkeelle ja vaihteet vaihtuvat auto-
maattisesti.

Älä koskaan jätä lapsia au-
toon yksin ilman valvontaa.

VAROITUS

Vaihtaminen P-asennosta vir-
ta-avaimen ollessa ON-asen-
nossa on mahdollista ainoas-
taan jarrupoljin painettuna. 

Jos auton pysähtyessä vaihde on suurem-
pi kuin 1-vaihde, vaihteisto kytkee auto-
maattisesti 1-vaihteen päälle.

Kun auto pysäytetään alueelle, jossa on
heikot pito-ominaisuudet (lunta, jäätä),
seuraavassa liikkeelle lähdössä ohjausyk-
sikkö saattaa kytkeä suuremman kuin 1-
vaihteen estääkseen renkaiden sutimisen.
Tämä ei merkitse järjestelmähäiriötä.

TÄRKEÄÄ: Jos öljyn lämpötila on liian
korkea (ks. luku ”Varoitusvalot ja viestit”),
elektroninen ohjaus puuttuu vaihteiston
toimintaan vaihtaen sekventaalitilan auto-
maattitilaksi parantaakseen vaihteiston
käyttöikää. Sekventaalitilaan palataan he-
ti, kun normaalit käyttölämpötilat palau-
tuvat.

AUTOMAATTITILA

Asento D voidaan valita sekventaalitilas-
sa milloin tahansa riippumatta ajo-olosuh-
teista.

Siirryttäessä sekventaalitilasta D-asentoon
vaihdettavan vaihteen valitsee vaihteiston
ohjausyksikkö moottorin kierrosluvun ja
auton nopeuden mukaan (kaasupolkimen
asento).

Pienestä moottorin tehon tarpeesta seu-
raa pitkien vaihteiden kytkeytyminen, jol-
loin polttoaineenkulutus laskee. Nopeam-
pi kaasupolkimen painaminen kytkee au-
tomaattisesti pienempiä vaihteita, jolloin
suorituskyky kiihdytysten kannalta para-
nee: tällöin polttoaineenkulutus kasvaa.

Suorittaaksesi nopean kiihdytyksen, toimi
seuraavasti:

❒ Paina kaasupoljin pohjaan, jonka seu-
rauksena kytkeytyy ”kick-down” -toi-
minto saavuttaakseen parhaan suori-
tuskyvyn kiihdytyksen kannalta. Tässä
tapauksessa polttoaineenkulutus kas-
vaa merkittävästi.

TÄRKEÄÄ! Ajettaessa pito-ominaisuuk-
siltaan huonoissa olosuhteissa (lumi, jää)
vältä "kick-down" -toiminnon käyttämistä.

SEKVENTAALITILA

Sekventaalitilassa elektroninen automaat-
tivaihteisto toimii, kuten käsivaihteinen
sekventaalivaihteisto.

Siirrä vaihdevipu asennosta D vasemmal-
le:

❒ Siirrä vaihdevipua + -merkkiä kohti:
vaihde vaihtuu ylöspäin

❒ Siirrä vaihdevipua – -merkkiä kohti:
vaihde vaihtuu alaspäin

Vaihteet näytetään numeroina mittaris-
tossa. Vaihteiston ohjausyksikön suoritta-
ma jatkuva valvonta poissulkee minkä ta-
hansa mahdollisen virheen.

Vaihteen vaihtaminen alaspäin (tai ylös-
päin) on mahdollista ainoastaan, jos moot-
torin kierrosluku mahdollistaa sen.

Sekventaalitilassa vaihteiston elektroninen
ohjaus voi kuitenkin puuttua vaihteiston
toimintaan vaihtamalla automaattisesti
vaihdetta, kun moottorin kierrosluku ylit-
tyy tai putoaa alle sallitun kierroslukura-
jan.
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AUTON PYSÄKÖIMINEN

Kytke seisontajarru ja aseta vaihdevipu
asentoon P. Jätä eturenkaat käännettyyn
asentoon. Jos auto pysäköidään jyrkkään
mäkeen, estä pyörien liike asettamalla nii-
den alle kivi tai kiila.

Älä jätä virta-avainta ON-asentoon es-
tääksesi akun tyhjenemisen. Aina poistu-
essasi autosta ota virta-avain mukaasi.

AUTON HINAAMINEN

TÄRKEÄÄ! Noudata paikallisia määrä-
yksiä hinataksesi autoa. 

Jos autoa aiotaan hinata, noudata seuraa-
via suosituksia:

❒ Kuljeta autoa mahdollisuuksien mu-
kaan lavallisella hinausautolla tai muul-
la huoltoajoneuvolla.

❒ Jos tämä ei ole mahdollista, hinaa au-
toa siten, että vetävät pyörät on nos-
tettu ilmaan.

Vaihdevipu tulee siirtää N-asentoon hina-
uksen ajaksi.

HÄIRIÖILMOITUKSET

Elektronisen automaattivaihteiston toi-
mintahäiriö ilmoitetaan mittariston varoi-
tusvalon t syttymisellä yhdessä moni-
toiminäytön viestin kanssa ( ks. luku ”Va-
roitusvalot ja viestit”).

Ota yhteys Fiat-huoltoon mahdollisimman
nopeasti vian poistamiseksi.

AUTON PYSÄYTTÄMINEN

Pysäyttääksesi auton, toimi seuraavasti:

❒ Vapauta kaasupoljin.

❒ Paina jarrupoljinta.

TÄRKEÄÄ! Kun auto on mäessä moot-
torin ollessa käynnissä, pidä vain jarrupol-
jin painettuna koskematta kaasupolkimeen
pitääksesi auton pysähtyneenä.

Kun auto on pysähtyneenä moottori käyn-
nissä ja vaihdevipu D- tai R-asennossa tai
sekventaalitilassa, pidä jarrupoljin painet-
tuna estääksesi moottorin tyhjäkäynnin ai-
heuttaman liikkeelle lähdön.

Aseta vaihdevipu P-asentoon pitkien py-
sähdysten ajaksi.

Älä koskaan jätä lapsia au-
toon yksin ilman valvontaa.

VAROITUS

ÄÄNIMERKIN VAROITUKSET

Varoitusäänimerkki kytkeytyy ja teksti ”P
position" alkaa vilkkua näytöllä muutaman
sekunnin ajan, jos virta-avain käännetään
OFF-asentoon vaihdevivun ollessa muus-
sa kuin P-asennossa.

Virta-avain voidaan poistaa ainoastaan, kun
vaihdevipu on P-asennossa.

Älä käynnistä moottoria au-
toa hinattaessa.

Jos ylläesitettyjä ohjeita ei
noudateta, automaattivaih-
teisto saattaa vahingoittua
pahasti.

Älä koskaan jätä lapsia au-
toon yksin ilman valvontaa.

VAROITUS

Katto-/suksiteline

Poista katto- tai suksiteline heti, kun sitä
ei enää käytetä. Nämä varusteet lisäävät
aerodynaamista vastusta ja nostavat polt-
toaineenkulutusta. Valitse mieluummin pe-
rävaunu tilavuudeltaan suurempien kap-
paleiden kuljettamiseen.

Sähkölaitteet

Käytä sähkölaitteita vain tarvittavan ajan.
Takalasinlämmitin, lisäajovalot, tuulilasin-
pyyhkijät ja lämmittimen puhallin käyttävät
huomattavan määrän energiaa. Tämän
vuoksi sähkövirran lisääminen nostaa polt-
toaineenkulutusta (jopa 25% kaupunkiajo-
ssa).

Ilmastointilaite

Ilmastointilaite kuormittaa merkittävästi
moottoria aiheuttaen korkeampaa kulu-
tusta (keskimäärin lähes 20%). Ulkoilman
lämpötilan salliessa käytä ainoastaan tuu-
letusjärjestelmää.

Korin lisävarusteet

Tarviketyyppiset korin lisävarusteet, ku-
ten ”spoilerit ja helmalevikkeet” saattavat
huomattavasti lisätä auton ilmanvastusta
nostaen polttoaineenkulutusta.

AJOTYYLI

Liikkeelle lähteminen

Älä lämmitä moottoria auton ollessa pai-
kallaan tai moottorin käydessä tyhjäkäyn-
nillä tai ajamalla kovaa nopeutta: tällöin
moottori lämpenee huomattavasti hi-
taammin lisäten sähkönkulutusta ja pääs-
töjä. Tämän vuoksi on suositeltua lähteä
välittömästi, mutta hitaasti liikkeelle vält-
täen kovia nopeuksia. Tällöin moottori
lämpenee nopeammin.

Tarpeeton kaasutus

Vältä kaasuttamasta odottaessasi liikenne-
valojen vaihtumista tai ennen moottorin
sammuttamista. Tämä ja lisäksi välikaasun
käyttäminen on täysin tarpeetonta nyky-
autoissa lisäten kulutusta ja päästöjä.

Vaihteen valitseminen

Käytä suurempaa vaihdetta heti liikenne-
ja tieolosuhteiden salliessa. Lyhyen vaih-
teen käyttäminen mahdollistaa paremman
suorituskyvyn, mutta lisää polttoaineen-
kulutusta. 

Samalla tavalla liian suuren vaihteen käyt-
täminen nostaa polttoaineenkulutusta, li-
sää päästöjen muodostumista ja kuluttaa
moottorin ja voimansiirron komponent-
teja.

KÄYTTÖKUSTANNUK -
SIEN HALLINTA

Tähän on koottu muutamia ohjeita, jotka
saattavat helpottaa sinua autosi käyttö-
kustannusten pitämisessä alhaalla. Lisäksi
niiden avulla voit vähentää ilmastoon va-
pautuvien päästöjen määrää.

KESKEISET NÄKÖKOHDAT

Auton huolto ja ylläpito

Suorita määräaikaishuollot ja tarkastukset
huoltokirjan mukaisesti.

Renkaat

Tarkasta renkaiden paineet säännöllisin, al-
le 4 viikon määräajoin: jos paineet ovat lii-
an alhaiset, kulutuslukemat nousevat, kos-
ka vierimisvastus on suurempi.

Tarpeeton kuorma

Älä kuljeta mukanasi tarpeetonta tavaraa.
Auton kuorma lisää polttoaineenkulutus-
ta (erityisesti kaupunkiajossa) ja huonon-
taa ajovakautta.
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Liikennetilanteet ja tieolosuhteet

Kovalle liikenteelle ja ruuhkille (esim. jo-
nottaminen, jossa käytetään usein lyhyitä
vaihteita tai ajaminen kaupungissa, jossa on
paljon liikennevaloja) on tyypillistä melko
korkeat kulutuslukemat. Lisäksi mutkitte-
levat vuoristotiet ja huonot tiepinnat vai-
kuttavat epäedullisesti kulutukseen.

Pysähtynyt liikenne

Pidempien pysähdyksien ajaksi (esim. ta-
soristeyksien kohdalla) moottori tulisi
sammuttaa.

PERÄVAUNUN
VETÄMINEN

TÄRKEITÄ HUOMIOITA 

Auto tulee varustaa hyväksytyllä vetokou-
kulla ja asianmukaisella sähköjärjestelmäl-
lä, mikäli aiotaan vetää matkailu- tai perä-
vaunua. Asennuksen tulee suorittaa eri-
koisasentaja, joka luovuttaa asianmukaiset
erityisasiakirjat.

Lisätaustapeilien ja muiden erikoisvarus-
teiden asennuksissa on noudatettava lain
määräyksiä.

Perävaunua vedettäessä on huomioitava,
että mäkien nousu on vaikeampaa, jarru-
tusmatka on pidempi ja ohittaminen vaa-
tii pidemmän ajan riippuen kokonaismas-
sasta.

Hidastettaessa alamäessä käytä mieluum-
min moottorijarrutusta pienemmällä vaih-
teella kuin jatkuvaa jarrujen painamista.

Perävaunun välittämä paino auton veto-
koukulle vähentää samalla auton sen het-
kistä kuormauskapasiteettia. Varmistaak-
sesi, että suurinta sallittua perävaunu-
kuormaa ei ylitetä, on otettava huomioon
täysin kuormattu perävaunu mukaan lu-
kien lisävarusteet ja henkilökohtaiset ta-
varat.

Suuret nopeudet

Nopeuden kasvaessa polttoaineenkulutus
kasvaa huomattavasti. Vältä ylimääräistä
jarruttelua ja kiihdyttelyä, joka nostaa se-
kä polttoaineenkulutusta että päästöjä. 

Kiihdyttäminen

Rajut kiihdytykset, jotka nostavat moot-
torin kierroslukua, vaikuttavat kulutukseen
ja päästöihin huomattavasti: kiihdyttämi-
sen tulisi tapahtua vähitellen, eikä sen tu-
lisi nousta suurimman vääntömomentti-
alueen ulkopuolelle.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kylmäkäynnistäminen

Lyhyet matkat ja toistuvat kylmäkäynnis-
tykset eivät anna moottorin saavuttaa pa-
rasta mahdollista toimintalämpötilaa. Tä-
mä johtaa kulutuslukemien ja haitallisten
päästöjen merkittävään kasvuun (15% -
30% lisää kaupunkiajossa).

VETOKOUKUN ASENTAMINEN

Vetokoukku tulee kiinnittää koriin am-
mattihenkilön toimesta kaikkien valmista-
jan toimittamien ohjeiden mukaisesti.

Vetokoukun on täytettävä nykyiset direk-
tiivin 94/20/EC mukaiset säädökset ja myö-
hemmän lainmuutokset.

Malliversiosta riippumatta käytettävän ve-
tokoukun on sovittava yhteen suurimman
perävaunumassan kanssa autossa, johon se
asennetaan.

Sähköisessä liitoksessa on käytettävä yh-
teensopivaa sähköliitintä, joka sijaitsee
yleensä erityisessä vetokoukussa olevas-
sa kannakkeessa. Autoon tulee asentaa eri-
tyinen ohjausyksikkö perävaunun valoja
varten. 

Sähköisessä liitoksessa on käytettävä 7- tai
13-napaista 12V liitosta (CUNA/UNI ja
ISO/DIN standardit). Noudata auton ja/tai
vetokoukun valmistajan tarjoamia ohjei-
ta.

Sähköllä toimiva jarru tulee liittää suoraan
akkuun kaapelilla, jonka läpimitta on vä-
hintään 2,5 mm2.

TÄRKEÄÄ! Sähköjarrua tai muita lait-
teita tulee käyttää moottorin ollessa käyn-
nissä.

Sähköhaaroitusten lisäksi auton sähköjär-
jestelmään voidaan kytkeä ainoastaan kaa-
pelit sähköjarruille ja perävaunun valoille
(alle 15W).

Liitoksien tekemiseen käytä esiasetettua
ohjausyksikköä kaapeleilla, joiden läpimit-
ta on vähintään 2,5mm2.

Älä ylitä ajamassasi maassa olevia nope-
usrajoituksia. Joka tapauksessa älä ylitä no-
peutta 100 km/h.

On suositeltua käyttää asianmukaisia hi-
nausvakaimia perävaunun vetoaisassa.

Auton ABS-järjestelmä ei oh-
jaa perävaunun jarrujärjes-

telmää. Aja erityisen varovaisesti liuk-
kailla teillä.

VAROITUS

Auton jarrujärjestelmään ei
saa missään tapauksessa

puuttua, jotta se saataisiin ohjaa-
maan perävaunun jarruja. Perävau-
nun jarrujen on toimittava täysin eril-
lään auton hydraulisesta jarrujärjes-
telmästä.

VAROITUS
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ASENNUSKAAVIO (kuva 7)

Vetokoukun rakenne tulee kiinnittää käyttämällä yhteensä 4 kpl M10
-ruuveja (A).

Ylempien tukilevyjen (vasemmalla B, oikealla C) tulee olla vähintään 6
mm:n paksuisia.

Alempien tukilevyjen (vasemmalla E, oikealla F) tulee olla vähintään 8
mm:n paksuisia.

Koukku tulisi kiinnittää koriin välttäen minkään tyyppistä takapuskurin
poraamista tai leikkaamista, joka jättää jälkiä puskuriin vetokoukun pois-
tamisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ! Seuraavan tekstin sisältävän sopivan kokoisen ja oikeaa
materiaalia olevan tarran kiinnittäminen on pakollista:

SUURIN SALLITTU VETOKOUKUN KUORMITUS ON 70 kg

Kiinnittämisen jälkeen ruuvien reiät on ruosteenestokäsiteltävä ja tii-
vistettävä, ettei pakokaasu pääse sisään.

kuva 7 F0L0236m

TÄRKEÄÄ! Jos käytössä on talvirenkaat,
joiden nopeusluokitus on alhaisempi kuin
auton huippunopeus (kasvanut 5%), on ko-
jelautaan kiinnitettävä varoitus talviren-
kaiden suurimmasta sallitusta nopeudesta
(EU-direktiivin mukaisesti).

Kaikkien auton renkaiden on oltava sa-
manmerkkiset ja -tyyppiset, jotta ajo- ja
jarrutusominaisuudet eivät vaarantuisi.

Muista, että renkaiden pyörimissuunnan
muuttaminen ei ole suositeltua.

TALVIRENKAAT

Käytä kooltaan ja kantavuudeltaan saman-
laisia talvirenkaita kuin auton mukana toi-
mitetut alkuperäiset renkaat.

Käänny Fiat-huollon puoleen, mikäli halu-
at tietää, minkä tyyppiset renkaat sopivat
autoosi parhaiten.

Noudata luvun “Tekniset tiedot” kappa-
leen “Pyörät” ohjeita ottaaksesi selvää käy-
tettävän talvirenkaan tyypistä, teknisistä
tiedoista ja rengaspaineista.

Näiden renkaiden talviset pito-ominaisuu-
det heikkenevät huomattavasti, kun ren-
kaan urasyvyys on alle 4 mm. Tässä ta-
pauksessa ne tulee vaihdattaa.

Talven pito-ominaisuuksien johdosta näi-
den renkaiden suorituskyky normaalissa
käytössä tai pitkissä ajomatkoissa moot-
toriteillä on huonompi kuin normaaliren-
kailla. Tämän vuoksi niiden käyttöä tulee
rajoittaa ainoastaan tarkoituksiin, mihin ne
on suunniteltu.

Merkinnällä ”Q” varuste-
tuissa renkaissa suurin sallit-

tu nopeus on 160 km/h, merkinnällä
”T” 190 km/h ja merkinnällä ”H” 210
km/h. Liikennesääntöjen mukaisia no-
peusrajoituksia on joka tapauksessa
noudatettava tarkoin.

VAROITUS



73

LUMIKETJUT

Käytettäessä lumiketjuja on noudatettava
maalle tarkkaan määrättyjä säädöksiä.

Lumiketjut tulisi asentaa ainoastaan vetä-
viin pyöriin (etupyörät). Suosittelemme
käyttämään Fiat Lineaccessori -lisävarus-
temalliston lumiketjuja.

Tarkasta lumiketjujen kireys ensimmäisten
ajometrien jälkeen.

TÄRKEÄÄ! Lumiketjuja ei voida asentaa
pieneen, tilaa säästävään varapyörään.
Niinpä tilanteessa, jossa lumiketjuja käyt-
tävä vetävä pyörä (etupyörä) puhkeaa, tu-
lee takapyörä vaihtaa eteen ja varapyörä
asentaa sen paikalle. Tällä tavoin eteen saa-
daan vetäviksi pyöriksi normaalit pyörät,
jolloin lumiketjut voidaan asentaa niihin hä-
tätilanteen ajaksi.

TÄRKEÄÄ! Lumiketjujen on tarkoitus
olla ainoastaan tilapäisratkaisu. Käytä tal-
virenkaita, jos sinun on ajettava pitkiä mat-
koja lumisilla tai jäisillä teillä.

TÄRKEÄÄ! Käyttäessäsi lumiketjuja pai-
na kaasupoljinta erityisen varovaisesti es-
tääksesi tai minimoidaksesi vetävien ren-
kaiden sutimisen ja sitä kautta välttääkse-
si lumiketjujen rikkoutumisen, joka voisi
johtaa korin tai auton mekaanisten osien
vaurioihin.

Versio Renkaat, joihin Käytettävien 
lumiketjut asennetaan lumiketjujen tyyppi

1.8 - 2.2 205/55 R16 91V

1.9 Multijet 215/55 R16 93W
2.4 Multijet

215/50 R17 91W

Pienemmän kokoiset lumiketjut, joiden
suurin ulkonema renkaan profiilin yli on

9 mm

Katso ylläesitetyn taulukon tietoja ottaaksesi selvää, mihin pyöriin lu-
miketjuja voidaan asentaa. Noudata lakimääräyksiä.

Lumiketjuja käytettäessä nopeus on pidettävä alhaisena. Älä
ylitä 40 km/h nopeutta. Varo syviä kuoppia, uria ja kadun ki-
vetyksiä. Vältä myös pitkien matkojen ajamista teillä, joilla ei
ole lumipeitettä; auto ja tienpinta saattavat vahingoittua.

❒ Puhdista ja suojaa maalatut osat suo-
javahalla.

❒ Puhdista ja suojaa kiiltävät metalliosat
niille tarkoitetulla suoja-aineella.

❒ Nosta pyyhkimet irti lasista ja sivele su-
lat talkilla.

❒ Jätä lasit hieman raolleen.

❒ Peitä auto kankaalla tai hengittävällä
muovikalvolla. Älä käytä peitteitä, jot-
ka eivät hengitä, sillä ne eivät anna kos-
teuden poistua auton korilta.

❒ Säädä rengaspaineet +0,5 baria yli oh-
jeistettujen arvojen ja tarkasta ne mää-
räajoin.

❒ Jos akkua ei irroteta sähköjärjestel-
mästä ja se on varustettu optisella il-
maisimella, tarkasta sen varaustila 30
päivän välein. Jos optinen ilmaisin näyt-
tää tummaa väriä ilman vihreää kes-
kiosaa, lataa akku uudelleen.

❒ Älä tyhjennä moottorin jäähdytysnes-
tesäiliötä.

TÄRKEÄÄ! Tarpeen vaatiessa kytke au-
ton murtohälytin pois päältä kauko-ohjai-
men avulla.

AUTON PITKÄ
SEISONTA-AIKA

Jos auto aiotaan jättää toimettomaksi yli
kuukaudeksi, on seuraavat varotoimenpi-
teet huomioitava:

❒ Säilytä autoa kuivassa, katetussa ja  mi-
käli mahdollista  hyvin tuuletetussa ti-
lassa.

❒ Kytke vaihde (asento P automaatti-
vaihteistoissa).

❒ Tarkasta, ettei seisontajarrua ole kyt-
ketty.

❒ Irrota akun liittimet (irrota ensin ne-
gatiivinen liitin).

❒ Jos auto on varustettu akulla, jossa on
optinen ilmaisin, valvo sen varaustilaa.
Tämä tarkastus tulisi toistaa kolmen
kuukauden välein auton jättämisestä
säilöön. Lataa akku, jos optinen ilmai-
sin näyttää tummaa väriä ilman vihre-
ää keskialuetta.
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VAROITUSVALOT JA
VIESTIT

YLEISET VAROITUKSET

Varoitusvalon syttymisen yhteydessä il-
mestyy erityinen näytön viesti ja/tai kyt-
keytyy varoitusäänimerkki (mikäli varus-
teena). Nämä ilmoitukset ovat ytimek-
käitä ja varoittavia, eikä niiden tarkoi-
tuksena ole olla tyhjentäviä ja/tai vaihto-
ehtoisia tässä ohjekirjassa esitetyille erit-
telyille, jotka tulisi lukea huolellisesti ja pe-
rinpohjaisesti. Häiriöilmoituksen tapahtu-
essa katso aina tässä luvussa esitet-
tyjä täsmennyksiä.

TÄRKEÄÄ! Näytettävät häiriöilmoituk-
set jaetaan kahteen eri ryhmään: hyvin
vakavat ja vähemmän vakavat toi-
mintahäiriöt.

Hyvin vakavien häiriöiden ilmoituksia
toistetaan niin kauan, kunnes toimintahäi-
riö poistetaan.

Vähemmän vakavat virheet ilmoitetaan
rajoitetun ajan kestävänä varoitusjaksona.

Kummankin ryhmän varoitusjaksot voi-
daan keskeyttää painamalla MODE-näp-
päintä. Mittariston varoitusvalo pysyy mit-
taristossa niin kauan, kunnes häiriö kor-
jataan.

Dualogic-vaihteistoon liittyvissä viesteis-
sä katso sen toimintaa opastavaa lisäliitet-
tä.

JARRUNESTEEN
MÄÄRÄ ALHAINEN
(punainen)
SEISONTAJARRU
PÄÄLLÄ (punainen)

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Jarrunesteen määrä alhainen 

Varoitusvalo syttyy, jos jarrunesteen mää-
rä alittaa jarrunestesäiliön minimiarvon
(esim. mahdollisen järjestelmän vuodon
vuoksi).

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

x

Jos varoitusvalo x syttyy
mittaristoon ajon aikana

(joissain malleissa näyttöön ilmestyy
lisäksi viesti), pysäytä auto välittö-
mästi ja ota yhteys Fiat-huoltoon.

VAROITUS

Seisontajarru päällä

Varoitusvalo syttyy, jos käsijarru on kyt-
ketty päälle.

Joissain malliversioissa merkkivalon syt-
tymisen yhteydessä kuuluu äänimerkki, mi-
käli auto on liikkeessä.

TÄRKEÄÄ! Jos varoitusvalo syttyy ajon
aikana, tarkasta että seisontajarru ei ole
kytketty. 

TURVATYYNYN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(punainen)

Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
hetken kuluttua.

Varoitusvalo jatkaa palamista, jos turva-
tyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

¬
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Mikäli varoitusvalo ¬ ei sy-
ty mittaristossa, kun virta-

avainta käännetään ON-asentoon,
tai jos se palaa jatkuvasti ajon aika-
na, saattaa kyseessä olla turvajärjes-
telmän toimintahäiriö. Tällöin turva-
tyynyt ja esikiristimet eivät välttä-
mättä laukea törmäystilanteessa tai
turvajärjestelmät saattavat laueta va-
hingossa, mikä on kuitenkin erittäin
harvinaista. Ota välittömästi yhteys
Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi jär-
jestelmän.

VAROITUS

Varoitusvalon ¬ toiminta-
häiriö osoitetaan myös etu-

matkustajan turvatyynyn poiskyt-
kennän varoitusvalon F vilkkumi-
sena, kuitenkin pidemmän aikaa kuin
normaalin 4 sekunnin ajan. Lisäksi
turvatyynyjärjestelmä kytkee auto-
maattisesti matkustajien turvatyynyt
(edessä ja sivulla, mikäli varusteena)
pois päältä. Tällöin varoitusvalo ¬ ei
pysty ilmoittamaan turvajärjestelmi-
en toimintahäiriöistä. Ota välittö-
mästi yhteys Fiat-huoltoon tarkas-
tuttaaksesi järjestelmän.

VAROITUS

ETUMATKUSTAJAN
ETU- JA SIVUTURVA-
TYYNYT POISKYTKET-
TY (oranssinkeltainen)

Varoitusvalo F syttyy, kun matkustajan
etu- ja sivuturvatyynyt (mikäli varusteena)
on kytketty pois päältä. Kun matkustajan
etuturvatyyny on kytketty, virta-avaimen
kääntäminen ON-asentoon kytkee varoi-
tusvalon F palamaan noin 4 sekunniksi,
jonka jälkeen se vilkkuu toiset 4 sekuntia.
Tämän jälkeen sen tulee sammua.

F

Varoitusvalon F toiminta-
häiriö ilmaistaan varoitusva-

lon ¬ syttymisenä. Lisäksi turvatyy-
nyjärjestelmä kytkee automaattises-
ti matkustajien turvatyynyt (edessä ja
sivulla, mikäli varusteena) pois pääl-
tä. Ota välittömästi yhteys Fiat-huol-
toon tarkastuttaaksesi järjestelmän.

VAROITUS

TURVAVYÖ
KIINNITTÄMÄTTÄ

Auton ollessa paikallaan mitta-
riston varoitusvalo syttyy pala-

maan jatkuvana, kun kuljettajan turvavyö-
tä ei olla kiinnitetty kunnolla. Varoitusva-
lo alkaa vilkkua yhdessä varoitusäänimer-
kin kanssa, kun auto lähtee liikkeelle etuis-
tuimien turvavöiden ollessa kunnolla kiin-
nittämättä. S.B.R.-järjestelmän (turvav-
yönmuistutin) varoitusmerkkiääni voidaan
poistaa käytöstä ainoastaan Fiat-huollon
toimesta. Järjestelmä voidaan kytkeä uu-
delleen toimintaan asetusvalikon kautta
(ks. sivussa oleva kaavio). Näyttöön il-
mestyy aiheeseen liittyvä viesti.

<

❒ Auton raskas käyttö (esim. perä-
vaunun vetäminen ylämäkeen täysin
kuormatulla autolla): vähennä nopeut-
ta. Jos varoitusvalo jatkaa palamista,
pysäytä auto. Odota noin 2-3 minuut-
tia jättäen moottori käyntiin hieman
kaasuttaen parantaaksesi jäähdytys-
nesteen kiertoa, jonka jälkeen sam-
muta moottori. Tarkasta jäähdytys-
nesteen oikea pinnan taso, kuten edel-
lä opastettiin.

TÄRKEÄÄ! Auton raskaan käytön jäl-
keen anna moottorin käydä hieman jou-
tokäyntiä nopeammin muutaman minuu-
tin ajan, jonka jälkeen sammuta mootto-
ri.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

AKUN ALHAINEN
VARAUS (punainen)
(mikäli varusteena)

Kun auton virta kytketään (ON-asento),
varoitusvalo syttyy ja sammuu moottorin
käynnistyttyä (kun moottori käy jouto-
käynnillä, pientä viivettä saattaa esiintyä).

Jos varoitusvalo pysyy päällä, ota välittö-
mästi yhteys Fiat-huoltoon.

w

ABS-JÄRJESTELMÄN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Kun avain käännetään ON-asen-
toon, varoitusvalo syttyy ja sammuu het-
ken kuluttua.

Varoitusvalo syttyy, jos järjestelmän toi-
minta on puutteellista tai se ei ole saata-
villa. Tällöin jarrujärjestelmän tehokkuus
pysyy muuttumattomana, kuitenkin ilman
ABS-järjestelmän tarjoamaa lisäapua. Täl-
löin ajon aikana on suositeltua olla erityi-
sen varovainen ja on välttämätöntä ottaa
yhteys Fiat-huoltoon.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

>

EBD-JÄRJES -
TEL MÄN TOI -
MINTA HÄIRIÖ
(punainen)
(oranssi)

Varoitusvalojen x ja > syttyminen sa-
manaikaisesti moottorin ollessa käynnis-
sä merkitsee EBD-järjestelmän toiminta-
häiriötä tai sitä, että järjestelmää ei ole saa-
tavilla. Tällöin raju jarruttaminen saattaa
aiheuttaa takapyörien lukkiintumisen en-
nenaikaisesti, jolloin auto saattaa joutua
luistoon. Kyseisessä tilanteessa aja varo-
vaisesti Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi jär-
jestelmän.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

x >

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTE
YLIKUUMENTUNUT
(punainen)

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Varoitusvalo syttyy, jos moottori on yli-
kuumentunut. 

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, toimi
seuraavasti:

❒ Normaalit ajo-olosuhteet: pysäytä
auto, sammuta moottori ja tarkasta,
ettei säiliön nestemäärän taso ole alle
”MIN” -merkinnän. Muussa tapauk-
sessa odota hetki antaaksesi mootto-
rin jäähtyä, avaa sitten hitaasti ja va-
rovaisesti korkki, täytä jäähdytysnes-
teellä ja tarkasta, että pinnan taso aset-
tuu säiliön ”MIN” ja ”MAX” -merkki-
en väliin. Tarkasta silmämääräisesti
mitkä tahansa vuodot. Jos uudelleen-
käynnistyksen yhteydessä varoitusva-
lo syttyy uudelleen, ota yhteys Fiat-
huoltoon.

ç



76

MOOTTORIÖLJY
VANHENTUNUT
(Multijet-mallit)

Varoitusvalo syttyy vilkkuen mit-
taristoon yhdessä näytön viestin kanssa,
jos järjestelmä tunnistaa, että moottoriöl-
jy on vanhentunut.

Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen varoi-
tusvalo v syttyy vilkkumaan 60 se-
kunnin ajaksi jokaisen moottorin käynnis-
tyksen yhteydessä ja ajon aika 2 tunnin vä-
lein niin kauan, kunnes moottoriöljy vaih-
detaan.

Jos varoitusvalo v vilkkuu,
käänny Fiat-huollon puoleen
välittömästi vaihdattaaksesi
öljyn ja sammuttaaksesi va-

roitusvalon.

MOOTTORIN ÖLJYN -
PAINE ALHAINEN
(punainen)

Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
hetken kuluttua.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

v

v

Jos varoitusvalo v syttyy
mittaristoon ajon aikana yh-

dessä näytön viestin kanssa, sammu-
ta moottori välittömästi ja ota yhte-
ys Fiat-huoltoon.

VAROITUS

RUISKUTUSJÄRJESTEL-
MÄN TOIMINTAHÄIRIÖ
(Multijet-versiot -
punainen)

EOBD-JÄRJESTELMÄN TOIMIN-
TAHÄIRIÖ (bensiinimallit - oranssi)

Ruiskutusjärjestelmän
toimintahäiriö

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Jos varoitusvalo palaa tai syttyy ajon aika-
na, on kyseessä polttoaineensyötön / sy-
tytysjärjestelmän vika. Tällöin pakokaas-
upäästöt voivat nousta, suorituskyky tai
hallittavuus heikentyä tai polttoaineenku-
lutus kasvaa.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

Tässä tilanteessa ajaminen on mahdollista
kuitenkin ilman moottorin kovaa rasitta-
mista tai kovia kierroslukuja. Joka tapauk-
sessa ota yhteys Fiat-huoltoon mahdolli-
simman pian.

EOBD-järjestelmän toimintahäiriö

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon
normaaleiden olosuhteiden vallitessa, va-
roitusvalo syttyy ja sammuu moottorin
käynnistyttyä. Tällöin syttyminen merkit-
see varoitusvalon virheetöntä toimintaa.

U

OVI TAI LUUKKU AUKI
(punainen)
(mikäli varusteena)

Varoitusvalo syttyy, kun yksi tai
useampi ovista, takaluukku tai konepelti ei
ole kunnolla sulkeutunut. Näytöllä näyte-
tään aiheeseen liittyvä viesti.

Jos autolla ajetaan ovi, takaluukku tai ko-
nepelti auki kytkeytyy lisäksi äänimerkki.

´

OHJAUSTEHOSTIMEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(punainen)
(mikäli varusteena)

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua. Jos varoitusvalo palaa, ohjauste-
hostin ei ole toiminnassa, mutta ohjaami-
nen on mahdollista, joskin se on raskaam-
paa. Ota yhteys Fiat-huoltoon. Näytöllä
näytetään aiheeseen liittyvä viesti.

g

POLTTOAINE VÄHISSÄ
(oranssi)

Kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, varoitusvalo syt-

tyy, mutta sen tulisi sammua hetken ku-
luttua. 

Varoitusvalo syttyy, jos polttoainetta on
noin 5 litraa jäljellä polttoainesäiliössä.

TÄRKEÄÄ! Jos varoitusvalo vilkkuu
osoittaakseen toimintahäiriötä, ota yhteys
Fiat-huoltoon mahdollisimman pian tar-
kastuttaaksesi järjestelmän.

Jos varoitusvalo U ei syty,
kun virta-avain käännetään
ON-asentoon, tai syttyy pa-
lamaan jatkuvasti tai vilkku-

en (joissain malliversioissa yhdessä näy-
tön viestin kanssa) ajon aikana, ota yh-
teys Fiat-huoltoon mahdollisimman pi-
an. Varoitusvalon U toiminta voidaan
tarkastaa liikenteenvalvojan tai kat-
sastajan tarkastuslaitteilla. Tämän
vuoksi noudata ajamassasi maassa ole-
via lakeja ja määräyksiä.

ç

HEHKUTULPPA
LÄMPENEE (Multijet-
versiot - oranssi)

HEHKUTULPPIEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(Multijet-versiot - oranssi)

Hehkutulppa lämpenee

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu heti, kun
hehkutulpat ovat saavuttaneet vaaditun
lämpötilan. Käynnistä moottori välittö-
mästi varoitusvalon sammuttua.

TÄRKEÄÄ! Jos ympäröivän ilmaston
lämpötila on korkea, varoitusvalo pysyy
päällä hyvin lyhyen ajan.

Hehkutulppien toimintahäiriö

Varoitusvalo syttyy, jos hehkutulppien läm-
mitysjärjestelmässä on toimintahäiriö. Ota
yhteys Fiat-huoltoon mahdollisimman pi-
an.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

m

Jos varoitusvalo joko jatkaa palamista tai
syttyy ajon aikana:

❒ Jatkuva palaminen: kyseessä on polt-
toaineensyötön/sytytysjärjestelmän vi-
ka, jolloin pakokaasupäästöt voivat
nousta, suorituskyky tai hallittavuus
heikentyä tai polttoaineenkulutus kas-
vaa. 

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti. 

Tässä tilanteessa ajaminen on mahdollista
kuitenkin ilman moottorin kovaa rasitta-
mista tai kovia kierroslukuja. Auton jatku-
va käyttö varoitusvalon palaessa saattaa ai-
heuttaa vaurioita. Ota yhteys Fiat-huol-
toon mahdollisimman pian. Varoitusvalo
sammuu, kun ongelma katoaa, mutta kui-
tenkin se tallentuu järjestelmään.

❒ Vilkkuminen: kyseessä on katalysaat-
torin mahdollinen vaurioituminen (ks.
”EOBD-järjestelmä” luvussa ”Kojelau-
ta ja hallintalaitteet”). 

Jos valo vilkkuu, on välttämätöntä vapa-
uttaa kaasupoljin vähentääkseen mootto-
rin pyörimisnopeutta, kunnes varoitusva-
lo lopettaa vilkkumisen. Jatka ajamista mal-
tillisilla nopeuksilla välttäen ajamasta tyy-
lillä, joka voi aiheuttaa enemmän varoi-
tusvalon vilkkumista. Ota yhteys Fiat-huol-
toon mahdollisimman pian.
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VETTÄ DIESEL -
SUODATTIMESSA
(Multijet-versiot -
oranssi)

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua. 

Varoitusvalo c syttyy, mikäli dieselsuo-
dattimessa esiintyy vettä. Joissain malli-
versioissa syttyy varoitusvalo è.  

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

c

Veden olemassaolo polttoai-
nejärjestelmässä voi aiheut-
taa vakavia vaurioita koko
ruiskutusjärjestelmään ja ai-

heuttaa moottorin epätasaista käyn-
tiä. Jos varoitusvalo c syttyy (joissain
malliversioissa yhdessä näytön viestin
kanssa), ota yhteys Fiat-huoltoon mah-
dollisimman nopeasti tarkastuttaakse-
si järjestelmän. Jos kyseinen varoitus-
valo syttyy välittömästi tankkauksen
jälkeen, vettä saattaa olla kulkeutunut
polttoainesäiliöön: sammuta mootto-
ri välittömästi ja ota yhteys Fiat-huol-
toon.

FIAT CODE -TURVA -
JÄRJESTELMÄN HÄIRIÖ
(oranssi)
(mikäli varusteena)

Kun auton virta kytketään (ON-asento),
varoitusvalo syttyy ainoastaan kerran ja sit-
ten sammuu. 

Jos varoitusvalo jatkaa palamista virran ol-
lessa kytkettynä (ON-asento), on kysees-
sä mahdollinen toimintahäiriö (ks. ”Fiat
Code -järjestelmä” luvussa ”Kojelauta ja
hallintalaitteet”).

TÄRKEÄÄ! Varoitusvalojen U ja Y
syttyminen samanaikaisesti merkitsee toi-
mintahäiriötä Fiat CODE -järjestelmässä.

Jos varoitusvalo Y vilkkuu moottorin ol-
lessa käynnissä, auto ei ole suojattu ajo-
nestolaitteella (ks. ”Fiat Code -järjestel-
mä” luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”). 

Käänny Fiat-huollon puoleen avaimien uu-
delleenohjelmoimiseksi.

MURTOHÄLYTTIMEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(mikäli varusteena)

Varoitusvalon syttyminen (yhdes-
sä näytön viestin ja äänimerkin kytkeyty-
misen kanssa) tarkoittaa, että elektroni-
sessa hälytinjärjestelmässä on toiminta-
häiriö. Ota yhteys Fiat-huoltoon mahdol-
lisimman pian. 

Y Y

MURTOYRITYS (mikäli
varusteena)

Varoitusvalon syttyminen (yh-
dessä näytön viestin kanssa) tar-

koittaa, että autoon on yritetty murtautua.

ELEKTRONISTA
AVAINTA EI TUNNIS -
TETA
(mikäli varusteena)

Varoitusvalon syttyminen (yhdessä näytön
viestin ja äänimerkin kytkeytymisen kans-
sa) tarkoittaa, että käytettyä elektronista
avainta ei voida hyväksyä.

Y

Y

Varoitusvalo v syttyy yh-
dessä aiheeseen liittyvän vies-
tin kanssa näytöllä osoittaak-
seen, että uusiutumistoimin-

toa ei voida suorittaa. Ota yhteys Fiat-
huoltoon mahdollisimman pian.

YLEINEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Varoitusvalo syttyy seuraavissa tilanteissa:

Moottorin öljynpaineen  tunnis ti -
men toimintahäiriö

Varoitusvalo syttyy, kun moottorin öljyn-
paineentunnistin on viallinen. Ota yhteys
Fiat-huoltoon mahdollisimman pian.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

è
ULKOVALOJEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Varoitusvalo syttyy, kun yhdes-
sä seuraavista valoista on toimintahäiriö: 

– seisonta-/takavalot

– jarruvalot (poislukien lisäjarruvalo)

– takasumuvalot

– suuntavilkut

– rekisterikilpien valot

Näihin valoihin liittyvä toimintahäiriö voi
olla: yksi tai useampi palanut lamppu, pa-
lanut sulake tai sähköliitoksen vahingoit-
tuminen. 

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

W

TAKASUMUVALOT
(oranssi)

Varoitusvalo syttyy, kun taka-
sumuvalot kytketään päälle.

4

Dieselmoottorin hiukkassuodatin
tukkeutunut (Multijet-mallit)

Varoitusvalo syttyy yhdessä näytön viestin
ja äänimerkin kytkeytymisen kanssa, kun
dieselhiukkassuodatin on tukkeutunut, ei-
vätkä ajo-olosuhteet salli automaattisen
uusiutumistoiminnon kytkeytymistä.

Mahdollistaaksesi uusiutumistoiminnon, pi-
dä auto käynnissä, kunnes varoitusvalo
sammuu.

Polttoaineen hätäkatkaisin toi min -
non kytkeytyminen

Varoitusvalo syttyy yhdessä näytön viestin
kanssa, jos polttoaineen hätäkatkaisintoi-
minto kytkeytyy.

Palauttaaksesi polttoaineen hätäkatkaisin-
toiminnon toimintaan, katso kappale ”Vir-
ran ja polttoaineen hätäkatkaisintoiminto”
luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”.

Sadetunnistimen toimintahäiriö

Mittariston varoitusvalo syttyy (joissain
malliversioissa yhdessä näytön viestin kans-
sa), jos sadetunnistin on viallinen. Ota yh-
teys Fiat-huoltoon.
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Pysäköintitunnistimen toimin ta -
häi riö (mikäli varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy yhdessä
näytön viestin kanssa, jos pysäköintitun-
nistimissa havaitaan toimintahäiriö.

Ota yhteys Fiat-huoltoon.

Sähkötoimisten lasien toi min -
tahäiriö (mikäli varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy yhdessä
näytön viestin kanssa, jos kiilautumisesto-
järjestelmässä havaitaan toimintahäiriö.

Ota yhteys Fiat-huoltoon.

Hämärätunnistimen
toimintahäiriö (mikäli varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy yhdessä
näytön viestin kanssa, jos hämärätunnisti-
messa (ajovalojen kytkeytymisherkkyyttä
ohjaavassa) havaitaan toimintahäiriö.

Tarkasta rengaspaineet (mikäli
varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy yhdessä
näytön viestin kanssa, jos renkaiden pai-
ne on liian alhainen tai liian suuri.

Tässä tilanteessa korjaa rengaspaineet oh-
jeistettujen arvojen mukaisiksi (ks. kappa-
le "Rengaspaineet" luvussa "Tekniset tie-
dot").

Tyhjä rengas (mikäli varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy (yhdessä
näytön viestin ja äänimerkin kytkeytymi-
sen kanssa), jos yhden tai useamman ren-
kaan paine on pudonnut. Tällä tavoin
T.P.M.S.-järjestelmä varoittaa kuljettajaa,
että yksi tai useampi renkaista on tyhjä
(esim. puhjennut).

TÄRKEÄÄ! Lopeta ajaminen, jos yksi tai
useampi renkaista on tyhjä, sillä pito-omi-
naisuudet ovat vaarantuneet. Pysäytä au-
to tekemättä jyrkkiä ohjaus- tai jarrutus-
liikkeitä. Vaihda puhjennut pyörä välittö-
mästi pieneen varapyörään (mikäli varus-
teena   ks. luku ”Ongelmatilanteessa”) ja
ota yhteys Fiat-huoltoon mahdollisimman
nopeasti.

Rengaspaineiden valvonta järjes tel -
män toimintahäiriö (mikäli varus -
tee na)

Mittariston varoitusvalo syttyy (yhdessä
näytön viestin kanssa), jos T.P.M.S.-järjes-
telmässä (mikäli varusteena) havaitaan toi-
mintahäiriö.

Ota yhteys Fiat-huoltoon mahdollisimman
pian.

Jos autoon asennetaan yksi tai useampi
pyörä ilman tunnistinta, mittariston varoi-
tusvalo syttyy (yhdessä näytön viestin
kanssa) ja jatkaa palamista niin kauan, kun-
nes autossa on jälleen neljä tunnistimella
varustettua pyörää.

ETUSUMUVALOT
(vihreä)

Varoitusvalo syttyy, kun etusu-
muvalot kytketään päälle.

5

VASEN
SUUNTAVILKKU
(vihreä - jaksottainen)

Varoitusvalo ja vasen suuntavilk-
ku kytkeytyvät, kun ajovalovipu painetaan
ala-asentoon. Varoitusvalo vilkkuu myös
käytettäessä hätävilkkukytkintä.

F

OIKEA
SUUNTAVILKKU
(vihreä - jaksottainen)

Varoitusvalo ja oikea suuntavilk-
ku kytkeytyvät, kun ajovalovipu nostetaan
ylä-asentoon. Varoitusvalo vilkkuu myös
käytettäessä hätävilkkukytkintä.

D

ESP-JÄRJESTELMÄN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, varoitusvalo syttyy, mutta sen
tulisi sammua hetken kuluttua.

Jos varoitusvalo ei sammu ja jää palamaan
ajettaessa ASR OFF -näppäin kytkettynä,
ota yhteys Fiat-huoltoon.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti. 

HUOM! Varoitusvalon vilkkuminen tar-
koittaa ESP-järjestelmän puuttumista au-
ton toimintaan.

á
SEISONTA-/TAKA -
VALOT JA LÄHIVALOT
(vihreä)

AJOVALOJEN SAMMUTUSVIIVE
(vihreä)

Seisonta-/takavalot ja lähivalot

Varoitusvalo syttyy, kun seisonta-/takava-
lot ja lähivalot kytketään.

Ajovalojen sammutusviive

Varoitusvalo syttyy, kun tämä toiminto on
käytössä (ks. ”Ajovalojen sammutusviive”
luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”).

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

3

MÄKIPIDÄTTIMEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, varoitusvalo syttyy, mutta sen
tulisi sammua hetken kuluttua.

Varoitusvalo syttyy, jos mäkipidätinjärjes-
telmä on viallinen. Ota yhteys Fiat-huol-
toon mahdollisimman pian.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti. 

á
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VAIHTEISTOÖLJY
YLIKUUMENTUNUT

Varoitusvalo syttyy (yhdessä
näytön viestin ja varoitusääni-

merkin kytkeytymisen kanssa) jatkuvasti
palaen osoittaakseen, että automaatti-
vaihteiston öljyn lämpötila on liian korkea.

Jos vaihteistossa on toiminta-
häiriö, tarkastuta järjestelmä
välittömästi Fiat-huollossa.

AUTOMAATTI -
VAIHTEISTON
TOIMINTAHÄIRIÖ

Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, mittariston varoitusvalo syttyy
mittaristoon ja sammuu hetken kuluttua.

Varoitusvalo vilkkuu (ja näytölle ilmestyy
viesti ja varoitusäänimerkki kytkeytyy), jos
vaihteistossa on toimintahäiriö.

KAUKOVALOT (sininen)

Varoitusvalo syttyy, kun kau-
kovalot kytketään päälle.

1
RAJALLINEN TOIMINTASÄDE
(säädettävällä monitoiminäytöllä
varustetut mallit)

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti, joka ilmoittaa auton toiminta-alueen
olevan enää alle 50 km. 

ASR-JÄRJESTELMÄ
(säädettävällä monitoiminäytöllä
varustetut mallit)

ASR-järjestelmä voidaan kytkeä pois pääl-
tä painamalla näppäintä ASR OFF.

Näytölle ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti
samanaikaisesti näppäimen led-valon syt-
tyessä varoittamaan kuljettajaa, että jär-
jestelmä on pois päältä.

Paina näppäintä ASR OFF uudelleen, jol-
loin näyttöön ilmestyy viesti ASR-järjes-
telmän takaisinkytkennästä. Näppäimen
LED-valo sammuu.

JÄÄN MAHDOLLINEN
ESIINTYMINEN TIELLÄ
(säädettävällä monitoiminäytöllä
varustetut mallit)

Jos ulkoilman lämpötila saavuttaa tai pu-
toaa alle 3°C, merkki alkaa vilkkua varoit-
taen kuljettajaa mahdollisesta mustasta
jäästä.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti. 

t

t

Jos varoitusvalo syttyy pala-
maan jatkuvasti, käytä moot-
toria alhaisella suorituskyvyl-
lä ja ota välittömästi yhteys

Fiat-huoltoon.

NOPEUSVAROITTIMEN
RAJOITUS YLITETTY

Näytölle ilmestyy aiheeseen liittyvä viesti
ja äänimerkki kytkeytyy, jos auton nopeus
ylittää aikaisemmin asetetun nopeusva-
roittimen raja-arvon (ks. ”Säädettävä mo-
nitoiminäyttö” luvussa ”Kojelauta ja hal-
lintalaitteet”).

VAKIONOPEUDENSÄÄ-
DIN (mikäli varusteena)

Varoitusvalo syttyy yhdessä
näytön viestin kanssa, kun vakio-

nopeudensäätimen kiertyvä kytkin kään-
netään asentoon ON.

JARRUPALAT
KULUNEET
(mikäli varusteena)

Mittariston varoitusvalo syttyy
(yhdessä näytön viestin kanssa), jos etu-
jarrupalat ovat kuluneet loppuun. Tässä ta-
pauksessa vaihdata ne mahdollisimman pi-
an.

MOOTTORIÖLJYN
TASO ALHAINEN

Mittariston varoitusvalo (mikä-
li varusteena) syttyy yhdessä näy-

tön viestin ja äänimerkin kytkeytymisen
kanssa, jos moottoriöljyn taso laskee mi-
nimimerkinnän alapuolelle. Palauta öljyn
taso normaaliksi (ks. ”Nestemäärien tar-
kastaminen” luvussa ”Auton huolto”).

Kun virta-avain käännetään ON-asentoon,
varoitusvalo syttyy mittaristoon ja sam-
muu hetken kuluttua.

k

TAKASIVUTURVA -
TYYNYT POIS -
KYTKETTY
(mikäli varusteena)

Varoitusvalo À syttyy, kun takamatkusta-
mon sivuturvatyynyt (mikäli varusteena)
kytketään pois päältä. Kun turvatyynyt on
kytketty ja virta-avain käännetään ON-
asentoon, varoitusvalo À syttyy ja pysyy
päällä noin 4 sekuntia, jonka jälkeen vilk-
kuu seuraavat 4 sekuntia ja lopulta sam-
muu.

À

LIIKKUVAN AJONEUVON
MOOTTORIN
SAMMUTTAMINEN 

Näytölle ilmestyy viesti, jos moottori sam-
mutetaan nopeuden ollessa suurempi kuin
10 km/h. Tällöin ohjauspyörän lukitus kyt-
ketään pois päältä.

Palauttaaksesi toiminnan, pysäytä auto,
käännä virta-avain ON-asentoon ja sitten
uudelleen OFF-asentoon.

KÄYNNISTYKSEEN LIITTYVÄT
VIESTIT
(automaattivaihteistoissa)

Käynnistykseen liittyvät viestit näytetään
näytöllä, kun järjestelmän hyväksymä avain
siirretään ON-asentoon.

KÄYNNISTYKSEEN LIITTYVÄT
VIESTIT (käsivaihteistot)

Käynnistykseen liittyvät viestit näytetään
näytöllä, kun järjestelmän hyväksymä avain
siirretään ON-asentoon.

d

Ü
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OONNGGEELLMMAATTIILLAANNTTEEEESSSSAA

Jos moottori ei käynnisty muutaman käyn-
nistysyrityksen jälkeen, älä kokeile muita
keinoja, vaan ota yhteys Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Älä kytke akkujen negatiivi-
sia napoja toisiinsa: kipinä saattaa sytyttää
akun vapauttaman helposti syttyvän kaa-
sun. Mikäli apuakkua käytetään suoraan
toisesta autosta, älä anna autojen metal-
liosien koskea vahingossakaan toisiinsa.

KÄYNNISTÄMINEN
APUAKULLA

Jos akku on tyhjentynyt, moottori voidaan
käynnistää käyttämällä ulkoista akkua, jos-
sa on hieman suurempi tai yhtä suuri ka-
pasiteetti kuin tyhjentyneessä akussa.

Toimi seuraavasti (kuva 1):

❒ Kytke akkujen positiiviset (+ merkki
navan lähettyvillä) navat toisiinsa käyn-
nistyskaapelilla.

❒ Kytke toisen kaapelin toinen pää ensin
apuakun negatiiviseen napaan (– mus-
ta) ja sitten toinen pää käynnistettävän
auton moottorin tai vaihteiston maa-
doituspisteeseen E.

❒ Käynnistä moottori.

❒ Kun moottori on käynnistynyt, irrota
kaapelit päinvastaisessa järjestyksessä
kuin yllä ohjeistettu.

kuva 1 F0L0127m

Akkulaturia ei tule missään ta-
pauksessa käyttää moottorin
käynnistämiseen: tämä voi
vaurioittaa elektronisia järjes-

telmiä ja erityisesti sytytystä ja polt-
toaineensyötön ohjausyksikköä.

Älä suorita tätä toimenpi-
dettä, jos sinulla ei ole siitä

aikaisempaa kokemusta, sillä väärin
suoritettuna siitä voi aiheutua erittäin
voimakkaita sähköpurkauksia. Akun
sisällä oleva neste on myrkyllistä ja
syövyttävää. Vältä sen joutumista
iholle tai silmiin. Sinun on suositeltua
pitää avotuli ja sytytetty savuke kau-
kana akusta. Älä aiheuta myöskään
kipinöitä sen läheisyydessä.

VAROITUS
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RENGASRIKKO

YLEISET OHJEET

Pyörän vaihtaminen sekä nosturin ja pie-
nen varapyörän oikea käyttäminen vaati-
vat alla esitettyjen ohjeiden noudattamis-
ta.

ÄLÄ HÄTÄKÄYNNISTÄ
AUTOA MUILLA
MENETELMILLÄ

Älä koskaan käynnistä moottoria työntä-
mällä, hinaamalla tai ajamalla alamäkeen,
sillä tämä saattaa aiheuttaa polttoaineen
kulkeutumisen katalysaattoriin tuhoten
sen korjauskelvottomaksi.

Muista, että jarru- ja ohjaustehostin eivät
ole toiminnassa ennen kuin moottori käyn-
nistetään. Tällöin ratin kääntäminen ja jar-
ruttaminen vaativat huomattavasti enem-
män voimaa.

Varoita muita kuljettajia
maan säädösten mukaisesti,

että auto on pysähtyneenä: hätävil-
kut, varoituskolmio jne. Kaikkien
matkustajien tulisi poistua autosta
erityisesti, jos auto on raskaasti kuor-
mattu. Matkustajien tulisi pysyä pyö-
rän vaihdon ajan kaukana liikkuvas-
ta liikenteestä. Jos pyörä aiotaan
vaihtaa mäessä tai huonokuntoisen
tien päällä, aseta kiilat tai muut py-
säyttimet renkaiden alle pysäyttääk-
sesi auton.

VAROITUS

Pieni, tilaa säästävä vara-
pyörä on autokohtainen. Älä

käytä sitä muissa automalleissa, älä-
kä käytä omassa autossasi muiden
mallien varapyöriä. Pientä varapyö-
rää tulisi käyttää ainoastaan hätäti-
lanteissa. Sitä tulisi käyttää ainoas-
taan huoltamolle ajettaviin matkoi-
hin, eikä sillä tulisi ajaa yli 80 km/h
nopeutta. Pienessä varapyörässä on
oranssi tarra, johon on koottu yh-
teenveto käyttöön liittyvistä varoi-
tuksista ja rajoituksista. Tarraa ei saa
peittää tai irrottaa.
Älä koskaan asenna pölykapselia pie-
neen varapyörään. Tarra sisältää seu-
raavia tietoja neljällä eri kielellä: va-
roitus! Ainoastaan tilapäiskäyttöön!
Suurin sallittu nopeus 80 km/h! Vaih-
da vakiopyörä takaisin mahdollisim-
man pian. Älä peitä tätä tarraa.

VAROITUS

Käytettäessä pientä vara-
pyörää auton ajo-ominai-

suudet muuttuvat. Vältä rajuja kiih-
dytyksiä ja jarrutuksia, nopealiikkei-
siä ohjausliikkeitä ja nopeaa kaar-
reajoa. Varapyörän käyttöikä on noin
3000 km, jonka täyteen tultua se on
vaihdettava uuteen samantyyppiseen
pyörään. Älä koskaan yritä vaihtaa
tavanomaista rengasta pienen vara-
pyörän vanteelle. Korjauta ja asen-
nuta puhjennut pyörä mahdollisim-
man nopeasti. Kahta tai useampaa
varapyörää ei tule koskaan käyttää
samanaikaisesti. Älä rasvaa kiinnitys-
ruuvien kierteitä ennen niiden asen-
tamista: ne saattavat irrota ajon ai-
kana. 

VAROITUS
Auton mukana toimitettua
nosturia tulee käyttää aino-

astaan mukana toimitetun auton tai
samanlaisen automallin pyörän vaih-
tamiseen.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituk-
siin, kuten esimerkiksi muiden auto-
mallien nostamiseen. Sitä ei saa mis-
sään tapauksessa käyttää auton alla
suoritettaviin korjauksiin. Nosturin
virheellinen asettaminen saattaa joh-
taa nostetun auton putoamiseen. Älä
käytä nosturia suurempien kuormien
kuin tarrassa esitettyjen nostamiseen.
Lumiketjuja ei voida asentaa pieneen,
tilaa säästävään varapyörään. Niin-
pä tilanteessa, jossa lumiketjuja käyt-
tävä vetävä pyörä (etupyörä) puhke-
aa, tulee takapyörä vaihtaa eteen ja
varapyörä asentaa sen paikalle. Täl-
lä tavoin eteen saadaan vetäviksi
pyöriksi normaalit pyörät, jolloin lu-
miketjut voidaan asentaa niihin hä-
tätilanteen ajaksi.

VAROITUS
Kiinnitä pölykapseli kunnol-
la estääksesi sen irtoamisen

pyörän liikkuessa. Älä käsittele täyt-
töventtiiliä turhaan. Älä aseta ren-
kaan ja vanteen väliin työkaluja. Tar-
kasta ja täytä tarvittaessa renkaiden
ja varapyörän rengaspaineet luvussa
”Tekniset tiedot" ohjeistettujen ar-
vojen mukaisiksi.

VAROITUS

Nosturin alla olevan maa-
alustan on oltava tasainen,

ja käytettäessä nosturia pehmeällä
alustalla alle on laitettava riittävä tu-
ki. Auto on tuettava liikkumatto-
maksi. Talvi-/kesäpyörien kausivaih-
dot on suositeltavaa teettää valtuu-
tetulla Fiat-huoltokorjaamolla. Jos ne
tehdään itse, niin sitä varten on han-
kittava toistuvaan pyörien vaihtoon
tarkoitettu nosturi.

VAROITUS
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Toimi seuraavasti, vaihtaaksesi pyörän:

❒ Pysäytä auto paikkaan, jossa se ei ole
vaaraksi muulle liikenteellä ja jossa voit
vaihtaa pyörät turvallisesti. Maanpin-
nan tulisi olla tasainen ja lujarakentei-
nen.

❒ Sammuta moottori ja kytke seisonta-
jarru.

❒ Kytke ykkös- tai peruutusvaihde (asen-
to P automaattivaihteistoissa).

❒ Käytä erityistä kahvaa nostaaksesi
kuormaustason (mikäli varusteena)
kuvan 2 mukaisesti.

❒ Nosta tavaratilan lattia yläasentoon. 

❒ Pujota kuormaustason (mikäli varus-
teena) allaoleva kiinnityslanka kulke-
maan tavaratilan lattiassa olevan kiin-
nityssilmukan läpi ja kiinnitä langan toi-
nen pää tavaratilan katon koukkuun
kuvan 3 mukaisesti. 

❒ Avaa siipimutteri A (kuva 4).

Huomaa, että:

❒ Nosturi painaa 1,76 kg.

❒ Nosturi ei vaadi ylimääräisiä säätöjä.

❒ Nosturia ei voida korjata. Jos se rik-
koutuu, on se vaihdettava uuteen.

❒ Nosturiin ei saa kiinnittää muita työ-
kaluja kuin pyörityskampea.

kuva 2 F0L0239m kuva 3 F0L0240m kuva 4 F0L0218m

HUOM! Ennen kevytmetallivanteen aset-
tamista kyseessä olevaan pidikkeeseen
poista pulttisuojus painamalla sen sisem-
mältä sivulta.

❒ Ajoneuvoissa, joissa on teräsvanteet,
on poistettava painamalla kiinnitetyt
pölykapselit D (kuva 6).

❒ Avaa vaihdettavan pyörän kiinnitys-
pultteja noin yksi kierros mukana toi-
mitetulla avaimella E (kuva 7). Jos au-
tossa on kevytmetallivanteet, liikuta
autoa sivusuunnassa edestakaisin hel-
pottaaksesi kyseisen vanteen irrotta-
mista.

❒ Poista pieni varapyörä B (kuva 4), jol-
loin työkalusarja C (kuva 5) tulee esil-
le.

❒ Nosta työkalusarja C (kuva 5) ylös ja
aseta se vaihdettavan renkaan lähei-
syyteen.

❒ Poista pienen varapyörän allaoleva vä-
likappale, jotta tavallinen pyörä mah-
tuisi sen tilalle.

TÄRKEÄÄ: jos näitä ohjeita ei noudate-
ta, tavaratilan lattia saattaa rikkoutua.

kuva 5 F0L0219m kuva 7 F0L0366mkuva 6

D

F0L0370m
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❒ Varmista, että varapyörän ja vanteen
keskiön väliset kontaktipinnat ovat
puhtaat, jotta kiinnityspultit eivät löys-
tyisi.

❒ Kiristä viisi kiinnityspulttia kunnolla
kiinni käyttämällä auton mukana toi-
mitettua pulttiavainta.

❒ Pyöritä nosturin kampea L (kuva 8)
laskeaksesi auton maahan ja poistaak-
sesi nosturin.

❒ Käytä mukana toimitettua pulttiavain-
ta kiinnittääksesi pultit lopullisesti ris-
tikkäisessä järjestyksessä, kuten ku-
vasta 9 ilmenee.

❒ Kieritä silmukkaa F (kuva 8) nos-
taaksesi nosturia, kunnes sen yläosa G
(kuva 8) asettuu oikein olakkeeseen
H (kuva 8).

❒ Varoita ympärilläsi olevia aikomukses-
tasi nostaa autoa. Autoon ei saa kos-
kea ennen kuin se on jälleen maassa.

❒ Aseta kampi L (kuva 8) nosturin sil-
mukkaan ja nosta autoa ylöspäin, kun-
nes pyörä on muutaman senttimetrin
irti maasta.

kuva 8 F0L0367m kuva 9 F0L0188m

Kevytmetallivanteilla varustetut
malliversiot 

❒ Aseta vanne pyörännapaan ja kiristä
kiinnityspultit mukana toimitetulla pult-
tiavaimella.

❒ Laske auto maahan ja poista nosturi.

❒ Kiristä pultit lopullisesti mukana toi-
mitetulla pulttiavaimella ristikkäisessä jär-
jestyksessä kuvan 10 mukaisesti.

❒ Kiinnitä pulttisuojus paikoilleen paina-
malla sen ulkosivuilta.

Pyörän kiinnityksen jälkeen

❒ Aseta välikappale paikoilleen.

❒ Aseta nosturi osittain avattuna pidik-
keeseen C (kuva 11), jonka jälkeen
avaa sitä hieman estääksesi sen tärinän
ajon aikana.

❒ Aseta työkalut takaisin paikoilleen
työkalusarjaan.

TAVALLISEN PYÖRÄN
ASENTAMINEN

Nosta auto ylös ja poista pieni varapyörä
noudattaen edellä esitettyjä ohjeita.

Teräsvanteilla varustetut
malliversiot

Toimi seuraavasti:

❒ Varmista, että vakiopyörän ja vanteen
keskiön väliset kontaktipinnat ovat
puhtaat, jotta kiinnityspultit eivät löys-
tyisi.

❒ Aseta tavallinen pyörä kiertämällä en-
simmäistä, täyttöventtiiliä lähimpänä
olevaa pulttia kaksi kierrosta myötä-
päivään.

❒ Kiristä kiinnityspultit käyttämällä auton
mukana toimitettua pulttiavainta.

❒ Laske auto maahan ja poista nosturi.

❒ Kiristä pultit lopullisesti mukana toi-
mitetulla pulttiavaimella ristikkäisessä
järjestyksessä, kuten aikaisemmin oh-
jeistettu.

❒ Aseta pölykapseli paikoilleen varmis-
tamalla, että syvennys (pölykapselis-
sa) asettuu täyttöventtiilin kohdalle.

kuva 11 F0L0219mkuva 10

2

5
3

14

F0L0368m
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❒ Aseta työkaluilla täytetty työkalusarja
C (kuva 11) tavaratilaan.

❒ Aseta pieni varapyörä B (kuva 12) sil-
le tarkoitettuun tilaan tavaratilan sisäl-
lä ja kiinnitä se kiinnikkeellä A (kuva
12).

kuva 12 F0L0218m

FIX & GO -
AUTOMAATTINEN
RENKAAN
PIKAKORJAUSSARJA

Fix & Go -renkaan automaattinen korja-
ussarja sijaitsee sille tarkoitetussa pidik-
keessä tavaratilassa.

Renkaan pikakorjaussarja sisältää seuraa-
via osia (kuva 13):

❒ Tiivisteainetta sisältävän sylinterin A,
joka sisältää seuraavia osia:

❒ Täyttöletkun B

❒ Varoitustarran C ”max. 80 km/h”, jo-
ka tulee kiinnittää renkaan korjauksen
jälkeen paikkaan, josta kuljettaja voi
selvästi sen nähdä (mittaristoon).

❒ Ohje-esitteen (ks. kuva 14), jota  tu-
lee käyttää, jotta korjaussarjaa käytet-
täisiin oikein ja täsmällisesti. Rengasta
korjaavan henkilön tulee noudattaa
ohjekirjasessa esitettyjä ohjeita.

❒ Kompressorin D, joka sisältää mitta-
rin ja liittimet.

❒ Suojakäsineet, jotka sijaitsevat komp-
ressorin sivulokerossa.

❒ Sovitteita erilaisia käyttötarkoituksia
varten.

Anna ohje-esite korjaussar-
jalla korjattua rengasta kä-

sittelevälle henkilölle.

VAROITUS

Jos puhkeaminen on aiheutu-
nut vieraasta esineestä, voi-
daan renkaat, joissa näkyy lä-
pimitaltaan enintään 4 mm:n

vahinkoja korjata.

kuva 13 F0L0393m

Reikiä tai vahinkoja renkaan
sivuosassa ei voida korjata.

Älä käytä renkaan pikakorjaussarjaa,
jos vahinko on aiheutunut tyhjällä
renkaalla ajamisesta.

VAROITUS

Korjauksia ei voida suorit-
taa, jos vanteessa on vauri-

oita (vanteen muodonmuutos aihe-
uttaa ilmavuotoja). Älä poista vierai-
ta esineitä (ruuveja tai nauloja) ren-
kaasta.

VAROITUS

Sylinteri sisältää etyyliglyko-
lia. Sylinteri sisältää lateksia:

voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Se
on haitallista hengitettynä tai nielty-
nä ja se ärsyttää silmiä niihin osues-
saan. Jos näin käy, huuhtele välittö-
mästi runsaalla vedellä ja riisu sot-
keutuneet vaatteet. Jos ainetta jou-
tuu nieluun, älä oksenna, vaan huuh-
tele suu runsaalla vedellä, juo paljon
vettä ja ota välittömästi yhteys lää-
käriin. Pidä lasten ulottumattomissa.
Astmaatikkojen ei tulisi käyttää tätä
tuotetta. Älä hengitä höyryjä. Ota vä-
littömästi yhteys lääkäriin, jos aller-
gisia reaktioita ilmenee. Pidä sylinte-
ri sille tarkoitetussa paikassa ja kau-
kana lämmöstä. Tiivisteaineella on
rajallinen käyttöikä. Vaihda sylinte-
ri, jos tiivisteaine on loppunut.

VAROITUSHUOMIOITAVIA SEIKKOJA:

Pikakorjaussarjan tiivisteaine toimii –20°C
ja 50°C välisissä ulkoilman lämpötiloissa. 

Kompressoria ei tulisi käyt-
tää yhtäjaksoisesti yli 20 mi-

nuuttia. Ylikuumenemisvaara! Ren-
kaan pikakorjaussarjalla korjattuja
renkaita tulee käyttää ainoastaan ti-
lapäisesti.

VAROITUS

Älä heitä sylinteriä ja tiiviste-
ainetta luontoon. Hävitä tii-
visteaine ja sylinteri maan
määräysten ja paikallisten

säädösten mukaisesti.

kuva 14 F0L0394m
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TÄYTTÄMINEN

Käytä korjaussarjan mukana
toimitettuja suojakäsineitä.

VAROITUS

❒ Kytke seisontajarru päälle. Avaa
täyttöventtiilin hattu, ota täyttöletku
A (kuva 15) esiin ja ruuvaa mutteri-
rengas B kiinni renkaan venttiiliin.

❒ Varmista, että kompressorin kytkin E
(kuva 17) on asetettu asentoon 0
(off), käynnistä moottori, kiinnitä lii-
tin D (kuva 16) savukkeen sytyttimen
sähköpistokkeeseen ja kytke sitten
kompressori päälle painamalla kytkin
E (kuva 17) asentoon I (on). Täytä
rengas luvun ”Tekniset tiedot” kappa-
leessa ”Rengaspaineet kylmänä” oh-
jeistettuun paineeseen. Tarkasta ren-
kaan paine mittarista F (kuva 17)
kompressorin ollessa pois päältä saa-
daksesi tarkan lukeman. 

❒ Mikäli 5 minuutin täytön jälkeen ren-
gas ei saavuta 1,5 barin painetta, irro-
ta kompressori venttiilistä, poista vir-
taliitin pistorasiasta ja siirrä autoa noin
10 metriä eteenpäin, jotta tiivisteaine
jakautuisi tasaisesti renkaan sisällä. Tä-
män jälkeen toista täyttö uudelleen.

❒ Jos tämänkään jälkeen rengaspaine ei
nouse vähintään 1,8 bariin 5 minuutin
täytön jälkeen, älä aloita ajamista. Ren-
gas on vahingoittunut liikaa, eikä pika-
korjaussarja pysty takaamaan renkaan
riittävää tiivistystä. Ota yhteys Fiat-
huoltoon.

❒ Jos oikea rengaspaine (ks. luvusta
“Tekniset tiedot” kappale “Rengaspai-
neet kylmänä”) saavutetaan, aloita aja-
minen välittömästi.

kuva 17 F0L0396mkuva 15 F0L0530m kuva 16

D

F0L0533m

Kiinnitä mukana tullut va-
roitustarra kuljettajan kan-

nalta näkyvään paikkaan muistutta-
maan, että rengas on korjattu pika-
korjaussarjalla. Aja varovaisesti eri-
tyisesti mutkissa. Älä ylitä 80 km/h no-
peutta. Vältä rajuja kiihdytyksiä tai
jarrutuksia.

VAROITUS

❒ Kymmenen minuutin ajon jälkeen py-
sähdy ja tarkasta rengaspaineet; muis-
ta kytkeä käsijarru.

PAINEEN TARKASTAMINEN JA
PALAUTTAMINEN

Kompressoria voidaan käyttää myös vain
paineen palauttamiseen. Irrota pikaliitos ja
liitä se suoraan renkaan venttiiliin (kuva
19). Tällöin sylinteri ei ole liitoksissa
kompressoriin, jolloin tiivisteainetta ei vir-
taa renkaaseen.

❒ Jos renkaassa on vähintään 1,8 barin
paine, säädä rengaspaine ohjearvoon
(moottorin ollessa käynnissä seisonta-
jarru kytkettynä) ja jatka ajamista.

❒ Aja äärimmäisen varovaisesti lähim-
pään Fiat-huoltoon.

On hyvin tärkeää mainita,
että rengas on korjattu pi-

kakorjaussarjalla. Anna ohje-esite
korjaussarjalla korjattua rengasta kä-
sittelevälle henkilölle.

VAROITUS

Jos paine putoaa alle 1,8 ba-
rin, älä aja enää pidemmäl-

le: Fix & Go -pikakorjaussarja ei ky-
kene takaamaan riittävää pitoa, kos-
ka rengas on vahingoittunut liikaa.
Ota yhteys Fiat-huoltoon.

VAROITUS

kuva 18 F0L0531m kuva 19 F0L0532m
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SYLINTERIN VAIHTAMINEN

Vaihtaaksesi sylinterin, toimi seuraavasti:

❒ Irrota liitin B (kuva 20).

❒ Kierrä sylinteriä vastapäivään ja nosta
se irti.

❒ Kiinnitä uusi sylinteri kiertämällä sitä
myötäpäivään.

❒ Kiinnitä liitin B sylinteriin ja sovita lä-
pinäkyvä putki A sopivaan paikkaan.

LAMPUN
VAIHTAMINEN

YLEISET OHJEET

❒ Jos valo ei toimi, tarkasta ennen lam-
pun vaihtamista, ettei sen sulake ole
palanut. Sulakkeiden sijainnit löydät tä-
män luvun kappaleesta ”Sulakkeen
vaihtaminen”.

❒ Ennen vaihtamista tarkasta, ettei liitti-
mien kosketuspinnoissa ole hapettu-
mia.

❒ Palaneet lamput on vaihdettava sa-
mantyyppisiin ja -tehoisiin lamppuihin.

❒ Tarkasta ajovalojen suuntaus aina lam-
pun vaihtamisen jälkeen.

Halogeenilamppuihin saa kos-
kettaa ainoastaan metallio-
sasta. Jos lampun läpinäky-
vään osaan kosketaan sormil-

la, valon voimakkuus heikkenee ja lam-
pun käyttöikä lyhenee. Jos siihen kos-
ketaan vahingossa, pyyhi lamppu al-
koholilla kostutetulla kankaalla ja an-
na kuivua.

Sähköjärjestelmän (elektro-
nisten ohjausyksikköjen)

väärin suoritetut ja sen ominaisuuk-
sien huomiotta jätetyt muutokset tai
korjaukset voivat aiheuttaa toimin-
tahäiriöitä, jotka voivat aiheuttaa tu-
lipalon.

VAROITUS

Halogeenilamput sisältävät
paineistettua kaasua, joka

lasin rikkoutuessa saattaa aiheuttaa
lasin sirpaleiden sinkoutumisen.

VAROITUS

kuva 20 F0L0398m

LAMPPUTYYPIT (kuva 21)

Autossasi on erilaisia lampputyyppejä:

A Lasilamput: liitetty paikalleen. Irto-
aa vetämällä.

B Metallikantaiset lamput: paina lamp-
pua ja käännä vastapäivään poistaak-
sesi tämäntyyppisen lampun pidik-
keestään.

C Lieriölamput: vapauta kontaktipin-
noistaan poistaaksesi ne.

D-E Halogeenilamput: poistaaksesi lam-
pun, vapauta kiinnitysjousi, joka pi-
tää lampun paikoillaan.

F Kaasupurkauslamput (Xenon)

F0L0072mkuva 21

Kaasupurkausajovalojen
(Xenon) lamppujen korkean

jännitteen johdosta niiden vaihtami-
set tulee suorittaa ainoastaan am-
mattiasentajan toimesta: hengen-
vaara! Ota yhteys Fiat-huoltoon. 

VAROITUS

TÄRKEÄÄ! Ajovalojen sisäpuolelle saat-
taa muodostua pientä huurtumista: tämä
ei ole merkki viasta, vaan seuraus alhai-
sesta lämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Huurre katoaa nopeasti ajovalojen kytke-
misen jälkeen. 
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Lamput Kuva Tyyppi Teho

Kaukovalot E H1 55W

Lähivalot D H7 55W

Kaasupurkauslähivalot (mikäli varusteena) F D2R 35W

Pitkäikäiset etuseisontavalot (2 kpl valoa kohden) A W5W 5W

Etusumuvalot (mikäli varusteena) E H1 55W

Suuntavilkut edessä B PY24W 24W

Suuntavilkut sivuissa A WY5W 5W

Suuntavilkut takana B R10W 10W

Taka-/jarruvalot B P21/5W 21W/5W

Lisäjarruvalo A W2,3W 2,3W

Peruutusvalo B P21W 21W

Takasumuvalot B P21W 21W

Rekisterikilven valot C C5W 5W

Kynnys-/ovivalot A W5W 5W

Etukattovalo C C5W 5W

Takakattovalo C C10W 10W

Hansikaslokeron valo C C5W 5W

Tavaratilan valo A W5W 5W

Häikäisysuojan valot C C5W 5W
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ULKOVALO -
LAMPPUJEN
VAIHTAMINEN

Katso oikea lampputyyppi ja -teho kappa-
leesta “Lampun vaihtaminen”.

ETUPÄÄN AJOVALOUMPIOT
(kuva 22)

Etupään ajovaloumpiot sisältävät seisonta-
/takavalojen, lähivalojen, kaukovalojen ja
suuntavilkkujen lamput.

Lamput on järjestetty valoumpion sisälle
seuraavasti:

A Seisonta-/kaukovalot

B Lähivalot

C Suuntavilkku

LÄHIVALOT

Kaasutäytteiset, hehkulangalliset
lamput

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Poista suojakansi B (kuva 22).

❒ Vapauta lampunpidikkeen kiinnike A
(kuva 23).

❒ Irrota sähköliitin B.

❒ Poista lamppu C ja vaihda se uuteen.

❒ Vaihda uusi lamppu siten, että metal-
lisen osan kannakkeet osuvat heijas-
tinosan syvennyksiin, kiinnitä sähkölii-
tin B ja aseta sitten lampunpidikkeen
kiinnike A takaisin paikoilleen.

❒ Aseta suojakansi A (kuva 22) kun-
nolla takaisin paikoilleen.

Kaasupurkauslamput (Bi-Xenon)
(mikäli varusteena)

Kaasupurkausajovalojen (Bi-
Xenon) lamppujen korkean

jännitteen johdosta niiden vaihtami-
set tulee suorittaa ainoastaan am-
mattiasentajan toimesta: hengen-
vaara! Ota yhteys Fiat-huoltoon.

VAROITUS

kuva 22 F0L0399m kuva 23 F0L0402m

SEISONTAVALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Poista suojakansi A (kuva 22).

❒ Käännä lampunpidikettä A (kuva 24)
myötäpäivään ja poista se sitten.

❒ Poista lamppu B ja vaihda se uuteen.

❒ Vaihda lamppu, aseta lampunpidike A
(kuva 24) paikoilleen ja kiinnitä suo-
jakansi B (kuva 22) oikein.

KAUKOVALOT

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Poista suojakansi A (kuva 22).

❒ Vapauta lampunpidikkeen kiinnike A
(kuva 25).

❒ Poista lamppu C ja vaihda se uuteen.

❒ Vaihda uusi lamppu siten, että metal-
lisen osan kannakkeet osuvat heijas-
tinosan syvennyksiin, kiinnitä sähkölii-
tin B ja aseta sitten lampunpidikkeen
kiinnike A takaisin paikoilleen.

❒ Aseta suojakansi B (kuva 22) kun-
nolla takaisin paikoilleen.

SUUNTAVILKUT

Edessä

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Käännä suojakantta C (kuva 22) vas-
tapäivään.

❒ Poista lamppu B (kuva 26) ja vaihda
se uuteen.

❒ Aseta suojakansi A kunnolla takaisin
paikoilleen.

kuva 24 F0L0403m kuva 26 F0L0405mkuva 25 F0L0404m
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Sivulla (kuva 19)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Nosta nuolen osoittamasta kohdasta
painaaksesi kiinnikettä ja poista umpio
A.

❒ Käännä lampunpidikettä B vastapäi-
vään, poista lamppu pidikkeestä ja vaih-
da se.

❒ Kiinnitä lampunpidike B läpinäkyvään
suojukseen ja aseta sitten umpio pai-
koilleen varmistaen, että se lukittuu.

ETUSUMUVALOT (kuva 28)
(mikäli varusteena)

Ota yhteys Fiat-huoltoon vaihdattaaksesi
etusumuvalot.

TAKAPÄÄN VALOUMPIOT 

Takaluukun valoumpio

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa takaluukku.

❒ Paina suojusta A (kuva 29) alas ja ir-
rota sähköliitin B (kuva 30).

kuva 29 F0L0083mkuva 27 F0L0520m kuva 28 F0L0534m

Kiinteä valoumpio sivulla

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa takaluukku.

❒ Avaa kaksi ruuvia F (kuva 32) ja pois-
ta valoumpio.

❒ Irrota sähköliitin.

❒ Paina lampunpidikkeen sivuliuskoja C
(kuva 31) sisäänpäin poistaaksesi sen.

❒ Poista lamput painamalla niitä hieman
ja kääntämällä vastapäivään.

Lamput on järjestetty valoumpion sisälle
seuraavasti (kuva 31):

D peruutusvalot

E takasumuvalot

kuva 30 F0L0084m kuva 31 F0L0080m kuva 32 F0L0085m
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❒ Paina lampunpidikkeen liuskaa G (ku-
va 33) poistaaksesi sen.

❒ Poista lamput painamalla niitä hieman
ja kääntämällä vastapäivään.

Lamput on järjestetty valoumpion sisälle
seuraavasti (kuva 33):

H taka-/jarruvalot

I suuntavilkut

LISÄJARRUVALO

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa takaluukku.

❒ Irrota suojus vetämällä.

❒ Paina kiinnikkeistä B (kuva 34) ja
poista lampunpidike.

kuva 33 F0L0081m

❒ Poista lamput vetämällä ja vaihda ne.

❒ Aseta lampunpidike paikoilleen var-
mistaen, että kiinnikkeet B (kuva 34)
lukittuvat.

kuva 34 F0L0190m

REKISTERIKILVEN VALO
(kuva 36)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Irrota linssit A nuolen osoittamien pis-
teiden kohdalta.

❒ Vaihda lamppu B poistamalla se sivu-
jen kontaktipinnoista. Varmista, että
uusi lamppu kiinnittyy hyvin kontakti-
pintojen väliin.

❒ Kiinnitä linssi paikoilleen.

SISÄVALOLAMPPUJEN
VAIHTAMINEN

Katso oikea lampputyyppi ja -teho kappa-
leesta “Lampun vaihtaminen”.

kuva 36 F0L0079m kuva 37 F0L0086m

ETUOSAN KATTOVALO (kuvat
37-38)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Irrota suojus A nuolen osoittamien
pisteiden kohdalta.

❒ Käännä kahta lampunpidikettä B vas-
tapäivään, irrota ja vaihda lamput.
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HÄIKÄISYSUOJAN VALO
(kuva 39)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa peilin suojus A.

❒ Poista lamppu B nostamalla nuolen
osoittamista pisteistä.

❒ Vaihda lamppu vapauttamalla se sivu-
jen kontaktipinnoista varmistaen, että
uusi lamppu kiinnittyy hyvin kontakti-
pintojen väliin.

HANSIKASLOKERON VALO
(kuva 40)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa hansikaslokero ja poista valoum-
pio A nostamalla nuolen osoittamasta
paikasta.

❒ Vaihda lamppu vapauttamalla se sivu-
jen kontaktipinnoista varmistaen, että
uusi lamppu kiinnittyy hyvin kontakti-
pintojen väliin.

❒ Vaihtaaksesi lampun C, vapauta se si-
vujen kontaktipinnoista varmistaen, et-
tä uusi lamppu kiinnittyy hyvin kon-
taktipintojen väliin.

kuva 38 F0L0087m kuva 39 F0L0088m kuva 40 F0L0202m

❒ Avaa suojus B (kuva 42) ja vaihda
lamppu vetämällä uuteen.

❒ Sulje suojakansi B (kuva 42).

❒ Aseta valoumpio A (kuva 41) kiin-
nittämällä se oikeaan asentoonsa en-
sin toisesta päästä ja sitten toisesta,
kunnes se lukittuu paikoilleen.

KYNNYS-/OVIVALOT (kuva 43)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa ovi ja poista läpinäkyvä suojus A
nostamalla nuolen osoittamasta pai-
kasta.

❒ Avaa suojus B ja vaihda lamppu uuteen
vetämällä.

❒ Sulje suojakansi B läpinäkyvään suo-
jukseen A.

TAVARATILAN VALAISTUS

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Avaa takaluukku.

❒ Poista valoumpio A (kuva 41) nos-
tamalla nuolen osoittamasta paikasta.

kuva 41 F0L0089m kuva 42 F0L0090m kuva 43 F0L0180m
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TAKAMATKUSTAMON
SIVUKATTOVALOT (kuva 44)

Vaihtaaksesi lampun, toimi seuraavasti:

❒ Poista valoumpio A nostamalla nuolen
osoittamasta paikasta.

❒ Vaihda lamppu B vapauttamalla se si-
vujen kontaktipinnoista varmistaen, et-
tä uusi lamppu kiinnittyy hyvin kon-
taktipintojen väliin.

kuva 45 F0L0092m

Jos sulake palaa uudelleen
lyhyessä ajassa, ota yhteys

Fiat-huoltoverkostoon.

VAROITUS

kuva 44 F0L0091m

SULAKKEEN
VAIHTAMINEN

YLEISTÄ (kuva 45)

Sulake on sähköjärjestelmää suojaava kom-
ponentti: se astuu toimintaan (eli palaa),
kun sähköjärjestelmässä on vika tai se toi-
mii väärällä tavalla.

Kun jokin laite ei toimi, tarkasta sen su-
lakkeen toiminta: sulakkeen liitoslangan A
on oltava ehjä. Jos näin ei ole, vaihda su-
lake uuteen samanväriseen (sama ampee-
riluku).

B Ehjä sulake

C Palanut sulake (katkennut liitoslanka).

Vaihtaaksesi sulakkeen, käytä kojelaudan
sulakerasiaan kiinnitettyjä pihtejä D.

SULAKKEEN SIJAINTI

Ajoneuvon sulakkeet on järjestetty kol-
meen keskusyksikköön, jotka sijaitsevat
kojelaudassa, moottoritilassa ja tavaratilan
sisäverhouksessa (vasemmalla).

Akun positiivisen navan puolella on neljäs
yksikkö, joka sisältää suurikapasiteettisia
sulakkeita (MEGA-, MIDI- tai MAXI-sula-
ke).

Vaihtaaksesi nämä sulak-
keet, ota yhteys Fiat-huolto-

verkostoon.

VAROITUS

Ennen sulakkeen vaihtamista
varmista, että virta-avain on
poistettu ja kaikki laitteet on
kytketty pois päältä.

Jos yleissulake (MEGA-, MI-
DI- tai MAXI-sulake) palaa,

älä yritä korjausta itse, vaan ota yh-
teys Fiat-huoltoon. 

VAROITUSÄlä koskaan korvaa sulaketta
johdolla tai millään muulla vä-
likappaleella.

Älä koskaan korvaa sulaket-
ta suuremmalla (suurempi

ampeeriarvo) sulakkeella: PALOVAA-
RA!

VAROITUS
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kuva 47 F0L0093m

Kojelaudan sulakerasia
(kuvat 46-47)

Päästäksesi käsiksi kojelaudan sulakerasi-
an sulakkeisiin, avaa kiinnitysruuvi A ja
poista kansi.

kuva 46 F0L0145m

Moottoritilan sulakerasia
(kuvat 48-49)

Päästäksesi käsiksi akun vieressä olevaan
sulakerasiaan, poista suojakansi.

kuva 48

kuva 49

F0L0094m

F0L0095m
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Tavaratilan sulakerasia
(kuvat 50-51)

Päästäksesi käsiksi tavaratilan vasemmalla
puolella olevaan sulakerasiaan, avaa sen
suojaluukku (kuten kuvassa esitetään).

kuva 50

kuva 51

F0L0217m

F0L0213m

F 12

F 13

F 31

F 32

F 33

F 34

F 35

F 36

F 37

F 38

F 39

F 40

F 41

F 42

F 43

F 44

15

15

7.5

15

20

20

7.5

20

10

15

10

30

7.5

7.5

30

20

SULAKETAULUKKO

Kojelaudan sulakerasia

KÄYTTÄJÄT SULAKE AMPEERIT

Oikeanpuoleinen lähivalo

Vasemmanpuoleinen lähivalo - Ajovalojen suuntauslaite

+15 kojelaudan ohjausyksikön releen käämit (poislukien käynnistyksen aikana) /
moottoritila ja tietokoneen keskusohjainlaite

+30 kuljettajan ja etumatkustajan ovien lukot, TEG-lukija

Tavaratilan virransyöttö (vasemman takaikkunan nostin)

Tavaratilan virransyöttö (oikean takaikkunan nostin)

+15 peruutusvalot, lisälämmittimen ohjausyksikkö, virtausmittari, dieselpolttoaineen
vesitunnistin, jarrupolkimen NC-kytkin 

+30 Takaovien lukot

+15 mittaristo, kaasupurkausajovalojen ohjausyksikkö, jarrupolkimen NA-kytkin,
lisäjarruvalo

Takaluukun avauksen käyttölaite

+30 EOBD -diagnostiikkapistoke, keskiosan etukattovalo, sivuosan takakattovalo, hälytti-
men sireenin ja äänenvoimakkuustunnistimen ohjausyksikkö sekä rengaspaineiden valvon-
nan, ilmastointilaitteen ja Bluetooth-järjestelmän ohjausyksiköt

Takalasin lämmitin

Tuulilasin/takalasin pesulaitteen suuttimien lämmittimet

+15 ABS-/ESP-järjestelmän ohjausyksikkö, ohjauksen elektrohydraulinen tehostin, ajo-
neuvon asennon tunnistin, ohjauskulman tunnistin

+15 tuulilasin pyyhkimet ja tuuli-/takalasin pesulaitteiden pumput
(poislukien sytytyksen aikana)

+15 savukkeensytytin, keskikonsolin sähköpistoke (poislukien sytytyksen aikana)
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F 45
F 46

F 47

F 48

F 49 

F 50

F 51

F 52

F 53

20
20

20

20

7.5

7.5

7.5

15

10

KÄYTTÄJÄT SULAKE AMPEERIT

Aurinkokaton moottorin ohjausyksikön virransyöttö

Aurinkoverhon moottorin ohjausyksikön virransyöttö

Kuljettajan ikkunannostin

Etumatkustajan ikkunannostin

+15 murtohälyttimen äänenvoimakkuustunnistimen ohjausyksikkö, hallintanäytön
hätävalot / Bluetooth ja kattopaneelin visiiri /kuljettajan ja etumatkustajan istuimen
konsoli, kuljettajan kojelaudan / keskikonsolin valot, DVD-soittimen valmius,
elektrokromaattinen peili, ilmastointilaite  

+15 turvatyynyjen ohjausyksikkö

+15 Connect-järjestelmä, Bluetooth-järjestelmän ohjausyksikkö, jälkiasennettava
radio, ilmanpaineen ohjausyksikkö, vakionopeudensäädin / hämärätunnistimen
ohjausyksikkö, pysäköintitunnistimien ohjausyksikkö, AQS-tunnistin

+15 takalasin pyyhkijä (poislukien sytytyksen aikana), releen käämi tavaratilan
ohjausyksikössä

+30 mittaristo

F 9

F 10

F 11

F 14

F 15

F 16

F 17

F 18

F 19

F 20

F 21

F 22

F 23

F 24

F 30

7.5

15

15

7.5

7.5

7.5

10

7.5

7.5

20

15

20

20

15

7.5

Moottoritilan sulakerasia

KÄYTTÄJÄT SULAKE AMPEERIT

Vasen sumuvalo / kaarrevalo

Äänimerkit

Moottorin ohjausjärjestelmän virransyöttö

Oikeanpuoleinen kaukovalo

Vasemmanpuoleinen kaukovalo

+15 moottorin ohjausyksikkö 

Moottorin ohjausjärjestelmän virransyöttö

+30 moottorin ohjausyksikkö 

Ilmastointilaitteen kompressori

Ajovalojen pesulaitteen pumppu

Polttoainepumppu

Moottorin ohjausjärjestelmän virransyöttö

+30 radio / Connect-järjestelmä, lisälämmittimen ohjausyksikkö

+15 automaattivaihteiston ohjausyksikkö, automaattivaihteiston katkaisija

Oikea sumuvalo / kaarrevalo
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F 54

F 55

F 56

F 57

F 58

F 59

F 60

F 61

F 62

F 63

F 64

F 65

F 66

F 67

F 68

F 69

F 77

F 78

F 79

F 80

25

–

25

7.5

–

–

25

–

–

–

–

–

–

7.5

–

–

–

–

–

–

Tavaratilan sulakerasia

KÄYTTÄJÄT SULAKE AMPEERIT

+30 Hi-Fi-järjestelmän vahvistin

Vapaa

+30 Kuljettajan istuimen säätimen ohjausyksikkö

+15 kuljettajan istuinlämmitin (poislukien käynnistyksen aikana)

Vapaa

Vapaa

+30 Etumatkustajan istuimen säätimen ohjausyksikkö

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

+15 kuljettajan istuinlämmitin (poislukien käynnistyksen aikana)

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

AKUN LATAAMINEN

VAROITUS! Akun lataamisen suoritta-
minen on kuvailtu ainoastaan ohjeeksi. Tä-
mä toimenpide tulee suorittaa Fiat-huol-
lon toimesta.

Lataamisen tulee olla hidasta alhaisella vir-
ralla 24 tunnin ajan. Lataaminen pidempään
saattaa vahingoittaa akkua.

Akun lataus suoritetaan seuraavasti:

❒ Akun negatiivinen virtakaapeli irrote-
taan navasta.

❒ Laturin kaapelit kytketään akun napoi-
hin oikeassa järjestyksessä.

❒ Lataus käynnistetään.

❒ Kun akku on latautunut, laturin virta
katkaistaan ennen sen virtakaapelien
irrottamista akun navoista.

❒ Negatiivinen virtakaapeli kytketään ta-
kaisin akun negatiiviseen (–) napaan.

TÄRKEÄÄ! Jos auto on varustettu mur-
tohälyttimellä, kytke se pois päältä kauko-
ohjaimen avulla (ks. kappale ”Murtohäly-
tin” luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”).

Akun sisällä oleva neste on
myrkyllistä ja syövyttävää.

Älä anna sen kulkeutua iholle tai sil-
miin. Akun latauksen tulee tapahtua
hyvin ilmastoidussa tilassa suojassa
avotulelta ja mahdollisien kipinöiden
lähteiltä: tulipalo- ja räjähdysvaara!

VAROITUS

Älä yritä ladata jäätynyttä
akkua: se on sulatettava en-

sin, muuten se saattaa räjähtää. Jos
akku on jäätynyt, se on tarkastetta-
va ammattimiehen toimesta, jotta
varmistuttaisiin siitä, että sisäiset ele-
mentit eivät ole vahingoittuneet tai
ettei kuori ole haljennut. Mahdollisen
vuodon yhteydessä saattaa vapautua
myrkyllisiä ja syövyttäviä happoja.

VAROITUS

AUTON NOSTAMINEN

Jos auto on nostettava ilmaan, käänny Fi-
at-huollon puoleen, jossa on tarjolla am-
mattivälineet.

Nosta auto ainoastaan asettamalla nostu-
rin tai nostolaitteen kiinnityspisteet kuvan
52 mukaisesti.
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AUTON HINAAMINEN

Auton mukana toimitettava hinauskoukku
sijaitsee tavaratilan pohjamaton alla ole-
vassa työkalusarjassa.

HINAUSKOUKUN
KIINNITTÄMINEN (kuvat 53-54)

Toimi seuraavasti:

❒ Irrota suojus A.

❒ Ota hinauskoukku B pois pidikkees-
tään.

❒ Kiinnitä koukku kiertämällä se etu- tai
takapään kierteisiin.

Automaattivaihteistolla varustetuissa au-
toissa noudata mukana toimitetun lisäliit-
teen ohjeita auton hinaamiseksi.

kuva 53

A

F0L0362m

kuva 54

A

F0L0363m

kuva 52 F0L0525m

Muista, että hinauksen ai-
kana ilman jarru- ja ohjaus-

tehostimen tarjoamaa apua, jarru-
polkimen painaminen ja ohjauspyö-
rän liikuttaminen vaatii enemmän
voimaa. Älä käytä joustavaa köyttä
hinaamiseen välttääksesi nytkähtelyt.
Hinaukseen liittyviä toimenpiteitä
suorittaessasi varmista, että kiinni-
tyksestä ei aiheudu vahinkoja koske-
tuksissa oleviin kappaleisiin. Kun hi-
naat autoa, sinun on noudatettava lii-
kennesäädöksiä, jotka liittyvät hina-
uskoukkuun ja hinaamiseen.

VAROITUS
Älä käynnistä moottoria au-
toa hinattaessa.

VAROITUS
Ennen hinaamisen aloitta-
mista kytke ohjauspyörän lu-

kitus pois päältä (ks. kappale "Virta-
lukko" luvussa "Kojelauta ja hallin-
talaitteet"). Muista, että hinauksen
aikana ilman jarru- ja ohjaustehosti-
men tarjoamaa apua, jarrupolkimen
painaminen ja ohjauspyörän liikutta-
minen vaatii enemmän voimaa. Älä
käytä joustavaa köyttä hinaamiseen
välttääksesi nytkähtelyt. Hinaukseen
liittyviä toimenpiteitä suorittaessasi
varmista, että kiinnityksestä ei ai-
heudu vahinkoja kosketuksissa oleviin
kappaleisiin. Kun hinaat autoa, sinun
on noudatettava liikennesäädöksiä,
jotka liittyvät hinauskoukkuun ja hi-
naamiseen.

VAROITUS

Ennen hinauskoukun kiinnit-
tämistä puhdista huolellises-

ti sen kierteistetyt pinnat. Ennen hi-
naamisen aloittamista varmista, et-
tä koukku on kiristetty.

VAROITUS
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AAUUTTOONN  HHUUOOLLTTOO

TÄRKEÄÄ! Määräaikaishuollon toimen-
piteet ja huoltovälit ovat valmistajan mää-
rittämiä. Niiden noudattamatta jättäminen
voi johtaa takuun raukeamiseen.

Määräaikaishuollot suoritetaan valtuute-
tuissa Fiat-huolloissa ennakkoon sovittui-
na ajankohtina.

Mikäli auton käytön aikana ilmenee mää-
räaikashuolto-ohjelman ulkopuolista huol-
to- tai korjaustarvetta, voidaan nämä työt
tehdä ainoastaan omistajan erikseen an-
tamalla suostumuksella.

TÄRKEÄÄ! On suositeltua kääntyä vä-
littömästi Fiat-huollon puoleen auton toi-
mintahäiriön sattuessa. Tällöin ei tarvitse
odottaa seuraavan määräaikaishuollon
ajankohtaa.

Mikäli autoa käytetään säännöllisesti perä-
vaunun vetämiseen, on määräaikaishuol-
tojen huoltoväliä lyhennettävä.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Auton oikealla huollolla ja ylläpidolla on
keskeinen merkitys auton kunnon ja iän
kannalta.

Tämän vuoksi valmistaja on laatinut huol-
to-ohjelman, jonka mukaan säännölliset
tarkastukset ja huollot suoritetaan 12
kk:n/30 000 km:n välein.

Huoltojen välillä ja ennen ensimmäistä
huoltoa on kiinnitettävä säännöllistä huo-
miota rutiininomaisille toimenpiteille, ku-
ten nestemäärien tarkastuksille ja täytöil-
le, rengaspaineiden tarkkailulle jne.
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❒ Konepellin ja takaluukun lukkojen ja vi-
pujen puhtauden tarkastus ja voitelu.

❒ Seuraavien osien kunnon silmämääräi-
nen tarkastus: moottori, vaihteisto,
voimansiirto, putket ja letkut (pako-
kaasujen, polttoaineen ja jarrujen), ku-
miosat (suojat, helat, nivelet jne.)

❒ Tarkasta akun lataus ja akkunesteen ta-
so (elektrolyytti) (suoritettava ainoas-
taan pätevän henkilön toimesta tai Fi-
at-huollossa   ks. myös kappale ”Ak-
ku” tässä luvussa).

❒ Tarkasta erilaisten hihnojen kunto sil-
mämääräisesti.

❒ Tarkasta ja vaihda tarvittaessa raitisil-
mansuodatin.

❒ Tarkasta ja vaihda tarvittaessa ilman-
suodatin.

SÄÄNNÖLLISET
TARKASTUKSET

Ennen pitkiä ajomatkoja tai 1000 km:n vä-
lein tarkasta ja täytä tarvittaessa:

❒ moottorin jäähdytysnesteen taso

❒ jarrunesteen taso

❒ tuulilasin pesunesteen taso

❒ rengaspaineet ja renkaiden kunto

❒ valojen toiminta (ajovalot, suuntavil-
kut, hätävilkut jne.)

❒ tuuli-/takalasin pyyhkijöiden / pesulait-
teiden toiminnan sekä sulkien asen-
non/kuluneisuuden tarkastaminen.

Tarkasta ja täytä tarvittaessa 3000 km:n
välein: moottoriöljyn määrä

Suosittelemme käyttämään FL Selenia -
tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmis-
tettu Fiat-autoja varten. (ks. taulukko ”Ti-
lavuudet” luvussa ”Tekniset tiedot”).

AUTON VAATIVA
KÄYTTÖ

Mikäli autoa käytetään säännöllisesti seu-
raavanlaisissa olosuhteissa, on huoltotoi-
menpiteisiin kiinnitettävä erityistä huo-
miota:

❒ Perävaunun tai asuntovaunun vetämi-
nen.

❒ Pölyiset tiet.

❒ Toistuvat, lyhyet välimatkat (alle 7-8
km) pakkasella.

❒ Moottorin pitäminen useasti jouto-
käynnillä, pitkien matkojen ajaminen al-
haisilla nopeuksilla (esim. taksi- tai lä-
hettityö) tai pitkä seisonta-aika.

❒ Kaupunkiajo.

Suorita seuraavat tarkastukset useammin
kuin huolto-ohjelmassa on vaadittu:

❒ Etujarrupalojen kunnon ja kuluneisuu-
den tarkastus.

NESTEMÄÄRIEN
TARKASTAMINEN

1. Moottoriöljy

2. Akku

3. Jarruneste

4. Tuulilasin/takalasin pesuneste

5. Moottorin jäähdytysneste

6. Ohjaustehostimen neste

Älä koskaan tupakoi työs-
kennellessäsi moottoritilan

läheisyydessä. Kaasuja ja helposti syt-
tyviä höyryjä saattaa vapautua: tuli-
palovaara! 

VAROITUS

Varo, ettet sekoita eri tyyppi-
siä nesteitä keskenään täyttä-
essäsi nestesäiliöitä: ne eivät
ole keskenään yhteensopivia

ja saattavat väärinkäytettyinä aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

kuva 1 - 1.8 moottoriset mallit F0L0522m
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1. Moottoriöljy

2. Akku

3. Jarruneste

4. Tuulilasin/takalasin pesuneste 

5. Moottorin jäähdytysneste

TÄRKEÄÄ! Ohjaustehostimen nesteen
täyttäminen tai vaihtaminen 2.2 moottori-
sissa bensiinimalleissa tulee suorittaa Fi-
at-huollon toimesta.

Varo, ettet sekoita eri tyyppi-
siä nesteitä keskenään täyttä-
essäsi nestesäiliöitä: ne eivät
ole keskenään yhteensopivia

ja saattavat väärinkäytettyinä aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

Älä koskaan tupakoi työs-
kennellessäsi moottoritilan

läheisyydessä. Kaasuja ja helposti syt-
tyviä höyryjä saattaa vapautua: tuli-
palovaara! 

VAROITUS

kuva 2 - 2.2 moottoriset mallit F0L0158m

Varo, ettet sekoita eri tyyppi-
siä nesteitä keskenään täyttä-
essäsi nestesäiliöitä: ne eivät
ole keskenään yhteensopivia

ja saattavat väärinkäytettyinä aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

1. Moottoriöljy

2. Akku

3. Jarruneste

4. Tuulilasin/takalasin pesuneste

5. Moottorin jäähdytysneste

6. Ohjaustehostimen neste

F0L0208m

Älä koskaan tupakoi työs-
kennellessäsi moottoritilan

läheisyydessä. Kaasuja ja helposti syt-
tyviä höyryjä saattaa vapautua: tuli-
palovaara!

VAROITUS

kuva 3 - 1.9 Multijet 8V -mallit
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kuva 4 - 1.9 Multijet 16V -mallit F0L0521m

Varo, ettet sekoita eri tyyppi-
siä nesteitä keskenään täyttä-
essäsi nestesäiliöitä: ne eivät
ole keskenään yhteensopivia

ja saattavat väärinkäytettyinä aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

Älä koskaan tupakoi työs-
kennellessäsi moottoritilan

läheisyydessä. Kaasuja ja helposti syt-
tyviä höyryjä saattaa vapautua: tuli-
palovaara!

VAROITUS

1. Moottoriöljy

2. Akku

3. Jarruneste

4. Tuulilasin/takalasin pesuneste

5. Moottorin jäähdytysneste

6. Ohjaustehostimen neste

1. Moottoriöljy

2. Akku

3. Jarruneste

4. Tuulilasin/takalasin pesuneste

5. Moottorin jäähdytysneste

6. Ohjaustehostimen neste

kuva 5 - 2.4 Multijet 20V -mallit F0L0317m

Varo, ettet sekoita eri tyyppi-
siä nesteitä keskenään täyttä-
essäsi nestesäiliöitä: ne eivät
ole keskenään yhteensopivia

ja saattavat väärinkäytettyinä aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

Älä koskaan tupakoi työs-
kennellessäsi moottoritilan

läheisyydessä. Kaasuja ja helposti syt-
tyviä höyryjä saattaa vapautua: tuli-
palovaara!

VAROITUS
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MOOTTORIÖLJY

Moottoriöljyn tarkastaminen

Tarkasta moottoriöljyn määrä muutaman
minuutin (noin 5) jälkeen moottorin sam-
muttamisesta. Auton on oltava tasaisella
alustalla tarkastusta tehtäessä.

Poista mittatikku A ja puhdista se. Aseta
se kunnolla takaisin paikoilleen, poista jäl-
leen ja tarkasta, että taso on mittatikun
merkkien MIN ja MAX välissä. MIN- ja
MAX-merkkien välinen etäisyys vastaa
noin yhtä litraa öljyä.

Moottoriöljyn täyttäminen

Jos öljymäärä on lähellä MIN-merkkiä tai
jopa sen alapuolella, täytä öljy täyttöaukon
B kautta, kunnes pinta lähestyy MAX-
merkkiä.

Öljypinta ei saa ylittää MAX-merkintää.

TÄRKEÄÄ! Jos säännöllisessä tarkas-
tuksessa ilmenee, että öljypinnan taso on
MAX-merkinnän yläpuolella, ota yhteys
Fiat-huoltoon palauttaaksesi oikean tason.

TÄRKEÄÄ! Moottoriöljyn vaihdon tai li-
säyksen jälkeen, anna moottorin käydä
muutaman sekunnin ajan ja odota muuta-
ma minuutti sammutuksen jälkeen, ennen
kuin tarkastat öljynpinnan uudelleen.

Kun moottori on kuuma, ole
huo lellinen toimiessasi

moot toritilassa välttääksesi palo-
vammat. Muista, että jäähdyttimen
tuuletin saattaa kytkeytyä moottorin
ollessa kuuma: loukkaantumisvaara!
Kaulaliinat, solmiot tai muut roikku-
vat vaatekappaleet saattavat taker-
tua liikkuviin osiin.

VAROITUS

kuva 7 - 2.2 moottoriset mallit F0L0198m

kuva 8 - 1.9 Multijet 8V -mallit F0L0211m

kuva 9 - 1.9 Multijet 16V -mallit F0L0210m

kuva 10 - 2.4 Multijet 20V -mallit F0L0316m

kuva 6 - 1.8 moottoriset mallit F0L0523m

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTE (kuva 11)

Jäähdytysnesteen taso tulee tarkastaa
moottorin ollessa kylmänä. Se ei saa olla
säiliön merkinnän MIN alapuolella.

Jos taso on alhainen, täytä hitaasti täyttö-
aukon A kautta seoksella, joka sisältää 50%
puhdasta vettä ja 50% FL Selenia PA-
RAFLU UP -pakkasnestettä.

Väkevyydeltään 50% PARAFLU UP-ve-
siliuos suojaa jäätymiseltä –35°C lämpö-
tilaan asti.

Erityisen vaikeissa ilmastollisissa olosuh-
teissa suosittelemme käyttämään 60% PA-
RAFLU UP -pakkasnesteen ja 40% ve-
den seosta. 

Vanha moottoriöljy ja öljyn-
suodatin sisältävät luonnolle
haitallisia aineita. Ota yhteys
Fiat-huoltoon öljyn ja öljyn-

suodattimen vaihdattamiseksi.

Moottorin öljynkulutus

Moottorin suurin öljynkulutus voi olla
400g / 1000km.

Auton ollessa uusi moottorille on suori-
tettava sisäänajo. Tämän vuoksi mootto-
rin öljynkulutus tasaantuu vasta n. 5000-
6000 km:n ajon jälkeen.

TÄRKEÄÄ! Moottorin öljynkulutus riip-
puu ajotyylistä ja ympäröivistä olosuhteis-
ta.

TÄRKEÄÄ! Älä lisää öljyä, jonka omi-
naisuudet ovat erilaisia kuin moottorissa
alunperin olevalla öljyllä.

kuva 11 F0L0194m

Jäähdytysjärjestelmä käyttää
PARAFLU UP -pakkasnes-
tettä. Älä täytä nesteellä, jon-
ka ominaisuudet eroavat au-

ton alkuperäisestä nesteestä. PARAF-
LU UP -nesteeseen ei saa sekoittaa
muuntyyppisiä nesteitä. Jos muita nes-
teitä on lisätty, älä käynnistä mootto-
ria, vaan ota yhteys Fiat-huoltoon
mahdollisimman nopeasti.

Älä koske paisuntasäiliön
korkkiin, kun moottori on

kuuma: palovammavaara!

VAROITUS

Jäähdytysjärjestelmässä val-
litsee suuri paine. Tarpeen

vaatiessa vaihda korkki ainoastaan
alkuperäisvaraosaan. Muussa ta-
pauksessa järjestelmän toiminta saat-
taa häiriintyä.

VAROITUS
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OHJAUSTEHOSTIMEN NESTE
(kuva 14)

1.8 moottoriset bensiini- ja
Multijet-mallit

Tarkasta, että nesteen taso säiliössä on
maksimitasossa.

Tämä toiminta on suoritettava auton ol-
lessa tasaisella pinnalla moottori sammu-
tettuna ja jäähtyneenä.

Tarkasta, että nesteen taso on MAX-mer-
kinnän kohdalla mittatikussa, joka on kiin-
teä osa säiliön korkkia A (kuva 14).

Jos nesteen taso säiliössä on alle määrätyn
tason, ota yhteys Fiat-huoltoon.

TUULI-/TAKALASIN JA
AJOVALOJEN PESUNESTE

Tehdäksesi täytön, poista korkki A (ku-
va 12) ja täytä sitten seoksella, joka sisäl-
tää vettä ja TUTELA PROFESSIO-
NAL SC 35 -pesunestettä seuraavissa
suhteissa:

❒ Kesällä 30% TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 -pesunestettä ja 70
% vettä.

❒ Talvella 50% TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 -pesunestettä ja 50
% vettä.

Mikäli lämpötila on alle –20°C, käytä lai-
mentamatonta TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 -pesunestettä.

Tarkasta nesteen määrä suoraan säiliös-
tä.

Asiaankuuluva mittatikku (kuva 13) näyt-
tää nesteen tason pesunestesäiliössä.

kuva 12 F0L0192m kuva 13 F0L0193m

Älä aja autolla, kun pesu-
nestesäiliö on tyhjä. Tuulila-

sin pesuneste on tärkeä tekijä paran-
tamaan näkyvyyttä.

VAROITUS

Jotkut markkinoilla myytä-
vät tuulilasin pesunesteet

ovat helposti syttyviä. Moottoritilas-
sa on kuumia osia, jotka voivat sy-
tyttää tulipalon.

VAROITUS

kuva 14 - Multijet - 1.8 moottoriset
bensiinimallit

F0L0212m

JARRUNESTE (kuva 15)

Kierrä korkki A auki: tarkasta, että nes-
teen taso säiliössä on maksimitasossa.

Säiliön nestemäärä ei saa ylittää MAX-
merkintää.

Jos nestettä on lisättävä, suosittelemme
käyttämään taulukossa ”Nesteet ja voite-
luaineet” ohjeistettua jarrunestettä (ks. lu-
ku ”Tekniset tiedot”). 

HUOM! Puhdista huolellisesti säiliön
korkki A ja sitä ympäröivät pinnat.

2.2 moottoriset versiot

Ota yhteys Fiat-huoltoon ohjaustehosti-
men nesteen täyttämiseksi tai vaihtami-
seksi.

Älä anna ohjaustehostimen
nesteen koskea moottorin

kuumiin osiin: se on helposti syttyvää.

VAROITUS

kuva 15 F0L0196m

Varmista, että hyvin syövyttä-
vää jarrunestettä ei tipu maa-
lipinnalle. Jos näin käy, puh-
dista ne välittömästi vedellä.

Avatessasi korkkia ole äärimmäisen huo-
lellinen, ettei säiliöön kulkeudu epäpuh-
tauksia.

Käytä aina suodattimella varustettua sup-
piloa lisätessäsi jarrunestettä (suodattimen
reikien läpimittojen on oltava pienempiä
tai yhtä suuria kuin 0,12mm).

TÄRKEÄÄ! Jarruneste imee itseensä
kosteutta. Tämän johdosta, jos autoa käy-
tetään pääsääntöisesti hyvin kosteiden olo-
suhteiden alueilla, neste tulee vaihtaa use-
ammin kuin huolto-ohjelmassa on määri-
tetty.
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DIESELPOLTTOAINEEN
SUODATIN

VETTÄ
DIESELSUODATTIMESSA
(Multijet-versiot)

ILMAN-/RAITISILMAN -
SUODATIN

Ilman- tai raitisilmansuodattimen vaihdat-
taminen tulee suorittaa Fiat-huollossa.

Jarruneste on myrkyllistä ja
erittäin syövyttävää. Puhdis-

ta vahingossa kosketuksiin joutuneet
pinnat välittömästi miedolla saip-
puavesiliuoksella ja huuhtele run-
saalla vedellä. Ota välittömästi yhte-
ys lääkäriin, jos nestettä on joutunut
nieluun.

VAROITUS

Säiliön synteettisen jarru-
nesteen tunnus π erottaa

sen mineraalinesteestä. Mineraali-
nesteen käyttäminen vahingoittaa
jarrujärjestelmän erityisiä tiivisteet
korjauskelvottomaksi.

VAROITUS

Veden olemassaolo polttoai-
nejärjestelmässä voi vaurioit-
taa vakavasti polttoaineen-
syöttöä ja aiheuttaa polttoai-

neen epäonnistunutta palamista. Jos
varoitusvalo c syttyy, käänny mah-
dollisimman pian Fiat-huollon puoleen
järjestelmän tarkastamiseksi. Jos ky-
seinen varoitusvalo syttyy tankkauksen
jälkeen, vettä saattaa olla kulkeutunut
polttoainesäiliöön: sammuta mootto-
ri välittömästi ja ota yhteys Fiat-huol-
toon.

AKUN VAIHTAMINEN

Tarpeen vaatiessa vaihda akku alkuperäi-
seen varaosa-akkuun, jolla on samat tek-
niset tiedot kuin alkuperäisellä akulla.

Mikäli autoon asennetaan erilainen akku,
tässä luvussa esitetyn huolto-ohjelman mu-
kaisia huoltovälejä ei voida enää soveltaa. 

Noudata akkuvalmistajan tarjoamia ohjei-
ta.

kuva 16 F0L0191m

AKKU

Akku on suunniteltu siten, että sitä tar-
vitsee huoltaa vain harvoin: normaaleissa
käyttöolosuhteissa elektrolyyttiä ei tarvit-
se täyttää tislatulla vedellä.

VARAUSTILAN
TARKASTAMINEN (kuva 16)

Akun varaustila voidaan tarkastaa riittävällä
tarkkuudella lukemalla ilmaisinta A (mikä-
li varusteena) ja toimimalla ilmaisimen an-
taman värin mukaan.

Jos akussa ei ole varaustilan ja elektro-
lyyttitason ilmaisinta, vastaavat toimenpi-
teet on jätettävä ainoastaan erikoistuneen
ammattihenkilön tehtäväksi. 

Noudata vieressä olevaa taulukkoa tai
akun tarraa B.

Akun sisällä oleva neste on
myrkyllistä ja syövyttävää.

Vältä sen joutumista silmille tai ihoon.
Älä tuo avotulta tai mahdollisia kipi-
nöintilähteitä akun läheisyyteen: pa-
lo- ja räjähdysvaara!

VAROITUS

Akun käyttäminen alhaisel-
la nesteen tasolla saattaa

rikkoa akun korjauskelvottomaksi, jo-
ka voi myös johtaa sen räjähtämi-
seen.

VAROITUS

Kirkkaan valkoinen väri Täytä elektrolyytti Ota yhteys Fiat-huoltoon

Tumma väri ilman Alhainen varaustila Lataa akku
vihreää keskialuetta (suositeltua ottaa yhteys Fiat- 

huoltoon)

Tumma väri Elektrolyyttitaso ja Ei tarvittavia toimenpiteitä
vihreällä keskialueella lataus riittävä

TÄRKEÄÄ! Tarkasta akun varaustila
vuoden välein, mieluummin ennen talven
alkamista estääksesi elektrolyytin jäätymi-
sen. Suorita tämä tarkastus useammin, jos
autoa käytetään pääosin lyhyisiin välimat-
koihin tai jos autoon on asennettu säh-
köisiä – erityisesti tarviketyyppisiä – lait-
teita, jotka toimivat auton virran ollessa
pois päältä.
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HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA AKUN
KÄYTTÖIÄN PARANTAMISEKSI

Välttääksesi akun tyhjenemisen ja piden-
tääksesi sen käyttöikää, noudata seuraavia
ohjeita:

❒ Kun pysäköit auton, varmista ovien, ta-
kaluukun ja konepellin kunnollinen sul-
keutuminen.

❒ Kattovalojen on oltava pois päältä. Au-
tossa on joka tapauksessa automaat-
tinen järjestelmä sisävalojen sammut-
tamiseen.

❒ Älä pidä lisälaitteita (esim. äänentois-
tojärjestelmä, hätävilkut jne.) pitkään
päällä, kun moottori ei ole käynnissä.

❒ Ennen minkäänlaisia sähköisiä asen-
nustoimenpiteitä irrota akun negatiivi-
nen kaapeli.

❒ Varmista, että akun napojen liitännät
ovat aina tiukasti kiinnittyneet.

Sähköisten ja elektronisten li-
sävarusteiden väärin suorite-
tut asennukset voivat aiheut-
taa vakavia vaurioita autoon.

Mikäli haluat auton hankinnan jälkeen
asentaa sähköisiä lisävarusteita, jotka
käyttävät auton virtaa toimintaansa
(murtohälyttimet, handsfree-järjestel-
mät jne.), käänny Fiat-huollon puoleen,
jossa sinua palvelee ammattitaitoinen
henkilökunta. Tällöin sinua opastetaan
myös laitteiden yhteensopivuudessa, si-
nulle lasketaan auton sähköinen ko-
konaiskuorma, jotta nähtäisiin sähkö-
järjestelmän kykenevyys uuteen kuor-
mitukseen tai arvioidaan mahdollisen
lisäakun tarpeellisuus.

Akut sisältävät aineita, jotka
ovat hyvin haitallisia ympäris-
tölle. Suosittelemme vaihdat-
tamaan akun Fiat-huollossa,

jossa vanhat akut hävitetään asian-
mukaisesti noudattaen lakia ja kunni-
oittaen luontoa.

Jos auto jätetään toimetto-
maksi pitkäksi ajaksi kyl-

mään, poista akku ja säilytä sitä läm-
pimässä paikassa estääksesi sen jää-
tymisen.

VAROITUS

Käytä aina asianmukaisia
suojalaseja toimiessasi akun

läheisyydessä.

VAROITUS TÄRKEÄÄ! Akku, jota pidetään alle 50
%:sti täynnä (optisessa ilmaisimessa tum-
ma väri ilman vihreää keskialuetta) kuin-
ka pitkään tahansa, vahingoittuu sulfatoi-
tumalla johtaen moottorin käynnistyste-
hon alenemiseen. 

Lisäksi tällöin akun elektrolyytti saattaa jää-
tyä helpommin (tätä saattaa tapahtua jo -
10°C lämpötilassa). Jos autoa aiotaan pi-
tää toimettomana pitkän aikaa, noudata lu-
vun ”Auton käyttö” kappaleessa ”Pitkä sei-
sonta-aika” esitettyjä ohjeita.

Mikäli haluat auton hankinnan jälkeen asen-
taa sähköisiä lisävarusteita, jotka käyttävät
auton virtaa toimintaansa (murtohälytti-
met jne.), käänny Fiat-huollon puoleen, jos-
sa sinua palvelee ammattitaitoinen henki-
lökunta. Tällöin sinua opastetaan myös lait-
teiden yhteensopivuudessa, sinulle laske-
taan auton sähköinen kokonaiskuorma,
jotta nähtäisiin sähköjärjestelmän kykene-
vyys uuteen kuormitukseen tai arvioidaan
mahdollisen lisäakun tarpeellisuus. 

Itse asiassa monet näistä sähkölaitteista ku-
luttavat virtaa, vaikka auton virta olisi pois
päältä, jolloin ajan mittaan auton akku saat-
taa tyhjentyä.

Näiden järjestelmien (tehdas- tai tarvike-
asenteisten) kokonaiskulutuksen on olta-
va alle 0,6 mA x Ah (akussa), kuten seu-
raavassa taulukossa on esitetty:

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

❒ Vältä mahdollisuuksien mukaan rajuja
jarrutuksia ja kiihdytyksiä yms. Varo,
ettet osu kovaa reunakiviin, kuoppiin
tai muihin esteisiin. Renkaat saattavat
vaurioitua pitkillä ajomatkoilla epäta-
saisilla teillä.

❒ Tarkasta säännöllisesti, ettei renkaissa
ole pullistumia, niiden sivuilla viiltoja tai
etteivät ne kulu epätasaisesti. Jos näis-
tä jotain on havaittavissa, tarkastuta au-
to Fiat-huollossa.

❒ Vältä auton ylikuormittamista ajon
ajaksi: tämä saattaa aiheuttaa vakavia
vaurioita renkaisiin ja vanteisiin.

VANTEET JA RENKAAT

Tarkasta jokaisen renkaan, mukaan luki-
en vararenkaan, ilmanpaineet noin kahden
viikon välein ja ennen pitkiä ajomatkoja.
Rengaspainetarkastukset on tehtävä ren-
kaan ollessa viileänä lepoasennossa.

Katso oikeat rengaspaineet luvun ”Tekni-
set tiedot” kappaleesta ”Pyörät”.

Väärät rengaspaineet aiheuttavat renkaan
epänormaalia kulumista:

A Oikea rengaspaine: tasainen renkaan
kuluminen.

B Alhainen rengaspaine: rengas kuluu eri-
tyisesti reunoilta.

C korkea rengaspaine: rengas kuluu eri-
tyisesti keskiosasta.

Renkaat on vaihdettava, kun kulutuspintaa
on jäljellä enää 1,6 mm. Joka tapauksessa
noudata ajamassasi maassa olevia lakeja.

kuva 17 F0L0159m

Akku Suurin sallittu
kulutus

valmiustilassa

70 Ah 42 mA

90 Ah (*) 54 mA

(*) Murtohälyttimellä varustetut malliversiot
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❒ Mikäli rengas puhkeaa, pysäytä auto vä-
littömästi turvalliseen paikkaan ja vaih-
da se välttääksesi renkaan, vanteen,
jousituksen tai ohjausjärjestelmän vau-
rioitumisen.

❒ Renkaat vanhenevat, vaikka niitä ei
käytettäisi paljon. Kulutuspinnan ku-
min murtumat ovat merkkejä renkaan
vanhenemisesta. Joka tapauksessa, jos
renkaat ovat olleet autossa yli 6 vuot-
ta, ne tulee tarkastuttaa ammattihen-
kilön toimesta, jotta saataisiin selville,
voidaanko niitä enää käyttää. Muista
tarkastaa myös pieni varapyörä.

❒ Vaihda kulunut rengas aina uuteen, jot-
ta vältytään renkaan kyseenalaiselta al-
kuperältä.

❒ Renkaan vaihdon yhteydessä vaihda
myös täyttöventtiili.

❒ Vaihda etu- ja takarenkaat keskenään
10-15 tuhannen kilometrin välein siten,
että renkaan pyörimissuunta ei muu-
tu. Tällöin edistetään etu- ja takaren-
kaiden yhdenmukaista kulumista.

Muista, että pito-ominai-
suudet riippuvat myös oi-

keista rengaspaineista.

VAROITUS

Älä vaihda renkaita ristiin
siirtämällä niitä oikealta va-

semmalle tai päinvastoin.

VAROITUS

Jos rengaspaineet ovat liian
alhaiset, renkaat ylikuume-

nevat, josta voi seurata vakavia va-
hinkoja.

VAROITUS

Älä altista kevytmetallivan-
teita maalauskäsittelyille,

jotka vaativat korkeampia käyttö-
lämpötiloja kuin 150 °C. Muussa ta-
pauksessa vanteiden mekaaniset omi-
naisuudet saattavat heikentyä.

VAROITUS

KUMILETKUT

Noudata tarkasti tämän luvun kappalees-
sa ”Huolto-ohjelma” esitettyjä ohjeita, jot-
ka koskevat jarrujärjestelmän ja polttoai-
neensyötön kumiletkuja. 

Otsoni, korkeat lämpötilat ja letkujen jat-
kuva kuivana pitäminen kovettavat letku-
ja ja aiheuttavat niihin murtumia ja mah-
dollisia vuotoja. Tämän vuoksi niiden huo-
lellinen tarkkailu on välttämätöntä.

Tuulilasin pyyhkimen sulan
vaihtaminen (kuva 18)

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta tuulilasin pyyhkijän varsi A ylä-
asentoon ja aseta sulka siten, että se
muodostaa 90° kulman varren kanssa.

❒ Irrota vetämällä sulka A varresta B.

❒ Aseta uusi sulka paikoilleen ja tarkas-
ta sen oikea lukittuminen.

Takalasin pyyhkijän sulan
vaihtaminen (kuva 19)

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta suojusta A ja irrota varsi. Löy-
sää mutteria B, joka lukitsee sarana-
tapin.

❒ Aseta uusi varsi paikoilleen, suuntaa se
oikein ja kiristä mutteri.

❒ Laske suojus paikoilleen.

TUULI-/TAKA LASIN
PYYHKIJÄT

SULAT

Puhdista kumiset sulat säännöllisesti käyt-
täen erikoistuotteita; suosittelemme TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35 -pe-
sunestettä. 

Jos kumiset sulat ovat taipuneet tai kulu-
neet, ne tulee vaihtaa uusiin. Joka tapauk-
sessa ne tulee vaihdattaa kerran vuodes-
sa.

Muutaman ohjeen huomioon ottaminen
pidentää sulkien käyttöikää:

❒ Jos lämpötila laskee nollan alapuolel-
le, varmista, ettei sulat ole jäätyneet la-
sille. Tarpeen vaatiessa sulata ne käyt-
tämällä pakkasnestettä.

❒ Poista mahdollinen lumi lasilta: sulkien
suojaamisen lisäksi tämä vähentää
moottorin kuormittumista ja ylikuu-
menemista.

❒ Älä käytä pyyhkimiä, kun lasi on kui-
va.

kuva 18 F0L0203m

Ajaminen kuluneilla tuulila-
sinpyyhkimillä on turvalli-

suusriski, koska tällöin näkyvyys huo-
nolla säällä on rajoittunut.

VAROITUS

kuva 19 F0L0150m
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Takalasin pyyhkijä (kuva 21)

Takalasin pesulaitteen suuttimet voidaan
säätää samalla tavalla.

Suuttimen pidike sijaitsee takalasin yläo-
sassa.

AJOVALOJEN PESULAITTEET

Tarkasta säännöllisesti, että pesulaitteen
suuttimet ovat ehjät ja puhtaat.

Ajovalojen pesulaitteet kytkeytyvät päälle
automaattisesti, kun tuulilasin pesulaitetta
käytetään ajovalojen ollessa kytkettynä.

KORI

SUOJAUTUMINEN ILMASTON
VAIKUTUKSILTA

Korroosion merkittävimmät aiheuttajat
ovat seuraavat:

❒ Ilmaston saasteet.

❒ Suolainen ja kostea ilma (rannikkoalu-
eet tai kuumat ja kosteat ilmastot).

❒ Vuodenaikojen vaihtelu ja vaikutus ym-
päristöön.

Lisäksi ilmavirran kuljettama sekä muista
ajoneuvoista nouseva pöly, hiekka ja mu-
ta voi kuluttaa maalipintaa.

Fiat käyttää mahdollisimman tehokkaita
menetelmiä suojaamaan autosi korin kor-
roosiolta.

Näitä ovat:

❒ Maalituotteet ja maalausmenetelmät,
jotka antavat erityistä suojaa korroo-
siolta ja kulumiselta.

❒ Galvanoidun (tai esikäsitellyn) teräk-
sen käyttö, jossa on hyvä korroosion-
kestävyys.

PESULAITTEEN SUUTTIMET

Tuulilasin pyyhkijä (kuva 20)

Jos pesunestettä ei suihkua oikealla taval-
la, tarkasta ensiksi pesunestesäiliön pinnan
taso: katso ”Nestemäärien tarkastaminen”
tässä luvussa.

Sen jälkeen tarkasta, etteivät suuttimet ole
tukkeutuneet käyttämällä terävää neulaa.

Nestesuihku tulisi suunnata n 1/3 tuulila-
sin korkeudesta yläreunasta katsottuna.

kuva 20 F0L0152m kuva 21 F0L0151m

KORIN HOITOON LIITTYVIÄ
NEUVOJA

Maalipinta 

Maalipinnalla ei ole ainoastaan ulkonäköön
liittyvä käyttötarkoitus, vaan sen tarkoitus
on myös suojata alla olevaa metallia.

Mikäli maalipintaan tulee syviä naarmuja tai
viiltoja, suosittelemme suorittamaan niil-
le välittömästi riittävän suojauksen, jotta
ruosteen muodostuminen estettäisiin.
Käytä paikkaamiseen ainoastaan alkupe-
räisiä maalituotteita (ks. ”Maalikilpi” lu-
vussa ”Tekniset tiedot”). Maalipinnan nor-
maaliin ylläpitoon kuuluu auton pesemi-
nen, jonka säännöllisyys riippuu käytön ja
ympäristön olosuhteista. Esimerkiksi auto
on järkevää pestä useammin alueilla, joilla
esiintyy paljon saasteita tai tien suolausta.

Pestäksesi ajoneuvon oikein, toimi seu-
raavasti:

❒ Huuhtele kori matalapaineisella vesi-
suihkulla.

❒ Pese kori sienellä ja miedolla pesuai-
neella huuhdellen sientä usein.

❒ Huuhtele huolellisesti vedellä ja kuivaa
paineilmalla tai säämiskällä.

Jos ajoneuvo pestään automaattisessa pe-
sulassa, noudata seuraavia suosituksia:

– Irrota antenni katolta välttääksesi vau-
riot.

– Pesemiseen on käytettävä vettä, jossa on
pesuainetta.

– Huuhtele huolellisesti ylimääräiset korin
pinnalla tai piilossa olevat pesuaineen yli-
jäämät.

❒ Alustan, moottoritilan ja lokasuojien
osien suihkuttaminen suojaavalla va-
halla.

❒ Ulkoilmalle useimmin altistuvien muo-
viosien, kuten ovien alaosien, roiske-
suojien sisäosien ja erilaiset saumat on
suojattu suoja-aineella. 

❒ Avointen kotelorakenteiden käyttö es-
tää kondenssin ja kosteuden kerään-
tymisen ja ruosteen muodostumisen
niille otollisiin paikkoihin.

KORIN JA ALUSTAN TAKUU

Autossasi on takuu korin ja alkuperäisten
osien puhkiruostumisen varalta. Takuun
ehdot on esitetty Fiat-takuuvihkossa.

Kuivauksen aikana ole erityisen huolelli-
nen vähemmän näkyvien osien kanssa, ku-
ten ovikarmien sekä konepellin ja ajovalo-
jen saumojen kanssa, joihin saattaa jäädä
vettä. Autoa ei saa välittömästi viedä sul-
jettuun tilaan, vaan sen on annettava kui-
vua vapaassa tilassa, jotta ylimääräinen ve-
si haihtuisi. Älä pese autoa, jos se on jä-
tetty auringon valoon tai jos moottori on
vielä kuuma: tämä saattaa huonontaa maa-
lipinnan kiiltoa.

Jotkut automaattiset pesujär-
jestelmät, joissa on vanhat tai
huonosti hoidetut harjat, saat-
tavat vahingoittaa lakkapin-

taa helpottaen pienten naarmujen
muodostumisen erityisesti tummiin pin-
toihin. Poistaaksesi nämä naarmut, kiil-
lota maalipinta varovaisesti erityisillä
tuotteilla.
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Ikkunat

Käytä ikkunoiden puhdistukseen suunni-
teltuja tuotteita. Käytä lisäksi puhdasta
pyyhettä välttääksesi lasin naarmuuntumi-
sen tai näkyvyyden heikkenemisen.

TÄRKEÄÄ! Takalasin sisäpinta tulee pes-
tä varoen puhtaalla pyyhkeellä takalasin
lämmittimen vastusten suuntaisin liikkein.
Muuten vastuslangat saattavat vaurioitua.

Moottoritila

Talven loppupuolella moottoritila tulisi
pestä huolellisesti varoen kohdistamasta
vesisuihkua suoraan elektronisia ohjau-
syksiköitä kohti. Ota yhteys erityiseen
korjaamoon tai pesupalveluun teettääkse-
si tämän.

TÄRKEÄÄ! Auto tulisi pestä moottorin
ollessa kylmänä virta-avain OFF-asennos-
sa. Pesun jälkeen tarkista, että erilaiset
suojukset (esim. kumikuoret ja -suojukset)
eivät ole irronneet tai vahingoittuneet.

SISÄTILAT

Tarkasta ajoittain, ettei mattojen alle ole
kerääntynyt vettä (kengistä, sateenvarjoista
jne.), joka voi aiheuttaa metallin hapettu-
mista.

ISTUIMIEN SEKÄ KANGAS JA
SAMETTIVERHOUKSEN
PUHDISTAMINEN

Käytä pehmeää harjaa tai imuria pölyn
poistamiseen. Samettipintoja puhdistetta-
essa on parempi käyttää kostutettua har-
jaa.

Puhdista istuimet kostealla sienellä sekä
veden ja miedon pesuaineen seoksella.

NAHKAISTUIMIEN
PUHDISTAMINEN

Poista kuivunut lika hieman kostutetulla
säämiskällä tai kankaalla painamatta liikaa.

Irrota neste- tai rasvatahrat kuivalla, imu-
kykyisellä kankaalla hankaamatta. Pyyhi sit-
ten pehmeällä kankaalla tai säämiskällä
käyttäen mietoa saippuavettä. 

Korin muoviosat tulee pestä samalla tavalla
kuin muu auto.

Mahdollisuuksien mukaan vältä pysäköi-
mistä puiden alapuolelle, sillä monista puis-
ta vapautuva pihka saattaa tehdä maalipin-
nan mattapintaiseksi ja lisätä korroosion
riskiä.

TÄRKEÄÄ! Lintujen jätökset tulee pes-
tä mahdollisimman nopeasti pois, sillä ne
sisältävät hyvin syövyttävää happoa.

Liuottimet aiheuttavat veden
saastumista. Tämän vuoksi
auto tulee pestä alueilla, jois-
sa pesemisestä seuraava vesi

ja neste otetaan talteen ja puhdiste-
taan.

NAHKAPÄÄLLYSTEINEN
OHJAUSPYÖRÄ/VAIHDEVIPU

Nämä osat tulee puhdistaa ainoastaan mie-
dolla saippualiuoksella ja vedellä. Älä kos-
kaan käytä spriitä tai alkoholipohjaisia tuot-
teita.

Aina ennen kuin käytät mitään erityisesti
sisätiloille suunniteltua puhdistustuotetta
lue huolellisesti ohjetarra ja huomautuk-
set varmistaaksesi, että ne eivät sisällä
spriitä tai alkoholipohjaisia aineita.

Jos tuulilasin puhdistuksen aikana eritystä
lasin puhdistusainetta tippuu ohjauspyörän
tai vaihdevivun nahkapinnalle, pyyhi alue
välittömästi ja huuhtele se sitten runsaal-
la veden ja saippuan liuoksella.

TÄRKEÄÄ! Ole erityisen varovainen
kytkiessäsi ohjauspyörän lukitusta. Sen
nahkaverhoilu saattaa vaurioitua liiallises-
ta hankauksesta.

SISÄTILAN MUOVIOSAT 

Käytä asianmukaisia tuotteita, jotka on
suunniteltu suojaamaan osia.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä alkoho-
lia tai bensiiniä mittariston puhdistamiseen.

Jos tahroja jää vielä pintaan, käytä erityi-
siä puhdistustuotteita noudattaen huolel-
lisesti niiden käyttöohjeita.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä spriitä tai
alkoholipohjaisia tuotteita.

Älä koskaan käytä helposti
syttyviä tuotteita, kuten öl-

jyä tai bensiiniä sisätilojen puhdista-
miseen. Hankaamisesta aiheutuvat
elektrostaattiset purkaukset puhdis-
tuksen aikana saattavat aiheuttaa tu-
lipalon.

VAROITUS
Älä säilytä ponnekaasupul-
loja autossa: ne saattavat rä-

jähtää! Ponnekaasupulloja ei saa al-
tistaa yli 50°C lämpötiloille. Matkus-
tamossa lämpötila saattaa nousta
helposti yli tämän lukeman, kun au-
to on pysäköitynä aurinkoiseen paik-
kaan.

VAROITUS



109

TUNNISTETIEDOT ............................................................. 109

TYYPPI- JA MALLIKOODIT ............................................... 110

MOOTTORI .......................................................................... 111

POLTTOAINEENSYÖTTÖ/-SYTYTYS .......................... 112

VAIHTEISTO ......................................................................... 112

JARRUT ................................................................................... 112

JOUSITUS................................................................................ 112

OHJAUS................................................................................... 112

PYÖRÄT.................................................................................. 113

MITAT...................................................................................... 115

SUORITUSKYKY................................................................... 116

MASSAT................................................................................... 116

TILAVUUDET ........................................................................ 117

NESTEET JA VOITELUAINEET ......................................... 118

POLTTOAINEENKULUTUS .............................................. 119

CO2-PÄÄSTÖT ................................................................... 120

KAUKO-OHJAIMEN RADIOTAAJUUS:
SERTIFIKAATIT .................................................................... 121

TTEEKKNNIISSEETT  TTIIEEDDOOTT

I Moottorin tyyppi

L Korin mallikoodi

M Varaosakoodi

N Savutusindeksi (diesel-moottorit)

TUNNISTETIEDOT

Suosittelemme tutustumaan tunnistetie-
toihin. Tunnistetiedot on merkitty seu-
raaviin kilpiin:

❒ Mallikilpi

❒ Alustan merkintä

❒ Maalikilpi

❒ Moottorikilpi

MALLIKILPI (kuva 1)

Tämä kilpi sijaitsee moottoritilan etum-
maisessa poikittaistuessa ja sisältää seu-
raavia tunnistetietoja:

B Hyväksymisnumero

C Ajoneuvon tyyppikoodi

D Alustanumero

E Ajoneuvon suurin sallittu massa täysin
kuormattuna

F Ajoneuvon suurin sallittu massa täysin
kuormattuna perävaunulla

G Suurin paino etuakselilla

H Suurin paino taka-akselilla

kuva 1 F0L0415m
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ALUSTAN MERKINTÄ (kuva 2)

Tämä sijaitsee matkustamon lattiassa oi-
keanpuoleisen etuistuimen vieressä.

Se saadaan esille nostamalla erityinen ma-
tossa oleva luukku auki, jolloin päästään
käsiksi seuraaviin tietoihin:

❒ Auton malli

❒ Alustanumero

MOOTTORIKILPI

Moottorin merkintä sijaitsee sylinteriryh-
mässä ja se sisältää mallikoodin ja valmis-
tenumeron.

MAALIKILPI (kuva 3)

Tämä kilpi sijaitsee konepellin sisäpuolel-
la ja näyttää seuraavat tiedot:

A Maalin valmistaja

B Värisävyn nimi

C Fiat-värikoodi

D Korjauskoodi

kuva 2 F0L0204m kuva 3 F0L0161m

TYYPPI- JA MALLIKOODIT

Moottorikoodi Korin versiokoodi

1.8 939A4000 194AXG1A08C

2.2 194A1000 194AXA1A00C

2.2 a.t. 194A1000 194AXA1201C

1.9 Multijet 8V (DPF:llä) 939A1000 194AXB1B02C

1.9 Multijet 8V (ilman DPF:ää) 939A1000 194AXB1B02D

1.9 Multijet 8V (DPF:llä) (*) 939A1000 194BXB1BCX

1.9 Multijet 8V (ilman DPF:ää) (*) 939A1000 194BXB1BDX

1.9 Multijet 8V 115 HP (*) 939A7000 194AXE1B06B

1.9 Multijet 16V (DPF:llä) 939A2000 194AXC1B03E

1.9 Multijet 16V (ilman DPF:ää) 939A2000 194AXC1B03F

1.9 Multijet 16V a.t. (DPF:llä) 939A2000 194AXC1204B

1.9 Multijet 16V (DPF:llä) (*)
939A2000 194BXC1BCX
939A2000 194BXC12BX

1.9 Multijet 16V (ilman DPF:ää) (*) 939A2000 194BXC1BDX

1.9 Multijet 16V 135 HP (*) 939A8000 194AXF1B07C

1.9 Multijet 16V a.t. 135 HP (*) 939A8000 194AXF1209B

2.4 Multijet 20V a.t. (DPF:llä) 939A3000 194AXD1205B

(*) Tietyillä markkina-alueilla.
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MOOTTORI

1.8 2.2 2.2 a.t.

YLEISET OMINAISUUDET

Moottorikoodi

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

939A4000

Otto

4 rivissä

80,5 x 88,2

1796

10,5 : 1

103
140
6300

175
17,8
3800

BOSCH FQR 8 LEU2

Lyijytön
bensiini 95 RON
(EN228-luokitus)

194A1000

Otto

4 rivissä

86 x 94,6

2198

10,0 : 1

108
147
5800

203
20,7
4000

AC DELCO HLR8STEX

Lyijytön
bensiini 95 RON
(EN228-luokitus)

194A1000

Otto

4 rivissä

86 x 94,6

2198

10,0 : 1

108
147
5800

203
20,7
4000

AC DELCO HLR8STEX

Lyijytön
bensiini 95 RON
(EN228-luokitus)

YLEISET OMINAISUUDET

Moottorikoodi

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

Polttoaine

(*) Tietyillä markkina-alueilla.

1.9 Multijet 8V

939A1000

Diesel

4 rivissä

82 x 90,4

1910

18,0 : 1

88 (85*)
120 (115*)

4000

280
28,6
2000

Moottoriajoneuvojen
dieselpolttoaine
(EN590-luokitus)

1.9 Multijet 16V

939A2000

Diesel

4 rivissä

82 x 90,4

1910

17,5 : 1

110 (100*)
150 (135*)

4000

320
32,6
2000

Moottoriajoneuvojen
dieselpolttoaine
(EN590-luokitus)

1.9 Multijet 16V a.t.

939A2000

Diesel

4 rivissä

82 x 90,4

1910

17,5 : 1

110 (100*)
150 (135*)

4000

320
32,6
2000

Moottoriajoneuvojen
dieselpolttoaine
(EN590-luokitus)

2.4 Multijet 20V a.t.

939A3000

Diesel

5 rivissä

82 x 90,4

2387

17,0 : 1

147
200
4000

400
40,8
2000

Moottoriajoneuvojen
dieselpolttoaine
(EN590-luokitus)
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Elektronisesti ohjattu monipistesuihkutus Elektronisesti ohjattu Multijet-suoraruiskutus
”Common Rail”, 

turboahdin ja välijäähdytin

Polttoainejärjestelmän teknisten tietojen huomiotta jättäminen tai väärin suoritetut polttoainejärjestelmän kor-
jaukset tai muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa tulipalon.

VAROITUS

VAIHTEISTO

1.8 - 2.2 2.2 a.t. 1.9 Multijet 1.9 Multijet 16V a.t.
2.4 Multijet 20V a.t.

Vaihteet 

Vetotapa

5 vaihdetta
eteenpäin + Peruutus

Etuveto

5 automaattivaihdetta
eteenpäin + 

peruutusvaihde

Etuveto

6 vaihdetta
eteenpäin + Peruutus

Etuveto

6 automaattivaihdetta
eteenpäin + 

peruutusvaihde

Etuveto

POLTTOAINEENSYÖTTÖ/-SYTYTYS

1.8 - 2.2 Multijet

Polttoaineensyöttö

Jäähdytetyt levyjarrut

Jäähdytetyt levyjarrut

Seisontajarruvivulla käytettävä,
vaikuttaa takajarruihin

JOUSITUS

1.8 - 2.2 - Multijet

Edessä

Takana

McPherson -erillisjousitus

Moniakselinen erillisjousitus

Jäähdytetyt levyjarrut

Levyjarrut

Seisontajarruvivulla käytettävä,
vaikuttaa takajarruihin

OHJAUS

1.8 - 2.2 - Multijet 2.4 Multijet 20V a.t.

Tyyppi

Pienin kääntöympyrä
m

Elektrohydraulinen ohjaustehostin

11,45

Elektrohydraulinen ohjaustehostin

11,80

JARRUT

1.8 - 2.2 - 1.9 Multijet 8V 2.4 Multijet 20V a.t.
1.9 Multijet 16V

Käyttöjarrut:
– edessä

– takana

Seisontajarru

TÄRKEÄÄ! Vettä, jäätä tai tiesuolaa saattaa kerääntyä jarrulevyihin aiheuttaen jarruvoiman heikentymisen ensimmäisessä jarrutuk-
sessa.
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PIENI VARAPYÖRÄ

Puristusvalettu teräslevyvanne. Sisären-
kaaton (Tubeless) rengas.

PYÖRÄNKULMAT

Varmistaaksesi ajoneuvon oikean käyttäy-
tymisen ja ajovakauden, ota yhteys Fiat-
huoltoverkostoon.

RENGASMERKINTÖJEN
LUKEMINEN (kuva 4)

Esimerkki: 205/55 R 16 91 V

205 = Nimellisleveys, mm (S) (ulko- ja
sivukyljen välinen etäisyys).

55 = Korkeus/leveyssuhde, % (H/S).

R = Renkaan tyyppi: vyörengas (Ra-
dial).

16 = Vanteen halkaisija, tuumaa (Ø).

91 = Kantavuusluokitukset (suurin
sallittu kantavuus)

V = Renkaan nopeusluokitus.

PYÖRÄT

VANTEET JA RENKAAT

Puristusvaletut teräslevy- tai kevytmetalli-
vanteet. Sisärenkaattomat vyörenkaat.
Kaikki tyyppihyväksytyt renkaat on luet-
teloitu varusteluettelossa (Log Book).

TÄRKEÄÄ! Mikäli varusteluettelon (Log
Book) ja tämän ohjekirjan tietojen välillä
on eroavaisuuksia, niin tällöin varustelu-
ettelossa on oikeat tiedot.

Turvallisuussyistä kaikkien auton renkai-
den on oltava saman merkkisiä, tyyppisiä
ja määrättyä kokoa.

TÄRKEÄÄ! Älä käytä sisärenkaita sisä-
renkaattomissa (Tubeless) renkaissa.

kuva 4 F0L0162m

Nopeusluokat (suurin sallittu
nopeus)

Q =  160 km/h asti.

R =  170 km/h asti.

S =  180 km/h asti.

T = 190 km/h asti.

U =  200 km/h asti.

H =  210 km/h asti.

V =  240 km/h asti.

W =  270 km/h asti.

Y =  300 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

Esimerkki: 6 1/2 J x 16 H2 ET41

6 1/2 = vanteen leveys, tuumaa (1).

J = vanteen olaketyyppi (2).

16 = vanteen nimellisläpimitta, tuu-
maa (vastaa renkaan läpimittaa)
(3 = Ø)

H2 = Tubeless-rengasta (sisärenkaa-
ton) vanteella pitävän kehäkuvi-
on muoto ja määrä.

ET 41 = Vanteen kallistuskulma (camber)
(etäisyys vanteen tuentatason ja
keskilinjan välillä).

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
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VERSIO VANTEET (*) RENKAAT Pieni varapyörä
Vakiorenkaat Talvirenkaat Vanne Rengas

1.8 6.5J x 16” - ET 36/41 205/55 R16 91V 205/55 R16 91 H (M+S)
6.5J x 16” - ET 36/41 215/55 R16 93W 215/55 R16 93 H (M+S) 4J 16 - 41 115/70 R16 92M
7J x 17” - ET 36/41 215/50 R17 91W 215/50 R17 91 H (M+S)

2.2-2.2 a.t. 6.5J x 16” - ET 36/41 205/55 R16 91V 205/55 R16 91 H (M+S)
6.5J x 16” - ET 36/41 215/55 R16 93W 215/55 R16 93 H (M+S)
7J x 17” - ET 36/41 215/50 R17 91W 215/50 R17 91 H (M+S) 4J 16 - 41 115/70 R16 92M

7.5J x 18” - ET 36/41 225/45 R18 95W (Ô) 225/45 R18 95 H (M+S)

1.9 Multijet 8V 6.5J x 16” - ET 36/41 205/55 R16 91V 205/55 R16 91 H (M+S)
1.9 Multijet 16V 6.5J x 16” - ET 36/41 215/55 R16 93W 215/55 R16 93 H (M+S)
1.9 Multijet 16V a.t. 7J x 17” - ET 36/41 215/50 R17 91W 215/50 R17 91 H (M+S) 4J 16 - 41 115/70 R16 92M

7.5J x 18” - ET 36/41 225/45 R18 95W (Ô) 225/45 R18 95 H (M+S)

2.4 Multijet 20V a.t. 7J x 17” - ET 36/41 215/50 R17 95W 215/50 R17 91 H (M+S) 4J 16 - 41 115/70 R16 92M7.5J x 18” - ET 36/41 225/45 R18 95W (Ô) 225/45 R18 95 H (M+S)

(Ô) Renkaat, joita ei voida varustaa lumiketjuilla

(*) ET 41 vanteet saatavilla lisävarustemallistossa.

Huom: ajoneuvon kaikkien vanteiden ET on oltava sama.

RENGASPAINEET KYLMINÄ (bar)

Bensiinimallit

VAKIORENKAAT Pieni 
Koko Keskikuorma Täysi kuorma varapyörä

Edessä Takana Edessä Takana

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

1.8 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2

215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,6

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7

215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
2.2

215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6
4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,7 2,6

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
2.2 a.t.

215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,5
4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5

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.

Jos autolla ajetaan korkeammalla nopeudella kuin 160 km/h, täytä renkaat täydellä kuormalla ohjeistettuihin ar-
voihin.
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Multijet-mallit

VAKIORENKAAT Pieni 
Koko Keskikuorma Täysi kuorma varapyörä

Edessä Takana Edessä Takana

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
1.9 Multijet 8V

215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,5
4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7

215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
1.9 Multijet 16V

215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6
4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5

205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

1.9 Multijet 16V 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
a.t. 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6

4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5

2.4 Multijet 20V 215/50 R17 95W 2,6 2,5 2,9 2,7
4,2a.t. 225/45 R18 95W 2,6 2,5 2,8 2,6

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.

Jos autolla ajetaan korkeammalla nopeudella kuin 160 km/h, täytä renkaat täydellä kuormalla ohjeistettuihin ar-
voihin.

MITAT

Mitat ilmoitetaan millimetreinä vakioren-
kailla varustettuihin ajoneuvoihin.

Korkeus ajoneuvon ollessa kuormitta-
mattomana.

Tavaratilan tilavuus

Tavaratilan nimellistilavuus
(V.D.A. standardit)
500 dm3

Tavaratilan tilavuus laajennettuna
(istuimien selkänojat kaadettuina)
893 dm3

Versio A B C D E F G H

1.8 - 2.2 - 2.2 c.a.
1.9 Multijet 8V 4783 1046 2700 1037 1603 (*) 1524 (▼) 1775 1505 (▼)
1.9 Multijet 16V

2.4 Multijet 20V c.a.

(*) Kattotelineillä 1623. Raideväli voi vaihdella vanne-/rengaskoosta riippuen.

(▼) Tasamaalla 3:lla matkustajalla.

A

CB D

E

F

G

H

kuva 5 F0L0536m
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SUORITUSKYKY

Auton huippunopeus sisäänajokauden jälkeen (km/h).

BENSIINIMALLIT

1.8 2.2 2.2 a.t.

206 210 205

MULTIJET-MALLIT

1.9 Multijet 8V 1.9 Multijet 16V 1.9 Multijet 16V a.t. 2.4 Multijet 20V a.t.

195 210 205 (200*) 216

(*) Tietyillä markkina-alueilla.

1.8

1430

520

1100
1030
1950

1500
700

80

70

2.2

1510

520

1100
1030
2030

1500
700

80

70

2.2 a.t.

1530

520

1100
1030
2050

1500
700

80

70

MASSAT

Massat (kg) 

Omapaino (polttoainesäiliö ja kaikki neste-
säiliöt 90%:sti täynnä, 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):

(*) Jos lisävarusteita on asennettu (aurinkokatto, hinauskoukku jne.), kuormittamaton massa kasvaa, mutta kantavuus vähenee.

(**) Kuormia ei saa ylittää. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan ja/tai katon kuormien järjestelyistä siten, että sallittuja kuormia ei yli-
tetä.

(***) Fiat Lineaccessori -lisävarustemalliston kattotelineen suurin kuorma: 50 kg.
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1.9 Multijet 8V

1520

520

1150
1030
2040

1500
700

80

70

1.9 Multijet 16V

1530

520

1150
1030
2050

1500
700

80

70

1.9 Multijet 16V a.t.

1540

520

1150
1030
2060

1500
700

80

70

2.4 Multijet 20V a.t.

1650

520

1200
1030
2170

1500
700

80

70

TILAVUUDET

Polttoainesäiliö:
josta varalla:

Moottorin jäähdytysjärjestelmä
– ilmastointijärjestelmällä: 

Moottorin öljypohja ja suodatin:

Mekaaninen vaihteisto ja
tasauspyörästö:

Hydraulinen jarrujärjestelmä
ABS:llä:

Elektrohydraulinen
ohjaustehostin:

Tuulilasin/takalasin/ajovalojen
pesunestesäiliö: (*)

(*) Suluissa olevat arvot viittaavat malliversioihin, joissa on varusteena ajovalojen pesulaitteet.

(▲) Erityisen vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa suosittelemme käyttämään 60% PARAFLU UP -pakkasnesteen ja 40% veden seosta.

1.8
litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,4 –

4,5 –

1,6 1,3

– 0,750

0,7 0,59

3 (5) –

2.2
litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,4 –

5 –

1,8 1,5

– 0,750

0,9 0,75

3 (5) –

2.2 a.t.
litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,4 –

5 –

– –

– 0,750

0,9 0,75

3 (5) –

Suositellut tuotteet ja 
alkuperäisnesteet

Lyijytön bensiini, jonka oktaaniluku
on vähintään 95 (R.O.N.)
(EN228-luokitus)

Seos: 50% puhdasta vettä ja 50%
PARAFLU UP-nestettä (▲)

SELENIA K P.E. 

TUTELA CAR TECHNYX
TUTELA CAR MATRIX

TUTELA TOP 4

Ota yhteys Fiat-huoltoon

TUTELA PROFESSIONAL
SC 35

Massat (kg) 

Omapaino (polttoainesäiliö ja kaikkineste-
säiliöt 90%:sti täynnä, 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):

(*) Jos lisävarusteita on asennettu (aurinkokatto, hinauskoukku jne.), kuormittamaton massa kasvaa, mutta kantavuus vähenee.

(**) Kuormia ei saa ylittää. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan ja/tai katon kuormien järjestelyistä siten, että sallittuja kuormia ei yli-
tetä.

(***) Fiat Lineaccessori -lisävarustemalliston kattotelineen suurin kuorma: 50 kg.
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Suositellut tuotteet ja
alkuperäisnesteet

Moottoriajoneuvoille tarkoitettu
dieselpolttoaine (EN590-luokitus)

Seos: 50% puhdasta vettä ja 50%
PARAFLU UP-nestettä

SELENIA WR

TUTELA CAR TECHNYX
TUTELA CAR MATRIX

TUTELA TOP 4

Ota yhteys Fiat-huoltoon

TUTELA PROFESSIONAL
SC 35

1.9 Multijet
8V

litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,7 –

4,5 –

1,9 1,6

– 0,750

0,7 0,59

3 (5) –

1.9 Multijet 
16V

litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,7 –

4,5 –

1,9 1,6

– 0,750

0,7 0,59

3 (5) –

1.9 Multijet 
16V a.t.

litraa kg

62 –
7 - 9 –

7,7 –

4,5 –

– –

– 0,750

0,7 0,59

3 (5) –

2.4 Multijet
20V a.t.

litraa kg

62 –
7 - 9 –

8,4 –

5,4 –

– –

– 0,750

0,7 0,59

3 (5) –

Dieselmallit: hätätilanteessa, jossa alkuperäistuotetta ei ole saatavilla, voidaan käyttää voiteluaineita, joiden ominaisuudet täyttävät vä-
hintään ACEA B4 -luokituksen. Tällöin ei taata moottorin parasta mahdollista suorituskykyä, ja suosittelemmekin vaihdattamaan öl-
jyn alkuperäisellä voiteluaineella mahdollisimman pian Fiat-huoltoverkostossa.

Tuotteet, joiden ominaisuudet ovat huonompia kuin ACEA C3 ja ACEA B4 -luokitukset määrittävät, voivat aiheuttaa moottorille
vahinkoja, joita takuu ei kata.

Jos autoa käytetään erityisen ankarissa ilmastollisissa olosuhteissa, kysy Fiat-verkostolta neuvoa oikean Selenia-tuotteen löytämi-
seksi.

Bensiini-
moottorien öljyt

Diesel-
moottorien öljyt

Huolto-ohjel-
man mukaisesti

Huolto-ohjel-
man mukaisesti

SELENIA K P.E.
Sopimuksen mukainen tek-
ninen suositus N°
F603.C07

SELENIA WR
Sopimuksen mukainen tek-
ninen suositus N°
F515.D06

Synteettispohjaiset öljyt, luokka SAE 5W-40 ACEA C3.
FIAT 9.55535-S2 hyväksyntä

Synteettispohjaiset öljyt, luokka SAE 5W-40
FIAT 9.55535- N2 hyväksyntä.

NESTEET JA VOITELUAINEET

SUOSITELLUT TUOTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET

Käyttökohde Nesteen tai voiteluaineen ominaisuudet Alkuperäisnesteet Vaihtovälit
auton oikeaan toimintaan ja -voiteluaineet

Polttoainesäiliö:
josta varalla:

Moottorin
jäähdytysjärjestelmä
– ilmastointijärjestelmällä:

Öljypohja ja suodatin:

Mekaaninen vaihteisto ja
tasauspyörästö:

Hydraulinen jarrujärjestelmä
ABS:llä:

Elektrohydraulinen
ohjaustehostin:

Tuulilasin/takalasin/ajovalojen
pesunestesäiliö: (*)

(*) Suluissa olevat arvot viittaavat malliversioihin, joissa on varusteena ajovalojen pesulaitteet.

(▲) Erityisen vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa suosittelemme käyttämään 60% PARAFLU UP -pakkasnesteen ja 40% veden seosta.
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Jäähdytysneste

TUTELA CAR 
TECHNYX

TUTELA CAR
MATRYX

TUTELA  
STAR 700

TUTELA ALL STAR

TUTELA TOP 4

PARAFLU UP (●)

TUTELA 
DIESEL ART

TUTELA 
PROFESSIONAL
SC 35

Tuulilasin/takala -
sin/ajovalojen
pesuneste

Jarruneste

Dieselmootto-
reiden lisäaine

Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 75W-85, joka täyttää API GL-4
PLUS, FIAT 9.55550 -määräykset.

Synteettispohjainen öljy, luokka SAE 75W-85,
joka täyttää API GL-4 -määräykset.

Erityinen rasva CV-niveliin, jolla on alhainen kitkakerroin.
N.L.G.I. 0-1 -koostumus.

Molybdenisulfidi-pohjainen rasva korkeille lämpötiloille.
N.L.G.I. 1-2 -koostumus.

Synteettinen neste FMVSS n° 116 DOT 4,
ISO 4925 SAE J1704, CUNA NC 956-01

Punaista, suoja-aineita sisältävää monoetyleeniglykoli-pohjaista
orgaanista pakkasnestettä, joka täyttää CUNA NC 956-16 ja
ASTM D 3306 määräykset.

Suojaava lisäaine dieselmoottoreille

Alkoholin ja pinta-aktiivisten aineiden seos CUNA NC 956-11

Mekaaninen vaihteisto ja ta-
sauspyörästö

Mekaaninen vaihteisto ja ta-
sauspyörästö 

Tasauspyörästön puoleiset
CV-nivelet 

Pyörän puoleiset CV-nivelet 

Jarru- ja kytkinjärjestelmä

Jäähdytysnesteen seossuhteet:
50% vettä ja 50% PARAF-
LU UP -nestettä (❑) 

Sekoitetaan dieselpolttoainee-
seen (25cm3 10 litraa kohti)

Käytetään veteen sekoitettu-
na tai laimentamattomana

❒ Maantieajo: toistuvia kiihdytyksiä kai-
killa vaihteilla simuloimaan autoa maan-
tiellä. Nopeudet vaihtelevat välillä 0-
120 km/h.

❒ Yhdistetty: testissä kaupunkiajoa pai-
notettu 37%:lla ja maantieajoa 63%:lla.

POLTTOAINEEN -
KULUTUS

Alla esitetyt polttoaineenkulutuksen arvot
pohjautuvat EU-direktiivien mukaisiin luo-
kiteltuihin testituloksiin. 

Testi koostuu seuraavista menetelmistä:

❒ Kaupunkiajo: kylmäkäynnistyksen jäl-
keen suoritetaan testiajo, joka simu-
loi kaupunkiajoa.

TÄRKEÄÄ! Tietyyppi, liikennetilanteet,
ilmasto-olosuhteet, ajotyyli, auton yleis-
kunto, varusteet, kuorma, ilmastointilaite,
kattotelineet sekä ilmanvastukseen vai-
kuttavat tekijät saattavat muuttaa poltto-
aineenkulutuksen lukemat erilaiseksi kuin
ilmoitetut.

Voimansiirron
voiteluaineet ja
rasvat

Käyttö Nesteen tai voiteluaineen ominaisuudet Alkuperäisnesteet Käyttökohteet
auton oikeaan toimintaan ja -voiteluaineet

(●) TÄRKEÄÄ! Älä täytä tai sekoita nesteellä, jonka ominaisuudet eroavat auton alkuperäisnesteestä.
(❑) Erityisen vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa suosittelemme käyttämään 60% PARAFLU UP -pakkasnesteen ja 40% veden seosta.
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Polttoaineenkulutus Direktiivin 1999/100/EY mukaan (litraa / 100 km)

Bensiinimallit

1.8 2.2 2.2 a.t.

Kaupunki 9,8 11,4 12,5

Maantie 6,0 6,7 7,6

Yhdistetty 7,4 8,4 9,4

Multijet-mallit

1.9 Multijet 8V 1.9 Multijet 16V 1.9 Multijet 16V a.t. 2.4 Multijet 20V a.t.

Kaupunki 7,9 8,1 9,3 10,3

Maantie 5,0 4,9 5,8 5,4

Yhdistetty 6,1 6,1 7,1 7,2

Multijet-mallit

1.9 Multijet 8V 1.9 Multijet 16V 1.9 Multijet 16V a.t. 2.4 Multijet 20V a.t.

160 160 187 191

CO2 -PÄÄSTÖT

Seuraavissa taulukoissa esitetyt CO2,-päästöjen arvot perustuvat yhdistetyn kulutuksen testeihin.

CO2-päästöt Direktiivin 1999/100/EY mukaan (g/km)

Bensiinimallit

1.8 2.2 2.2 a.t.

175 199 222



121

Sertifikaattinumero

T194 NTR194

Euroopan Unioni ja
EU-direktiivejä
noudattavat maat

Marokko

Etelä-Afrikka

KAUKO-OHJAIMEN RADIOTAAJUUS: Sertifikaatit

AGREE PAR L’ANRT MAROC 
MR 2061 ANRT 2005 le 03/06/2005

Désignation : Emetteur
Marque / type : TRW /  T194

Constructeur / Pays : TRW Automotive Italia SPA / Italy

AGREE PAR L’ANRT MAROC 
MR 2062 ANRT 2005 le 03/06/2005
Désignation : Emetteur / recepteur
Marque / type : TRW /  NTR194

Constructeur / Pays : TRW Automotive Italia SPA / Italy

TA-2005/817
HYVÄKSYTTY

TA-2005/816
HYVÄKSYTTY
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– käyttö ............................................... 36
– lampun vaihtaminen ...................... 89
– sumuvalojen varoitusvalo............. 78

Etuturvatyynyt ...................................... 60
– etumatkustajan sivuturvatyyny.... 62
– kuljettajan polviturvatyyny........... 61
– kuljettajan sivuturvatyyny............. 60
– matkustajan puolen etu- ja sivu-

turvatyynyjen poiskytkeminen ... 62
– matkustajan puolen etu- ja sivu-

turvatyynyjen poiskytkennän
varoitusvalo ................................... 75

– yleiset varoitukset ......................... 63

Fiat CODE-järjestelmä...................... 5
– ajoneuvon turvajärjestelmän

toimintahäiriön varoitusvalo ....... 77
– elektronisen avaimen tunnistus-

häiriön varoitusvalo....................... 77
Fix & Go
(renkaan pikakorjaussarja) ................ 84

Hansikaslokero ................................... 38
– kattovalon lampun vaihtaminen.. 90

Hansikaslokeron valo.......................... 91
Hehkutulpat

– hehkutulpan lämmityksen häiriön
varoitusvalo .................................... 76

– hehkutulpan lämmityksen
varoitusvalo .................................... 76

Huippunopeus ...................................... 116
Huolto ja ylläpito

– auton vaativa käyttö...................... 99
– määräaikaishuolto.......................... 98
– säännölliset tarkastukset .............. 99

Häikäisysuoja......................................... 39
Häikäisysuojan valot ............................ 91
Hälytin .................................................... 7

– murtohälyttimen häiriön
varoitusvalo .................................... 77

– murtoyrityksen varoitusvalo ....... 77
Hätäjarrutehostin ............................... 48
Hätävilkut .............................................. 36

Ikkunat (puhdistaminen) .................... 108
Ikkunoiden peseminen........................ 33
Ilmansuodatin (vaihtaminen).............. 104
Ilmastointijärjestelmä,
automaattinen....................................... 26
Ilmastointijärjestelmä,
käsisäätöinen......................................... 25
Isofix -lastenistuin ................................ 60

– asennusvalmius ............................... 60
– käyttöpaikat .................................... 60

Istuimet
– kaataminen pöydäksi ..................... 20
– käsin säädettävä edessä ............... 20
– puhdistaminen ................................ 108
– sähköisesti säädettävä edessä .... 21
– takana .............................................. 21

Jarruneste
– alhaisen jarrunesteen varoitusvalo
74
– määrän tarkastaminen .................. 103

Jarrut

– jarrupalojen kuluneisuuden
varoitusvalo .................................... 79

– mäkipidättimen toimintahäiriön
varoitusvalo .................................... 78

– nesteen taso ................................... 103
– ominaisuudet .................................. 112

Jousitus (ominaisuudet) ...................... 112

Katto-/suksiteline................................ 47
Kattovalot..............................................

– edessä............................................... 36
– etukattovalon lampun

vaihtaminen..................................... 90
– hansikaslokeron lampun

vaihtaminen..................................... 91
– häikäisysuojan lampun

vaihtaminen..................................... 91
– keskivalo .......................................... 36
– ovi-/kynnysvalon lampun

vaihtaminen..................................... 91
– sisävalot ........................................... 36
– takana .............................................. 36
– takasivukattovalon lampun

vaihtaminen..................................... 92
– tavaratilan lampun vaihtaminen... 91

Kauko-ohjaimen radiotaajuus:
sertifikaatit............................................. 121
Kaukovalot

– kaukovalojen varoitusvalo............ 79
– käyttö ............................................... 31
– lampun vaihtaminen ...................... 88
– väläyttäminen.................................. 32

Kierroslukumittari ............................... 10
Kilvet

– maalikilpi .......................................... 110
– tunnistetiedot ................................. 109

Kojelauta................................................ 3
Kojelauta ja hallintalaitteet................. 2
Kolikkopidike........................................ 39
Konepelti ............................................... 46
Kori

– huolto ja ylläpito ............................ 107
– mallikoodit ...................................... 110

Kulutus
– moottoriöljy ................................... 102
– polttoaine ........................................ 119

Kumiletkut (varoitukset) .................... 106
Kuorma (kiinnittäminen) .................... 45
Käynnistäminen ja ajaminen............... 65

Lampun vaihtaminen .......................... 86
Lamput (vaihtaminen)

– lampputyypit ................................... 86
– sisälampun vaihtaminen ................ 90
– ulkovalolampun vaihtaminen ....... 88
– yleisiä tietoja ................................... 86

Lapsilukko.............................................. 41
Lasipidike ............................................... 39
Lasten turvaistuimen sijoittaminen... 59
Lasten turvallisuus ............................... 57
Lisäjarruvalo.......................................... 90
Lisälämmitin .......................................... 31
Lisävarusteiden hankinta .................... 51
Lumiketjut ............................................. 73
Lähivalot

– ajovalojen sammutusviive............. 32

ABS ...................................................... 48
– ABS-järjestelmän toimintahäiriön

varoitusvalo .................................... 75
Ajoneuvon hinaaminen ....................... 97
Ajoneuvon nostaminen....................... 96
Ajoneuvon pitkä seisonta-aika .......... 73
Ajoneuvon tankkaaminen................... 53
Ajotietokone......................................... 18
Ajovalojen pesijä

– käyttö ............................................... 33
– nesteen taso ................................... 103

Ajovalojen sammutusviive.................. 32
Ajovalojen valotunnistin
(hämärätunnistin) ................................. 32
Ajovalot.................................................. 47

– ajovalojen suuntauslaite................ 47
– ajovalojen säätäminen ................... 47
– valokeilan suuntaus........................ 47

Akku
– akun alhaisen varaustilan

varoitusvalo..................................... 75
– akun lataaminen ............................. 96
– akun vaihtaminen ........................... 104
– hyödyllisiä neuvoja akun

käyttöiän parantamiseksi .............. 105
– käynnistäminen apuakulla............. 80
– varaustilan tarkastaminen............. 104

Alustan merkintä.................................. 110
Antenni ................................................. 51
ASR ......................................................... 49
ASR-järjestelmä.................................... 49
Aurinkokatto ........................................ 40
Avaimet.................................................. 5

– avain kauko-ohjaimella.................. 6
– metallinen avainosa ....................... 7

CO2-päästöt ........................................ 120
CODE-kortti ........................................ 5

Dieselhiukkassuodatin ...................... 54
Dieselsuodatin

– vettä dieselsuodattimessa ............ 104
– vettä dieselsuodattimessa

-varoitusvalo ................................... 77

EBD-järjestelmä
– EBD-järjestelmän toimintahäiriön

varoitusvalo .................................... 75
EOBD-järjestelmä................................ 50
Esikiristimet........................................... 56

– kiristysvoimanrajoittimet ............. 56
– varoitukset ...................................... 56

ESP-järjestelmä ..................................... 49
– ESP-järjestelmän toimintahäiriön

varoitusvalo .................................... 78
Etukattovalot ........................................

– käyttö ............................................... 36
– lampun vaihtaminen ...................... 90

Etuosan käsinoja jäähdytetyllä
säilytystilalla........................................... 38
Etupään ajovaloumpiot

– lampun vaihtaminen ...................... 86
Etusumuvalot

HHAAKKEEMMIISSTTOO
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Ongelmatilanteessa.............................. 80
Ovet........................................................ 41

– avaaminen hätätilanteessa ............ 7
– avonaisen oven varoitusvalo ....... 76
– keskuslukitus................................... 41
– lapsilukko......................................... 41
– sulkeminen hätätilanteessa .......... 7

Ovi-/kynnysvalo.................................... 91

Peruutusvalo........................................ 89
Perävaunun vetäminen........................ 71

– asennuskaavio................................. 72
– varoitukset ...................................... 71
– vetokoukun asentaminen............. 71

Pitkä ajoneuvon seisonta-aika ........... 73
Polttoaine

– alhaisen polttoaineen varoitus-
valo .................................................. 76

– hätäkatkaisintoiminto .................. 37
– kulutus ............................................. 119
– määrän mittari ................................ 11
– polttoaineen säästäminen ........... 70

Polttoaine vähissä
– alhaisen polttoaineen varoitus-

valo .................................................. 76
Polttoaineen – ja virransyötön hätä-
katkaisimet ........................................... 37
Polttoaineen säästäminen................... 70
Polttoaineensyöttö

– EOBD-järjestelmän toiminta-
häiriön varoitusvalo....................... 76

– polttoainejärjestelmän toiminta-
häiriön varoitusvalo....................... 76

Polttoaineluukku .................................. 53
Polttoainemittari .................................. 11
Polttoainesäiliön korkki ...................... 53
Pysäköinti............................................... 67

– seisontajarru ................................... 67
Pysäköintitutka ..................................... 52
Pyörän vaihtaminen ............................. 81
Pyöränkulmat........................................ 113
Pyörät

– Fix & Go 
renkaan pikakorjaussarja) ........... 84

– vaihtaminen..................................... 81
– varapyörä (ominaisuudet) ............ 114

Pääntuet
– edessä............................................... 21
– takana .............................................. 21

Pöytä (istuin)......................................... 20

Radio ..................................................... 51
– antenni ............................................ 51
– audiojärjestelmä ............................ 51
– Hi-Fi-järjestelmä ........................... 51

Radiolähettimet ja matkapuhelimet.. 52
Raitisilmansuodatin (vaihtaminen) .... 104
Rekisterikilven valot

– lampun vaihtaminen ...................... 90
Rengaspaineet....................................... 114
Renkaat

– pyörän vaihtaminen....................... 81
– rengasmerkintöjen lukeminen..... 113
– talvella .............................................. 72
– vakiona ............................................ 114

Sadetunnistin ....................................... 33
Savukkeensytytin.................................. 39
Savukkeensytytinsarja ......................... 39
Seisontajarru ......................................... 67

– seisontajarrun kytkennän
varoitusvalo .................................... 74

Seisontavalot
– etulampun vaihtaminen................. 88
– käyttö ............................................... 31
– seisontavalojen varoitusvalo........ 78
– takalampun vaihtaminen............... 89

Sisätilan varusteet ................................ 38
Sisätilat

– huolto ja ylläpito ............................ 108
Sivuturvatyynyt ..................................... 62

– etu- ja takasivuturvatyynyjen
poiskytkeminen ...........................62-63

– etu- ja takasivuturvatyynyt ......... 62
– ikkunaturvatyynyt .......................... 62
– takasivuturvatyynyn poiskytken-

nän varoitusvalo ........................... 79
– yleiset varoitukset ......................... 63

Sulakkeet
– sulaketaulukko................................ 94
– sulakkeen vaihtaminen.................. 92

Sumuvalot
– suuntaus........................................... 48

Suorituskyky.......................................... 116
Suuntavilkut

– etulampun vaihtaminen................. 88
– kaistanvaihtotoiminto ................... 32
– käyttö ............................................... 32
– kääntyvät sumuvalot...................... 32
– oikean suuntavilkun varoitusvalo 78
– sivulampun vaihtaminen................ 89
– takalampun vaihtaminen............... 89
– vasemman suuntavilkun varoitus-

valo ................................................... 78
Sytytystulpat (tyypit) ........................... 111
Sähköiset ikkunannostimet

– näppäimet........................................ 42
Sähköpistoke......................................... 39
Säilytyslaatikko...................................... 39
Säädettävä monitoiminäyttö ............. 13

– asetusvalikko ................................. 13
– käyttönäppäimet ............................ 13
– näytön toiminnot ........................... 14
– vakionäyttö ..................................... 13

T.P.M.S.-järjestelmä
(rengaspaineiden valvonta).............. 50

Takakattovalot
– käyttö ............................................... 36
– lampun vaihtaminen ...................... 92

Takalasin lämmitin ............................... 31
Takalasin pyyhkijä

– käyttö ............................................... 34
– sulka.................................................. 106
– suuttimet ......................................... 107

Takalasin pyyhkijä/pesulaite
– käyttö ............................................... 34
– nesteen taso ................................... 103

Takaluukku ............................................ 43
– avaaminen hätätilanteessa ............ 43

Takamatkustamon aurinkoverhot .... 40
Takaosan käsinoja ................................ 38

– käyttö ............................................... 31
– lampun vaihtaminen ...................... 86
– lähivalojen varoitusvalo ................ 78

Lämmitys ja ilmastointi ....................... 24
Lämmitys-/ilmastointilaite................... 24

Maalipinta (huolto ja ylläpito) .......... 107
Massat..................................................... 116
Mitat ....................................................... 115
Mittaristo............................................... 3
Mittarit ................................................... 10
Monitoiminäyttö ................................. 11

– asetusvalikko ................................. 12
– käyttönäppäimet ............................ 11
– näytön toiminnot ........................... 14
– vakionäyttö ..................................... 11

Moottori
– tekniset tiedot ................................ 111
– tunnistuskoodi................................ 110
– tyyppikoodi ..................................... 110

Moottorin jäähdytysneste
– liiallisen lämpötilan varoitusvalo . 75
– määrän tarkastaminen .................. 102

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari.......................................... 11
Moottorin jäähdytysnesteen taso..... 102
Moottorin käynnistäminen................. 65

– käynnistäminen apuakulla............. 80
– moottorin lämmittäminen ........... 66
– moottorin sammuttaminen ......... 66
– muut käynnistysmenetelmät........ 81
– toiminta bensiinimoottoreissa .... 65
– toiminta Multijet-moottoreissa... 66
– virtalukko ........................................ 10

Moottoritila (peseminen) ................... 108
Moottoriöljy

– huonontuneen öljyn
varoitusvalo .................................... 76

– kulutus ............................................. 102
– moottoriöljyn alhaisen määrän

varoitusvalo .................................... 79
– moottoriöljyn alhaisen paineen

varoitusvalo .................................... 76
– määrän tarkastaminen .................. 102
– ominaisuudet .................................. 118

Moottoriöljyn määrä ........................... 102
Mukipidike ............................................. 39
Mukipidikesäiliöt................................... 39
Määräykset ajoneuvon käsittelystä
sen elinkaaren päättymisen jälkeen.. 126

Nesteet ja voiteluaineet.................... 118
Nestemäärien tarkastaminen ............ 99
Nestemäärät

– määrien tarkastaminen ................. 99
Nopeusmittari ...................................... 11
Nostamisen tunnistin (suojaus)......... 8

Ohjaus (ominaisuudet) ...................... 112
Ohjauspyörän lukko............................ 10
Ohjauspyörän säätäminen.................. 22
Ohjaustehostimen neste

– määrän tarkastaminen .................. 103
Ohjaustehostimen nesteen taso ....... 103
Ohjaustehostin

– neste................................................. 103
– toimintahäiriön varoitusvalo........ 76
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– kiristysvoimanrajoittimet ............. 56
– käyttö ............................................... 55
– yleiset varoitukset ......................... 57

Turvavöiden muistutus-
järjestelmä (S.B.R)................................ 56
Tuuletussuulakkeet matkustamossa. 24
Tuulilasin ja takalasin pyyhkijöiden
sulat......................................................... 106
Tuulilasin pesulaite

– käyttö ............................................... 33
– nesteen taso ................................... 103

Tuulilasin pyyhkijät
– käyttö ............................................... 33
– sadetunnistin................................... 33
– sulat .................................................. 106
– suuttimet ......................................... 107

Tuulilasin/takalasin/ajovalojen pesuneste
– määrän tarkastaminen .................. 103

Työkalut................................................. 82

Ulkovalolampun vaihtaminen........... 88
Ulkovalot

– käyttö ............................................... 31
– ulkovalolampun toimintahäiriön

varoitusvalo .................................... 77

Vaihteisto
– automaattivaihteiston

toimintahäiriön varoitusvalo ....... 79
– automaattivaihteiston öljyn

ylikuumentumisen varoitusvalo .. 79
– elektronisen automaattivaihteis-

ton käyttäminen............................. 68

– käsivaihteiston käyttäminen......... 67
Vaihteisto

– Tekniset tiedot............................... 112
Vakionopeudensäädin ........................ 34

– vakionopeudensäätimen
(Cruise Control) varoitusvalo ... 79

Valojen väläyttäminen ......................... 32
Vanteet

– vannemerkintöjen lukeminen...... 113
Vanteet ja renkaat ............................... 105

– pyöränkulmat.................................. 113
– rengasmerkintöjen lukeminen..... 113
– rengaspaineet kylmänä.................. 114
– vannemerkintöjen lukeminen...... 113
– vanteet ja renkaat .......................... 113
– varapyörä......................................... 114

Varoitusvalot ja viestit ........................ 74
– yleiset varoitukset ......................... 74

Virtalukko.............................................. 10
Voiteluaineet......................................... 118

Yleinen varoitusvalo........................... 77
Ympäristön suojelu.............................. 53

Äänenvoimakkuudentunnistimet
(hälytin) ............................................... 8

Takapään valoumpiot
– kiinteä umpio sivulla...................... 89
– lampun vaihtaminen ...................... 89
– takaluukun valoumpio................... 89

Takasumuvalo ....................................... 37
– takasumuvalon varoitusvalo ........ 77

Tankkaaminen....................................... 53
Taustapeilit

– elektrokromaattinen sisäpeili ..... 22
– sisällä ............................................... 22
– ulkona ............................................. 22

Tavaratila ............................................... 43
– avaaminen hätätilanteessa ............ 43
– avaaminen ja sulkeminen.............. 43
– kaksitasoinen tavaratila................. 45
– kuorman kiinnittäminen ............... 45
– laajentaminen.................................. 43
– takaistuimien palauttaminen ........ 45
– tavaratilan suojapeite .................... 44

Tavaratilan valo .................................... 91
Tekniset tiedot ..................................... 109
Tuhkakuppi (edessä/takana) .............. 39
Tunnistetiedot ...................................... 109
Tunnukset.............................................. 4
Turvallisuus ........................................... 55
Turvalukitustoiminto........................... 8
Turvatyyny

– turvatyynyn häiriön varoitusvalo 74
Turvavyöt

– huolto ja ylläpito ............................ 57
– kiinnittämättömän turvavyön

varoitusvalo .................................... 75

MALLIT OIKEANPUOLEISELLA OHJAUKSELLA

KOJELAUTA

Mittareiden ja varoitusvalojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella eri malliversioissa.

1. Sivutuuletussuulake - 2. Ohjauspyörän oikea vipu: tuulilasin ja takalasin pyyhkijät, ajotietokone - 3. Mittaristo ja varoitusvalot - 4.
Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 5. Keskituuletussuulakkeet - 6. Äänentoistojärjestelmä - 7. Etumatkustajan turvatyyny - 8.
Hansikaslokero - 9. Lämmityksen/ilmanvaihdon/ilmastointilaitteen säätimet - 10. Vaihdevipu - 11. Vakionopeudensäädin - 12. Kuljet-
tajan polviturvatyyny - 13. Kuljettajan turvatyyny -14. Ohjausyksikön luukku - 15. Hallintanäppäimiä.

F0L0517m
kuva 1 
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MITTARISTO

F0L0509m

kuva 2

F0L0508m

1.8 - 1.9 Multijet 8V -mallit
monitoiminäytöllä
A Nopeusmittari
B Polttoainemittari varoitusvalolla
C Moottorin jäähdytysnesteen mittari

ja ylikuumenemisen varoitusvalo  
D Kierroslukumittari
E Monitoiminäyttö

mc Varoitusvalot Multijet-mallien
varusteena

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

1.8 - 1.9 Multijet 8V -mallit
säädettävällä monitoiminäytöllä
A Nopeusmittari
B Polttoainemittari varoitusvalolla
C Moottorin jäähdytysnesteen mittari

ja ylikuumenemisen varoitusvalo  
D Kierroslukumittari
E Säädettävä monitoiminäyttö

mc Varoitusvalot Multijet-mallien
varusteena

t Varoitusvalo varusteena automaatti-
vaihteisissa malleissa

1.8 moottorisissa malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 8000rpm asti.

1.8 moottorisissa malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 8000rpm asti.

F0L0511m

kuva 3

F0L0510m

2.2 - 1.9 Multijet 16V -mallit - 2.4
Multijet 20V monitoiminäytöllä
A Nopeusmittari
B Polttoainemittari varoitusvalolla
C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja

ylikuumenemisen varoitusvalo  
D Kierroslukumittari
E Monitoiminäyttö

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena

t Varoitusvalo varusteena automaattivaih-
teisissa malleissa

2.2 - 1.9 Multijet 16V - 2.4 Multijet 20V -
mallit säädettävällä monitoimi näy -
töllä
A Nopeusmittari
B Polttoainemittari varoitusvalolla
C Moottorin jäähdytysnesteen mittari ja

ylikuumenemisen varoitusvalo  
D Kierroslukumittari
E Säädettävä monitoiminäyttö

mc Varoitusvalot Multijet-mallien va-
rusteena

t Varoitusvalo varusteena automaattivaih-
teisissa malleissa

Multijet-malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000rpm asti.

Multijet-malleissa kierroslukumittarin asteikko ulottuu 6000rpm asti.
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MÄÄRÄYKSET AJONEUVON KÄSITTELYSTÄ SEN ELINKAAREN PÄÄTTYMISEN
JÄLKEEN

Fiat on jo vuosien ajan osallistunut maailmanlaajuiseen ympäristönsuojeluun kehittämällä jatkuvasti ympäristöystävällisempiä valmistus-
menetelmiä ja valmistamalla entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Mahdollistaakseen parhaan mahdollisen palvelun asiakkailleen sa-
malla ottaen huomioon ympäristöstandardit ja sitoutumisen Euroopan Direktiiviin 2000/53/EY, joka koskee elinkaaren päättymisen jäl-
keisiä ajoneuvoja, Fiat tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ajoneuvon* romuttamiseen ilman lisäkustannuksia, mikäli ajoneuvo on saa-
vuttanut 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 negatiivinen markkina-ar-
vo. 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 al-
kaen 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 jät-
teenkäsittelylaitoksen, joka tarjoaa ilmaisen romutusautojen vastaanoton, ota yhteys jälleenmyyjäämme, katso internetsivustomme tai
soita numeroon 00800 3428 0000.

* Henkilöautot, joissa on enimmillään 9 istuinta ja joiden suurin sallittu paino on 3500kg.

MMUUIISSTTIIIINNPPAANNOOJJAA
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Delta Motor Oy
Tekninen Palvelu

Heikkiläntie 3
00210 HELSINKI

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS Säiliön tilavuus 62 litraa Varalla: 7 - 9 litraa
Tankkaa bensiinimoottoriset autot ainoastaan lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95.
Tankkaa dieselmoottoriset autot ainoastaan moottoriajoneuvoille tarkoitetulla dieselpolttoaineella, joka noudattaa Euroopan EN590-luokitusta.

VAKIORENKAAT VARAPYÖRÄ
Versio Koko Keskikuorma Täysi kuorma

Edessä Takana Edessä Takana
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

1.8 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,6
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7
215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5

2.2 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6 4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,7 2,6
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6

2.2 a.t. 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5
1.9 Multijet 8V 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,5 4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7
215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5

1.9 Multijet 16V 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6 4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6
215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,51.9 Multijet 16V a.t.
215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6 4,2

225/45 R18 95W 2,4 2,4 2,6 2,5

2.4 Multijet 20V a.t. 215/50 R17 95W 2,6 2,5 2,9 2,7
4,2

225/45 R18 95W 2,6 2,5 2,8 2,6

RENGASPAINEET KYLMINÄ (bar)

MOOTTORIÖLJYN VAIHTO
2.2 2.2 a.t. 1.9 Multijet 8V 1.9 Multijet 16V        1.9 Multijet 16V a.t. 2.4 Multijet 20V a.t.

litraa kg litraa kg litraa kg litraa kg litraa kg litraa kg

Öljypohja ja suodatin 5 – 5 – 4,5 – 4,5 – 4,5 – 5,4 –



Tässä julkaisussa esitetyt tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi. FIAT pidättää oikeudet
tässä kirjassa esitettyjen mallien ja versioiden muutoksille milloin tahansa teknisistä ja kaupallisista syistä.

Jos sinulla on aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä, ota yhteys Fiat-jälleenmyyjääsi.

SUOMI
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