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Arvoisa asiakas,

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

Tämä ohjekirja auttaa sinua tutustumaan Fiat Fiorinosi ominaisuuksiin ja opastaa sinua käyttämään niitä parhaalla mahdollisella taval-
la. Lue ne huolellisesti läpi ennen ajoon lähtöä. Näin saat hyödyllisiä ajamiseen liittyviä neuvoja ja tärkeitä turvavaroituksia, jotta sai-
sit kaiken irti ajoneuvosi teknisistä ominaisuuksista. 

Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota erilaisiin varoituksiin ja huomautuksiin, jotka on merkitty tyypillisin tunnuksin sivun
alareunaan:

turvavaroitus

käyttö- ja huoltovaroitus

ympäristövaroitus

Ajoneuvon mukana toimitetaan myös:

❒ takuutodistus, joka sisältää takuuehdot

❒ huoltojen leimauskirja ja huolto-ohjelma

Turvallisia ja miellyttäviä ajokilometrejä!

Tämä käyttöohjekirja käsittää kaikki Fiat Fiorino -versiot.
Näin ollen moottoriin ja koriin liittyvissä asioissa sinun on tarkasteltava oman

ajoneuvosi malliversioon liittyviä tietoja.

�

LUE NÄMÄ!

K

TANKKAAMINEN

Bensiinimoottorit: tankkaa ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95 Euroopan
EN 228 -luokituksen mukaisesti.

Dieselmoottorit: tankkaa ainoastaan Euroopan EN590 -luokituksen mukaista dieselpolttoainetta. Muiden polttoai-
neiden käyttö saattaa rikkoa moottorin ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

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

Dieselmoottorit: käännä virta-avain MAR-asentoon ja odota, kunnes varoitusvalot Y ja m (ja näytön tunnus)
sammuvat. Käännä sitten virta-avain asentoon AVV ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

LUONNOSTA HUOLEHTIMINEN

Ajoneuvo on varustettu järjestelmällä, joka sallii jatkuvan päästöihin liittyvien osien valvonnan ottaakseen paremmin
huomioon ympäristölliset tekijät.

ÄLÄ PYSÄKÖI TULENARALLE PINNALLE

Normaalisti toimiessaan katalysaattorin lämpötila on hyvin korkea. Älä pysäköi ajoneuvoa ruoholle, kuivien lehtien
tai muiden helposti syttyvien materiaalien päälle: tulipalovaara.
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SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Jos ajoneuvon hankinnan jälkeen aiot lisätä sähköisiä lisävarusteita (jotka saattavat vähitellen tyhjentää akun), käänny
Fiat-huollon puoleen. Siellä lasketaan sähkön kokonaiskulutus ja tarkastetaan, että sähköjärjestelmä kestää vaaditun
lisäkuormituksen.

CODE-kortti (mikäli varusteena)

Säilytä sitä turvallisessa paikassa. Tarvitset sitä vara-avaimia tilatessasi.

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...

... tärkeää tietoa, käyttöön liittyviä oikeita ohjeita ja varoituksia sekä ajoturvallisuuteen ja ajoneuvon huoltoon
liittyviä neuvoja. Kiinnitä erityistä huomiota tunnuksiin " (turvavaroitus) # (ympäristövaroitus) ! (käyttö- ja
huoltovaroitus).
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KOJELAUTA
Mittareiden, näppäimien ja merkkivalojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella eri malliversioissa.

1. Tuuletussuulake ilman ohjaamiseen sivuikkunoille - 2. Säädettävä ja suunnattava tuuletussuulake - 3. Ohjauspyörän vasen vipu:
ulkovalojen hallinta - 4. Mittaristo ja varoitusvalot - 5. Ohjauspyörän oikea vipu: tuulilasin ja takalasin pyyhkimien hallinta, ajotieto-
kone - 6. Äänentoistojärjestelmä (mikäli varusteena) - 7. Hätävilkkujen kytkin, takalasin lämmitin, Bluetooth -järjestelmän  hallinta-
laitteet (mikäli varusteena), takaovien avaus (mikäli varusteena) - 8. Etumatkustajan turvatyyny (mikäli varusteena) - 9. Hansikaslo-
kero/säilytyslokero (mikäli varusteena) - 10. Säädettävät ja suunnattavat tuuletussuulakkeet - 11. Lämmittimen ja ilmastointilaitteen
säätimet - 12. Hansikaslokero - 13. Virtalukko - 14. Kuljettajan puolen turvatyyny - 15. Konepellin avausvipu - 16. Ohjauspaneeli:
etu- ja takasumuvalojen kytkentä sekä ajovalojen korkeussäätö

F0T0070m

kuva 1

MITTARISTO
Digitaalinäytöllä varustetut mallit

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin lämpömittari ja ylikuume-
nemisen varoitusvalo

D Kierroslukumittari

E Digitaalinäyttö

mc Varoitusvalot ovat ainoastaan die-
selversioiden varusteena

Monitoiminäytöllä varustetut
mallit

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin lämpömittari ja ylikuume-
nemisen varoitusvalo

D Kierroslukumittari 

E Monitoiminäyttö

mc Varoitusvalot ovat ainoastaan die-
selversioiden varusteena

F0T0072m

kuva 2

F0T0071m

kuva 3
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FIAT CODE -
JÄRJESTELMÄ

Ajoneuvo on varustettu elektronisella
käynnistyksenestolla, joka parantaa auton
turvallisuutta mahdollisilta anastusyrityk-
siltä. Se aktivoituu automaattisesti, kun vir-
ta-avain poistetaan virtalukosta.

Joka kerta, kun ajoneuvo käynnistetään
kääntämällä virta-avain MAR-asentoon, Fi-
at CODE -järjestelmän ohjausyksikkö lä-
hettää moottorin ohjausyksikölle koodin,
jolla käynnistyksenesto poistuu.

Jos käynnistyksen yhteydessä koodia ei
tunnisteta oikein, varoitusvalo Y syttyy
mittaristossa.

Tässä tapauksessa käännä virta-avain ta-
kaisin STOP-asentoon ja sen jälkeen uu-
delleen MAR-asentoon. Jos ongelma ei ka-
toa, kokeile vara-avainta. Jos moottori ei
käynnisty näiden toimenpiteiden jälkeen,
suorita hätäkäynnistys (ks. kappale ”On-
gelmatilanteessa”) ja ota sitten yhteys Fi-
at-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Jokaisella avaimella on oma
koodinsa, joka on tallennettava järjestel-
män ohjainlaitteeseen. Uusien avainten
käyttöönottamiseksi (korkeintaan kah-
deksan kappaletta) käänny Fiat-huollon
puoleen.

Jos varoitusvalo Y  (tai näytön
tunnus) syttyy ajon aikana

❒ Jos varoitusvalo Y (tai näytön tun-
nus) syttyy, järjestelmä suorittaa itse-
testausta (esim. jännitteen pudottua).
Kun pysäytät auton ensimmäistä ker-
taa, käännä virta-avain ensin STOP-
asentoon ja sitten MAR-asentoon. Jos
toimintahäiriöitä ei havaita, varoitus-
valo Y ei syty.

❒ Jos varoitusvalo Y (tai näytön tun-
nus) palaa jatkuvasti, toista ylläesitetty
toiminta pitäen virta-avainta STOP-
asennossa yli 30 sekunnin ajan. Jos toi-
minta ei palaudu, käänny Fiat-huollon
puoleen.

❒ Jos varoitusvalo Y (tai näytön tun-
nus) pysyy päällä, koodia ei tunnisteta.
Tässä tapauksessa käännä virta-avain
takaisin STOP-asentoon ja sen jäl-
keen uudelleen MAR-asentoon. Jos
ongelma ei katoa, kokeile vara-avain-
ta. Jos moottori ei käynnisty näiden
toimenpiteiden jälkeen, suorita hätä-
käynnistys (ks. kappale ”Ongelmati-
lanteessa”) ja ota sitten yhteys Fiat-
huoltoon.

TUNNUKSET

Joihinkin ajoneuvosi osiin tai niiden viereen
on kiinnitetty erityisiä värillisiä tarroja. Nä-
mä tarrat sisältävät tunnuksia, jotka muis-
tuttavat siitä, että kyseisiä osia käsiteltä-
essä on oltava erityisen varovaisia.

Varoitus- ja ohjetarroista on yhteenveto
konepellin alapuolella.

Avaimen sisällä olevat elek-
troniset komponentit voivat
vaurioitua, jos avaimeen koh-
distetaan voimakkaita iskuja.

AVAIMET

CODE-kortti
(saatavilla eri versioissa/markkina-
alueilla) (kuva 4)

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

A Elektronisen koodin. 

B Mekaanisen avainkoodin, jolla voidaan
tilata vara-avain Fiat-huollosta.

TÄRKEÄÄ! Varmistaaksesi avaimien si-
sällä olevien elektronisten laitteiden vir-
heettömän toiminnan, älä koskaan altista
avaimia suoralle auringonvalolle.

kuva 5 F0T00002m

AVAIN ILMAN KAUKO-
OHJAUSTA (kuva 5)

Avainosa A sopii seuraaviin lukkoihin:

❒ Virtalukko

❒ Ovien lukot

❒ Polttoainesäiliön korkki

kuva 4 F0T0001m

Jos joskus myyt ajoneuvosi,
muista luovuttaa CODE-kort-
ti ja kaikki avaimet uudelle
omistajalle.
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Combi -mallit

Näppäintä Ë käytetään etuovien ja sivu-
liukuoven avaamiseen.

Näppäintä Á käytetään kaikkien ovien lu-
kitsemiseen.

Näppäintä ∞ käytetään takaovien luki-
tuksen avaamiseen.

Cargo -mallit

Näppäintä Ë käytetään etuovien avaami-
seen.

Näppäintä Á käytetään kaikkien ovien lu-
kitsemiseen.

Näppäintä ∞ käytetään takaovien ja si-
vuliukuoven (mikäli varusteena) lukituk-
sien avaamiseen.

Kun ovi avataan, matkustamon valo syttyy
ajastetusti.

AVAIN KAUKO-OHJAUKSELLA
(mikäli varusteena) (kuva 6)

Avainosa A sopii seuraaviin lukkoihin:

❒ Virtalukko

❒ Ovien lukot

❒ Polttoainesäiliön korkki

kuva 6 F0T0026m

Näppäintä B (kuva 6) tulee
pai naa ainoastaan, kun

avain  osa pääsee liikkumaan esteet-
tömästi. Varo erityisesti painamasta
näppäintä avaimen ollessa lähellä sil-
miä, tai kappaleita, jotka saattavat
vahingoittua (esim. vaatteesi). Älä jä-
tä avainta valvomattomaan paik-
kaan, sillä joku, erityisesti lapsi, saat-
taa painaa vahingossa näppäimiä
avainta käsitellessään.

VAROITUS

Tuodaksesi avainosan esille, paina näp-
päintä B.

Asettaaksesi sen takaisin koteloon, toimi
seuraavasti:

❒ Pidä näppäin B painettuna ja liikuta
avain osaa A.

❒ Vapauta näppäin B ja käännä avainosaa
A, kunnes kuulet lukitusäänen.

Kauko-ohjaimen pariston
vaihtaminen (kuva 8)

Pariston vaihto:

❒ Paina näppäintä A ja avaa avainosa B.

❒ Kierrä ruuvi C asentoon : käyttä-
mällä pientä ruuvimeisseliä.

❒ Poista paristokotelo D ja vaihda pa-
risto E varmistaen, että paristojen na-
vat tulevat oikein päin.

❒ Aseta paristokotelo D takaisin avai-
men sisään ja lukitse se kiertämällä
ruuvi C asentoon Á.

kuva 8 F0T0028m

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

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

LISÄKAUKO-OHJAIMEN
TILAAMINEN

Järjestelmä tunnistaa jopa 8 eri kauko-oh-
jainavainta. Jos ajoneuvoon tarvitaan jos-
tain syystä uusi kauko-ohjaimella varus-
tettu avain, käänny Fiat-huollon puoleen.
Ota tällöin mukaasi CODE-kortti, rekis-
teriote ja henkilötodistus.

kuva 7 F0T0149m

Takaovien lukituksen avaaminen
matkustamosta
(mikäli varusteena)

Joissain versioissa kuvassa 7 esitettyä
näppäintä käytetään takaovien lukituksen
avaamiseen matkustamon puolelta.
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TURVALUKITUSTOIMITO
(DEAD LOCK) (mikäli varusteena)

Turvalukitustoiminto estää ovien avaami-
sen matkustamosta murtotilanteessa
(esim. ikkunan rikkoutuessa).

Se takaa parhaimman suojan mahdollisilta
murtoyrityksiltä. Suosittelemme kytke-
mään sen päälle aina, kun ajoneuvo pysä-
köidään tai jätetään ilman valvontaa.

Kun turvalukitustoiminto on
kytketty, ovia ei voida avata

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

VAROITUS

Jos kauko-ohjaimella varus-
tetun avaimen paristo on ku-

lunut loppuun, turvalukitustoiminto
voidaan kytkeä päälle ainoastaan
asettamalla avaimen avainosa mo-
lempien etuovien lukkoihin edellä esi-
tetyllä tavalla:  tällöin turvalukitus-
toiminto pysyy kytkettynä ainoastaan
takaovissa.

VAROITUS

Järjestelmän kytkeminen

Järjestelmä kytkeytyy päälle automaatti-
sesti kaikissa ovissa, kun kauko-ohjaimel-
la varustetun avaimen näppäintä Á paine-
taan kahdesti.

Järjestelmä on kytkeytynyt oikein, kun
suuntavilkut vilkkuvat kahdesti.

Järjestelmä ei ole toiminnassa, jos yksi tai
useampi ovista ei ole lukkiutunut kunnol-
la. Tämä estää kenen tahansa pääsyn ajo-
neuvoon aukinaisen oven kautta ja lukit-
see hänet matkustamoon, kun kyseinen
ovi suljetaan.  

Järjestelmän kytkeminen pois
päältä 

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

❒ Kun ovien lukitukset avataan.

❒ Kun virta-avain käännetään MAR-
asentoon.

MURTOHÄLYTIN
(mikäli varusteena)

Kaikkien edellä esitettyjen kauko-ohjain-
toimintojen lisäksi autoon saattaa olla
asennettu murtohälytin, jota hallitaan ko-
jelaudan alla ja sulakerasian vieressä ole-
van vastaanotinyksikön kautta. 

MURTOHÄLYTTIMEN
KYTKEYTYMINEN

Hälytin kytkeytyy seuraavissa tapauksis-
sa:

❒ Oven, konepellin, takaoven tai sivuliu-
kuoven (mikäli varusteena) luvaton
avaus (piirisuojaus).

❒ Virran luvaton kytkeminen (virta-avai-
men kääntäminen MAR-asentoon
avaimella, jota ei tueta järjestelmässä).

❒ Kun akku kaapeli leikataan.

❒ Kun joku liikkuu matkustamossa.

❒ Kun ajoneuvoa nostetaan/kallistetaan
epätavallisella tavalla.

Kun hälytin kytkeytyy, riippuen auton
markkina-alueesta, kytkeytyy joko häly-
tyssireeni tai suuntavilkut (noin 26 sekun-
nin ajaksi). Hälyttimen kytkeytyminen ja
hälytysjaksojen määrä riippuu auton mark-
kina-alueesta.

Kun järjestelmä on saavuttanut hälytys-
jaksojen enimmäismäärän, se palaa nor-
maaliin toimintaan.

Ääni- ja nostotunnistimet voidaan kytkeä
pois päältä painamalla kojelaudan etuosan
hallintanäppäintä (ks. kappale ”Nostotun-
nistimet”).

TÄRKEÄÄ! Moottorin käynnistyksenes-
tolaitteen toiminnan turvaa Fiat CODE 
-järjestelmä, joka kytkeytyy automaatti-
sesti, kun virta-avain poistetaan virtalu-
kosta.

MURTOHÄLYTTIMEN
ASETTAMINEN TOIMINTAAN 

Pidä ovet ja luukut suljettuina ja joko kään-
nä virta-avain STOP-asentoon tai poista
se kokonaan virtalukosta. Osoita kauko-
ohjaimella varustettua avainta ajoneuvoa
kohti ja paina lyhyesti näppäintä Á.

Joidenkin markkina-alueiden ajoneuvois-
sa järjestelmä antaa varoitusäänimerkin
ovien lukituksen yhteydessä.

Ennen hälyttimen kytkeytymistä suorite-
taan itsetestaus. Jos järjestelmässä havai-
taan häiriö, järjestelmä antaa uuden mer-
kinannon noin neljän sekunnin jälkeen kyt-
kemisyrityksestä. 

Tässä tilanteessa kytke murtohälytin pois
päältä painamalla näppäintä Ë ja tarkasta
ovien, konepellin sekä takaluukun kunnol-
linen lukkiutuminen, jonka jälkeen kytke
hälytin uudelleen päälle painamalla näp-
päintä Á.

Jos ovi tai luukku ei ole kunnolla kiinnit-
tynyt, se suljetaan pois järjestelmän suo-
rittamasta testistä.  

Jos hälytin antaa varoitusäänimerkin, vaik-
ka ovet, konepelti ja takaluukku ovat kun-
nolla sulkeutuneet, järjestelmän toimin-
nassa on häiriö. Ota yhteys Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Jos keskuslukitus kytketään
käyttämällä avaimen metalliosaa, murto-
hälytin ei kytkeydy. 

TÄRKEÄÄ! Murtohälytin on alusta läh-
tien säädetty mukaillen eri maissa olevia
säädöksiä.
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MURTOHÄLYTTIMEN
ASETTAMINEN POIS
TOIMINNASTA 

Paina kauko-ohjainavaimen näppäintä Ë.

Seuraavat toiminnot suoritetaan (poislu-
kien jotkut malliversiot):

❒ Suuntavilkut vilkkuvat lyhyesti kaksi
kertaa.

❒ Summeri antaa kaksi lyhyttä ääni-
merkkiä.

❒ Ovien lukitukset avataan.

TÄRKEÄÄ! Jos keskuslukitus kytketään
käyttämällä avaimen metalliosaa, murto-
hälytin ei kytkeydy pois päältä.

LIIKE-/NOSTOTUNNISTIMET

On suositeltua sulkea sivuikkunat koko-
naan, jotta varmistettaisiin suojauksen vir-
heetön toiminta.

Toiminto voidaan tarpeen vaatiessa (jos
esimerkiksi eläin jätetään ajoneuvoon) kyt-
keä pois päältä painamalla etuosan katto-
valoyksikössä olevaa näppäintä A (kuva
9) mittariston ollessa pois päältä tai ennen
varsinaisen hälyttimen kytkemistä.

Toiminnon kytkeytyminen pois päältä
osoitetaan avaimen led-valon vilkkumise-
na hetken ajan. Jos liike-/nostotunnistimet
on kytketty pois päältä, on toiminta tois-
tettava aina, kun mittaristo sammutetaan,
mikäli toiminto halutaan uudelleen käyt-
töön.

ILMOITUKSET
MURTAUTUMISYRITYKSISTÄ

Kun mittaristo kytketään päälle, riippuen
ajoneuvon varustelutasosta, mikä tahansa
murtoyritys ilmoitetaan varoitusvalon Y
syttymisenä tai näytön tunnuksena yhdes-
sä aiheeseen liittyvän viestin kanssa (ks.
kappale ”Varoitusvalot ja viestit”).

MURTOHÄLYTTIMEN
ASETTAMINEN POIS
TOIMINNASTA

Poistaaksesi hälyttimen kokonaan käytös-
tä (esim. pitkä seisonta-aika), lukitse ajo-
neuvo kääntämällä kauko-ohjaimella va-
rustetun avaimen metalliosaa lukossa. Täl-
löin ajoneuvoa ei suojaa murtohälytin,
mutta moottorin käynnistyksenestotoi-
minnon turvaa Fiat CODE -järjestelmä, jo-
ka kytkeytyy automaattisesti, kun avain
poistetaan virtalukosta.

TÄRKEÄÄ! Jos kauko-ohjainavaimen pa-
risto on loppunut tai järjestelmässä on toi-
mintahäiriö, hälytin voidaan kytkeä pois
päältä asettamalla avain virtalukkoon ja
kääntämällä se MAR-asentoon. 

kuva 9 F0T0159m

kuva 10 F0T0039m

Älä koskaan poista avainta
auton liikkuessa. Ohjaus-

pyörä lukittuu heti, kun käännät oh-
jauspyörää virta-avaimen ollessa
STOP-asennossa. Tämä koskee myös
ajoneuvon hinaustilannetta. Kaikki
ohjauspyörään tai ohjauspylvääseen
tehtävät jälkiasennukset, jotka voivat
heikentää auton suorituskykyä ja tur-
vallisuutta, sekä evätä takuun voi-
massaolon (esim. varkaudenestojär-
jestelmän asennukset) ovat ehdotto-
masti kiellettyjä.

VAROITUSVIRTALUKKO

Avaimella on 3 erilaista asentoa (kuva
10):

❒ STOP: moottori on sammunut, avain
voidaan poistaa, ohjaus lukittuu. Joi-
takin sähkölaitteita (esim. auton radio,
keskuslukitus, murtohälytin jne.) voi-
daan käyttää.

❒ MAR: ajoasento. Kaikki sähkölaitteet
toimivat normaalisti.

❒ AVV: moottorin käynnistys. 

Jos moottori ei käynnisty, virtalukon tur-
vatoiminto pakottaa kuljettajaa kääntä-
mään virta-avaimen STOP-asentoon en-
nen uutta käynnistystä.

OHJAUSPYÖRÄN LUKITUS

Kytkeminen

Kun virta-avain on STOP-asennossa,
poista avain virtalukosta ja käännä ohjaus-
pyörää, kunnes se lukittuu.

Avaaminen

Liikuta ohjauspyörää ja käännä virta-avain
asentoon MAR.
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MITTARIT

Mittariston taustan väri ja tyyppi saatta-
vat vaihdella eri malliversioiden välillä.

NOPEUSMITTARI (kuva 11)

Näyttää ajoneuvon nopeuden.

KIERROSLUKUMITTARI
(kuva 12)

Kierroslukumittari näyttää moottorin
käyntinopeuden.

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

Kun moottori käy joutokäynnillä, kierros-
lukumittari saattaa näyttää pieniä tai äkil-
lisiä kasvuja käyntinopeudessa. Tämä on
normaalia, eikä merkitse vikaa. Se saattaa
aiheutua esimerkiksi ilmastointilaitteen tai
puhaltimen toiminnasta. Tällöin mootto-
rin kierrosnopeutta muutetaan hieman
akun varaustilan suojaamiseksi.

kuva 11 F0T0150m kuva 12 F0T0151m

POLTTOAINEMITTARI

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

Varoitusvalo A (kuva 13) syttyy, kun säi-
liössä on jäljellä noin 6-7 litraa polttoai-
netta.

E - Säiliö tyhjä.

F - Säiliö täynnä (ks. tämän luvun kappa-
leessa ”Ajoneuvon tankkaaminen” esi-
tetyt ohjeet). 

Älä aja autolla, kun polttoainesäiliö on lä-
hes tyhjä, sillä tämä saattaa rikkoa kata-
lysaattorin. 

TÄRKEÄÄ! Jos varoitusvalo A vilkkuu,
kun osoitin on asennossa E, on järjestel-
mässä toimintahäiriö. Käänny Fiat-huollon
puoleen järjestelmän tarkastuttamiseksi.

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTEEN
LÄMPÖMITTARI 

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

Normaalikäytössä osoittimen tulisi aset-
tua asteikon keskialueelle riippuen ajo-
neuvon käyttöolosuhteista.

C - Moottorin jäähdytysnesteen lämpöti-
la alhainen.

H - Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-
tila korkea.

Jos varoitusvalo B (kuva 13) syttyy (yh-
dessä näytön viestin kanssa), on jäähdy-
tysnesteen lämpötila liian korkea. Tällöin
sammuta moottori ja ota yhteys Fiat-huol-
toon.

kuva 13 F0T0152m

Jos moottorin jäähdytysnes-
teen lämpötilaa kuvaava
osoitin saavuttaa punaisen
alueen, pysäytä moottori vä-

littömästi ja ota yhteys Fiat-huoltoon.
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KÄYTTÖNÄPPÄIMET (kuva 15)

+ Näppäimen painallus selaa valikkoa
eteenpäin tai kasvattaa näytöllä näky-
vää arvoa.

MENU Paina lyhyesti näyttääksesi
ESC valikon ja/tai siirtyäksesi seuraa-

vaan ruutuun tai vahvistaaksesi
halutun valinnan.
Pidä painettuna palataksesi ta-
kaisin vakionäyttöön.

– Näppäimen painallus selaa valikkoa
taaksepäin tai vähentää näytöllä näky-
vää arvoa.

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

Taustavalojen kirkkaus

– Kun vakionäyttö on aktiivinen, mittaris-
ton ja äänentoistojärjestelmän kirkkautta
voidaan säätää.

Asetusvalikko

– Selaa valikkoa eteen- tai taaksepäin.

– Kasvattaa tai vähentää valittua arvoa.

DIGITAALINÄYTTÖ

VAKIONÄYTTÖ (kuva 14)

Vakionäyttö näyttää seuraavat tiedot:

A Ajovalojen korkeusasema (ainoastaan
lähivalojen ollessa kytkettynä).

B Matkamittari (ajetut kilometrit tai mai-
lit).

C Kellonaika (näkyy aina, vaikka virta-
avain olisi poistettu ja ovet lukittu).

HUOM! Kun avain on poistettu virtalu-
kosta ja etuovi avataan, näyttö kytkeytyy
päälle ja näyttää kellonajan ja matkamitta-
rin kilometreinä tai maileina hetken ajan.

kuva 14 F0T0017m kuva 15 F0T0025m

ASETUSVALIKKO (kuva 16)

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

Asetusvalikko tuodaan esiin painamalla ly-
hyesti näppäintä MENU ESC.

Valikkoa voidaan selata näppäimien + ja
– lyhyillä painalluksilla.

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

Valikon vaihtoehdon valitseminen

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC
valitaksesi säädettävän valikon toiminnon.

– Käytä näppäimiä + ja – lyhyin painalluk-
sin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti
tallentaaksesi uuden asetuksen ja palatak-
sesi valikon aiempaan vaihtoehtoon.

Kellonajan asettaminen (Set Clock)

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC
valitaksesi ensimmäisen säädettävän arvon
(tunnit - hours).

– Käytä näppäimiä + ja – lyhyin painalluk-
sin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti
tallentaaksesi uuden asetuksen ja siirtyäk-
sesi valikon seuraavaan vaihtoehtoon (mi-
nuutit - minutes).

– Säätöjen suorittamisen jälkeen edellä esi-
tetyllä tavalla palaa aikaisemmin valittuun
valikon vaihtoehtoon.

MENU ESC -näppäimen pitkä painaminen

– Asetusvalikosta poistuminen, jos olet va-
likossa.

– Näytetystä valikosta poistuminen, jos
olet säätämässä toimintoa.

– Muutettujen (ja MENU ESC -näppäi-
mellä vahvistettujen) asetuksien tallenta-
minen.

Asetusvalikon näyttö on ajastettu. Jos ase-
tusvalikosta poistutaan ajastuksen päätty-
misen johdosta, ainoastaan käyttäjän tal-
lentamat (ja vahvistamat MENU ESC -
näppäimen lyhyestä painalluksesta) ase-
tukset tallennetaan.
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Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC aloittaaksesi selaa-
maan vakionäytöltä. Paina näppäintä + tai   selataksesi va-
likkoa.
Huom! Auton liikkuessa voidaan turvallisuussyistä tuoda
esiin ainoastaan lyhyt valikko (”SPEED” -toiminto). Pysäy-
tä ajoneuvo tuodaksesi esiin täydellisen valikon. 

kuva 16

F0T1021g

Nopeusvaroittimen asettaminen
(SPEEd)

Tämän toiminnon avulla ajoneuvolle voi-
daan asettaa nopeusrajoitus (km/h tai
mph). Kun nopeusrajoitus ylitetään, kul-
jettajaa varoitetaan välittömästi (ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit).

Asettaaksesi nopeusrajoituksen, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC:
viesti (SPEEd) ja aikaisemmin asetettu yk-
sikkö (km/h) tai (mph) ilmestyy näytölle.

– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi va-
roittimen kytkennän (On) tai poiskytken-
nän (OFF).

– Jos toiminto on kytketty (On), paina näp-
päintä + tai – säätääksesi haluamasi no -
peus rajoituksen ja paina sitten näppäintä
MENU ESC vahvistukseksi.

Huom! Nopeusrajoitus voidaan säätää vä-
liltä 30-200 km/h tai 20-125 mph riippuen
aikaisemmin valitusta yksiköstä (ks. ”Mat-
kayksikön asettaminen”). Asetusta voidaan
kasvattaa/vähentää viisi yksikköä jokaisel-
la näppäimen  + tai – painalluskerralla. Pi-
dä näppäintä + / – painettuna muuttaak-
sesi arvoa nopeammin. Kun olet lähellä ha-
luttua arvoa, paina näppäintä lyhyesti vii-
meistelläksesi säädön.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Peruuttaaksesi asetuksen, toimi seuraa-
vasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä:
”On” vilkkuu näytöllä.

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

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Kellonajan asettaminen (Hour)

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa
kellonaika.

Asettaaksesi halutun yksikön, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä,
jolloin tunnit ”hours” vilkkuvat näytöllä.

– Käytä näppäintä  + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
minuutit ”minutes” vilkkuvat näytöllä.

– Paina näppäintä  + tai – valitaksesi halu-
tun arvon.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Äänimerkin voimakkuuden
säätäminen (bUZZ)

Tätä toimintoa käytetään toimintahäi-
riöissä ja varoitusilmoituksissa kytkeyty-
vän sekä näppäimien MENU ESC, + ja
– painalluksien yhteydessä kuuluvan ääni-
merkin voimakkuuden säätämiseen.

Säätääksesi haluamasi äänenvoimakkuu-
den, toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä,
kunnes näytöllä näkyy teksti "bUZZ".

– Paina näppäintä + tai – valitaksesi halu-
tun äänenvoimakkuuden (äänenvoimak-
kuus voidaan säätää 8 eri tasoon).

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.
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Yksikön asettaminen (Unit)

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa
käytettävä yksikkö.

Asettaaksesi halutun yksikön, toimi seu-
raavasti:

– Paina näppäintä MENU ESC, kunnes
näytölle ilmestyy teksti "Unit" ja aikaisem-
min asetettu yksikkö (km tai mi).

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

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Etumatkustajan etu- ja sivuturva -
tyynyn kytkeminen päälle / pois
päältä (mikäli varusteena) (Bag P)

Tämän toiminnon avulla kytketään etu-
matkustajan turvatyyny päälle / pois pääl-
tä.

Toimi seuraavasti:

❒ Paina näppäintä MENU ESC ja valit-
se kohta ”BAG P OFF” (poiskytkentä)
tai ”Bag P On” (kytkeminen) paina-
malla näppäintä + tai –. Paina uudel-
leen MENU ESC -näppäintä.

❒ Näyttöön ilmestyy vahvistuspyyntö.

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

❒ Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC:
näyttöön ilmestyy vahvistusviesti va-
linnastasi, jonka jälkeen palaat valik-
koikkunaan. Vaihtoehtoisesti voit pai-
naa näppäintä pitkään, jolloin palaat va-
kionäyttöön ilman asetuksien tallenta-
mista.

MENU ESC

MENU ESC

MENU ESC

–
+

–
+

–
+

–
+

F0
T1

01
4g

F0
T1

01
5g

F0
T1

01
6g

F0
T1

01
8g

F0
T1

01
7g

F0
T1

02
0g

F0
T1

01
9g

MONITOIMINÄYTTÖ
(mikäli varusteena)

Ajoneuvo voi olla varustettu monitoimi-
näytöllä, joka tehdyistä asetuksista riippuen
näyttää tarpeellisia tietoja ajon aikana.

VAKIONÄYTTÖ (kuva 17)

Vakionäyttö näyttää seuraavat tiedot:

A Päivämäärä.

B Matkamittari (ajetut kilometrit tai mai-
lit).

C Kellonaika (näkyy aina, vaikka virta-
avain olisi poistettu ja ovet lukittu).

D Ulkoilman lämpötila.

E Ajovalojen korkeusasema (ainoastaan
lähivalojen ollessa kytkettynä).

HUOM! Kun etuovi avataan, näyttö kyt-
keytyy päälle ja näyttää kellonajan ja mat-
kamittarin kilometreinä tai maileina (mi-
käli varusteena) hetken ajan.

kuva 17 F0T0019m kuva 18 F0T0025m

KÄYTTÖNÄPPÄIMET (kuva 18)

+ Näppäimen painallus selaa valikkoa
eteenpäin tai kasvattaa näytöllä näky-
vää arvoa.

MENU Paina lyhyesti tuodaksesi esiin 
ESC valikon ja/tai siirtyäksesi seuraa-

vaan ruutuun tai vahvistaaksesi
halutun valinnan.
Pidä painettuna palataksesi ta-
kaisin vakionäyttöön.

– Näppäimen painallus selaa valikkoa
taaksepäin tai vähentää näytöllä näky-
vää arvoa.

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

Valaistuksen määrä matkustamossa

– Kun vakionäyttö on aktiivinen, mittaris-
ton ja äänentoistojärjestelmän kirkkautta
voidaan säätää.

Asetusvalikko

– Selaa valikkoa eteen- tai taaksepäin.

– Kasvattaa tai vähentää valittua arvoa.
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Toiminnon valitseminen päävalikosta alavali-
kon kanssa

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
näyttääksesi ensimmäisen alavalikon vaih-
toehdon.

– Käytä näppäintä + tai – lyhyin painalluk-
sin selataksesi alavalikon kaikkia vaihtoeh-
toja.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
valitaksesi näytetyn alavalikon vaihtoehdon
ja avataksesi kyseisen toiminnon säätöva-
likon.

– Käytä näppäintä + tai – lyhyin painalluk-
sin säätääksesi uuden asetuksen tälle ala-
valikon vaihtoehdolle.

– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti
tallentaaksesi uuden asetuksen ja palatak-
sesi alavalikon aiempaan vaihtoehtoon.

ASETUSVALIKKO (kuva 19)

Valikko koostuu useista toiminnoista, jot-
ka on järjestetty kehämuodostelmaan ja
joita voidaan selata näppäimillä + ja – ja
säätää seuraavissa kappaleissa esitettyjen
ohjeiden mukaisesti. Joidenkin toiminto-
jen alla on alavalikkoja (kellon ja yksikön
asetukset).

Asetusvalikko tuodaan esiin painamalla ly-
hyesti näppäintä MENU ESC.

Valikkoa voidaan selata näppäimien + ja
– lyhyillä painalluksilla.

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

Toiminnon valitseminen päävalikosta ilman
alavalikkoa

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC
valitaksesi säädettävän toiminnon päävali-
kosta.

– Käytä näppäintä + tai – lyhyin painalluk-
sin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti
tallentaaksesi uuden asetuksen ja palatak-
sesi päävalikon aiempaan vaihtoehtoon.

Päivämäärän (Set Date) ja kellonajan (Set Ti-
me) asettaminen

– Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC
valitaksesi ensimmäisen muutettavan ar-
von (esim. tunnit (hours) / minuutit (mi-
nutes) tai vuosi (year) / kuukausi (month)
/ päivä (day)).

– Käytä näppäintä + tai – lyhyin painalluk-
sin säätääksesi uuden asetuksen.

– Paina MENU ESC -näppäintä lyhyesti
tallentaaksesi uuden asetuksen ja siirtyäk-
sesi asetusvalikon seuraavaan vaihtoeh-
toon: jos tämä on viimeinen, palaat takai-
sin aikaisemmin valittuun päävalikon vaih-
toehtoon.

MENU ESC -näppäimen pitkä painaminen

– Asetusvalikosta poistuminen, jos olet
päävalikossa.

– Päävalikosta poistuminen, jos olet vali-
kon muussa pisteessä (esim. alavalikon
vaihtoehdon säätötasossa, alavalikon ta-
sossa tai päävalikon vaihtoehdon säätöta-
sossa).

– Muutettujen (ja MENU ESC -näppäi-
mellä vahvistettujen) asetuksien tallenta-
minen.

Asetusvalikon näyttö on ajastettu. Jos ase-
tusvalikosta poistutaan ajastuksen päätty-
misen johdosta, ainoastaan käyttäjän tal-
lentamat (ja vahvistamat MENU ESC -
näppäimen lyhyestä painalluksesta) ase-
tukset tallennetaan.

Päivä

Vuosi Kuukausi

Saksa

Portugali

Englanti

Espanja

Ranska

Italia

Hollanti

Turkki

Esimerkki:

kuva 19

Esimerkki:

Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC aloittaaksesi selaa-
maan vakionäytöltä. Paina näppäintä + tai – selataksesi va-
likkoa.
Huom! Auton liikkuessa voidaan turvallisuussyistä tuoda
esiin ainoastaan lyhyt valikko (”Speed Beep” -toiminto). Py-
säytä ajoneuvo tuodaksesi esiin täydellisen valikon.

F0T1000g 

MENU ESC
-näppäimen ly-
hyt painallus

+

–+

–

–
+

+ –

+ –

–

–+

+ +

+–

–

–

–

+

+

+
–

+

–

POISTU VALIKOSTA

NOPEUSVAROITIN

ASETA AIKA

ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ

RADION AUDIOTIEDOT

AUTOMAATTINEN
OVIEN LUKITUS

YKSIKÖT

KIELI

ÄÄNIMERKIN
VOIMAKKUUS

NÄPPÄINÄÄNEN
VOIMAKKUUS

TURVAVYÖN-
MUISTUTIN (*)

HUOLTO

MATKUSTAJAN
TURVATYYNY 

(*) Tämä toiminto on näkyvillä ainoastaan, jos SBR-järjestelmä on kytketty pois päältä Fiat-huollon toimesta.

– +

OSAMATKA-
MITTARIN B
TIEDOT

MENU ESC
-näppäimen ly-
hyt painallus
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Huom! Nopeusrajoitus voidaan säätää vä-
liltä 30-200 km/h tai 20-125 mph riippuen
aikaisemmin valitusta yksiköstä (ks. ”Mat-
kayksikön asettaminen”). Asetusta voidaan
kasvattaa/vähentää viisi yksikköä jokaisel-
la näppäimen + tai – painalluskerralla. Pi-
dä näppäintä + / – painettuna muuttaak-
sesi arvoa nopeammin. Lähestyessä halut-
tua arvoa käytä lyhyitä näppäimien + tai
– painalluksia viimeistelläksesi asetuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Peruuttaaksesi asetuksen, toimi seuraa-
vasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
”On” vilkkuu näytöllä.

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

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Nopeusvaroitin (Speed Beep)

Tämän toiminnon avulla ajoneuvolle voi-
daan asettaa nopeusrajoitus (km/h tai
mph). Kun nopeusrajoitus ylitetään, kul-
jettajaa varoitetaan välittömästi (ks. luku
”Varoitusvalot ja viestit).

Asettaaksesi nopeusrajoituksen, toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä,
kunnes näytöllä näkyy teksti "Speed Beep". 

– Käytä näppäintä + tai – valitaksesi va-
roittimen kytkennän (On) tai poiskytken-
nän (Off).

– Jos toiminto on kytketty (On), paina näp-
päintä + tai – säätääksesi haluamasi no -
peus rajoituksen ja paina sitten näppäintä
MENU ESC vahvistukseksi.

Osamatkamittari B päälle /pois
päältä (Trip B)

Tämän valinnan avulla pystyt kytkemään
osamatkamittarin B (Trip B) näytön pääl-
le / pois päältä (On/Off).

Lisätietoja löydät kappaleesta ”Ajotieto-
kone”.

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

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
"On" tai "Off" vilkkuu näytöllä (riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta).

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

– Siirryttäessä ”Mode" -alavalikkoon: pai-
na lyhyesti MENU ESC-näppäintä: aikai-
semmin asetettu kellonajan esitysmuoto
vilkkuu näytöllä.

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

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, pai-
na lyhyesti MENU ESC-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista. 

– Pidä MENU ESC-näppäintä painettuna
palataksesi vakionäyttöön tai päävalikkoon
riippuen sen hetkisestä sijainnista valikos-
sa.

Kellonajan asettaminen (Set time)

Tämän toiminnon avulla kellonaika voidaan
asettaa käyttämällä kahta alavalikkoa: ”Ti-
me" ja ”Mode”.

Toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä,
jolloin näytöllä näkyy kaksi alavalikkoa ”Ti-
me” ja ”Mode”.

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

– Siirry haluamasi valinnan kohdalle ja pai-
na sitten MENU ESC -näppäintä lyhyes-
ti.

– Siirryttäessä ”Hour" -alavalikkoon: pai-
na lyhyesti MENU ESC-näppäintä, jolloin
tunnit ”hours” alkavat vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä,
jolloin minuutit ”minutes” alkavat vilkkua
näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

Päivämäärän asettaminen (Set
date)

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

Päivittääksesi päivämäärän toimi seuraa-
vasti:

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

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

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

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

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

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

HUOM! Asetusta voidaan kasvat-
taa/vähentää yhden yksikön verran jokai-
sella näppäimen + tai – painalluskerralla.
Pidä näppäintä painettuna muuttaaksesi ar-
voa nopeammin. Lähestyessä haluttua ar-
voa käytä lyhyitä näppäimien + tai – pai-
nalluksia viimeistelläksesi asetuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.
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Keskuslukituksen automaattinen
kytkeytyminen ajoneuvon
liikkuessa (Autoclose)

Kytkettynä (On) tämä toiminto lukitsee
ovet automaattisesti, kun ajoneuvon no-
peus ylittää 20 km/h.

Kytkeäksesi tämän toiminnon päälle (On)
/ pois päältä (Off) toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä
näyttääksesi yhden alavalikon.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
"On" tai "Off" vilkkuu näytöllä (riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta).

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä
palataksesi alavalikon ikkunaan tai paina
pitkään palataksesi vakionäyttöön ilman
muutoksien tallentamista.

– Pidä MENU ESC-näppäintä painettuna
palataksesi vakionäyttöön tai päävalikkoon
riippuen sen hetkisestä sijainnista valikos-
sa.

Näytön audiotiedot (See radio)

Tämän toiminnon avulla voidaan näytön
kautta katsoa äänentoistojärjestelmään liit-
tyviä tietoja.

– Radio: viritetty 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.

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

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä:
"On" tai "Off" vilkkuu näytöllä (riippuen ai-
kaisemmasta asetuksesta).

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Yksikön asettaminen (Units)

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa
mittayksikkö kolmen alavalikon: matka
”Distances”, kulutus ”Consumption” ja
lämpötila ”Temperature” kautta.

Asettaaksesi halutun yksikön toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä
näyttääksesi kolme alavalikkoa.

– Käytä näppäintä + tai – selataksesi kol-
mea alavalikkoa.

– Siirry haluamasi alavalikon kohdalle ja
paina sitten MENU ESC -näppäintä ly-
hyesti.

– Siirryttäessä ”Distances" -alavalikkoon:
paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä: jo-
ko kilometrit ”km” tai mailit "mi" ilmes-
tyvät näytölle (riippuen aikaisemmasta ase-
tuksesta).

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Siirryttäessä ”Consumption" -alavalik-
koon: paina lyhyesti MENU ESC-näp-
päintä: joko ”km/l”, "l/100km" tai ”mpg” il-
mestyy näytölle (riippuen aikaisemmasta
asetuksesta).

Kielen valitseminen (Language)

Viestit voidaan näyttää seuraavilla kielillä:
Italia, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Por-
tugali, Turkki ja Hollanti.

Asettaaksesi haluamasi kielen toimi seu-
raavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
aikaisemmin asetettu kieli alkaa vilkkua
näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

Virhe-/varoitusäänimerkin
voimakkuuden säätäminen
(Buzzer Volume)

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

Säätääksesi haluamasi äänenvoimakkuuden
toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
aikaisemmin asetettu äänenvoimakkuuden
taso alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

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

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

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Siirryttäessä ”Temperature" -alavalik-
koon: paina lyhyesti MENU ESC-näp-
päintä: joko “°C” tai “°F” ilmestyy näytöl-
le riippuen aikaisemmasta asetuksesta.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, pai-
na lyhyesti MENU ESC-näppäintä pala-
taksesi valikkoikkunaan tai paina pitkään
palataksesi vakionäyttöön ilman muutok-
sien tallentamista. 

– Pidä MENU ESC-näppäintä painettuna
palataksesi vakionäyttöön tai päävalikkoon
riippuen sen hetkisestä sijainnista valikos-
sa.



15

Näppäinäänen voimakkuuden
säätäminen (Button Vol.)

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää
MENU ESC, + ja – näppäimien painami-
sesta seuraavan merkkiäänen voimak-
kuutta 8 eri tasolle.

Säätääksesi haluamasi äänenvoimakkuuden
toimi seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
aikaisemmin asetettu äänenvoimakkuuden
taso alkaa vilkkua näytöllä.

– Käytä näppäintä + tai – tehdäksesi ase-
tuksen.

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön ilman muu-
toksien tallentamista.

S.B.R. -turvavyönmuistuttimen
uudelleenkytkentä (Belt Buzzer)

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)

Tämän toiminnon avulla on mahdollista
näyttää ajoneuvon asianmukaiseen huol-
toon liittyviä tietoja.

Nämä tiedot näytetään seuraavasti:

– Paina lyhyesti MENU ESC -näppäintä:
riippuen aikaisemmasta asetuksesta mää-
räaikaishuoltoon jäljellä oleva ajomäärä
(km tai mi) näkyy näytöllä (ks. kappale “Yk-
sikön asettaminen”).

– Paina lyhyesti MENU ESC-näppäintä
palataksesi valikkoikkunaan tai paina pit-
kään palataksesi vakionäyttöön.

Huom! Määräaikaishuolto-ohjelma vaatii,
että ajoneuvo huolletaan 12 kk:n/30 000
km:n (tai 18 000 mailin) välein. Tämä muis-
tutus ilmestyy automaattisesti käännettä-
essä virta-avain MAR-asentoon, kun huol-
toon on jäljellä alle 2000 km (tai 1240 mi).
Muistutus ilmestyy myös ajon aikana 200
km:n (tai 124 mailin) välein. Kun huoltoon
on jäljellä alle 200km, muistutuksia tulee
yhä tiheämmin. Muistutus näkyy kilomet-
reinä tai maileina riippuen valitusta yksi-
köstä. Kun seuraava määräaikaishuolto lä-
hestyy, viesti ”Service” ilmestyy näytölle
yhdessä jäljellä olevan ajomäärän (km tai
mi) kanssa, kun avain ´käännetään MAR-
asentoon. Käänny Fiat-huollon puoleen,
jossa huollot suoritetaan määräaikaishuol-
to-ohjelman mukaisesti ja huoltomuistutin
nollataan.

Etumatkustajan etu- ja sivuturva -
tyynyn kytkeminen päälle / pois
päältä (mikäli varusteena)
(Passenger Bag)

Tämän toiminnon avulla kytketään etu-
matkustajan turvatyyny päälle / pois pääl-
tä.

Toimi seuraavasti:

❒ Paina lyhyesti MENU ESC-näppäin-
tä, jolloin näyttöön ilmestyy viesti ”Bag
pass: Off" (poiskytkentä) tai ”Bag pass:
On” (kytkentä). Selaa asetuksia näp-
päimillä + ja –, hyväksy valinta näppäi-
mellä MENU ESC.

❒ Näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.

❒ Paina näppäintä + tai – valitaksesi
”Yes” hyväksyäksesi tai ”No” peruut-
taaksesi asetuksen.

❒ Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC:
näyttöön ilmestyy vahvistusviesti va-
linnastasi, jonka jälkeen palaat valik-
koikkunaan. Vaihtoehtoisesti voit pai-
naa näppäintä pitkään, jolloin palaat va-
kionäyttöön ilman asetuksien tallenta-
mista.
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AJOTIETOKONE

Yleiset ominaisuudet

Ajotietokone (Trip computer) näyttää ajo-
neuvon käyttöön ja toimintaan liittyviä tie-
toja, kun virta-avain on käännetty MAR-
asentoon. Sen toimintoina on kaksi erillis-
tä matkamittaria: ”Trip A” ja ”Trip B”, jot-
ka seuraavat toisistaan riippumattomasti
ajoneuvon matkan edistymistä. Molemmat
toiminnot ovat nollattavissa (uuden mat-
kan aloittaminen).

”Trip A” -matkamittaria käytetään näyttä-
mään seuraavia tietoja:

– Toimintasäde (Range)

– Ajomatka (Distance travelled)

– Keskikulutus (Average consumption)

– Hetkellinen kulutus (Instant consump-
tion)

– Keskinopeus (Average speed)

– Ajoaika (Travel time)

Monitoiminäytöllä varustetut mallit sisäl-
tävät "Trip B" -matkamittarin, joka näyttää
seuraavia tietoja:

– Ajomatka B

– Ajomatka B

– Keskinopeus B

– Ajoaika B

HUOM! Trip B -toiminto voidaan poistaa
käytöstä (ks. kappale ”Osamatkamittari
B”). Toimintasädettä ja hetkellistä kulu-
tusta ei voida nollata.

Näytetyt tiedot

Toimintasäde (Range)

Näyttää jäljellä olevan matkan, ennen kuin
ajoneuvon polttoainesäiliöstä loppuu polt-
toaine. Viesti ”----” ilmaantuu seuraavissa
tapauksissa:

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

– ajoneuvo on ollut pysähtyneenä pitkään
moottori käynnissä.

TÄRKEÄÄ! Vaihtelut toimintasäteen ar-
vossa saattavat johtua monista tekijöistä:
ajotyylistä (ks. ”Ajotyyli” osassa ”Käynnis-
täminen ja ajaminen”), tien tyypistä (moot-
toritie, kaupunki, vuoristotiet jne.), ajo-
neuvon käyttöolosuhteista (kuorma, ren-
gaspaineet jne.). Matkan suunnittelu on
otettava huomioon yllä olevia seikkoja tar-
kasteltaessa.

Valikosta poistuminen (Exit Menu)

Tämä on viimeinen toiminto, joka päättää
kehämuodostelmaan järjestetyn valikon.

Paina lyhyesti näppäintä MENU ESC pa-
lataksesi vakionäyttöön ilman asetuksien
tallentamista.

Paina näppäintä – siirtyäksesi valikon en-
simmäiseen toimintoon (Speed Beep).

Ajomatka (Trip distance)

Näyttää ajetun matkan nollauksen jälkeen
(uuden matkan aloittaminen).

Keskikulutus (Average consumption)

Näyttää nollauksen jälkeisen ajomatkan
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen.

Hetkellinen kulutus (Instant consumption)

Osoittaa hetkellisen polttoaineenkulutuk-
sen. Arvo päivittyy jatkuvasti. Viesti ”-----
” ilmestyy, jos ajoneuvo on ollut pitkään
pysähtyneenä moottori käynnissä.

Keskinopeus (Average speed)

Näyttää nollauksen jälkeisen ajomatkan
keskimääräisen nopeuden.

Matkan ajoaika (Trip time)

Näyttää nollauksen jälkeisen (uuden mat-
kan aloitus) ajoajan.

TÄRKEÄÄ! Mikäli tietoja ei ole saata-
villa, näytöllä näkyy ajotietokoneen tieto-
jen sijasta ”-----”. Eri arvojen laskenta pa-
lautuu, kun normaalit käyttöolosuhteet pa-
lautuvat. Tämä ei aiheuta minkään ennen
toimintahäiriötä näytetyn arvon nollautu-
mista.

kuva 20 F0T0038m

TRIP-näppäin (kuva 20)

Ohjauspyörän oikealla puolella olevan vi-
vun päässä sijaitsevalla TRIP-näppäimellä
tuodaan esiin ja nollataan (virta-avain
MAR-asennossa) edellä esitettyjä ajotie-
tokoneen arvoja:

– Näppäimen lyhyt painallus siirtyy vali-
kossa yhden askeleen.

– Näppäimen pitkä painallus nollaa arvot
ja aloittaa uuden matkan.

Nollauksen suorittaminen
(uusi matka)  

Nollaus voidaan suorittaa:

– Nollaamalla käsin pitäen TRIP-näppäin-
tä pohjassa.

– Automaattisesti, kun ajomatka saavuttaa
lukeman 3999,9 tai 9999,9 km (riippuen
näytön tyypistä) tai kun ajoaika saavuttaa
lukeman 99.59 ( 99 tuntia ja 59 minuuttia).

– Akun irrottamisella/kytkemisellä.

TÄRKEÄÄ! Jonkun ”Trip A” -toiminnon
kohdalla suoritettu nollaus aiheuttaa ai-
noastaan tähän toimintoon liittyvien tie-
tojen nollautumisen.

TÄRKEÄÄ! Jonkun ”Trip B” -toiminnon
kohdalla suoritettu nollaus aiheuttaa ai-
noastaan tähän toimintoon liittyvien tie-
tojen nollautumisen.

Matkan aloittaminen
(osamatkamittarin nollaus)

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

Matkan lopettaminen (Exit Trip)

Lopettaaksesi matkan: pidä MENU ESC
-näppäintä painettuna yli 2 sekuntia.
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kuva 21 F0T0153m

ISTUIMET

ETUISTUIMET (kuva 21)

Pituussuuntainen säätö

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

Kaikki säädöt on tehtävä
ajoneuvon ollessa täysin py-

sähtyneenä.

VAROITUS

Aina säätövivun vapautta-
misen jälkeen tarkasta, että

istuin on lukittunut paikalleen liikut-
tamalla sitä eteen- ja taaksepäin. Jos
istuin ei ole lukittunut kunnolla, se
saattaa liikkua yllättävästi ja aiheut-
taa ajoneuvon hallinnan menettämi-
sen.

VAROITUS
Kuljettajan istuimen korkeussäätö
(mikäli varusteena)

Käytä vipua C nostaaksesi tai laskeaksesi
istuimen takaosaa saavuttaaksesi muka-
vimman ajoasennon.

TÄRKEÄÄ! Säädöt on suoritettava kul-
jettajan istuessa vastaavalla istuimella.

Selkänojan kulman säätäminen

Kierrä säädintä B.

Kuljettajan istuimen ristiseläntuen
säätö (mikäli varusteena)

Käännä säädintä D muuttaaksesi selän
asentoa selkänojaa vasten.

Istuinlämmitin (mikäli varusteena) 

Aseta avain MAR-asentoon ja paina näp-
päintä A (kuva 22) kytkeäksesi tämän toi-
minnon päälle / pois päältä.

Kun toiminto on kytketty, näppäimen
LED-valo syttyy.

kuva 22

A

F0T0205m

ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN
KAATAMINEN
(mikäli varusteena)

Joissain malleissa on varusteena etumat-
kustajan istuin, joka voidaan kaataa ala-
asentoon.

Istuimen kaataminen

Kaataaksesi istuimen toimi seuraavasti:

❒ Avaa matkustajan puoleinen ovi.

❒ Vedä istuimen sivuilla olevista vivuista
A (kuva 23) tai painikkeista A (kuva
23/a) ja vedä selkänojaa eteenpäin
nuolien mukaisesti.

❒ Paina sitten selkänoja B (kuva 24) ala-
asentoon: istuin on nyt kaadettu ko-
konaan alas ”pöytäasentoon”.

❒ Vedä vivusta C (kuva 25) ja paina sel-
känojaa alaspäin niin paljon kuin mah-
dollista: näin istuin on kaadettu koko-
naan. 

kuva 23 F0T0162m

kuva 24 F0T0163m

kuva 23/a

�

F0T0235m
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Istuimen asettaminen takaisin
paikoilleen

Tuodaksesi istuimen takaisin normaali-
asentoon toimi seuraavasti:

❒ Tartu vivusta A (kuva 26) ja nosta
selkänojaa.

❒ Tartu vivuista B (kuva 27) tai painik-
keista B (kuva 27/a) ja nosta selkä-
nojaa edelleen ylöspäin.

Kun matkustajan istuin on
kaadetussa asennossa, sen

seurauksena syntynyttä lisätilaa ei
voida käyttää kuormaustilana. Ajo-
neuvon liikkumisen ajaksi suositte-
lemme poistamaan tai kiinnittämään
kaikki irtonaiset kappaleet, jotta ne
eivät olisi tiellä tai aiheuttaisi vaara-
tilanteita ajon aikana.
Jos matkustamon ja kuormaustilan
välissä ei ole väliseinää, suuret kap-
paleet tai pakkaukset voidaan osit-
tain asettaa matkustamon puolelle.
Varmista, että nämä kappaleet tai
pakkaukset kiinnitetään varusteena
olevilla kiinnitysmenetelmillä, jotta ne
eivät olisi tiellä tai aiheuttaisi vaara-
tilanteita ajon aikana.

VAROITUS

PÄÄSY TAKAISTUIMILLE
(Combi-mallit)

Pääsy takaistuimille saadaan avaamalla yk-
si takaliukuovista (ks. tämän luvun kappa-
leessa "Ovet" esitetyt ohjeet).

kuva 25 F0T0164m

kuva 26 F0T0165m

kuva 27 F0T0166m

kuva 27/a F0T0237m



19

OSIOINNIT (mikäli
varusteena)

CARGO-MALLIT

Kiinteä osiointi (kuva 28)

Tätä käytetään erottamaan matkustamon
etuosa kuormaustilasta. 

Kiinteä osiointi lasilla (kuva 29)

Tämä on varustettu keskiosan lasipanee-
lilla, jonka kautta voidaan valvoa rahtita-
varan tasapainoa. 

Kiinteä osiointi verkolla (kuva 30)

Tätä käytetään erottamaan matkustamon
etuosa kuormaustilasta. Tämä kokoonpa-
no on varustettu metallisella verkolla, jon-
ka kautta voidaan valvoa rahtitavaran ta-
sapainoa.

kuva 28 F0T0179m

Nivelillä varustetun osioinnin
kääntäminen (kuva 31)

Jos kookkaita kuormia on kuljetettava, osi-
ointi voidaan avata seuraavasti:

❒ Kaada matkustajan istuin kokonaan
ala-asentoon (ks. ohjeet edellisillä si-
vuilla).

❒ Vapauta kuormaustilan puolelta tappi
A (kuva 32), joka sijaitsee osioinnin
takaosassa ja liu’uta se kaadetun istui-
men selkänojan syvennykseen B.

kuva 29 F0T0167m

kuva 31 F0T0196m

kuva 33 F0T0177m

kuva 30 F0T0059m

Osiointi asetetaan takaisin paikoilleen suo-
rittamalla yllä esitetyt toiminnat kääntei-
sessä järjestyksessä.

KULJETTAJAN TURVAKEHIKKO
(mikäli varusteena) (kuva 33)

Joissain malliversioissa on varusteena kiin-
teä turvakehikko, joka suojaa kuljettajaa,
jos kuorma on epävakaata ja saattaa laa-
jentua kuormaustilan puolelta matkusta-
moon. 

kuva 32 F0T0210m

kuva 34 F0T0195m

COMBI-MALLIT

Kiinteä osiointi (mikäli varusteena)
(kuva 34)

Tämä on asennettu takaistuimien selkä-
nojan taakse.
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PÄÄNTUET 

EDESSÄ (kuva 35)

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

❒ Säätäminen ylöspäin: nosta pääntukea,
kunnes kuulet, että se lukittuu paikoil-
leen.

❒ Säätäminen alaspäin: paina painiketta
A ja laske pääntukea.

kuva 35 F0T0053m

TAKAPÄÄNTUET (mikäli
varusteena) (kuva 36)

Nosta takapääntuet käyttääksesi niitä.

Asettaaksesi pääntuen takaisin asentoon,
jossa sitä ei käytetä, paina painiketta A ja
paina pääntuki alas kiinni selkänojaan.

Vetääksesi pääntuen ulos nosta sitä, kun-
nes kuulet lukitusäänen (käyttöasento), jo-
ka ilmaisee, että pääntuki on tullut koko-
naan yläasentoon.

TÄRKEÄÄ! Takaistuimilla matkustavien
henkilöiden on aina asetettava pääntuet
kokonaan yläasentoon matkan ajaksi.

kuva 36 F0T0054m

Suorita nämä säädöt ainoas-
taan ajoneuvon ollessa pysäh-

tyneenä moottori sammutettuna.

VAROITUS

Missään tapauksessa ei saa
suorittaa ohjausjärjestelmään

tai -pylvääseen liittyviä tarvikeasen-
nuksia tai -muutoksia (esim. murto häly -
ti nasennukset), jotka saattavat heiken-
tää auton suorituskykyä ja turvallisuut-
ta. Tämä saattaa myös aiheuttaa ta-
kuun raukeamisen ja ajoneuvon tyyp-
pihyväksynnän vaatimusten noudatta-
mattomuuden.

VAROITUS

kuva 37 F0T0040m

OHJAUSPYÖRÄ

Joissain malliversioissa ohjauspyörää voi-
daan säätää sekä syvyys- että korkeus-
suunnassa.

Toimi seuraavasti:

❒ Vapauta vipu A (kuva 37) työntämällä
sitä eteenpäin (asento 1).

❒ Säädä ohjauspyörä haluttuun asentoon.

❒ Lukitse vipu A vetämällä sitä ohjaus-
pyörää kohti (asento 2).

TAUSTAPEILIT

SISÄPEILI (mikäli varusteena)
(kuva 38)

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

Sisäpeili voidaan säätää vivulla A kahteen
eri asentoon: normaali ja häikäisemätön.

OVIPEILIT

Peilin kääntäminen käsin

Tarvittaessa (esim. kun peilit ovat tiellä ka-
peissa tiloissa) ovipeili voidaan kääntää siir-
tämällä ne asennosta A (kuva 39) asen-
toon B.

Ovipeilit ovat hieman kuperia,
jolloin etäisyyksien arvioiminen

vaikeutuu.

VAROITUS

Suorita nämä toiminnot aino-
astaan auton ollessa pysähty-

neenä ja moottori sammutettuna.
Muista, että pääntuki tulee säätää si-
ten, että se tukee pään takaosaa eikä
niskaa. Ainoastaan tässä asennossa toi-
mii niiden suojaava vaikutus.
Pääntukien suojan optimoimiseksi sää-
dä selkänoja pystyasentoon ja pidä pää
mahdollisimman lähellä pääntukea.

VAROITUS
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LÄMMITYS JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

kuva 42
F0T0148m

1. Kiinteä ylätuuletussuulake - 2. Säädettävät keskituuletussuulakkeet - 3. Kiinteät sivutuuletussuulakkeet - 4. Säädettävät sivutuu-
letussuulakkeet - 5. Jalkojen alueen tuuletussuulakkeet

kuva 38 F0T0027m

kuva 39 F0T0042m

Ajoneuvon liikkuessa peilit on
aina oltava kuvan 39 kohdan

A mukaisessa asennossa.

VAROITUS

kuva 40 F0T0194m kuva 41

B

C

D

F0T0041m

Säätäminen käsin

Vedä ajoneuvon sisäpuolisesta vivusta A
(kuva 40).

Sähkösäätö (mikäli varusteena)

Ovipeilejä voidaan säätää sähköisesti ai-
noastaan, kun virta-avain on MAR-asen-
nossa.

Toimi seuraavasti: 

❒ Käytä säädintä A (kuva 41) valitaksesi
haluamasi peilin (vasemman- tai oi-
keanpuoleinen).

❒ Siirrä säädin A asentoon B ja suuntaa
vasemmanpuoleinen ovipeili.

❒ Siirrä säädin A asentoon D ja suuntaa
oikeanpuoleinen ovipeili.

Tämän säädön jälkeen aseta säädin A lu-
kittuun keskiasentoon C.
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LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO

SÄÄTIMET (kuva 45)

A: Ilman lämpötilan säädin (lämpimän/vii -
leän ilman sekoitus).

B: Sisäilman kierrätyksen on-/off-näppäin.

C: Puhaltimen kytkennän säädin.

D: Ilmavirran suuntauksen säädin.

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

Säätimellä D ajoneuvossa oleva ilma voi-
daan suunnata matkustamon kaikille alu-
eille 5 eri suuntaustason mukaan: 

¶ Ilma virtaa keski- ja sivutuuletussuu-
lakkeista.

ß Jalkojen lämmitys ja kasvojen viilennys
(kaksitasoinen toiminto).

© Matkustamon nopeampi lämpenemi-
nen. 

®Matkustamon lämpeneminen ja sa-
manaikainen tuulilasin huurteenpoisto.

-Tuulilasin ja etusivuikkunoiden huur-
teen- ja jäänpoisto.

kuva 45 F0T0074m

kuva 44 F0T0030mkuva 43 F0T0031m

Käyttääksesi suulakkeita A ja C ohjaa nii-
tä kääntääksesi ne haluttuun asentoon.

KESKI- JA SIVUTUULETUS -
SUULAKKEET (kuvat 43-44)

A - Säädettävät sivutuuletussuulakkeet.

B - Kiinteät tuuletussuulakkeet sivuikku-
noille.

C - Säädettävät keskituuletussuulakkeet.
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PUHALLUSNOPEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Säätääksesi matkustamoon kulkeutuvaa il-
mavirtaa oikein toimi seuraavasti:

❒ Avaa keski- ja sivutuuletussuulakkeet
kokonaan.

❒ Käännä säädin A siniselle alueelle.

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

❒ Käännä säädin C halutulle nopeudelle.

❒ Käännä säädin D asentoon ¥.

SISÄILMAN KIERRÄTYKSEN
KYTKEMINEN 

Siirrä säädin B asentoon v.

On suositeltua kytkeä sisäilman kierrätys,
kun ajoneuvo on pysähtyneenä jonoissa tai
tunneleissa, jolloin estetään ulkoilman saas-
teiden pääsy matkustamoon. 

Älä käytä toimintoa pitkinä jaksoina eri-
tyisesti, jos autossa on monta matkustajaa,
sillä ikkunat huurtuvat tällöin helpommin.

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.

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

Paina näppäintä ( kytkeäksesi tämän toi-
minnon päälle. Kun toiminto kytketään,
näppäimen led-valo syttyy.

Poistaaksesi toiminnon käytöstä paina näp-
päintä ( uudelleen.

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

kuva 46 F0T0048m

LÄMMITYS

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin A kokonaan oikealle
(merkin - kohdalle).

❒ Käännä säädin C halutulle nopeudelle.

❒ Käännä säädin D asentoon: 

® Lämmittääksesi jalkoja ja poistaak-
sesi samanaikaisesti huurretta tuu-
lilasilta.

ß Päästääksesi ilman jalkojen alueel-
le ja viileämmän ilman keski- ja ko-
jelaudan tuuletussuulakkeista.

© Lämmittääksesi alueen nopeasti.

NOPEA LÄMMITYS

Toimi seuraavasti:

❒ Sulje kaikki kojelaudan tuuletussuulak-
keet.

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 4 -.

❒ Käännä säädin D asentoon ©.

TUULILASIN JA ETUSIVU IKKU -
NOIDEN NOPEA HUURTEEN-
/JÄÄNPOISTO
(MAX-DEF-toiminto)

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 4 -.

❒ Käännä säädin D asentoon -.

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

Kun huurteet on poistettu, säädä halutut
olosuhteet lämmitys-/ilmastointilaitteen ta-
vallisilla säätimillä.

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:

❒ Käännä säädin B asentoon Y.

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 2.

❒ Käännä säädin D asentoon - tai
asentoon ®, mikäli ikkunat eivät ole
huurteiset. 
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NOPEA LÄMMITYS

Toimi seuraavasti:

❒ Sulje kaikki kojelaudan tuuletussuulak-
keet.

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 4 -.

❒ Käännä säädin D asentoon ß.

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

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 4 -.

❒ Käännä säädin D asentoon -.

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

Kun huurteet on poistettu, säädä halutut
olosuhteet lämmitys-/ilmastointilaitteen ta-
vallisilla säätimillä.

TÄRKEÄÄ! Ilmastointilaite on erittäin
käytännöllinen huurteenpoiston nopeut-
tamiseen, sillä se kuivattaa ilmaa. Säädä sää-
timiä, kuten edellä esitettiin ja kytke il-
mastointilaite päälle painamalla säädintä C.

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:

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

❒ Käännä säädin A asentoon -.

❒ Käännä säädin C asentoon 2.

❒ Käännä säädin D asentoon - tai
asentoon ®, mikäli ikkunat eivät ole
huurtuneet. LÄMMITETYN TAKALASIN JA

OVIPEILIEN HUURTEEN-/
JÄÄNPOISTO (mikäli varusteena)

Paina näppäintä ( kytkeäksesi tämän toi-
minnon päälle. Kun toiminto kytketään,
näppäimen led-valo syttyy.

Poistaaksesi toiminnon käytöstä paina näp-
päintä ( uudelleen.

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

kuva 48 F0T0048m

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (mikäli varusteena)

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

Säätimellä D ajoneuvossa oleva ilma voi-
daan suunnata matkustamon kaikille alu-
eille 5 eri suuntaustason mukaan: 

¶ Ilma virtaa keski- ja sivutuuletussuu-
lakkeista.

ß Jalkojen lämmitys ja kasvojen viilennys
(kaksitasoinen toiminto).

© Matkustamon nopeampi lämpenemi-
nen.

® Matkustamon lämpeneminen ja sa-
manaikainen tuulilasin huurteenpois-
to.

- Tuulilasin ja etusivuikkunoiden huur-
teen- ja jäänpoisto.

LÄMMITYS

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin A kokonaan oikealle
(merkin - kohdalle).

❒ Käännä säädin C halutulle nopeudelle.

❒ Käännä säädin D asentoon:

® Lämmittääksesi jalkoja ja poistaak-
sesi samanaikaisesti huurretta tuu-
lilasilta.

ß Päästääksesi ilman jalkojen alueel-
le ja viileämmän ilman keski- ja ko-
jelaudan tuuletussuulakkeista.

© Lämmittääksesi alueen nopeasti.

SÄÄTIMET (kuva 47)

A: Ilman lämpötilan säädin (lämpimän/vii -
leän ilman sekoitus).

B: Sisäilman kierrätyksen on-/off-näppäin.

C: Puhaltimen nopeudensäädin ja ilmas-
tointilaitteen kytkentä päälle / pois pääl-
tä.

D: Ilmavirran suuntauksen säädin.

kuva 47 F0T0029m
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ULKOVALOT

Ohjauspyörän vasemmanpuoleiseen vi-
puun (kuva 49) on ryhmitetty ulkovalo-
jen säätimet.

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

Mittaristo ja erilaiset kojelaudan säätimet
syttyvät, kun ulkovalot kytketään päälle.

VALOT POIS PÄÄLTÄ

Kiertyvä kytkin käännetty asentoon O.

SEISONTAVALOT -
TAKAVALOT

Käännä kiertyvä säädin asentoon 6. Mit-
tariston varoitusvalo 3 syttyy.

LÄHIVALOT

Käännä kiertyvä säädin asentoon 2. Mit-
tariston varoitusvalo 3 syttyy.

KAUKOVALOT

Kun kiertyvä säädin on asennossa 2, ve-
dä vipua ohjauspyörää kohti (toiseen pa-
lautuvaan asentoon). Varoitusvalo 1 syt-
tyy mittaristossa.

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

AJOVALOJEN
VÄLÄYTTÄMINEN

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

PYSÄKÖINTIVALOT 

Nämä valot voidaan kytkeä ainoastaan vir-
ta-avaimen ollessa STOP-asennossa tai
poistettuna siirtämällä vasemmanpuolei-
sen vivun kiertyvä säädin ensin asentoon
O ja sitten asentoon 6 tai 2.

Varoitusvalo 3 syttyy mittaristossa. Va-
litaksesi oikean- tai vasemmanpuoleiset va-
lot käytä suuntavilkkuvipua.

kuva 49 F0T0220m

ILMASTOINTILAITE (jäähdytys)

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin A siniselle alueelle.

❒ Käännä säädin C asentoon 4 -.

❒ Käännä säädin B asentoon v.

❒ Käännä säädin D asentoon ©.

❒ Kierrä säädintä C.

Jäähdytyksen säätäminen

Toimi seuraavasti:

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

❒ Käännä säädintä A oikealle nostaaksesi
lämpötilaa.

❒ Käännä säädintä C vasemmalle pie-
nentääksesi puhaltimen nopeutta.

JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO

Talviaikana kytke järjestelmä päälle vähin-
tään 10 minuutin ajaksi kerran kuukau-
dessa. Tarkastuta järjestelmä Fiat-huollos-
sa ennen kesäkauden alkamista.

PUHALLUSNOPEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Säätääksesi matkustamoon kulkeutuvaa il-
mavirtaa oikein toimi seuraavasti:

❒ Avaa keski- ja sivutuuletussuulakkeet
kokonaan.

❒ Käännä säädin A siniselle alueelle.

❒ Käännä säädin B asentoon ¶.

❒ Käännä säädin C halutulle nopeudelle.

❒ Käännä säädin D asentoon ©.

SISÄILMAN KIERRÄTYKSEN
KYTKEMINEN 

Siirrä säädin B asentoon v.

On suositeltua kytkeä sisäilman kierrätys,
kun ajoneuvo on pysähtyneenä jonossa tai
tunnelissa, jolloin estetään ulkoilman saas-
teiden pääsy matkustamoon. 

Älä käytä toimintoa pitkinä jaksoina eri-
tyisesti, jos autossa on monta matkustajaa,
sillä ikkunat huurtuvat tällöin helpommin.

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.
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LASIEN PESEMINEN

Ohjauspyörän oikealla puolella olevalla vi-
vulla (kuva 51) voidaan ohjata tuulilasin
pyyhkijöiden ja pesulaitteen toimintaa (mi-
käli varusteena).

TUULILASIN
PYYHKIJÄT/PESULAITE

Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan, kun
virta-avain on MAR-asennossa.

Oikeanpuoleinen vipu voidaan siirtää nel-
jään eri asentoon:

O Tuulilasin pyyhkijä pois päältä.

≤ Tihkutoiminto.

≥ Jatkuva, hidas pyyhintä.

¥ Jatkuva, nopea pyyhintä.

kuva 51 F0T0158m

Siirrä vipu asentoon A (kuva 51) (palau-
tuva) rajoittaaksesi toiminnan niin pitkäk-
si aikaa, kuin vipua tässä asennossa pide-
tään. Vipu palautuu alkuperäiseen asen-
toonsa ja pyyhkijä pysähtyy automaattisesti
vapauttamisen jälkeen.

Kun kiertyvä säädin on asennossa ≤,
tuulilasin pyyhkijä mukautuu automaatti-
sesti ajoneuvon nopeuteen.

Kun tuulilasin pyyhkijä on päällä ja peruu-
tusvaihde kytketään, takalasin pyyhkijä kyt-
keytyy automaattisesti.

Älä käytä tuulilasin pyyhkijää
lumi- tai jääkerrostumien pois-
tamiseen tuulilasilta. Muuten
pyyhkijänsulat altistuvat liialli-

selle rasitukselle ja pyyhkijän moottori voi
ylikuormittua ja suojakytkin voi pysäyt-
tää toiminnan useiksi sekunneiksi. Jos toi-
minta ei palaudu, käänny Fiat-huollon
puoleen.

SUUNTAVILKUT 

(kuva 50)

Siirrä vipu keskiasentoon (pysyvä asento):

❒ Ylös (asento 1): oikean puolen suun-
tavilkku päällä.

❒ Alas (asento 2): vasemman puolen
suuntavilkku päällä.

Mittariston merkkivalo Î tai ¥ vilkkuu,
kun suuntavilkkuja käytetään.

Suuntavilkut kytkeytyvät automaattisesti
pois päältä, kun ajoneuvon ohjauspyörä pa-
lautetaan keskiasentoon.

Jos haluat käyttää vilkkuja lyhyesti ilmoit-
taaksesi kaistanvaihdosta, jossa ohjaus-
pyörä vaatii vain vähäistä kääntämistä, siir-
rä vipua hieman ylös- tai alaspäin ilman vi-
vun lukkiutumista (palautuva asento). Va-
pauttaessasi vipu palautuu alkuperäiseen
asentoonsa.

Kaistanvaihtotoiminto

Jos haluat antaa merkin kaistanvaihdosta,
siirrä vasemmanpuoleista vipua hieman
ylös tai alas (palautuvaan asentoon) alle
puolen sekunnin ajan. 

Valitulla puolella oleva suuntavilkku vilk-
kuu kolme kertaa ja kytkeytyy pois päältä
automaattisesti.

AJOVALOJEN SAMMUTUSVIIVE

Tämä toiminto mahdollistaa ajovalojen
kytkeytymisen ajoneuvon etupuolelle en-
nalta-asetetuksi ajaksi.

Kytkeminen

Kun virta-avain on STOP-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 sekuntiin
asti. Valot sammuvat ajastuksen jälkeen au-
tomaattisesti.

Mittariston varoitusvalo 3 syttyy ja vas-
taava viesti ilmestyy näytölle (ks. ”Varoi-
tusvalot ja viestit”) aina, kun vipua siirre-
tään. Varoitusvalo jatkaa palamista, kun vi-
pua on siirretty ja pysyy päällä niin kauan,
kunnes toiminto kytkeytyy automaattises-
ti pois päältä.  Valojen päälläoloaikaa voi-
daan ainoastaan kasvattaa käyttämällä vi-
pua.

Poiskytkeminen

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

kuva 50 F0T0157m
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KATTOVALOT

ETUOSAN KATTOVALO

Valo syttyy välittömästi, kun etuovi ava-
taan ja sammuu, kun se suljetaan.

Ovien ollessa suljettuna valo kytketään
päälle / pois päältä painamalla lasia A (ku-
va 52) vasemmalle, kuten kuvassa esite-
tään.

ETUOSAN KATTOVALO
KOHDEVALOILLA (kuva 53)
(mikäli varusteena)

Kytkin A kytkee nämä kattovalot päälle /
pois päältä.

Kun kytkin A on keskiasennossa, valot C
ja D syttyvät/sammuvat ovia avattaes-
sa/suljettaessa.

Kun kytkin A on painettu vasemmalle, va-
lot C ja D pysyvät aina pois päältä.

Kun kytkin A on painettu oikealle, valot C
ja D pysyvät aina päällä.

Valot kytkeytyvät päälle / pois päältä vii-
veellä.

Kun kattovalot ovat pois päältä, kohde-
valoa voidaan hallita kytkimellä B seuraa-
vasti:

❒ Valo C palaa, kun kytkin on painettu
vasemmalle.

❒ Valo D palaa, kun kytkin on painettu
oikealle.

TÄRKEÄÄ! Ennen ajoneuvosta poistu-
mista varmista, että kummatkin kytkimet
ovat keskiasennossa. Valojen on sammut-
tava, kun ovet suljetaan, jotta estettäisiin
akun tyhjeneminen. Jos valot ovat joka ta-
pauksessa unohtuneet päälle, ne sammu-
vat automaattisesti 15 minuutin kuluttua
moottorin sammuttamisesta.

kuva 52 F0T0113m kuva 53 F0T0121m

TAKALASIN
PYYHKIJÄ/PESULAITE
(mikäli varusteena)

Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan, kun
virta-avain on MAR-asennossa. 

Kytkeminen

Käännä kiertyvä kytkin asentoon ' käyt-
tääksesi takalasin pyyhkijää seuraavasti:

❒ Tihkutoiminto, jos tuulilasin pyyhkijä
on kytketty pois päältä.

❒ Toimii tuulilasin pyyhkijän tahdissa
(mutta puolella pyyhkäisynopeudella).

❒ Jatkuva toiminta peruutusvaihteen ol-
lessa kytkettynä ja tuulilasin pyyhkijä
päällä.

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 puo-
len sekunnin ajan, myös takalasin pyyhkijä
kytkeytyy. Vivun vapauttaminen viimeiste-
lee pesulaitteen toiminnon, kuten tuulila-
sin tapauksessa kuvailtiin.

Poiskytkeminen

Toiminta loppuu, kun vipu vapautetaan.

Älä käytä takalasin pyyhkijää
lumi- tai jääkerrostumien pois-
tamiseen takalasilta. Muuten
pyyhkijänsulat altistuvat liialli-

selle rasitukselle ja pyyhkijän moottori voi
ylikuormittua ja suojakytkin voi pysäyt-
tää toiminnan useiksi sekunneiksi. Jos ta-
kalasin pyyhkijän toiminta ei palaudu, ota
yhteys Fiat-huoltoon.

Lasien pesulaite

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

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

Pyyhkijä lopettaa toiminnan kolmen pyyh-
käisykerran jälkeen vivun vapauttamisesta.

Viimeiset pyyhintäkerrat noin 6 sekunnin
jälkeen viimeistelevät pyyhkäisytoiminnon.
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TAKAOSAN KATTOVALO
KYTKIMELLÄ (mikäli varusteena)

Valo syttyy automaattisesti, kun liuku- (mi-
käli varusteena) ja takaovet avataan ja sam-
muu, kun ne suljetaan. 

Kun ovet ovat suljettu, valo kytkeytyy pääl-
le / pois päältä painamalla kytkintä A (ku-
va 55).

Kytkin A voidaan siirtää 3 eri asentoon:

❒ Kytkimen ollessa keskiasennossa
(asento 0) valo syttyy, kun ovi avataan.

❒ Kytkimen ollessa painettuna ylös
(asento 1) valo pysyy jatkuvasti pääl-
lä.

❒ Kytkimen ollessa painettuna alas (asen-
to 2 – AUTO OFF) valo pysyy jat-
kuvasti pois päältä.

SIIRRETTÄVÄ VALO (mikäli
varusteena)

Tämä valo sijaitsee kuormaustilan oikeal-
la puolella. Sitä voidaan käyttää sekä kiin-
teänä valona että irrallisena taskulamppu-
na.

Käyttääksesi taskulamppua A (kuva 56)
paina ensin painiketta B ja vedä sitten nuo-
len osoittamaan suuntaan. Käytä kytkintä
C kytkeäksesi valon päälle / pois päältä.

Kun siirrettävä valo on kiinnitetty kiinte-
ään tukeensa, taskulampun akku latautuu
automaattisesti.

Kun ajoneuvo ei liiku ja virta-avain on jo-
ko STOP-asennossa tai poistettuna, siir-
rettävän valon lataus kestää enimmillään
15 minuuttia.

kuva 55

AUTO

AUTO
OFF

F0T0116m

kuva 56

AUTO

B

A

C

F0T0115m

TAKAOSAN KATTOVALO
(mikäli varusteena)

Valo syttyy välittömästi, kun etuovi ava-
taan ja sammuu, kun se suljetaan.

Ovien ollessa suljettuna valo kytketään
päälle / pois päältä painamalla lasia A (ku-
va 54) vasemmalle, kuten kuvassa esite-
tään.

kuva 54 F0T0114m

KATTOVALOJEN
KYTKEYTYMINEN PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ

Cargo -mallit

Kattovalot kytkeytyvät päälle / pois pääl-
tä, kuten alla esitetään.

Kattovalon kytkeytyminen ilman keskusluki-
tusta

Etukattovalot: kytkeytyy, kun etuovet ava-
taan.

Takakattovalot: kytketään päälle käsin.

Siirrettävä valo (vaihtoehtona takakatto-
valolle): kiinteä osa kytketään päälle käsin.

Kattovalon sammuminen ilman keskusluki-
tusta

Etu- ja takakattovalot (myös jos varustee-
na on siirrettävä valo): sammuvat (him-
menemällä), kun sivuliuku-, taka- tai etu-
ovet suljetaan. 

Jos varusteena on erillinen kuormaustila

Etukattovalot: sammuvat (himmenemällä),
kun etuovet suljetaan.

Takakattovalot (myös jos varusteena on
siirrettävä valo): sammuvat (himmenemäl-
lä), kun takaovet suljetaan.

Combi -mallit

Kattovalot kytkeytyvät päälle / pois pääl-
tä, kuten alla esitetään.

Kattovalon kytkeytyminen ilman keskus-
lukitusta

Etukattovalot: kytkeytyy, kun etuovet ava-
taan.

Takakattovalot: kytketään päälle käsin.

Kattovalon sammuminen ilman keskuslu-
kitusta

Etu- ja takakattovalot (myös jos varustee-
na on siirrettävä valo): sammuvat (him-
menemällä), kun sivuliuku-, taka- tai etu-
ovet suljetaan.
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POLTTOAINESYÖTÖN
HÄTÄKATKAISUTOIMINTO

Tämä järjestelmä kytkeytyy törmäystilan-
teessa ja suorittaa seuraavia toimintoja:

❒ Keskeyttää polttoaineen syötön, jon-
ka seurauksena moottori sammuu.

❒ Avaa ovet automaattisesti.

❒ Kytkee päälle ajoneuvon sisävalot.

Kun järjestelmä on kytkeytynyt, viesti ”Fu-
el cut-off tripped - see handbook” näkyy
joidenkin malliversioiden näytöllä.

Tarkasta ajoneuvo huolellisesti polttoai-
nevuodoista esimerkiksi moottoritilasta,
ajoneuvon alta ja polttoainesäiliön lähet-
tyviltä.

Kolarin jälkeen siirrä virta-avain STOP-
asentoon välttääksesi akun tyhjenemisen.

Palauttaaksesi ajoneuvon toimintaan toimi
seuraavasti:

❒ Käännä virta-avain MAR-asentoon.

❒ Kytke oikean puoleinen suuntavilkku.

❒ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku
pois päältä.

❒ Kytke vasemmanpuoleinen suunta-
vilkku päälle.

❒ Kytke vasemmanpuoleinen suunta-
vilkku pois päältä.

❒ Kytke oikean puoleinen suuntavilkku.

❒ Kytke oikeanpuoleinen suuntavilkku
pois päältä.

❒ Kytke vasemmanpuoleinen suunta-
vilkku päälle.

❒ Kytke vasemmanpuoleinen suunta-
vilkku pois päältä.

❒ Käännä virta-avain STOP-asentoon.

NÄPPÄIMET

HÄTÄVILKUT

Hätävilkut kytkeytyvät painamalla kytkin-
tä A (kuva 57) riippumatta virta-avaimen
asennosta.

Kun toiminto on päällä, varoitusvalot Î ja
¥ syttyvät mittaristossa.

Paina kytkintä A uudelleen kytkeäksesi va-
lot pois päältä.

TÄRKEÄÄ! Ajamassasi maassa voimas-
sa olevat liikennesäännöt säätävät hätä-
vilkkujen käyttöä. Noudata näitä sääntö-
jä.

SUMUVALOT (mikäli varusteena)
(kuva 58)

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.

TAKASUMUVALOT (kuva 58)

Takasumuvalot kytkeytyvät päälle paina-
malla näppäintä 4, kun lähivalot tai etu-
sumuvalot ovat kytketty.

Varoitusvalo 4 syttyy mittaristossa.

Paina näppäintä uudelleen tai kytke lähi-
valot ja/tai etusumuvalot (mikäli varustee-
na) pois päältä sammuttaaksesi takasumu-
valot.

kuva 57

A

F0T0049m kuva 58 F0T0036m

Jos kolarin jälkeen haistat polt-
toaineen tai huomaat vuoto-

ja polttoainejärjestelmässä, älä palau-
ta järjestelmän toimintaa välttääksesi
tulipalovaaran.

VAROITUS
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SÄHKÖPISTOKE (12V)

Sähköpistoke sijaitsee keskikonsolissa (ku-
va 62) ja on toiminnassa ainoastaan, kun
virta-avain on käännetty MAR-asentoon. 

Jos savukkeensytytinsarja on ajoneuvon va-
rusteena, pistoke on korvattu savukkeen-
sytyttimellä.

SAVUKKEENSYTYTIN
(mikäli varusteena)

Savukkeensytytin sijaitsee keskikonsolissa.
Paina painiketta A (kuva 63) kytkeäkse-
si savukkeensytyttimen, kun olet kääntä-
nyt virta-avaimen MAR-asentoon.

Muutaman sekunnin kuluttua painike pon-
nahtaa takaisin alkuperäiseen asentoonsa,
jolloin savukkeensytytin on käyttövalmis.

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

kuva 62 F0T0075m

SISÄTILAN VARUSTEET

KULJETTAJAN ISTUIMEN
KÄSINOJA (mikäli varusteena)
(kuva 59)

Joissain malliversioissa kuljettajan etuistuin
on varustettu käsinojalla.

Käsinoja lasketaan/nostetaan kuvan nuoli-
en mukaisesti. 

SÄILYTYSLOKERO (kuva 60)

Säilytyslokero sijaitsee matkustajan puo-
len etuistuimen edessä.

HANSIKASLOKERO (mikäli
varusteena)

Avataksesi hansikaslokeron vedä käden-
sijasta A (kuva 61). 

kuva 59 F0T0056m

kuva 60 F0T0187m

kuva 61 F0T0069m

Älä aja hansikaslokeron olles-
sa avoinna: matkustaja saat-

taa loukkaantua kolaritilanteessa.

VAROITUS

kuva 63

A

F0T0118m

Savukkeensytytin saavuttaa
korkeita lämpötiloja. Käsitte-

le sitä varoen. Lapsia ei saa päästää
käyttämään laitetta: tulipalo- ja/tai pa-
lovammariski!

VAROITUS

kuva 64 F0T0117m

TUHKAKUPPI (kuva 64)
(mikäli varusteena)

Tuhkakuppi on irrotettava muovisäiliö,
jossa on jousella toimiva kansi. Tuhkakup-
pi voidaan sijoittaa keskikonsolin mukipi-
dikkeisiin.

Älä käytä tuhkakuppia pape-
riastiana: paperi saattaa syt-

tyä tuleen, jos se joutuu kosketuksiin sa-
vukkeen natsojen kanssa. 

VAROITUS
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OVET

KESKUSLUKITUSJÄRJESTELMÄ

Ovien lukitseminen ulkopuolelta

Pidä ovet suljettuina ja paina kauko-ohjai-
men (kuva 68) näppäintä Ø tai aseta me-
tallinen avainosa kuljettajan puolen luk-
koon ja käännä myötäpäivään.

Ovet lukittuvat ainoastaan, jos kaikki ovet
ovat suljettuina. Jos yksi tai useampi ovis-
ta on avoinna, kun kauko-ohjaimen näp-
päintä Ø painetaan, suuntavilkut alkavat
vilkkua nopeasti noin 3 sekunnin ajan.

Paina nopeasti kaksi kertaa kauko-ohjai-
men näppäintä Ø kytkeäksesi turvaluki-
tustoiminnon (ks. kappale ”Turvalukitus-
toiminto”).

Ovien lukituksen avaaminen
ulkopuolelta

Paina lyhyesti näppäintä Ë (kuva 68) ava-
taksesi etuovien lukituksen kauko-ohjauk-
sella, jolloin kytkeytyy myös ajastettu mat-
kustamon kattovalo ja suuntavilkut vilk-
kuvat. Kaikkien ovien lukitukset avautuvat,
kun metallista avainosaa käännetään kul-
jettajan puolen oven lukossa vastapäivään. 

Takaoven lukitseminen ajoneuvon
sisäpuolelta (mikäli varusteena)

Paina näppäintä (kuva 69) (mikäli varus-
teena) avataksesi kuormaustilan lukituk-
sen (takaovet ja sivuliukuovet) ajoneuvon
sisäpuolelta.

kuva 66 F0T0134m

kuva 67

A

F0T0135m

HÄIKÄISYSUOJAT (kuva 65)

Kuljettajan ja matkustajan puoleiset häi-
käisysuojat ovat kummatkin säädettävissä
etu- ja sivusuunnissa.

Kuljettajan puoleisessa häikäisysuojassa on
varusteena tasku, jossa voi säilyttää esi-
merkiksi lippuja. 

Joissakin ajoneuvon malliversioissa on va-
rusteena matkustajan puoleinen häikäisy-
suoja, joka sisältää peilin.

KIRJOITUSTASO (mikäli
varusteena)

Kojelaudan keskiosassa, äänentoistojär-
jestelmän yläpuolella on kirjoitustaso A
(kuva 65a). Joissain malliversioissa tätä
kirjoitustasoa voidaan käyttää lukutasona
nostamalla se takaosasta ja asettamalle ko-
jelaudalle kuvan mukaisesti.

kuva 65 F0T0188m

kuva 68 F0T0186m kuva 69 F0T0149m

TAKAOSAN IKKUNA
AVAUSMEKANISMILLA
(Combi-mallit) (kuva 66) 

Avataksesi takaosan ikkunat toimi seuraa-
vasti:

❒ Siirrä vipua A (kuva 67) ulospäin,
kunnes ikkuna aukeaa kokonaan.

❒ Paina vipua takaisinpäin, kunnes ikku-
na lukittuu paikoilleen.

Sulkeaksesi ikkunat suorita yllä esitetty toi-
minta käänteisessä järjestyksessä, kunnes
kuulet lukitusäänen, joka ilmaisee vivun oi-
kean asettumisen.

kuva 65a F0T0204m

Älä koskaan käytä tasoa kir-
joittamiseen pystyasennossa

ajon aikana.

VAROITUS
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kuva 72 F0T0137m

Avaaminen/sulkeminen
ulkopuolelta

Avaaminen: käännä avaimen metalliosaa lu-
kossa ja vedä kahvasta A (kuva 70) ku-
van nuolen mukaisesti. Anna sitten oven
liukua ajoneuvon takaosaan, kunnes salpa
pysäyttää oven sen liikeradan lopussa.

Sulkeminen: käytä kahvaa A (kuva 70) ja
vedä ovi kohti ajoneuvon etuosaa. Kään-
nä avaimen metalliosaa oven lukitsemi-
seksi.

Avaaminen/sulkeminen
sisäpuolelta (Cargo-mallit)

Avaaminen: Vedä vivusta A (kuva 72) ja
anna oven liukua ajoneuvon takaosaan,
kunnes salpa pysäyttää sen.

Sulkeminen: sulje ovi antamalla sen liukua
kohti ajoneuvon etuosaa.

kuva 70 F0T0136m

Kun luukku on avoinna tank-
kaamisen aikana, oikeanpuo-

leista liukuovea ei voida avata.

VAROITUS
Kun auto on pysäköity mä-
keen, älä jätä liukuovea auki:

pienikin vahingollinen värähdys saattaa
vapauttaa oven, jolloin se pääsee liik-
kumaan vapaasti eteenpäin.

VAROITUS

Tarkasta aina ennen kuin jä-
tät ajoneuvon pysäköitynä liu-

kuovet auki, että salpa on kiinnittynyt.

VAROITUS

SIVULIUKUOVET(mikäli
varusteena)

Cargo-malleissa sivuliukuovessa on jousi-
salpa, joka pysäyttää oven liikeradan lop-
puosassa sitä avattaessa. Estä oven liikku-
minen työntämällä se liikeradan loppuun;
vapauta se työntämällä eteenpäin käyttä-
en voimaa.

Joka tapauksessa varmista, että ovi on oi-
kein kiinnittynyt mekanismiin, joka pitää
oven kokonaan avoinna.

Ennen oven avaamista, var-
mista, että voit tehdä sen tur-

vallisesti.

VAROITUS

Ennen tankkaamista varmista,
että oikean puolen liukuovi on
lukittu. Jos näin ei ole, ovi ja liu-
kumekanismi saattavat vahin-

goittua, kun polttoainesäiliön luukku ava-
taan tankkaamista varten. 

kuva 71

A

F0T0197m

Avaaminen/sulkeminen
sisäpuolelta (Combi-mallit)

Avaaminen: paina painikkeesta A (kuva
71) avataksesi oven lukituksen. Vedä sit-
ten vivusta A (kuva 72) ja anna oven liu-
kua ajoneuvon takaosaan, kunnes salpa py-
säyttää sen.

Sulkeminen: paina painikkeesta A (kuva
71) vapauttaaksesi oven ja anna sen liukua
ajoneuvon etuosaa kohti.
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Oven ensimmäisen puolen
avaaminen sisäpuolelta
hätätilanteessa

Vedä ajoneuvon sisäpuolisesta vivusta A
(kuva 76).

Oven toisen puolen avaaminen

Avaa ensin ensimmäinen puoli. Sitten ve-
dä vivusta A (kuva 77) nuolen mukaises-
ti.

TÄRKEÄÄ! Vedä vivusta A (kuva 77)
ainoastaan kuvassa olevan nuolen suun-
taan.

kuva 76 F0T0060m kuva 77 F0T0142m

KAKSIOSAISET TAKAOVET
(kuva 74)

Kaksiosaiset takaovet ovat varustettu jou-
simekanismeilla, jotka pysäyttävät ne, kun
ne avataan noin 90 asteen kulmaan.

Ensimmäisen puolen avaaminen/
sulkeminen ulkopuolelta

Avataksesi ensimmäisen puolen ovesta
käännä avaimen metalliosaa lukossa tai pai-
na kauko-ohjaimen näppäintä ∞. Vedä
sitten vivusta A (kuva 75) nuolen mu-
kaisesti.

Sulkeaksesi ensimmäisen puolen ovesta
käännä avaimen metalliosaa lukossa sul-
kemissuuntaan tai paina kauko-ohjaimen
näppäintä Á. 

kuva 74 F0T0139m

kuva 75 F0T0140m

Tämän jousijärjestelmän kyt-
keytymisvoimat on suunnitel-

tu mukavuustekijöiden optimoimisek-
si. Tahattomat tärähdykset tai kovat
tuulenpuuskat saattavat vapauttaa
oven jousimekanismista ja antaa oven
sulkeutua odottamattomasti.

VAROITUS

Sulkiessasi ovia lukitse ensin oi-
keanpuoleinen ovi 2 (kuva 74)

ja sen jälkeen vasemmanpuoleinen 1
(kuva 74). Älä sulje kumpaakin puolta
samanaikaisesti.

VAROITUS

kuva 73 F0T0138m

Käytä tätä laitetta aina lasta
kuljettaessasi.

VAROITUS

LAPSILUKKO (kuva 73)

Laite estää sivuliukuovien avaamisen mat-
kustamosta.

Se voidaan kytkeä ainoastaan, kun sivuliu-
kuovi on avoinna.

❒ Asento 1 - kytketty (ovi lukossa).

❒ Asento 2 - avoinna (ovi voidaan avata
matkustamosta).

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

AVAAMINEN SISÄPUOLELTA
HÄTÄTILANTEESSA

Hätätilanteessa tavaratila voidaan avata
ajoneuvon sisäpuolelta alla esitettyjen oh-
jeiden mukaisesti.

❒ Avaa sivuliukuovi ja laske takaistuimen
selkänoja kokonaan alas siten, että pää-
set käsiksi tavaratilaan (Combi-mallit).

tai

❒ Avaa sivuliukuovi (Cargo-mallit).

❒ Käytä kädensijaa A (kuva 79), joka si-
jaitsee oikeanpuoleisen takaoven si-
säosassa.

❒ Avaa vasemmanpuoleinen takaovi
käyttämällä sen kädensijaa (ks. tämän
osan kappaleessa ”Ovet” esitetyt oh-
jeet).

kuva 79 F0T0060m

Älä koskaan ylitä tavaratilan
suurinta sallittua kuormitusta

(ks. luku ”Tekniset tiedot"). Varmista,
että tavarat on sijoitettu tavaratilaan si-
ten, että ne eivät lennä eteen äkillises-
sä jarrutuksessa.

VAROITUS

Jos ajat alueilla, joilla huolto-
asemia on harvakseltaan ja

haluat kuljettaa polttoainetta varasäi-
liössä, noudata maan määräyksiä ja
käytä ainoastaan tyyppihyväksyttyjä,
hyvin suljettuja säiliöitä.  Kuitenkin täl-
löin vahingonvaara on suurempi kolari-
tilanteessa.

VAROITUS

IKKUNANNOSTIMET

SÄHKÖISET ETUIKKUNAT
(mikäli varusteena)

Kuljettajan ovipaneelissa on näppäimet
(kuva 78), joiden avulla hallitaan seuraa-
via toimintoja, kun virta-avain on käännetty
MAR-asentoon:

A: Vasemman ikkunan avaaminen sulke-
minen.

B: Oikean ikkunan avaaminen sulkeminen.

Paina näppäintä A tai B avatakse-
si/sulkeaksesi halutun ikkunan.

Kun yhtä näistä näppäimistä painetaan ly-
hyesti, ikkuna avautuu hieman. Kun näp-
päintä painetaan pitkään, ikkuna laskee/
nousee automaattisesti. Ikkuna pysähtyy
haluttuun paikkaan, kun näppäintä A tai B
painetaan uudelleen.

Sähköisissä ikkunannostimissa on turva-
järjestelmä (mikäli varusteena), joka ha-
vaitessaan esteen ikkunan sulkuliikkeen ai-
kana puuttuu toimintaan pysäyttäen ikku-
nan ja avaten sitä hieman.

TÄRKEÄÄ! Jos kiilautumisestotoiminto
on kytkeytynyt 5 kertaa minuutin aika, jär-
jestelmä asettuu automaattisesti vikasie-
totilaan (suojaustoiminto). Tämä tila voi-
daan havaita ikkunan jaksottaisena liikkee-
nä sen liikkuessa ylöspäin.

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

❒ Avaa ikkunat.

tai

❒ Käännä virta-avain STOP-asentoon ja
sitten MAR-asentoon.

Jos toimintahäiriöitä ei esiinny, ikkuna pa-
laa automaattisesti normaalitoimintaan.

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

kuva 78 F0T0044m

Ikkunannostimien käyttämi-
nen väärin voi olla vaarallista.

Ennen ikkunannostimen käyttämistä
varmista, ettei ikkunan liikkeestä ai-
heudu kenellekään suoraa loukkaantu-
misvaaraa tai ettei mikään esine voi kii-
lautua väliin.

VAROITUS

Poista avain virtalukosta aina
ajoneuvosta poistuessasi vält-

tääksesi mahdolliset ikkunannostimien
huolimattomasta käytöstä aiheutuvat
vahingot.

VAROITUS

ETUMATKUSTAMON
IKKUNOIDEN VEIVIT

Joissain malliversioissa on varusteena kä-
sin käytettävät ikkunoiden veivit.

Avataksesi/sulkeaksesi ikkunan käytä ik-
kunaveiviä.
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TAVARATILAN
LAAJENTAMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Avaa takaovet ja poista takaikkunan
hylly (ks. edellisessä kappaleessa esi-
tetyt ohjeet).

❒ Laske takaistuimien pääntuet koko-
naan ala-asentoon.

❒ Siirrä turvavyö sivulle ja tarkasta, että
se on vedetty ulos eikä siinä ole kier-
tymiä.

❒ Nosta vipu A (kuva 83), joka lukitsee
istuimen ja kaada se eteen siten, että
tavaratilasta tulee yhtenäinen. Vivun
nostoa ilmaistaan punaisella ”nauhalla”
B.

❒ Tavaratilaa voidaan laajentaa enemmän
vetämällä nauhasta A (kuva 84), jo-
ka sijaitsee takaistuimen takana. Lo-
puksi kaada istuin ja selkänoja eteen
(kuva 85).

Takaistuimien poistaminen

Kun on kuljetettava kookkaita rahtitava-
roita, tavaratila voidaan laajentaa vieläkin
suuremmaksi poistamalla takaistuimet.

Ensiksi kaada takaistuin, kuten edellä esi-
tettiin. Vedä sitten istuimen alla, kummal-
lakin puolella sijaitsevista kiinnikkeistä A
(kuva 86).

Takaistuimien asettaminen
takaisin paikoilleen 

Toimi seuraavasti:

❒ Tarkasta, että turvavyö on asetettu oi-
kein vastaavaan kiinnikkeeseen.

❒ Tuo istuimen päällisosa takaisin vaa-
katasoon ja varmista, että se on oikein
kiinnittynyt.

❒ Kaada selkänoja taakse ja varmista, et-
tä se on oikein kiinnittynyt.

kuva 83

A B

F0T0064m kuva 84 F0T0065m

kuva 85 F0T0066m

TAKAIKKUNAN HYLLYN
POISTAMINEN (Combi -mallit)

Takaikkunan hylly (kuva 80) on kaksi-
osainen. Poistaaksesi sen toimi seuraavas-
ti:

❒ Avaa takaovet.

❒ Nosta etuosa A (kuva 81) vapautta-
malla tappi A(kuva 82) syvennykses-
tään.

❒ Nosta takaosa B (kuva 81) vapaut-
tamalla tapit B ja C (kuva 82) syven-
nyksistään.

Jos istuin on kaadettu kokonaan, poista ta-
kaikkunan hylly, kuten yllä esitettiin ja ase-
ta se etuistuimien selkänojien ja kaadetun
takaistuimen väliin.

Takalasin hylly asetetaan takaisin paikoil-
leen suorittamalla yllä esitetyt toiminnat
käänteisessä järjestyksessä.

kuva 80 F0T0061m kuva 81

A

A

F0T0062m kuva 82

AA
A

F0T0063m

Missään tapauksessa takais-
tuinta, jonka selkänoja on kaa-

dettu, ei saa käyttää tavaroiden kuljet-
tamiseen. Tavarat saattavat osua etuis-
tuimien selkänojiin aiheuttaen vakavia
vammoja matkustajiin.

VAROITUS

kuva 86

AA

F0T0199m
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KONEPELLIN SULKEMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta konepelti yhdellä kädellä ja toi-
sella kädellä paina mekanismista A
(kuva 92) ja laske sitten vipu B.

❒ Laske konepelti noin 20 senttimetrin
päähän moottoritilasta ja pudota se sit-
ten varmistaen nostamalla, että se on
kunnolla sulkeutunut, eikä vain kiin-
nittynyt turva-asentoon. Jos tilanteena
on viimeiseksi mainittu, älä paina ko-
nepeltiä, vaan nosta se uudelleen ja
toista toiminta.

TÄRKEÄÄ! Konepellin alla on tarra (ks.
kuva 92a), joka sisältää ohjeet yllä esite-
tystä konepellin avaus-/sulkutoiminnasta.

Turvallisuussyistä konepellin
on oltava täysin sulkeutunut

ajon aikana. Varmista, että konepelti on
täysin sulkeutunut ja lukitus kiinnitty-
nyt. Jos huomaat ajon aikana, että ko-
nepelti ei ole kiinnittynyt kunnolla, py-
säytä auto välittömästi ja sulje konepelti
oikealla tavalla.

VAROITUS

kuva 89 F0T0045m

kuva 90 F0T0067m

Ennen konepellin nostamista
tarkasta, että lasinpyyhkijä on

kiinni tuulilasissa.

VAROITUS

RAHTITAVARAN
KIINNITTÄMINEN

Jotta tavaran kiinnittäminen olisi helpom-
paa, tavaratilan lattiassa on kiinnityssilmu-
kat (määrä vaihtelee eri malliversioiden vä-
lillä). 

kuva 87: Cargo -mallit.

kuva 88: Combi -mallit.

KONEPELTI

KONEPELLIN AVAAMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Vedä vivusta A (kuva 89) nuolen
osoittamaan suuntaan.

❒ Vedä vivusta B (kuva 90) ja nosta ko-
nepelti.

❒ Nosta moottoritilan kansi.

❒ Nosta konepeltiä tukeva varsi A (ku-
va 91) ja ohjaa sitä, kunnes se lukittuu
paikoilleen.

kuva 87 F0T0057m

kuva 88 F0T0058m

kuva 91

A

F0T0216m

kuva 92

A

B

F0T0217m kuva 92a

F0Q0603m

1 2

CLACK
      =
    OK

PUSH TO OPEN

1 2

PULL TO CLOSE

F0T0215m
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AJOVALOT

VALOKEILAN SUUNTAUS

Ajovalojen oikea suuntaus on keskeistä
kuljettajan ja muiden tienkäyttäjien turval-
lisuuden ja ajomukavuuden kannalta. Var-
mistaaksesi parhaan näkyvyyden ajon ai-
kana ajovalojen ollessa käytössä sinun on
suunnattava valokeila oikein. Ota yhteys
Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi ja säätääk-
sesi ajovalot oikein.

AJOVALOJEN
KORKEUDENSÄÄTÖLAITE

Tämä laite toimii avaimen ollessa MAR-
asennossa ja lähivalot kytkettynä.

Ajoneuvo kallistuu kuormattuna taakse-
päin nostaen valokeilaa ylöspäin. Tämän
vuoksi valot on suunnattava uudelleen tä-
mänlaisissa tilanteissa.

Ajovalojen korkeudensäätölaitteen
käyttäminen

Tehdäksesi säädön paina ohjauspaneelin
näppäimiä Ò ja  (kuva 95).

Mittaristossa olevalta näytöltä ilmenee sen
hetkinen asento säädön aikana.

Asento 0 - yksi tai kaksi henkilöä etuistui-
milla.

Asento 1 - viisi matkustajaa.

Asento 2 - viisi matkustajaa + kuormattu
tavaratila.

Asento 3 - kuljettaja + suurin sallittu
kuorma tavaratilassa.

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

SUMUVALOJEN SUUNTAUS 

Ota yhteys Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi
ja säätääksesi sumuvalot oikein.

VALOKEILAN SÄÄTÄMINEN
ULKOMAILLE

Lähivalojen tehdasasetus riippuu siitä, mis-
tä maasta ajoneuvo on hankittu. Maissa,
joissa liikenne on vasemmanpuoleista, ajo-
valot suunnataan kiinnittämällä tarkoituk-
senmukaista kalvoa umpioihin, jotta es-
tettäisiin vastaantulevien ajoneuvojen häi-
käiseminen. 

kuva 95 F0T0037m

KATTO-/SUKSITELINE

KIINNITYSPISTEIDEN
VALMISTELU

Kiinnityspisteet sijaitsevat pisteissä A, B,
C (kuva 93).

PITKITTÄISTELINEET
(kuva 94) (mikäli varusteena) 

Joissakin malliversioissa on varusteena kak-
si pitkittäistelinettä, joita voidaan käyttää
erityyppisten kappaleiden (esim. sukset,
purjelauta jne.) kuljettamiseen yhdessä eri-
tyisten lisävarusteiden kanssa.

kuva 93 F0T0154m

kuva 94 F0T0176m

Noudata tarkasti lakeja, jotka
liittyvät ajoneuvon kokonais-

mittoihin.

VAROITUS

Tarkasta, että kiinnitysruuvit
ovat kiinnittyneet oikein muu-

taman ajokilometrin jälkeen.

VAROITUS

Järjestele kuljetustavarat järjes-
telmällisesti ja huomioi ajoneu-
von korkeampi herkkyys sivu-
tuulelle ajon aikana.

Älä koskaan ylitä tavaratilan
suurinta sallittua kuormitusta
(ks. luku ”Tekniset tiedot").
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HÄIRIÖILMOITUKSET

ABS-järjestelmän häiriö

ABS-järjestelmän häiriö ilmoitetaan mitta-
riston varoitusvalolla >(yhdessä aihee-
seen liittyvän näytön viestin kanssa joissain
malliversioissa) ( ks. luku ”Varoitusvalot ja
viestit”).

Tällöin jarrujärjestelmä säilyttää tehok-
kuutensa, mutta ei hyödynnä ABS-järjes-
telmän tarjoamaa lisäpotentiaalia. Kysei-
sessä tilanteessa aja varovaisesti Fiat-huol-
toon tarkastuttaaksesi järjestelmän.

EBD-järjestelmän häiriö

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

Tällöin takajarrut saattavat yhtäkkiä luk-
kiutua ja aiheuttaa ajoneuvon hallinnan me-
nettämisen. Kyseisessä tilanteessa aja va-
rovaisesti Fiat-huoltoon tarkastuttaaksesi
järjestelmän.

Jos mittariston varoitusvalo x
syttyy (yhdessä näytön viestin

kanssa joissain malliversioissa), pysäytä
auto välittömästi turvalliseen paikkaan
ja käänny lähimmän Fiat-huollon puo-
leen. Järjestelmän jarrunesteen vuoto
vaarantaa normaalien jarrujen toimin-
nan (myös ABS).

VAROITUS

ABS-JÄRJESTELMÄ

Ajoneuvo on varustettu ABS-järjestelmäl-
lä, joka estää pyörien lukkiintumisen jar-
rutuksissa, hyödyntää tiepinnan kitkan par-
haalla mahdollisella tavalla ja säilyttää oh-
jattavuuden vaikeissa tieolosuhteissa ta-
pahtuvissa hätäjarrutuksissa.

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

TÄRKEÄÄ! Uusien jarrujen paras mah-
dollinen toiminta saavutetaan noin 500 ajo-
kilometrin jälkeen. Tämän aikana vältä äkil-
lisiä, toistuvia ja pitkiä jarrutuksia.

ABS-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

ABS-järjestelmän normaalin toiminnan voi
havaita jarrupolkimen värinänä ja pienenä
toimintaäänenä jarrutuksen aikana. Tällöin
sinun tulee säätää nopeutesi ajamasi tie-
tyypin mukaan.

Kun ABS-järjestelmä astuu toi-
mintaan ja tunnet värinää jar-

rupolkimessa, älä vapauta jarrupoljin-
ta, vaan pidä se painettuna. Tällöin käy-
tät pysähtymiseen mahdollisimman ly-
hyen jarrutusmatkan sen hetkisissä
tieolosuhteissa.

VAROITUS

Kun ABS kytkeytyy jarrutuk-
sessa, on kyseessä tiepinnan ja

renkaan välisen pitokyvyn raja-arvo: hi-
dasta vauhtia hyödyntääksesi kaiken
saatavilla olevan pidon.

VAROITUS

ABS-järjestelmä hyödyntää
renkaan ja tiepinnan välisen

pidon parhaalla mahdollisella tavalla,
mutta se ei kykene parantamaan sitä.
Tämän vuoksi sinun tulee olla erityisen
varovainen ottamatta turhia riskejä aja-
essasi liukkailla tiepinnoilla.

VAROITUS
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PYSÄKÖINTITUTKA
(mikäli varusteena)

Pysäköintitutkan tunnistimet on kiinnitet-
ty ajoneuvon takapuskuriin (kuva 96), ja
niiden tehtävänä on ilmoittaa kuljettajalle
takana olevista esteistä jaksottaisella ää-
nimerkillä.

KYTKEMINEN

Tunnistimet kytkeytyvät automaattisesti,
kun peruutusvaihde kytketään.

Kun ajoneuvon takana oleva este lähenee
puskuria, äänimerkki muuttuu tiheäm-
mäksi.

ÄÄNIMERKIN VAROITUKSET

Kun peruutusvaihde kytketään, jaksottai-
nen äänimerkki kytkeytyy automaattises-
ti päälle (lyhyt äänimerkki ilmoittaa järjes-
telmän kytkeytymisen).

Äänimerkki:

❒ Muuttuu voimakkaammaksi, kun ajo-
neuvo lähestyy estettä.

❒ Muuttuu jatkuvaksi, kun ajoneuvon ja
esteen välinen etäisyys on pienempi
kuin 30cm. Jos etäisyyttä lisätään, ää-
nimerkki keskeytyy välittömästi.

❒ Pysyy tasaisena, jos puskurin ja esteen
välinen etäisyys ei muutu.

Tunnistusetäisyydet

Keskellä toimintasäde 120 cm

Sivulla toimintasäde 60 cm

Mikäli järjestelmä havaitsee useita esteitä,
se ilmoittaa lähimpänä olevasta.

HÄIRIÖILMOITUKSET

Mikä tahansa pysäköintitunnistimien toi-
mintahäiriö ilmoitetaan peruutusvaihteen
kytkemisen yhteydessä 3 sekuntia kestä-
vällä äänimerkillä.

kuva 96 F0T0155m

EOBD-JÄRJESTELMÄ

EOBD-järjestelmän (European On Board
Diagnosis) avulla järjestelmä valvoo jatku-
vasti ajoneuvon päästöihin liittyviä kom-
ponentteja. Lisäksi se varoittaa kuljetta-
jaa mittariston varoitusvalolla U (yhdes-
sä aiheeseen liittyvän näytön viestin kans-
sa joissain malliversioissa), mikäli nämä
komponentit eivät ole enää parhaassa toi-
mintakunnossa (ks. luku “Varoitusvalot ja
viestit").

Tällä järjestelmällä on seuraavat tehtävät:

❒ Valvoa järjestelmän tehokkuutta.

❒ Varoittaa kohonneista päästöistä ajo-
neuvon toimintahäiriön johdosta.

❒ Ilmoittaa kuluneiden komponenttien
vaihtotarpeesta.

Järjestelmässä on lisäksi diagnoosipisto-
ke, josta voidaan lukea mahdolliset oh-
jainlaitteeseen tallentuneet häiriökoodit
sekä tarkastaa moottorin toimintaan ja di-
agnoosiin liittyviä tekijöitä asiaankuuluval-
la tarkastuslaitteella.

Nämä toimenpiteet voi tehdä myös kat-
sastaja tai liikenteenvalvoja.

TÄRKEÄÄ! Häiriön poistamisen jälkeen
anna Fiat-huollon tarkastaa järjestelmä ko-
konaisuudessaan erikoislaitteillaan ja mah-
dollisesti pidemmän koeajon avulla.

Jos varoitusvalo U ei syty vir-
taa kytkettäessä (MAR-asen-

to), tai jos varoitusvalo syttyy palamaan
pysyvästi tai vilkkuen ajon aikana
(yhdes sä näytön viestin kanssa), kään-
ny Fiat-huollon puoleen mahdol lisim -
man pi  an. Varoitusvalon U toiminta
voidaan tarkastaa tarvittaessa erikois-
laittein. Noudata aina paikallisia mää-
räyksiä päästölaitteiden huollon ja yl-
läpidon osalta.

VAROITUS
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ÄÄNENTOISTO -
JÄRJESTELMÄ
(mikäli varusteena)

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

PERUSVARUSTELU

Järjestelmä sisältää:

❒ Äänentoistojärjestelmän virtakaapelit.

❒ Etukaiuttimien kaapelit (sijoitettu ovi-
peilien paneeleihin).

❒ Kaiutinkaapelit etuovien paneeleissa.

❒ Takakaiuttimien kaapelit (sijoitettu ta-
kalasin hyllyn viereen) (mikäli varus-
teena).

❒ Äänentoistojärjestelmän sijoituspaik-
ka.

❒ Antennin virtajohto.

LISÄVARUSTUS

Järjestelmä sisältää:

❒ Äänentoistojärjestelmän virtakaapelit.

❒ Etukaiuttimien kaapelit (sijoitettu ovi-
peilien paneeleihin).

❒ Kaiutinkaapelit etuovien paneeleissa.

❒ Takakaiuttimien kaapelit (sijoitettu ta-
kalasin hyllyn viereen) (mikäli varus-
teena).

❒ 2 diskanttikaiutinta ovipeilien panee-
leissa.

❒ 2 keskialueen kaiutinta etuovien ala-
osassa.

❒ 2 takakaiutinta (sijoitettu molemmin
puolin takalasin hyllyn viereen) (mikä-
li varusteena).

❒ Äänentoistojärjestelmän sijoituspaik-
ka.

❒ Antennin virtajohto.

❒ Antenni.

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄN
ASENTAMINEN

Äänentoistojärjestelmä on asennettava
keskisäilytyslokeron paikalle. Tämän toi-
minnan jälkeen liitettävät kaapelit ovat val-
miina kytkettäviksi.

Poistaaksesi keskisäilytyslokeron paina kie-
lekkeistä A (kuva 97).

kuva 97 F0T0032m

Ajoneuvossa olemassa olevien
laitteiden liittämiseksi ota yh-

teys Fiat-huoltoon estääksesi mahdol-
liset ongelmat, jotka saattavat heiken-
tää ajoneuvon turvallisuutta.

VAROITUS

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

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

Tunnistimet palaavat automaattisesti toi-
mintaan, kun liitin on irrotettu.

YLEISET VAROITUKSET

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

❒ Joissain tilanteissa kohteita, jotka si-
jaitsevat ajoneuvon takaosan lähellä, ei
voida tunnistaa ja täten ne voivat va-
hingoittua tai vahingoittaa ajoneuvoa.

❒ Tunnistimien lähettämät signaalit voi-
vat muuttua tunnistimiin kiinnitty-
neestä liasta, lumesta tai jäästä. Toi-
mintaa voivat häiritä myös ultraääni-
järjestelmät (esim. kuorma-auton pai-
neilmajarrut tai paineilmavasarat), jot-
ka sijaitsevat ajoneuvon lähettyvillä.

❒ Takaovien on oltava suljettuina, jotta
pysäköintitunnistimet toimisivat oikein.
Avattu takaovi saattaa aiheuttaa jär-
jestelmän antamia virheellisiä merkin-
antoja. Takaovien on oltava aina sul-
jettuina.

Tunnistimet on pidettävä puh-
taina ja ne on pestävä, mikäli
niissä on mutaa, lunta tai jää-
tä, jotta järjestelmä toimisi oi-

kein. Varo vahingoittamasta tai naar-
muttamasta tunnistimia niitä pestessäsi.
Vältä kuivien, karkeiden tai kovien kan-
kaiden käyttöä. Pese tunnistimet puh-
taalla vedellä ja tarvittaessa auton pe-
suaineella. Pestäessä tunnistimia pidä ve-
sisuihku vähintään 10 cm:n etäisyydellä
tunnistimista.

Kuljettaja on aina täysin vas-
tuussa pysäköimisestä ja muis-

ta vaarallisista liikkeistä. Varmista, ettei
ketään, erityisesti lapsia tai kotieläimiä,
seiso pysäköintialueen lähettyvillä. Py-
säköintitutka on suunniteltu avusta-
maan kuljettajaa, jonka on kiinnitettä-
vä aina erityistä huomiota mahdollises-
ti vaarallisten liikkeiden aikana, vaikka
ne suoritettaisiinkin alhaisella nopeu-
della.

VAROITUS



41

AJONEUVON
TANKKAAMINEN

BENSIINIMOOTTORIT

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jon-
ka oktaaniluku (R.O.N) on vähintään 95.

TÄRKEÄÄ! Huonosti toimiva kataly-
saattori johtaa haitallisten päästöjen nou-
suun saastuttaen ympäristöä.

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

DIESELMOOTTORIT

Toiminta alhaisissa lämpötiloissa

Jos ulkoilman lämpötila on hyvin alhainen,
dieselöljy jäykistyy siihen muodostuvien
parafiinikiteiden vuoksi ja voi tukkia polt-
toainejärjestelmän.

Tämän tyyppisten ongelmien välttämisek-
si huoltoasemat tarjoavat erilaisille vuo-
denajoille erilaisia diesellaatuja: kesä- ja tal-
vilaatu sekä joillain alueilla arktinen laatu
(kylmillä, vuoristoisilla alueilla). Mikäli polt-
toainetankkiin täytetään vääränlaisille läm-
pötiloille tarkoitettua diesellaatua, on suo-
siteltua sekoittaa polttoaineeseen TUTE-
LA DIESEL ART lisäainetta ohjeiden mu-
kaisessa suhteessa. Lisäaine tulisi kaataa
polttoainetankkiin ennen polttoaineen li-
säämistä.

Käytettäessä tai säilytettäessä ajoneuvoa
pitkään kylmillä alueilla tai vuoristoilla, on
suositeltua täyttää polttoainesäiliö uudel-
leen paikallisella polttoaineella. 

Tällöin polttoainesäiliö suositellaan täy-
tettäväksi yli 50%:sti täyteen.

Dieselmoottoreissa on käytet-
tävä Euroopan EN590 normin
täyttävää hyvälaatuista moot-
toriajoneuvoille tarkoitettua

dieselöljyä. Muiden polttoaineiden käyt-
tö saattaa rikkoa moottorin ja aiheuttaa
takuun raukeamisen. Jos säiliö täytetään
vahingossa vääränlaisella polttoaineel-
la, moottoria ei saa käynnistää, vaan
polttoainesäiliö on tyhjennettävä. Jos
moottoria on käytetty edes hetken aikaa
väärän tyyppisellä polttoaineella, on
myös polttoainejärjestelmä puhdistetta-
va.

ELEKTRONISTEN
LAITTEIDEN
ASENNUKSET 

Elektronisissa jälkeenpäin ostetuissa lisä-
varusteissa on oltava seuraavat merkinnät:

Fiat Auto S.p.A. valtuuttaa vastaanotin-/lä-
hetinlaitteiden asennukset, jotta ne asen-
netaan valmistajan määräysten mukaisesti
hyvällä asennustaidolla.

TÄRKEÄÄ! Liikennepoliisi ei saata hy-
väksyä ajoneuvoa liikenteeseen, jos siihen
on asennettu laitteita, jotka aiheuttavat
muutoksia ajoneuvon ominaisuuksiin. Tä-
mä saattaa myös aiheuttaa takuun raukea-
misen tilanteissa, joissa vian on aiheutta-
nut muutostyö tai se on liittynyt muutok-
seen joko suoraan tai epäsuorasti.

Fiat Auto S.p.A. ei ole velvollinen korvaa-
maan Fiat Auto S.p.A:n hyväksymättömis-
tä tai suosittelemattomista lisävarusteista
aiheutuneita vahinkoja. Korvausvelvolli-
suus poistuu myös, jos lisävarusteasen-
nuksissa ei ole noudatettu tehtaan ohjeis-
tusta.

VASTAANOTIN-/
LÄHETINLAITTEET JA
MATKAPUHELIMET

Vastaanotin-/lähetinlaitteita (esim. matka-
puhelimia ja HAM-radiolaitteita jne.) ei tu-
lisi käyttää ajoneuvon sisällä ilman erillis-
tä katolle asennettua 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.

Noudata tarkasti matkapuhelinvalmistajan
käyttöohjeita virallisesti EY-hyväksytyissä
matkapuhelimissa (GSM, GPRS, UMTS).

TANKKAAMINEN TÄYTEEN

Täyttääksesi säiliön täyteen täytä siten, et-
tä polttoainepumpun kytkin napsahtaa kak-
si kertaa. Liiallinen täyttäminen voi ai-
heuttaa toimintahäiriöitä polttoaineensy-
öttöjärjestelmässä.
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POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI
(kuva 98)

Tankataksesi avaa luukku A ja kierrä kork-
ki B auki. Korkissa on varusteena katoa-
misen estävä kiinnike C, joka kiinnittää
korkin luukkuun, jolloin sen kadottaminen
on mahdotonta.

Korkissa B on varusteena lukko ja avain.
Avataksesi polttoainesäiliön avaa luukku
A, käännä virta-avainta vastapäivään kor-
kin lukossa ja avaa korkki.

Tankatessasi kiinnitä korkki kannen pidik-
keeseen kuvan mukaisesti.

YMPÄRISTÖN
SUOJELU

Bensiinimoottorisissa malleissa on seu-
raavia päästöjä hallitsevia laitteita:

❒ Kolmitoimikatalysaattori.

❒ Happitunnistimia.

❒ Haihtumiskaasujen keräysjärjestelmä.

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

Dieselmoottorisissa malleissa on seuraa-
via päästöjä hallitsevia laitteita:

❒ Hapetuskatalysaattori.

❒ Pakokaasujen kierrätysjärjestelmä
(E.G.R).

❒ Dieselhiukkassuodatin (DPF) (mikäli
varusteena).

kuva 98

C

A

F0T0068m

Älä käsittele avotulta tai sytytä
savuketta täyttöaukon lähellä:
tällöin saattaa piillä tulipalo-
vaara. Pidä katse pois täyttö-

aukosta tankkauksen aikana, välttääkse-
si haitallisten polttoainehöyryjen hengit-
tämisen.

DIESELMOOTTORIN
HIUKKASSUODATIN (DPF)
(mikäli varusteena)

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

Dieselmoottorin hiukkassuodatin on otet-
tu käyttöön, jotta pienhiukkaset saataisiin
poistettua lähes täydellisesti myötäillen ny-
kyhetken ja tulevaisuuden lakisäädöksiä.
Ajoneuvon normaalikäytön aikana moot-
torin ohjausyksikkö tallentaa erilaisia tie-
toja (esim. ajoajan, tietyypin, lämpötilat
jne.) ja laskee suodattimeen kerääntynei-
den pienhiukkasten määrän.

Koska suodatin kerää pienhiukkaset fyy-
sisesti, tulee se puhdistaa (palauttaa toi-
mintaan) säännöllisin väliajoin polttamalla
hiilihiukkaset. Moottorin ohjausyksikkö
ohjaa automaattisesti uusiutumistoimintoa
suodattimen tilan ja ajoneuvon käyttöolo-
suhteiden mukaan. 

Uusiutumistoiminnon aikana seuraavia
ominaisuuksia saattaa esiintyä: joutokäyn-
nin tilapäinen nousu, sähköisen tuuletti-
men kytkeytyminen, pakokaasujen muka-
na tulevan savun tilapäinen lisääntyminen,
pakokaasujärjestelmän korkea lämpötila.
Näitä tapahtumia ei tule käsittää toimin-
tahäiriönä: ne eivät heikennä ajoneuvon
toimintaa eivätkä ympäristöä. Jos näytöllä
näkyy aiheeseen liittyvä viesti, katso luku
"Varoitusvalot ja viestit”.
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TTUURRVVAALLLLIISSUUUUSS

TURVAVYÖT

TURVAVÖIDEN KÄYTTÄMINEN

Turvavyötä käytettäessä istuma-asennon
tulisi olla mahdollisimman suora ja selkä
tulisi pitää rennosti kiinni selkänojassa

Kiinnittääksesi turvavyön tartu kiinnik-
keeseen A (kuva 1) ja työnnä se solkeen
B, kunnes kuuluu lukitusääni.

Jos ulosvedettäessä vyön liike takertelee,
palauta sitä vähän matkaa ja vedä uudel-
leen varovaisesti tasaisella liikkeellä.

Paina näppäintä C avataksesi turvavyön lu-
kituksen. Ohjaa vyötä sen kelautuessa si-
sään, ettei se kierry.

Takaistuimet on varustettu kolmipistetur-
vavöillä ja niiden rullamekanismeilla.

kuva 1 F0T0147m

Älä koskaan paina näppäin-
tä C (kuva 1) ajon aikana.

VAROITUS

Muista, että rajussa kolaris-
sa takamatkustajat, jotka ei-

vät ole kiinnittäneet turvavöitä aset-
tavat sekä itsensä, että kuljettajan ja
muut matkustajat hengenvaaraan.

VAROITUS

Kelan avulla vyö myötäilee automaattises-
ti käyttäjän kehoa ja antaa liikkumavaraa.

Normaalissa toiminnassaan vyön rullame-
kanismi saattaa lukkiutua, mikäli ajoneu-
vo on pysäköity jyrkkään rinteeseen: tämä
on täysin normaalia. Rullamekanismi luk-
kiutuu myös äkillisessä jarrutuksessa, tör-
mäyksessä tai nopeassa suunnanmuutok-
sessa, tai jos vyötä nykäistään nopeasti.
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Takaistuimien turvavöitä on käytettävä,
kuten kuvassa 2 esitetään.

TÄRKEÄÄ! Selkänoja on oikein kiinnit-
tynyt, kun selkänojien kaatovipujen A pu-
naiset ”nauhat” B (kuva 3) katoavat. Tä-
män punaisen ”nauhan” tarkoitus on osoit-
taa, että selkänoja ei ole kiinnittynyt. 

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

TURVAVÖIDEN
MUISTUTUS -
JÄRJESTELMÄ (S.B.R)

Ajoneuvo on varustettu turvavöiden muis-
tutusjärjestelmällä (S.B.R. – Seat Belt Re-
minder), joka varoittaa kuljettajaa seuraa-
vasti, mikäli turvavyö ei ole kiinnittynyt:

❒ Varoitusvalo < syttyy palamaan jatku-
vasti ja äänimerkki kytkeytyy 6 ensim-
mäiseksi sekunniksi.

❒ Varoitusvalo < vilkkuu ja katkonainen
äänimerkki kytkeytyy seuraavaksi 90
sekunniksi.

Ota yhteys Fiat-huoltoon kytkeäksesi jär-
jestelmän pysyvästi pois käytöstä.

S.B.R-järjestelmä voidaan nollata myös ase-
tusvalikon kautta.

kuva 2 F0T0193m kuva 3

A B

F0T0064m

Tarkasta, että kummankin
puolen selkänoja on kunnol-

la kiinnittynyt (punaiset nauhat B
(kuva 3) eivät näy) estääksesi niiden
liikkumisen eteenpäin tiukassa jarru-
tuksessa, joka saattaa aiheuttaa va-
hinkoja matkustajiin.

VAROITUS

TURVAVÖIDEN
ESIKIRISTIMET

Ajoneuvo on varustettu turvavöiden esi-
kiristimillä, joilla voidaan parantaa etutur-
vavöiden tehokkuutta. Nämä laitteet ke-
laavat turvavöitä muutaman senttimetrin
sisäänpäin kovissa etu- ja sivuosiin koh-
distuvissa kolareissa. Tällöin varmistetaan
turvavyön tiukka asettuminen käyttäjän
vartalolle ennen kuin vyön suojavaikutus
alkaa.

Jos järjestelmä on lauennut (esim. onnet-
tomuudessa), turvavyö lukkiutuu, jolloin
sitä ei voi kelata takaisin edes käsin oh-
jaamalla.

TÄRKEÄÄ! Pidä turvavyö tiukasti rinnan
ja lantion ympärillä. Tällöin esikiristimet
toimivat turvallisimmalla mahdollisella ta-
valla.

Esikiristimien laukeamisen yhteydessä saat-
taa esiintyä hieman savua. Savu ei ole hai-
tallista eikä merkitse palovaaraa.

Esikiristin on kertakäyttöi-
nen. Jos laite on lauennut,

käy vaihdattamassa se Fiat-huollos-
sa. Laitteen viimeinen käyttöpäivä-
määrä on tarrassa, joka sijaitsee säi-
lytyslokerossa. Käänny FIAT-huollon
puoleen, kun laitteen viimeinen käyt-
töpäivämäärä lähestyy.

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.

Esikiristimet eivät vaadi minkäänlaista huol-
toa tai voitelua. Mikä tahansa esikiristimen
alkuperäiseen toimintaan vaikuttava muu-
tos heikentää sen tehokkuutta. Mikäli esi-
kiristimeen pääsee vettä tai likaa esimer-
kiksi luonnonmullistuksien takia (tulvat,
myrskyt jne.), on se vaihdettava uuteen.

KIRISTYSVOIMAN
RAJOITTIMET (mikäli varusteena)

Jotta matkustajien turvallisuus parantuisi
onnettomuustilanteessa, etu- ja takatur-
vavöiden rullamekanismeissa (mikäli va-
rusteena) on kiristysvoiman rajoittimet,
jotka sallivat vyön kelautumisen hallitusti
ulos, mikäli ylävartaloon vyöstä aiheutuva
paine kasvaa etutörmäyksessä vaarallisen
suureksi.
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YLEISET OHJEET
TURVAVÖIDEN KÄYTTÖÖN

Kuljettaja on vastuussa turvavöiden käyt-
töön liittyvien lakien noudattamisessa. Hä-
nen tehtävänä on myös varmistaa, että ajo-
neuvon muut matkustajat myös noudatta-
vat niitä. Kiinnitä vyö aina ennen liikkeel-
lelähtöä ja huolehdi, että muutkin auton
matkustajat käyttävät turvavöitä.

Myös raskaana olevan naisen on käytet-
tävä turvavyötä: loukkaantumisriski on
huomattavasti alhaisempi niin hänelle kuin
syntymättömälle lapselle onnettomuuden
sattuessa. Tällöin turvavyön alempi osa
(lantiovyö) on sijoitettava mahdollisimman
alas vatsan alapuolelle (kuva 4).

TÄRKEÄÄ! Vyö ei saa olla kiertyneenä.
Olkavyön tulee kulkea viistosti rinnan
poikki ja olan yli. Lantiovyön tulee kiinnit-
tyä mahdollisimman alas lantioon (kuva
5). Älä käytä mitään kiinnikkeitä pitämään
vyötä irti vartalosta.

Turvallisuuden maksimoimi-
seksi pidä selkänoja pysty-

asennossa, nojaudu siihen tiukasti ja
varmista, että turvavyö kulkee oikein
tukeutuen rintaan ja lantioon. Tur-
vavyöt on kiinnitettävä sekä etu- et-
tä takaistuimilla. Ilman turvavöitä
ajaminen lisää vakavan loukkaantu-
misen riskiä tai kuolemanvaaraa on-
nettomuuden sattuessa.
Turvavöiden tai esikiristimien osia ei
missään tapauksessa saa irrottaa tai
niiden toimintaa muuttaa.  Kaikki nii-
hin liittyvät korjaustyöt tulee teettää
pätevöityneen ja valtuutetun henki-
lökunnan toimesta. Tämänlaisissa ti-
lanteissa ota aina yhteys Fiat-huol-
toon.

VAROITUS

kuva 4 F0T0003m kuva 5 F0T0004m

TÄRKEÄÄ! Turvavyötä voi käyttää ai-
noastaan yksi henkilö kerrallaan. Älä kul-
jeta lasta sylissä siten, että turvavyö kier-
tyy kummankin ympärille (kuva 6). Älä pi-
dä mitään esineitä itsesi ja vyön välissä.

kuva 6 F0T0005m

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

TURVAVÖIDEN
SÄILYTTÄMINEN
HYVÄKUNTOISINA

Huomioi seuraavat ohjeet:

❒ Pidä vyö aina suorana ja kiertymättö-
mänä sekä varmista, että se kulkee va-
paasti ilman takertelua.

❒ Mikäli vyöhön on kohdistunut kovaa
rasitusta esimerkiksi onnettomuudes-
sa, vaihda se uuteen vaikka niissä ei nä-
kyisi merkkejä vaurioitumisesta. Jos ki-
ristimet ovat lauenneet, vaihda vyöt
myös silloin.

❒ Pese vyö käsin laimealla saippualiuok-
sella, huuhtele ja jätä varjoon kuivu-
maan. Älä käytä voimakkaita liuottimia,
puhdistusaineita, valkaisuaineita tai
muita kemikaaleja, jotka voivat vahin-
goittaa vyön kuituja.

❒ Pidä rullamekanismit kuivina: ainoas-
taan kuivina ollessaan ne toimivat oi-
kealla tavalla.

❒ Vaihda vyöt, mikäli niissä ilmenee sel-
viä kulumis- tai leikkautumisjälkiä.
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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.

Lapsella on aikuiseen verrattaessa kehoon
suhteutettuna suurempi ja painavampi pää
ja kehittymättömämpi lihaksisto ja luusto.
Tämän vuoksi lapsille tarvitaan erilaiset
turvajärjestelmät kuin aikuisille suojaamaan
heitä onnettomuuden sattuessa.

Lasten turvajärjestelmien tutkimustulok-
set sisältyvät EU-normiin ECE-R44, joka
jakaa turvalaitteet lapsen painon mukaisesti
viiteen erilaiseen ryhmään ja lisäksi mää-
rää niiden käytön pakolliseksi:

Ryhmä 0 - paino 10 kg asti

Ryhmä 0+ - paino 13 kg asti

Ryhmä 1 - paino 9-18 kg

Ryhmä 2 - paino 15-25 kg

Ryhmä 3 - paino 22-36 kg

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 tyyppihyväksynnän
tiedot ja valmistajan nimi. Tarraa ei saa
poistaa missään tapauksessa.

Yli 150 cm:n pituiset lapset eivät enää tar-
vitse turvaistuinta, vaan heidän on käytet-
tävä aikuisten tavoin tavallisia turvavöitä.

Fiat Lineaccessori-lisävarustemallistosta
löytyy turvaistuimia jokaiseen painoryh-
mään. Nämä turvaistuimet on suunnitel-
tu erityisesti Fiat-malliston autoja/ajo -
neuvoja varten, siksi niiden käyttäminen
on erityisen suositeltua.

HENGENVAARA: Mikäli las-
ten turvaistuin asennetaan
selkä menosuuntaan etumat-
kustajan istuimelle, on eh-
dottoman tärkeää kytkeä

etumatkustajan turvatyynyt (etu- ja
sivuturvatyynyt, mikäli varusteena)
pois päältä. Tärähdyksen aiheuttama
turvatyynyn laukeaminen voi aiheut-
taa lapselle vakavia vammoja. On
suositeltua asentaa turvaistuin ta-
kaistuimelle, jossa on turvallisin paik-
ka kolarin sattuessa. Lastenistuinta ei
tule asentaa etuistuimelle ajoneu-
voissa, joissa on varusteena matkus-
tajan istuimen turvatyyny, jonka lau-
keaminen onnettomuustilanteessa
saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia
vammoja lapseen riippumatta iskun
voimakkuudesta, joka turvatyynyn
laukeamisen aiheuttaa. Tarpeen vaa-
tiessa lapsi voi istua etuistuimella ajo-
neuvoissa, joissa matkustajan turva-
tyyny voidaan kytkeä pois päältä.
Vahvista, että turvatyyny on todella-
kin poiskytketty seuraamalla koje-
laudan varoitusvaloa “ (ks. ”Etutur-
vatyyny - matkustajan puolella” kap-
paleesta ”Etuturvatyynyt”). Siirrä
etumatkustajan istuin äärimmäiseen
taka-asentoon välttääksesi turvais-
tuimen ja kojelaudan koskettamista
toisiinsa.

VAROITUS

RYHMÄ 0 ja 0+

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 ajo-
neuvon omalla turvavyöllä (kuva 7) ja li-
säksi turvaistuimessa on oltava omat tur-
vavyöt lasta varten.

RYHMÄ 1

Lapsia, jotka painavat 9-18 kg, voidaan kul-
jettaa kasvot menosuuntaan lastenistui-
milla, joissa on etuosan tyyny. Näitä istui-
mia käytettäessä ajoneuvon turvavyötä on
käytettävä kiinnittämään sekä lapsi että is-
tuin (kuva 8).

kuva 7 F0T0006m kuva 8 F0T0007m

Kuvat ovat vain suuntaa-an-
tavia ohjeistamaan turvais-

tuimien kiinnityksessä. Tutustu tur-
vaistuimen mukana tuleviin ohjeisiin.

VAROITUS
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RYHMÄ 2

15-25 kg:n painoiset lapset voivat käyttää
suoraan ajoneuvon turvavyötä (kuva 9).

Lasten turvaistuinta tarvitaan ainoastaan
pitämään lapsi oikeassa asennossa. Olka-
vyön tulisi kulkea rinnan yli osumatta kau-
laan ja lantiovyön lantion päällä kulkemat-
ta vatsan yli.

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 lap-
set voivat käyttää turvavöitä aikuisten ta-
paan.

kuva 9 F0T0008m kuva 10 F0T0009m

Kuvat ovat vain suuntaa-an-
tavia ohjeistamaan turvais-

tuimien kiinnityksessä. Tutustu tur-
vaistuimen mukana tuleviin ohjeisiin.

VAROITUS

Joissain painoryhmän 0 ja 1
turvaistuimissa on varustee-

na takaosan liitäntä ja turvavyöt lap-
sen kiinnittämiseen. Turvaistuimen
suuresta painosta johtuen kiinnityk-
sien tekeminen väärällä tavalla voi ol-
la vaarallista (esim. laittamalla jokin
pehmeä esine turvaistuimen ja ajo-
neuvon kiinnitysturvavyön väliin).
Noudata tarkasti kiinnitysohjeita.

VAROITUS

TURVAISTUINTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI ISTUIMILLA

Ajoneuvo noudattaa Euroopan direktiiviä 2000/3/EY, joka määrää lastenistuimien sijoitusmahdollisuuksista ajoneuvon eri istuimilla
seuraavan taulukon mukaisesti:

Ryhmä Painoryhmä Etumatkustaja Takamatkustaja

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) turvaistuinjärjestelmille, jotka on määritelty kyseisiin
painoryhmiin.
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Alla on yhteenveto lasten turvallisuuteen
vaikuttavista tekijöistä.

❒ Lasten turvaistuin suositellaan sijoitet-
tavaksi takaistuimelle, koska se on suo-
jaisin paikka törmäystilanteessa.

❒ Jos etumatkustajan turvatyyny kytke-
tään pois päältä, varmista mittariston
varoitusvalon “ syttyminen, jotta saa-
daan varmuus poiskytkennästä.

❒ Noudata tarkasti lastenistuimen mu-
kana tulevia ohjeita. Lastenistuimen
valmistajan tulee toimittaa ohjeet is-
tuimen mukana. Säilytä nämä ohjeet
ajoneuvossa samassa paikassa kuin
muutkin ohjekirjat. Älä käytä lastenis-
tuimia ilman ohjekirjojen noudatta-
mista.

❒ Tarkasta aina turvavyön oikea kiinnit-
tyminen ja kireys vetämällä vyöstä.

❒ Turvaistuimessa saa olla ainoastaan yk-
si lapsi.

❒ Katso aina, että turvavyö ei kulje lap-
sen kaulalla.

❒ Älä anna lapsen istua väärässä asen-
nossa turvaistuimella tai irrottaa vöi-
tä ajon aikana.

❒ Älä koskaan pidä lasta sylissäsi ajon ai-
kana. Kukaan ei pysty pitämään lasta
turvallisesti törmäystilanteessa, olipa
kuinka voimakas tahansa.

❒ Vaihda turvaistuin uuteen mahdollisen
onnettomuuden jälkeen.

Lastenistuinta ei saa asentaa
etuistuimeen ajoneuvossa,

jossa on varusteena turvatyyny, jota
ei voida kytkeä pois päältä. Lasta ei
saa missään tapauksessa kuljettaa
etuistuimella.

VAROITUS

ISOFIX-TURVA -
ISTUIMEN ASENNUS
(mikäli varusteena)

Ajoneuvossa on yleinen valmius Isofix-tur-
vaistuimen asentamiseen. Isofix on stan-
dardoitu eurooppalainen lasten turvais-
tuimen kiinnitysmenetelmä.

Turvaistuin voidaan kiinnittää samanaikai-
sesti sekä normaalilla että Isofix-menetel-
mällä. 

Kuvassa 11 näkyy esimerkki turvaistui-
mesta. Yleinen lasten Isofox-turvaistuin
kattaa painoryhmän 1. 

On olemassa myös Isofix-turvaistuimia,
jotka kattavat muitakin painoryhmiä. Näi-
tä voidaan käyttää ainoastaan, jos ne ovat
erityisesti suunniteltu, testattu ja tyyppi-
hyväksytty tälle ajoneuvolle (ks. ajoneu-
voluettelo turvaistuimesta).

kuva 13 F0T0146mkuva 12 F0T0145m

kuva 11 F0T0010m

Asenna turvaistuinta ainoas-
taan ajoneuvon ollessa täy-

sin paikallaan. Turvaistuin on kiin-
nittynyt kunnolla paikalleen, kun kiin-
nikkeistä kuuluu napsahdus. Nouda-
ta turvaistuimen mukana tullutta oh-
jekirjaa turvaistuimen asennuksessa,
irrottamisessa ja asemoinnissa.

VAROITUSMuista, että Isofix-istuimen on oltava tyyp-
pihyväksytty ja siinä on oltava merkintä
ECE R44/03 ”Universal Isofix”.

Fiat Lineaccessori -lisävarustemallistosta
löytyy universaali “Duo Plus” Isofix-tur-
vaistuin.

Lisätietoja asennukseen/käyttöön liittyen
löydät lasten turvaistuimen mukana toi-
mitetusta käyttöohjeesta.

Erilaisesta kiinnitysmenetelmästä johtuen
Isofix-istuin on kiinnitettävä vain sitä var-
ten varattuihin metallikorvakkeisiin A (ku-
va 12), jotka ovat istuimen istuinosan ja
selkänojan välissä. Turvaistuimen ylempi
vyö (lastenistuimen mukana tuleva) tulee
kiinnittää selkänojan kiinnikkeeseen B (ku-
va 13), joka sijaitsee takaistuimen selkä-
nojan ja tavaratilan lattian välissä.
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YLEISTEN ISOFIX-TURVAISTUINTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET AUTON ERI ISTUIMILLA

Alla oleva taulukko esittää Euroopan Direktiivin ECE 16 mukaiset Isofix-turvaistuinten asennusvaihtoehdot istuimiin, jotka on va-
rustettu universaaleilla Isofix-kiinnikkeillä:

Painoryhmä Lastenistuimen suunta Isofix -kokoluokka Isofix-paikka takaosassa

Ryhmä 0  -  10 kg asti

Ryhmä 0+  -  13 kg asti

Ryhmä 1  -  9 - 18 kg

IUF: soveltuu yleisluokan (varustettu kolmannella yläkiinnikkeellä) Isofix-turvaistuinjärjestelmille, joissa lapsi istuu menosuuntaan päin
ja jotka on tyyppihyväksytty kyseistä painoryhmää varten.

IL: soveltuu tätä ajoneuvomallia varten tyyppihyväksytyille, erityisille Isofix-turvaistuinjärjestelmille. Turvaistuin voidaan asentaa siir-
tämällä etuistuinta eteenpäin.

(*) Isofix-turvaistuin voidaan asentaa asettamalla etuistuin kokonaan ylös.

E

E

D

C

D

C

B

B1

A

IL

IL

IL

IL (*)

IL

IL (*)

IUF

IUF

IUF

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Taaksepäin

Eteenpäin

Eteenpäin

Eteenpäin

ETUTURVATYYNYT

Ajoneuvo on varustettu kuljettajan sekä
matkustajan etuturvatyynyillä.

ETUTURVATYYNYT

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyynyt
(mikäli varusteena) on suunniteltu suojaa-
maan matkustajia kovissa nokkakolareissa.
Törmäystilanteessa etuturvatyynyt lau-
keavat kuljettajalle ratin eteen ja etumat-
kustajalle kojelaudan eteen.

Jos turvatyynyt eivät laukea muuntyyppi-
sissä törmäyksissä (sivutörmäykset, pe-
räänajot, pyöriminen jne.), kyse ei ole vält-
tämättä järjestelmähäiriöstä.

Auton etuosaan kohdistuvissa törmäyk-
sissä elektroninen yksikkö laukaisee tyy-
nyjen täyttymisen.

Turvatyynyt täyttyvät silmänräpäyksessä
etumatkustajien ja auton vaarallisten ra-
kenteiden väliin muodostaen loukkaantu-
miselta suojaavan pehmusteen. Turvatyy-
ny tyhjenee välittömästi täyttymisen jäl-
keen.

Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt (mi-
käli varusteena) eivät korvaa turvavöitä,
vaan ainoastaan tehostavat niiden toimin-
taa. Laki vaatii turvavöiden käyttöä ajon ai-
kana.

Jos matkustaja ei käytä turvavyötä tör-
mäyksessä, hän saattaa lentää suoraan päin
vasta täyttämässä olevaa turvatyynyä. Täl-
löin turvatyynyn tarjoama suojaus heikke-
nee huomattavasti.

Etuturvatyynyt eivät välttämättä täyty seu-
raavissa tilanteissa:

❒ Etuosaan kohdistuva törmäys tapahtuu
herkästi muotoutuvaan kappaleeseen,
joka ei vaikuta ajoneuvon etuosan pin-
taan (esim. puskurin osuminen suoja-
kaiteeseen jne.).

❒ Kiilautuminen toisen ajoneuvon tai es-
teen alle (esim. kuorma-auton tai tur-
vapuomin alle).

Tällöin turvatyynyt eivät tarjoa lisäturvaa
turvavöiden lisäksi, joten niiden laukaise-
minen ei ole välttämätöntä. Tämän tyyp-
pisissä tilanteissa on kysymys normaalitoi-
minnasta, eikä välttämättä viasta.

Älä kiinnitä tarroja tai mi-
tään ylimääräistä ohjaus-

pyörään, kojelautaan (matkustajan
turvatyynyn alueelle) tai istuimiin. Älä
kiinnitä mitään ylimääräistä (esim.
matkapuhelinta) etumatkustajan ko-
jelautaan, koska tällöin turvatyynyn
aukeaminen saattaa häiriintyä ja seu-
rauksena voi olla vakavia loukkaan-
tumisia.

VAROITUS

Kuljettajan ja etumatkustajan etuturvatyy-
nyt on suunniteltu ja säädetty suojaamaan
etumatkustajia, jotka käyttävät turvavöitä.

Täyttyessään etuturvatyynyt täyttävät lä-
hes kaiken etumatkustajien edessä olevan
tilan.

Turvatyynyt eivät laukea voimakkuudel-
taan kevyissä törmäyksissä, joissa turva-
vyöt tarjoavat riittävän suojan. Turvavyöt
tulee olla aina kiinnitettyinä. Etupäähän
kohdistuvissa törmäyksissä ne pitävät mat-
kustajan oikeassa asennossa.



50

KULJETTAJAN
ETUTURVATYYNY (kuva 14)

Kuljettajan salamannopeasti täyttyvä etu-
turvatyyny on sijoitettu erityiseen ohjaus-
pyörän keskiön syvennykseen.

kuva 14 F0T0052m

kuva 15 F0T0033m

MATKUSTAJAN
ETUTURVATYYNY
(mikäli varusteena) (kuva 15)

Etumatkustajan salamannopeasti täyttyvä
etuturvatyyny on sijoitettu erityiseen sy-
vennykseen kojelaudan sisään: tämä tyy-
ny on tilavuudeltaan suurempi kuin kuljet-
tajan vastaava.

Mikäli lasten turvaistuin
asennetaan selkä meno-
suuntaan etumatkustajan is-
tuimelle, on ehdottoman tär-
keää kytkeä etumatkustajan

turvatyynyt (etu- ja sivuturvatyynyt,
mikäli varusteena) pois päältä. Tur-
vatyynyn laukeaminen voi aiheuttaa
lapselle vakavia vammoja. Aina aset-
taessasi lasten turvaistuimen etu-
matkustajan istuimelle kytke etu-
matkustajan turvatyyny pois päältä.
Siirrä etumatkustajan istuin äärim-
mäiseen taka-asentoon välttääksesi
turvaistuimen ja kojelaudan kosket-
tamista toisiinsa. Kun lastenistuinta
ei käytetä enää etuistuimella, on tur-
vatyyny kytkettävä välittömästi ta-
kaisin toimintaan.

VAROITUS

ETUMATKUSTAJAN ETU- JA
SIVUTURVATYYNYN
POISKYTKENTÄ
(mikäli varusteena)

Aina kun turvaistuin on asennettava mat-
kustajan etuistuimelle, etumatkustajan etu-
ja sivuturvatyyny (mikäli varusteena) on
kytkettävä pois päältä.

Varoitusvalo “ palaa tasaisesti mittaris-
tossa niin kauan, kunnes etumatkustajan
etu- ja sivuturvatyyny (mikäli varusteena)
kytketään takaisin toimintaan

TÄRKEÄÄ! Kytkeäksesi etumatkustajan
etu- ja sivuturvatyynyn (mikäli varusteena)
käsin pois päältä, katso kappaleet ”Digi-
taalinäyttö” ja ”Monitoiminäyttö” luvussa
”Kojelauta ja hallintalaitteet”.

SIVUTURVATYYNYT
(mikäli varusteena)

Joissain malliversioissa on varusteena etu-
sivuturvatyynyt sekä kuljettajan että mat-
kustajan puolella.

Sivuturvatyynyt suojaavat ajoneuvon mat-
kustajia keskivoimakkailta sivutörmäyksil-
tä laukaisemalla turvatyynyn matkustajan
ja ajoneuvon sivurakenteiden sisäosien vä-
liin.

Jos turvatyynyt eivät laukea muuntyyppi-
sissä törmäyksissä (etutörmäykset, pe-
räänajot, pyörimiset jne.), kyse ei ole vält-
tämättä järjestelmähäiriöstä.

Etuosaan kohdistuvissa törmäyksissä elek-
troninen yksikkö laukaisee tyynyjen täyt-
tymisen. Turvatyynyt täyttyvät silmänrä-
päyksessä etumatkustajien ja auton vaa-
rallisten rakenteiden väliin muodostaen
loukkaantumiselta suojaavan pehmusteen.
Ne tyhjenevät välittömästi täyttymisen jäl-
keen. Sivuturvatyynyt eivät korvaa turvavöitä,

vaan ainoastaan tehostavat niiden toimin-
taa. Laki vaatii turvavöiden käyttöä ajon ai-
kana.

Tämän vuoksi turvavyö on oltava aina kiin-
nitettynä. Sivutörmäyksissä turvavyöt pi-
tävät matkustajat oikeassa asennossa, ja ra-
juissa törmäyksissä ne estävät matkusta-
jien lentämisen ulos ajoneuvosta.

SIVUTURVATYYNYT (kuva 16)
(mikäli varusteena)

Auton sivuturvatyynyt on sijoitettu etuis-
tuimien selkänojiin. Ne suojaavat matkus-
tajien rintaa ja lonkkaa keskivoimakkaissa
sivuun kohdistuvissa törmäyksissä.

TÄRKEÄÄ! Sivutörmäyksessä saavute-
taan paras suoja, kun matkustaja istuu is-
tuimella, joka on säädetty oikeaan asen-
toon. Tällöin sivuturvatyynyt pääsevät au-
keamaan tarkoituksenmukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Älä pese istuimia vedellä tai
paineistetulla höyryllä (käsin tai koneelli-
sesti). 

kuva 16 F0T0180m
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Jos ajoneuvo romutetaan, turvatyynyjär-
jestelmää on ensin kytkettävä pois päältä
Fiat-huollossa. Kun ajoneuvo myydään uu-
delle omistajalle, uutta omistajaa on oh-
jeistettava turvatyynyjen toiminnasta esi-
tettyjen varoituksien ohella ja hänelle on
ojennettava tämä käyttöohjekirja.

Turvavöiden esikiristimet sekä etu- ja si-
vuturvatyynyt laukeavat erilailla törmäys-
tyypin mukaan. Mikäli joku näistä varus-
teista ei kytkeydy jossain tilanteessa, ky-
seessä ei ole järjestelmän vika.

Mikäli varoitusvalo ¬ ei sy-
ty mittaristossa, kun virta-

avainta käännetään MAR-asentoon,
tai jos se palaa jatkuvasti ajon aika-
na (yhdessä monitoiminäytön viestin
kanssa, mikäli varusteena), saattaa
kyseessä olla turvajärjestelmän toi-
mintahäiriö. Tällöin turvatyynyt ja
esikiristimet eivät laukea törmäysti-
lanteessa, tai ne saattavat laueta va-
hingossa, mikä on kuitenkin erittäin
harvinaista. Älä aja ajoneuvolla, vaan
ota yhteyttä Fiat-huoltoon tarkas-
tuttaaksesi järjestelmän välittömästi.

VAROITUS

Pyroteknisten räjähdyspa-
nosten ja kellojousen viimei-

nen käyttöpäivämäärä näkyy kilves-
sä, joka on kiinnitetty hansikasloke-
roon. Kun nämä päivämäärät lähes-
tyvät, käänny Fiat-huollon puoleen
vaihtaaksesi kyseiset komponentit.

VAROITUS

Älä aja pitämällä tavaroita
sylissäsi tai rinnan edessä,

äläkä pitele piippua, kynää tms. suul-
lasi. Turvatyynyn laukeaminen kola-
rin seurauksena saattaa aiheuttaa va-
kavia vahinkoja/loukkaantumisia.

VAROITUS

YLEISET VAROITUKSET

Etu- ja/tai sivuturvatyynyt (mikäli varus-
teena) laukeavat myös, jos ajoneuvoon
kohdistuu voimakas isku tai törmäys alus-
tan kautta (esim. ajaminen kovalla vauhdilla
kadun reunaan, portaaseen tai matalaan
esteeseen tai ajoneuvon pudotessa tien
kuoppaan).

Turvatyynyn laukeamisen yhteydessä va-
pautuu pieni määrä pölyä. Tämä pöly ei ole
haitallista, eikä merkitse tulipalon vaaraa.
Kuitenkin törmäyksen jälkeen turvatyynyn
pinta ja ajoneuvon sisustus saattaa olla
jäännöspölyn peitossa. Tämä pöly saattaa
ärsyttävää ihoa ja silmiä. Jos pölyä leviää
matkustamoon, pese ne pois miedolla saip-
puavedellä.

Jos ajoneuvo on ollut osallisena onnetto-
muuteen, jossa joku turvavarusteista on
kytkeytynyt, vie ajoneuvo Fiat-huoltoon
kytkeytyneiden turvavarusteiden uusimi-
seksi ja järjestelmän tarkastamiseksi.

Kaikki turvavarusteisiin liittyvät tarkas-
tukset, asennukset ja korjaukset on jätet-
tävä Fiat-huollon tehtäviksi.

Kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, varoitusvalo

¬ syttyy (etuturvatyyny etumatkus-
tajan puolella kytketty) ja vilkkuu
muutaman sekunnin ajan muistut-
taakseen, että matkustajan turvatyy-
ny laukeaa mahdollisessa törmäyk-
sessä. Sitten se sammuu.

VAROITUS

Etuturvatyynyt laukeavat
kovemmissa törmäyksissä,

kuin mitä esikiristimien laukeaminen
vaatii. Kun isku on näiden kahden
laukeamisraja-arvon välissä, on nor-
maalia, että ainoastaan esikiristimet
kytkeytyvät.

VAROITUS

Turvatyyny ei korvaa turva-
vöitä, vaan ainoastaan pa-

rantaa niiden tehokkuutta. Etuturva-
tyynyt eivät aina laukea lievimmissä
nokkakolareissa, takapäähän koh-
distuvissa törmäyksissä tai ajoneuvon
pyörähdyksissä ympäri. Näissä tilan-
teissa matkustajia suojaa ainoastaan
turvavyöt, jotka on oltava aina kiin-
nitettyinä.

VAROITUS
Kun virta-avain on virtalu-
kossa ja käännettynä MAR-

asentoon moottorin ollessa sammu-
neena, turvatyynyt saattavat laueta,
jos ajoneuvoon kolaroi joku muu liik-
kuva ajoneuvo. Tämän vuoksi lapsi ei
saa koskaan istua etuistuimella, vaik-
kei ajoneuvo olisi edes liikkeessä.
Muistutamme, että avaimen ollessa
virtalukon STOP-asennossa, mikään
turvalaite (turvatyyny tai esikiristin)
ei kytkeydy mahdollisesti seuraavas-
sa kolarissa. Tämänlaisissa tilanteis-
sa laukeamattomuutta ei tule käsit-
tää toimintahäiriönä.

VAROITUS

Jos ajoneuvo on ollut varas-
tettuna, sitä on yritetty va-

rastaa, siihen on kohdistettu ilkival-
taa tai se on joutunut tulvan kaste-
lemaksi, tarkastuta turvatyynyjärjes-
telmä Fiat-huollossa.

VAROITUS
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KKÄÄYYNNNNIISSTTÄÄMMIINNEENN  JJAA  AAJJAAMMIINNEENN

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN 

Ajoneuvo on varustettu elektronisella ajo-
nestolaitteella: jos moottori ei käynnisty,
katso kappale ”Fiat CODE -järjestelmä”
luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”.

Juuri moottorin käynnistymisen jälkeen
käyntiääni saattaa olla voimakkaampi, var-
sinkin jos moottoria ei ole käytetty pitkään
aikaan. Tämä on tyypillinen ominaisuus
hydraulisille venttiilinnostimille, eikä hei-
kennä moottorin toimivuutta tai luotet-
tavuutta: ajoneuvosi bensiinimoottorin
polttoaineensyöttöjärjestelmä on suunni-
teltu siten, että huoltotarve on vähäinen.

Ajoneuvolta ei tule vaatia pa-
rasta mahdollista suoritusky-
kyä (esim. liialliset kiihdytyk-
set, pitkät matkat suurilla

kierrosluvuilla, liian voimakas jarrutta-
minen jne.) juuri moottorin käynnis-
tyttyä. 

Kun moottori on sammutet-
tu, älä koskaan jätä avainta
MAR-asentoon estääksesi
akun tarpeettoman tyhjene-

misen.

Muista, että jarru- ja oh-
jaustehostimet eivät ole toi-

minnassa ennen kuin moottori on
käynnistetty. Tämän vuoksi jarrupol-
kimen painaminen tai ohjauspyörän
kääntäminen vaatii tavallista enem-
män voimankäyttöä.

VAROITUS

Moottorin käyttäminen sisä-
tiloissa on vaarallista. Moot-

tori kuluttaa happea ja vapauttaa
hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja mui-
ta myrkyllisiä kaasuja.

VAROITUS

MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN
BENSIINIMALLEISSA

Toimi seuraavasti:

❒ Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

❒ Kytke vaihdevipu vapaalle (N-asento).

❒ Paina kytkinpoljin pohjaan, äläkä kos-
ke kaasupolkimeen.

❒ Käännä virta-avain AVV-asentoon ja
vapauta se, kun moottori käynnistyy.

Jos moottori ei käynnisty ensiyrittämällä,
käännä virta-avain STOP-asentoon ennen
uutta yritystä.

Jos mittariston varoitusvalo Y palaa sa-
manaikaisesti varoitusvalon U kanssa, kun
virta-avain on MAR-asennossa, käännä
avain STOP-asentoon ja sitten takaisin
MAR-asentoon. Mikäli varoitusvalo palaa
edelleen, kokeile ajoneuvon mukana toi-
mitettua vara-avainta.

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, ota yh-
teys Fiat-huoltoon.
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MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN
DIESELMALLEISSA

Toimi seuraavasti:

❒ Varmista, että seisontajarru on kyt-
ketty.

❒ Kytke vaihdevipu vapaalle (N-asento).

❒ Käännä virta-avain MAR-asentoon: va-
roitusvalot Y ja m syttyvät mitta-
ristossa.

❒ Odota, että merkkivalot Y ja m
sammuvat. Moottorin ollessa lämmin
tämä tapahtuu nopeammin.

❒ Paina kytkinpoljin pohjaan, äläkä kos-
ke kaasupolkimeen.

❒ Käännä virta-avain AVV-asentoon
mahdollisimman nopeasti merkkivalon
m sammumisesta. Hehkutuksen
edut menetetään, jos käynnistämistä
odotetaan liian pitkään.

Vapauta virta-avain heti moottorin käyn-
nistyttyä.

TÄRKEÄÄ! Jos virta-avain käännetään
AVV-asentoon moottorin ollessa kylmä-
nä, kaasupoljin on vapautettava kokonaan.

Jos moottori ei käynnisty ensiyrittämällä,
käännä virta-avain STOP-asentoon ennen
uutta käynnistysyritystä.

Jos mittariston varoitusvalo Y palaa, kun
virta-avain on MAR-asennossa, käännä
avain STOP-asentoon ja sitten takaisin
MAR-asentoon. Mikäli varoitusvalo palaa
edelleen, kokeile ajoneuvon mukana toi-
mitettua vara-avainta.

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos moottori ei
vieläkään käynnisty.

Jos varoitusvalo m vilkkuu
60 sekunnin ajan käynnistyk-
sen jälkeen tai moottorin jat-
kuvan käynnistämisen aikana,

on hehkutulppajärjestelmässä toimin-
tahäiriö. Jos moottori käynnistyy, käy-
tä ajoneuvoa normaalisti, mutta ota
yhteys Fiat-huoltoon mahdollisimman
pian.

MOOTTORIN LÄMMITTÄMINEN
JUURI KÄYNNISTYKSEN
JÄLKEEN

Toimi seuraavasti:

❒ Kiihdytä rauhallisesti käyttämällä
moottoria kierrosalueen keskiosassa.
Älä kiihdytä rajusti.

❒ Älä odota moottorilta parasta mah-
dollista suorituskykyä heti ensi kilo-
metreillä. Odota, kunnes moottorin
jäähdytysnesteen lämpömittari alkaa
liikkua.

Älä koskaan käynnistä autoa
työntämällä, hinaamalla tai
rullaamalla alamäkeen. Täl-
löin katalysaattoriin saattaa

kulkeutua polttoainetta, joka vaurioit-
taa katalysaattorin korjauskelvotto-
maksi.

SEISONTAJARRU

Seisontajarruvipu sijaitsee etuistuimien vä-
lissä.

Vedä vipua ylöspäin, kunnes ajoneuvo on
paikoillaan seisontajarrun vaikutuksesta.

Kun seisontajarru nostetaan yläasentoon
virta-avaimen ollessa MAR-asennossa,
mittariston varoitusvalo x syttyy.

Toimi seuraavasti vapauttaaksesi seison-
tajarrun:

❒ Nosta hieman seisontajarruvipua ja
paina vapautusnäppäintä A (kuva 1).

❒ Pidä näppäin A painettuna ja laske vi-
pu ala-asentoon. Varoitusvalo x sam-
muu mittaristossa.

Paina jarrupoljinta tätä toimintaa suoritta-
essasi välttääksesi ajoneuvon liikkumisen
tahattomasti.

AJONEUVON PYSÄKÖIMINEN

Toimi seuraavasti:

❒ Sammuta moottori ja kytke seisonta-
jarru.

❒ Kytke vaihde (1-vaihde ylämäessä, pe-
ruutusvaihde alamäessä) ja jätä pyörät
käännettyyn asentoon.

Mikäli ajoneuvo pysäköidään jyrkkään mä-
keen, on suositeltavaa estää pyörien liike
kiilalla tai kivellä.

Estääksesi akun tarpeettoman tyhjenemi-
sen poista avain virtalukosta. Aina poistu-
essasi ajoneuvosta ota virta-avain mukaa-
si.

Älä koskaan jätä lapsia ajoneuvoon yksin
ilman valvontaa. Aina poistuessasi ajoneu-
vosta poista avain virtalukosta ja ota se
mukaasi.

MOOTTORIN
SAMMUTTAMINEN

Kun moottori käy tyhjäkäynnillä, voit sam-
muttaa moottorin kääntämällä virta-avai-
men asentoon STOP.

TÄRKEÄÄ! Vaativan ajon jälkeen anna
moottorin käydä hetki tyhjäkäynnillä, jot-
ta moottoritilan lämpötila tasaantuisi ja las-
kisi. 

Kaasupolkimen nopealla pai-
namisella ennen moottorin
sammuttamista ei ole mitään
käytännön hyötyä. Se ai-

noastaan tuhlaa polttoainetta ja vau-
rioittaa turboahdettuja moottoreita.

kuva 1 F0T0043m

Ajoneuvon tulisi pysyä pai-
kalla muutaman seisontajar-

rukahvan pykälän jälkeen. Muussa
tapauksessa ota yhteys Fiat-huoltoon
seisontajarrun säätämiseksi.

VAROITUS
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VAIHTEISTON
KÄYTTÄMINEN

Vaihteiden kytkemiseksi, paina kytkin täy-
sin pohjaan ja siirrä vaihdevipu A (kuva
2) haluttuun asentoon (vaihdekaavio (ku-
va 2) on kiinnitetty vaihdevivun päähän).

TÄRKEÄÄ! Kytke peruutusvaihde ai-
noastaan, kun ajoneuvo on täysin pysäh-
tynyt. Kun moottori on käynnissä ja haluat
vaihtaa peruutusvaihteen, odota vähintään
2 sekuntia kytkinpoljin täysin painettuna,
jotta hammaspyörät ehtisivät pysähtyä ja
kytkeminen suoriutuisi äänettömästi ilman
vaihteiden vahingoittumista.

kuva 2 F0T0055m

Paina kytkinpoljin kokonaan
pohjaan vaihtaaksesi vaih-

teita oikealla tavalla. Tämän vuoksi
lattialla, polkimen alla ei saa olla
minkäänlaisia esteitä: varmista, että
matto on kiinni lattiassa, eikä häirit-
se polkimien toimintaa.

VAROITUS

Älä pidä kättäsi vaihdevivun
päällä ajon aikana, sillä siitä
välittyvä pienikin voima saat-
taa aiheuttaa ennenaikaista

kulumista vaihteiston sisäisille osille.
Kytkintä tulee käyttää ainoastaan
vaihteiden vaihtamiseen. Älä koskaan
aja lepuuttaen jalkaa, edes vähäisesti,
kytkinpolkimella. Joissain malliversi-
oissa /tietyillä markkina-alueilla kyt-
kinpolkimen ohjauselektroniikka voi
puuttua järjestelmän toimintaan tulki-
ten vääränlaisen ajotyylin vikana. 

KÄYTTÖKUSTANNUS -
TEN HALLINTA

Tähän on koottu muutamia ohjeita, kuin-
ka ylläpitää auton alhaisia käyttökustan-
nuksia, ja kuinka alentaa ilmastoon vapau-
tuvia haitallisia päästöjä (CO2, typpihap-
po, palamattomat hiilivedyt, pöly, jne.).

YLEISET HUOMAUTUKSET

Ajoneuvon huolto ja ylläpito

Suorita määräaikaishuollot ja tarkastukset
määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti.

Renkaat

Tarkasta rengaspaineet säännöllisesti vä-
hintään kerran kuukaudessa: liian alhaiset
rengaspaineet nostavat polttoaineenkulu-
tusta, sillä vierintävastus kasvaa.

Tarpeeton kuorma

Älä aja autolla tavaratila ylikuormitettuna.
Ajoneuvon kuorma lisää polttoaineenku-
lutusta (erityisesti kaupunkiajossa) ja huo-
nontaa ajovakautta.

Katto-/suksiteline

Poista katto- tai suksitelineet katolta käy-
tön jälkeen. Nämä varusteet lisäävät ajo-
neuvon aerodynaamista vastusta, jolla on
heikentävä vaikutus polttoaineenkulutuk-
seen. On suositeltua käyttää perävaunua
paljon tilaa vievien kuormien kuljettami-
seen.

Sähkölaitteet

Käytä sähkölaitteita vain tarvittavan ajan.
Takalasinlämmitin, lisäajovalot, tuulilasin-
pyyhkijät ja lämmittimen puhallin käyttävät
huomattavan määrän energiaa. Tämän seu-
rauksena polttoaineenkulutus kasvaa (jo-
pa 25% kaupunkiajossa).

Ilmastointilaite

Ilmastointilaitteen käyttö nostaa polttoai-
neenkulutusta keskimäärin 20%: käytä nor-
maalia ilmanvaihtoa aina, kun ulkoilman
lämpötila antaa mahdollisuuden.

Korin lisävarusteet

Tarviketyyppiset korin lisävarusteet, ku-
ten ”spoilerit ja helmalevikkeet” saattavat
huomattavasti lisätä auton ilmanvastusta
nostaen polttoaineenkulutusta.
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AJOTYYLI

Liikkeelle lähteminen

Älä lämmitä moottoria käyttäen ajoneu-
voa hyvin suurilla tai pienillä kierrosluvuil-
la: tällöin moottori lämpenee hyvin hitaasti
nostaen polttoaineenkulutusta ja päästöjä.
On suositeltua lähteä välittömästi liikkeel-
le pitäen moottorin kierrokset alhaisena:
moottori lämpenee tällä tavalla huomat-
tavasti nopeammin.

Tarpeeton toiminta

Vältä kierrosten turhaa nostamista ennen
liikkeelle lähtemistä tai moottorin sam-
muttamista. Myös välikaasun käyttö on tar-
peetonta, sillä se lisää polttoaineenkulu-
tusta ja päästöjen muodostumista.

Vaihteen valitseminen

Käytä suurta vaihdetta liikenteen ja olo-
suhteiden salliessa. Pienempi vaihde antaa
paremman kiihtyvyyden, mutta nostaa
huomattavasti polttoaineenkulutusta.

Samalla tavalla liian suuren vaihteen käyt-
täminen nostaa polttoaineenkulutusta, li-
sää päästöjen muodostumista ja kuluttaa
moottorin ja voimansiirron komponent-
teja.

Suuret nopeudet

Nopeuden kasvaessa polttoaineenkulutus
kasvaa huomattavasti. Ennakoi liikenneti-
lanteet ylläpitääksesi mahdollisimman ta-
saiset nopeudet välttäen tarpeettomia jar-
rutuksia ja kiihdytyksiä. Tällöin polttoai-
neenkulutus ja päästöjen muodostuminen
pysyy pienempänä.

Kiihdyttäminen

Nopea kiihdyttäminen nostaa polttoai-
neenkulutusta ja lisää päästöjen muodos-
tumista huomattavasti: kiihdytä rauhalli-
sesti ja tasaisesti.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kylmäkäynnistäminen

Lyhyet välimatkat ja toistuvat kylmäkäyn-
nistykset estävät moottoria saavuttamas-
ta normaalia käyntilämpötilaa.

Tällöin polttoaineenkulutus kasvaa (noin
15 - 30% kaupunkiajossa) ja päästöjen
muodostuminen lisääntyy.

Liikenne ja tieolosuhteet

Ruuhka ja vilkas liikenne nostavat poltto-
aineenkulutusta, sillä tällöin joudutaan
käyttämään alhaisia vaihteita ja pysähty-
mään liikennevaloissa. Vuoristoisilla ja huo-
nokuntoisilla teillä on myös nostava vai-
kutus polttoaineenkulutukseen.

Pysähtynyt liikenne

Moottori kannattaa sammuttaa pitkien py-
sähdyksien (esim. tasoristeykset) ajaksi.

PERÄVAUNUN
VETÄMINEN

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

Perävaunun tai matkailuvaunun vetämistä
varten ajoneuvoon on asennettava tyyp-
pihyväksytty vetokoukku ja asianmukainen
sähköjärjestelmä. Vetokoukun asennukset
tulee suorittaa ammattiasentaja, jolloin työ
täyttää sekä valmistajan että katsastusvi-
ranomaisten vaatimukset.

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 perävaunun ko-
konaismassasta.

Hidastettaessa alamäessä käytä mieluum-
min moottorijarrutusta pienemmällä vaih-
teella kuin jatkuvaa jarrujen painamista.

Ajoneuvon ABS-järjestelmä
ei puutu perävaunun jarru-

jen toimintaan, jolloin perävaunun
jarrut saattavat lukkiutua. Liukkail-
la teillä vaaditaan erityistä varovai-
suutta.

VAROITUS

Älä koskaan tee muutoksia
ajoneuvon jarrujärjestel-

mään vaikuttaaksesi perävaunun jar-
rujen toimintaan. Perävaunun jarru-
jen on toimittava täysin erillään ajo-
neuvon hydraulisesta jarrujärjestel-
mästä.

VAROITUS

Perävaunun paino ajoneuvon hinauskou-
kulla pienentää ajoneuvon kantavuutta sa-
malla määrällä.

Ota huomioon ajoneuvon paino täysin
kuormitettuna sisältäen matkatavarat ja li-
sävarusteet äläkä ylitä rekisteriotteeseen
merkittyä suurinta sallittua perävaunu-
massaa.

Noudata maakohtaisia nopeusrajoituksia
perävaunuille (Suomessa rajoitus on 80
km/h). Nopeus ei saa ylittää missään ta-
pauksessa 80 km/h.
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TALVIRENKAAT

Käänny Fiat-huollon puoleen, mikäli haluat
tietää, minkä tyyppiset renkaat sopivat au-
toosi parhaiten.

Noudata luvun “Tekniset tiedot” kappa-
leen “Renkaat” ohjeita ottaaksesi selvää
käytettävän talvirenkaan tyypistä, teknisis-
tä tiedoista ja rengaspaineista.

Talvirenkaiden suorituskyky heikentyy
huomattavasti, kun niiden urasyvyys alit-
taa 4 mm. Tällöin vaihda ne uusiin.

Talvirenkaat ovat ominaisuuksiltaan suun-
niteltu erityisesti raskaaseen talvikäyttöön,
eikä niiltä voi odottaa normaaliajossa tai
moottoritiellä samanlaista suorituskykyä
kuin kesärenkailta. Käytä niitä ainoastaan
tyyppihyväksynnän mukaisella suoritusky-
kytasolla.

TÄRKEÄÄ! Jos käytössä on talvirenkaat,
joiden nopeusluokitus on alhaisempi kuin
ajoneuvon huippunopeus (kasvanut 5%),
on kojelautaan kiinnitettävä varoitus talvi-
renkaiden suurimmasta sallitusta nopeu-
desta (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.

Nopeusluokan Q talviren-
kaiden suurin sallittu nopeus

ei saa ylittää 160 km/h. Liikenne-
sääntöjen mukaisia nopeusrajoituk-
sia on noudatettava tarkasti.

VAROITUS

LUMIKETJUT

Käytettäessä lumiketjuja on noudatettava
maalle tarkkaan määrättyjä säädöksiä.

Ketjut saa asentaa ainoastaan etupyöriin
(vetävät pyörät).

Tarkasta lumiketjujen kireys ensimmäisten
ajometrien jälkeen.

PITKÄ SEISONTA-AIKA

Jos ajoneuvo on pysäköitävä kuukautta pi-
demmäksi ajaksi, seuraavia varotoimenpi-
teitä on otettava huomioon:

❒ Pysäköi ajoneuvo sisätilaan kuivaan ja
mahdollisuuksien mukaan paikkaan,
jossa ilma vaihtuu hyvin.

❒ Kytke vaihde ja tarkasta, ettei seison-
tajarrua ole kytketty.

❒ Irrota akun negatiivinen napa ja tar-
kasta lataus (ks. kappale ”Akku” lu-
vussa ”Huolto ja ylläpito”).

❒ 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 ajoneuvo kangaspeitteellä tai
rei’itetyllä muovipeitteellä. Älä käytä
tiukkaa muovipeitettä, joka estää kos-
teuden haihtumisen ajoneuvon pinnal-
ta.

❒ Säädä rengaspaineet 0,5 baria yli oh-
jeistettujen arvojen ja tarkasta ne mää-
räajoin.

❒ Älä tyhjennä moottorin jäähdytysnes-
tesäiliötä.

Lumiketjuja käytettäessä no-
peus on pidettävä alhaisena.
Älä ylitä 50 km/h nopeutta.
Varo syviä kuoppia, uria ja

kadun kivetyksiä. Vältä myös pitkien
matkojen ajamista teillä, joilla ei ole lu-
mipeitettä; ajoneuvo ja tienpinta saat-
tavat vahingoittua.
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VAROITUSVALOT JA
VIESTIT

YLEISET VAROITUKSET

Varoitusvalon syttymisestä seuraa tilan-
teen mukaan aiheeseen liittyvä viesti ja/tai
äänimerkki. Nämä ilmoitukset ovat lyhyi-
tä ja niiden tehtävänä on kertoa tii-
vistetysti, miten virhetilanteessa tulee vä-
littömästi toimia. Kaikissa virhetapauksis-
sa on suositeltua lukea lisäohjeita tästä oh-
jekirjasta. Virheilmoitus ei missään ta-
pauksessa korvaa tässä ohjekirjassa esi-
tettyjä ohjeita. Noudata tässä luvussa esi-
tettyjä ohjeita toimintahäiriön sat-
tuessa.

TÄRKEÄÄ! Virheilmoitukset jakautuvat
kahteen erilaiseen ryhmään: hyvin vakavat
virheet ja vakavat virheet.

Hyvin vakavat virheet ilmoitetaan pit-
käkestoisena ja toistuvana varoitusjakso-
na.

Vähemmän vakavat virheet ilmoite-
taan rajoitetun ajan kestävänä varoitusjak-
sona.

Painamalla MENU ESC -näppäintä va-
roitusjakso molemmissa tapauksissa voi-
daan keskeyttää. Kuitenkin varoitusvalo
(tai näytön tunnus) jää palamaan mittaris-
toon toimintahäiriön ratkaisemiseen asti.

JARRUNESTE VÄHISSÄ
(punainen)
SEISONTAJARRU

PÄÄLLÄ (punainen)

Kun virta-avain siirretään MAR-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Jarrunesteen määrä alhainen

Varoitusvalo syttyy, jos jarrunesteen mää-
rä alittaa jarrunestesäiliön minimiarvon
(esim. järjestelmän mahdollisen vuodon
vuoksi).

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

Seisontajarru päällä

Varoitusvalo syttyy, jos seisontajarru on
kytketty päälle.

Joissain malliversioissa merkkivalon syt-
tymisen yhteydessä kuuluu äänimerkki, mi-
käli ajoneuvo on liikkeessä.

TÄRKEÄÄ! Jos varoitusvalo syttyy ajon
aikana, tarkasta että seisontajarru ei ole
kytketty. 

x

Jos varoitusvalo x syttyy
mittaristoon ajon aikana

(joissain malleissa näyttöön ilmestyy
lisäksi viesti), pysäytä ajoneuvo välit-
tömästi ja ota yhteys Fiat-huoltoon.

VAROITUS
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TURVATYYNYN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(punainen)

Kun virta-avain siirretään MAR-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
hetken kuluttua.

Varoitusvalo jatkaa palamista, jos turva-
tyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

ETUMATKUSTAJAN
ETU-/SIVUTURVA -
TYYNYT POIS -

KYTKETTY (oranssi)

Varoitusvalo “ syttyy, kun etumatkusta-
jan turvatyyny ja sivuturvatyynyt (mikäli va-
rusteena) kytketään pois päältä. Kun etu-
matkustajan turvatyyny on kytketty ja vir-
ta-avain käännetään MAR-asentoon, va-
roitusvalo “ palaa noin 4 sekunnin ajan,
jonka jälkeen vilkkuu toiset 4 sekuntia ja
sitten sammuu.

¬ “

Mikäli varoitusvalo ¬ ei sy-
ty mittaristossa, kun virta-

avainta käännetään MAR-asentoon,
tai jos se palaa jatkuvasti ajoneuvon
liikkuessa, saattaa kyseessä olla tur-
vajärjestelmän vika. Tällöin turva-
tyynyt ja esikiristimet eivät välttä-
mättä laukea törmäystilanteessa, tai
ne saattavat laueta vahingossa, mikä
on kuitenkin on erittäin harvinaista.
Ota välittömästi yhteys Fiat-huoltoon
tarkastuttaaksesi järjestelmän.

VAROITUS

Mikäli varoitusvalossa ¬ on
toimintahäiriö, matkustajan

turvatyynyn poiskytkennän varoitus-
valo “ vilkkuu odotettua neljää se-
kuntia pidempään osoittaen, että
etumatkustajan turvatyyny on kyt-
ketty pois päältä. Lisäksi turvatyyny-
järjestelmä kytkee automaattisesti
etumatkustajan turvatyynyt (sekä
etu- että sivuturvatyynyn, mikäli va-
rusteena) pois päältä. Varoitusvalon
¬ palaminen ei tällöin ole välttä-
mättä merkki järjestelmähäiriöstä.
Ota välittömästi yhteys Fiat-huoltoon
tarkastuttaaksesi järjestelmän ennen
ajoon lähtöä.

VAROITUS

Jos varoitusvalo “ syttyy, on
kyseessä valon ¬ toiminta-

häiriö. Lisäksi turvatyynyjärjestelmä
kytkee automaattisesti etumatkusta-
jan turvatyynyt (sekä etu- että sivu-
turvatyynyn, mikäli varusteena) pois
päältä. Ota välittömästi yhteys Fiat-
huoltoon tarkastuttaaksesi järjestel-
män ennen ajoon lähtöä.

VAROITUS

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTEEN
LÄMPÖTILA KORKEA

(punainen)

Kun virta-avain siirretään MAR-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Varoitusvalo syttyy, jos moottori on yli-
kuumentunut.

Jos varoitusvalo syttyy toimi seuraavasti:

❒ Normaalit ajo-olosuhteet: pysäytä
ajoneuvo, sammuta moottori ja tar-
kasta, että vesimäärä ei ole MIN-mer-
kin alapuolella paisuntasäiliössä. Jos
näin on, anna moottorin jäähtyä muu-
tama minuutti ja avaa sitten hitaasti pai-
suntasäiliön korkki, lisää nestettä ja
tarkasta että pinta tulee säiliön MIN-
ja MAX-merkkien välille. Tarkasta
myös mahdolliset vuodot. Käänny Fi-
at-huollon puoleen, jos varoitus il-
maantuu, kun moottoria käynnistetään
uudelleen.

❒ Ajoneuvon käyttö vaativissa olo-
suhteissa (esim. perävaunun vetämi-
nen ylämäkeen tai ajoneuvolla ajami-
nen täydellä kuormalla): hiljennä no-
peutta ja pysäytä ajoneuvo, jos varoi-
tusvalo pysyy päällä. Pysähdy noin 2-3
minuutiksi ja anna moottorin käydä
hieman joutokäyntiä nopeammin pa-
rantaaksesi jäähdytysnesteen kiertoa.
Sammuta sitten moottori. Tarkasta
jäähdytysnesteen määrä yllä esitetty-
jen ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Ajoneuvon raskaan käytön
jälkeen anna moottorin käydä hieman jou-
tokäyntiä nopeammin muutaman minuu-
tin, jonka jälkeen sammuta se. Joissain mal-
liversioissa näyttöön ilmestyy aiheeseen
liittyvä viesti.

AKUN ALHAINEN
VARAUS (punainen)

Kun virta-avain käännetään
MAR-asentoon, varoitusvalo syt-

tyy ja sammuu heti moottorin käynnistyt-
tyä (kun moottori käy joutokäynnillä, sam-
mutuksessa saattaa esiintyä pientä viivet-
tä).

Jos varoitusvalo pysyy päällä, ota välittö-
mästi yhteys Fiat-huoltoon.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.
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MOOTTORIN
ÖLJYNPAINE
ALHAINEN (punainen)

MOOTTORIÖLJY VANHEN TU -
NUT (Multijet-versiot DPF-suodat -
timella, mikäli varusteena)
(punainen)

Moottorin öljynpaine alhainen

Kun auton virta-avain käännetään MAR-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
heti moottorin käynnistyttyä.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

EBD-JÄRJES -
TEL MÄN TOI -
MINTAHÄIRIÖ

(punainen)
(oranssi)

Jos EBD-järjestelmässä ilmenee toiminta-
häiriö tai järjestelmä ei ole käytettävissä,
varoitusvalot x ja > syttyvät samanai-
kaisesti moottorin käydessä. Tällöin äkki-
jarrutustilanteessa takarenkaat saattavat
lukkiutua ennenaikaisesti aiheuttaen ajo-
neuvon joutumisen luistoon. 

Kyseisessä tilanteessa aja varovaisesti Fi-
at-huoltoon tarkastuttaaksesi järjestelmän.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

ABS-JÄRJESTELMÄN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(keltainen)

Kun virta-avain siirretään MAR-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
hetken kuluttua.

Varoitusvalo syttyy mittaristoon, mikäli
järjestelmä ei ole toiminnassa tai käytet-
tävissä. Tällöin jarrujärjestelmä säilyttää
normaalin toimintansa kuitenkaan hyö-
dyntämättä ABS-järjestelmän mahdollista-
mia lisäresursseja. Aja varovaisesti ja kään-
ny Fiat-huollon puoleen mahdollisimman
pian.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

x > v

Jos varoitusvalo v syttyy
mittaristoon ajoneuvon liik-
kuessa (joissain malleissa
näyttöön ilmestyy lisäksi vies-

ti), sammuta moottori välittömästi ja
ota yhteys Fiat-huoltoon.

>

Moottoriöljy vanhentunut
(Multijet-mallit DPF-suodattimella,
mikäli varusteena) 

Mittariston varoitusvalo syttyy vilkkuen yh-
dessä näytön viestin kanssa, jos järjestel-
mä tunnistaa, että moottoriöljy on van-
hentunut.

Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen varoi-
tusvalo jatkaa vilkkumista 60 sekunnin ajan
jokaisen moottorin käynnistyksen yhtey-
dessä ja sen jälkeen 2 tunnin välein, kun-
nes moottoriöljy vaihdetaan.

TURVAVYÖ
KIINNITTÄMÄTTÄ
(punainen)

Mittariston varoitusvalo syttyy
palamaan jatkuvasti, jos ajoneuvo on pai-
kallaan ja kuljettajan puolen turvavyötä ei
ole asianmukaisesti kiinnitetty.  Varoitus-
valo vilkkuu ja äänimerkki keskeytyy, jos
ajoneuvo liikkuu ja etuturvavöitä ei olla
kiinnitetty asianmukaisesti.

Turvavyönmuistutin (S.B.R) voidaan kyt-
keä pois päältä ainoastaan Fiat-huollon toi-
mesta. 

Joissain malleissa järjestelmä voidaan aset-
taa uudelleen toimintaan asetusvalikon
kautta.

OVI TAI LUUKKU AUKI
(punainen)

Joissain malliversioissa varoi-
tusvalo syttyy mittaristoon, jos

jokin ovista (tai takaluukku) ei ole kunnolla
suljettu.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

MOOTTORIÖLJYN
MÄÄRÄ ALHAINEN
(punainen)

Kun virta-avain käännetään MAR-
asentoon, varoitusvalo syttyy mittaristoon
ja sammuu hetken kuluttua.

Varoitusvalo syttyy mittaristoon, kun öl-
jyn pinta laskee minimitason alle. Täytä öl-
jy oikeaan tasoon (ks. ”Nestemäärien tar-
kastaminen” luvussa ”Huolto ja ylläpito”).

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

< ´

k

Jos varoitusvalo v vilkkuu,
käänny Fiat-huollon puoleen
mahdollisimman nopeasti
vaihdattaaksesi öljyn ja sam-

muttaaksesi varoitusvalon.
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RUISKUTUSJÄRJESTEL -
MÄN TOIMINTAHÄI -
RIÖ (Multijet-mallit)

(oranssi)

EOBD - MOOTTORIN
OHJAUSJÄRJESTELMÄN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(bensiinimallit) (oranssi)

Ruiskutusjärjestelmän
toimintahäiriö

Kun virta-avain siirretään normaaliolo-
suhteissa MAR-asentoon, varoitusvalo
syttyy ja sammuu heti moottorin käynnis-
tyttyä.

Jos varoitusvalo palaa tai syttyy ajon aika-
na, on kyseessä polttoaineensyö-
tön/sytytysjärjestelmän vika. Tällöin pako-
kaasupäästöt voivat nousta, suorituskyky
tai hallittavuus heikentyä tai polttoaineen-
kulutus kasvaa.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

Tällaisessa tilanteessa ajoneuvolla voi jat-
kaa ajamista maltillisilla nopeuksilla ilman
moottorin liiallista rasittamista. Käänny Fi-
at-huollon puoleen mahdollisimman pian.

EOBD-järjestelmän toimintahäiriö

Kun virta-avain siirretään normaaliolo-
suhteissa MAR-asentoon, varoitusvalo
syttyy ja sammuu heti moottorin käynnis-
tyttyä.

Tämä osoittaa, että varoitusvalo toimii vir-
heettömästi. Jos varoitusvalo joko jatkaa
palamista tai syttyy ajoneuvon liikkuessa,
toimi seuraavasti:

❒ Jatkuva palaminen: polttoaineensyö-
tössä/sytytysjärjestelmässä on vika, jol-
loin pakokaasupäästöt voivat nousta,
suorituskyky tai hallittavuus heikentyä
tai polttoaineenkulutus kasvaa.

Joissain malliversioissa näyttöön il-
mestyy aiheeseen liittyvä viesti.

Tällaisessa tilanteessa ajoneuvolla voi
jatkaa ajamista maltillisilla nopeuksilla
ilman moottorin liiallista rasittamista
tai käyttämistä korkeilla kierrosluvuil-
la. Ajoneuvon jatkuva käyttö varoitus-
valon palaessa saattaa aiheuttaa vahin-
koa. Käänny Fiat-huollon puoleen
mahdollisimman pian.

Varoitusvalo sammuu ongelman pois-
tumisen jälkeen, jolloin järjestelmään
tallentuu merkintä ongelmasta.

❒ Vilkkuva palaminen: kyseessä on kata-
lysaattorin mahdollinen vaurioitumi-
nen (ks. ”EOBD-järjestelmä” luvussa
”Kojelauta ja hallintalaitteet”).

Jos valo vilkkuu, vapauta kaasupoljin
vähentääksesi moottorin pyörimisno-
peutta, kunnes varoitusvalo lopettaa
vilkkumisen. Jatka ajamista maltillisilla
nopeuksilla välttäen ajamasta tyylillä,
joka voi aiheuttaa enemmän varoitus-
valon vilkkumista. Ota yhteys Fiat-
huoltoon mahdollisimman pian.

Jos varoitusvalo U ei syty vir-
taa kytkettäessä (MAR-asen-
to), tai jos varoitusvalo syttyy
palamaan pysyvästi tai vilk-

kuen ajon aikana (yhdessä monitoimi-
näytön viestin kanssa), käänny Fiat-
huollon puoleen mahdollisimman pian.
Varoitusvalon U toiminta voidaan tar-
kastaa tarvittaessa erikoislaittein. Nou-
data aina paikallisia määräyksiä pääs-
tölaitteiden huollon ja ylläpidon osal-
ta.

U

HIUKKASSUODATIN
TUKKEUTUNUT (mikäli
varusteena) (Multijet-

mallit) (oranssi)

Kun virta-avain siirretään MAR-asentoon,
varoitusvalo syttyy ja sammuu hetken ku-
luttua.

Varoitusvalo syttyy, jos dieselhiukkassuo-
datin on tukkeutunut eikä ajo-olosuhteet
salli suodattimen automaattista uusiutu-
mistoimintoa.

Mahdollistaaksesi uusiutumistoiminnon ja
puhdistaaksesi suodattimen pidä ajoneuvo
käynnissä, kunnes varoitusvalo sammuu.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

POLTTOAINE VÄHISSÄ
(oranssi)

Kun virta-avain siirretään MAR
-asentoon, varoitusvalo syttyy ja

sammuu hetken kuluttua.

Varoitusvalo syttyy, jos polttoainetta on
noin 6-7 litraa jäljellä säiliössä.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmässä on toiminta-
häiriö, jos varoitusvalo vilkkuu. Tässä ta-
pauksessa käänny Fiat-huollon puoleen jär-
jestelmän tarkastuttamiseksi.

HEHKUTULPPA
LÄMPENEE (Multijet-
mallit) (oranssi)

HEHKUTULPPIEN
TOIMINTAHÄIRIÖ (Multijet-
mallit) (oranssi)

Hehkutulppa lämpenee

Varoitusvalo syttyy, kun virta-avain kään-
netään MAR-asentoon. Se sammuu heti,
kun hehkutulpat ovat saavuttaneet vaadi-
tun lämpötilan. Käynnistä moottori mah-
dollisimman pian varoitusvalon sammumi-
sen jälkeen.

TÄRKEÄÄ! Jos ympäröivän ilmaston
lämpötila on korkea, varoitusvalo pysyy
päällä hyvin lyhyen ajan.

Hehkutulpan toimintahäiriö

Varoitusvalo vilkkuu, jos hehkutusjärjes-
telmässä on toimintahäiriö. Käänny Fiat-
huollon puoleen mahdollisimman pian.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.
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VETTÄ DIESEL -
SUODAT TIMESSA
(Multijet-mallit) (oranssi)

Kun virta-avain siirretään MAR-
asentoon, varoitusvalo syttyy ja sammuu
hetken kuluttua.

Varoitusvalo c syttyy, mikäli dieselsuo-
dattimessa esiintyy vettä.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

AJONEUVON TURVA -
JÄRJESTELMÄN HÄIRIÖ
– FIAT CODE (oranssi)

MURTOHÄLYTTIMEN
TOIMINTAHÄIRIÖ (mikäli
varusteena) (oranssi)

MURTOYRITYS (oranssi)

Kun auton virta kytketään (MAR-asento),
varoitusvalo vilkkuu ainoastaan kerran ja
sitten sammuu.

Jos varoitusvalo jatkaa palamista virran ol-
lessa kytkettynä (MAR-asento), on ky-
seessä mahdollinen toimintahäiriö (ks. ”Fi-
at Code -ajonestolaite” luvussa ”Kojelau-
ta ja hallintalaitteet”).

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

TÄRKEÄÄ! Varoitusvalot U ja Y pala -
vat samanaikaisesti, jos kyseessä on Fiat
CODE -järjestelmän toimintahäiriö.

Jos varoitusvalo Y vilkkuu moottorin ol-
lessa käynnissä, ajoneuvo ei ole suojattu
moottorin ajonestolaitteella (ks. ”Fiat Co-
de -järjestelmä” luvussa ”Kojelauta ja hal-
lintalaitteet”).

Käänny Fiat-huollon puoleen avaimien uu-
delleenohjelmoimiseksi.

Veden olemassaolo polttoai-
neensyöttöjärjestelmässä voi
aiheuttaa vakavia vaurioita
koko ruiskutusjärjestelmään

ja moottorin epätasaista käyntiä. Jos
varoitusvalo c syttyy (joissain malleis-
sa näytön viestin kanssa), ota yhteys Fi-
at-huoltoon mahdollisimman nopeasti
järjestelmän tarkastamiseksi. Polttoai-
nesäiliössä saattaa olla vettä, mikäli
varoitusvalo syttyy juuri tankkaamisen
jälkeen: tällöin sammuta moottori vä-
littömästi ja ota yhteys Fiat-huoltoon.

c Y
Hälyttimen toimintahäiriö 

Varoitusvalon (tai näytön tunnuksen) syt-
tyminen on merkki murtohälytinjärjestel-
män toimintahäiriöstä. Joissain malliversi-
oissa näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä
viesti.

Hae apua Fiat-huollosta mahdollisimman
pian.

Murtoyritys

Jos varoitusvalo vilkkuu nopeasti tai näy-
tön tunnus palaa, järjestelmä on havainnut
murtoyrityksen.  Joissain malliversioissa
näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

Hae apua Fiat-huollosta mahdollisimman
pian.

YLEINEN TOIMINTA -
HÄIRIÖ (oranssi)

Varoitusvalo syttyy seuraavissa tilanteissa:

Moottorin
öljynpaineentunnistimen
toimintahäiriö

Varoitusvalo syttyy, jos moottorin öljyn-
paineen tunnistimessa havaitaan toimin-
tahäiriö.

Käänny Fiat-huollon puoleen ongelman
ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti.

Ulkovalojen toimintahäiriö (mikäli
varusteena)

Katso varoitusvaloon 6 liittyvät ohjeet.

Polttoaineen
hätäkatkaisintoiminto kytkeytynyt

Varoitusvalo syttyy, jos polttoaineen hä-
täkatkaisintoiminto kytkeytyy.

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

Pysäköintitunnistimen
toimintahäiriö (mikäli varusteena)

Katso varoitusvaloon t liittyvät ohjeet.

JARRUPALAT
KULUNEET (oranssi)

Mittariston varoitusvalo syttyy,
jos etujarrupalat ovat kuluneet

loppuun. Tässä tapauksessa vaihdata ne
mahdollisimman pian.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

è d
ULKOVALOJEN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(oranssi)

Varoitusvalo syttyy (ainoastaan
joissain versioissa), jos jossain seuraavista
valoista on toimintahäiriö:

– seisonta-/takavalot

– jarruvalot

– takasumuvalot

– suuntavilkut

– rekisterikilven valot

Ylläesitetyissä lampuissa havaittu toimin-
tahäiriö saattaa johtua seuraavista syistä:
yksi tai useampi palanut lamppu, palanut
sulake tai huono sähköinen liitos.

Joissain malliversioissa syttyy vaihtoehtoi-
sesti varoitusvalo è.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

W



62

PYSÄKÖINTITUTKAN
TOIMINTAHÄIRIÖ
(mikäli varusteena)

(oranssi)

Varoitusvalo syttyy, pysäköintitunnistimis-
sa havaitaan toimintahäiriö.

Joissain malliversioissa syttyy vaihtoehtoi-
sesti varoitusvalo è. Ota yhteys Fiat-huol-
toon.

Joissain malliversioissa näyttöön ilmestyy
aiheeseen liittyvä viesti.

SEISONTA-/
TAKAVALOT (vihreä)

AJOVALOJEN
SAMMUTUSVIIVE (vihreä)

Seisonta-/Takavalot

Varoitusvalo syttyy, kun seisonta-/takava-
lot kytketään päälle.

Ajovalojen sammutusviive

Varoitusvalo syttyy, kun tämä toiminto on
käytössä (ks. ”Ajovalojen sammutusviive”
luvussa ”Kojelauta ja hallintalaitteet”).

Näyttöön ilmestyy aiheeseen liittyvä vies-
ti.

ETUSUMUVALOT
(vihreä)

Varoitusvalo syttyy, kun etusumuvalot kyt-
ketään päälle.

TAKASUMUVALOT
(oranssi)

Varoitusvalo syttyy, kun takasumuvalot
kytketään päälle.

t 3 5

4

VASEN SUUNTA -
VILKKU (vihreä -
jaksottainen)

Varoitusvalo ja vasen suuntavilk-
ku kytkeytyvät, kun ajovalovipu painetaan
ala-asentoon. Varoitusvalo vilkkuu myös
painettaessa hätävilkkukytkintä.

KAUKOVALOT (sininen)

Varoitusvalo syttyy, kun kaukovalot kyt-
ketään päälle.

Î ¥ 1
OIKEA
SUUNTAVILKKU
(vihreä - jaksottainen)

Varoitusvalo ja vasen suuntavilkku kyt-
keytyvät, kun ajovalovipu painetaan ala-
asentoon. Varoitusvalo vilkkuu myös pai-
nettaessa hätävilkkukytkintä.
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MOOTTORIN
KÄYNNISTÄMINEN

HÄTÄKÄYNNISTYS

Jos varoitusvalo Y syttyy palamaan mit-
taristoon jatkuvasti, käänny välittömästi Fi-
at-huollon puoleen.

MOOTTORIN KÄYNISTÄMINEN
APUAKULLA

Jos akku on tyhjä, moottori voidaan käyn-
nistää käyttämällä ylimääräistä akkua, jon-
ka kapasiteetti on suurempi tai yhtä suu-
ri.

Moottorin käynnistämiseksi noudata alla
esitettyjä ohjeita (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
ajoneuvon moottorin tai vaihteiston
maadoituspisteeseen E.

❒ Käynnistä moottori.

❒ Kun moottori on käynnistynyt, irrota
kaapelit päinvastaisessa järjestyksessä
kuin yllä ohjeistettu.

Jos moottori ei käynnisty muutaman käyn-
nistysyrityksen jälkeen, älä kokeile muita
keinoja, vaan ota yhteys Fiat-huoltoon.

TÄRKEÄÄ! Älä missään tapauksessa kyt-
ke akkujen negatiivisia napoja toisiinsa: ki-
pinä saattaa sytyttää akun vapauttaman rä-
jähtävän kaasun. Mikäli apuakkua käytetään
suoraan toisesta ajoneuvosta, älä anna ajo-
neuvojen metalliosien koskea vahingossa-
kaan toisiinsa.

ÄLÄ HÄTÄKÄYNNISTÄ AUTOA
MUILLA MENETELMILLÄ

Älä koskaan käynnistä autoa työntämällä,
hinaamalla tai rullaamalla alamäkeen. Täl-
löin katalysaattoriin saattaa kulkeutua polt-
toainetta, joka vaurioittaa katalysaattorin
korjauskelvottomaksi.

TÄRKEÄÄ! Muista, että jarru- ja oh-
jaustehostimet eivät ole toiminnassa en-
nen kuin moottori käynnistetään. Tämän
vuoksi jarrun painamiseen tai ohjauspyö-
rän kääntämiseen vaaditaan enemmän voi-
mankäyttöä.

Älä koskaan käytä akun pika-
laturia hätäkäynnistyksen suo-
rittamiseen: tämä saattaa
vaurioittaa sähköjärjestelmää

ja moottorin käynnistyksen/virransyötön
ohjausyksikköjä.

Nämä toimenpiteet on jätet-
tävä ammattimiehen tehtä-

väksi, sillä väärin tehdyt toimenpiteet
voivat aiheuttaa erittäin voimakkaita
jännitepurkauksia. Akkuneste on myr-
kyllistä ja syövyttävää: vältä akkunes-
teen joutumista iholle tai silmiin. Pi-
dä akku kaukana avotulesta. Älä tu-
pakoi. Älä aiheuta kipinöitä.

VAROITUS

kuva 1 F0T0189m
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RENGASRIKKO

Cargo -mallit

Ajoneuvo on varustettu normaalinkokoi-
sella varapyörällä. Vaihtoehtoisesti ajo-
neuvo saattaa olla varustettu ”Fix&Go” -
renkaan pikakorjaussarjalla (ks. seuraa-
vassa osassa esitetyt ohjeet).

Combi -mallit

Ajoneuvo on varustettu ”Fix&Go” -ren-
kaan pikakorjaussarjalla (ks. seuraavassa
osassa esitetyt ohjeet). Vaihtoehtoisesti
Fix&Go -pikakorjaussarja saattaa olla kor-
vattu normaalikokoisella varapyörällä. 

Pyörän vaihtaminen sekä nosturin ja tilaa
säästävän varapyörän oikea käyttäminen
vaativat alla esitettyjen ohjeiden noudat-
tamista.

Ajoneuvosi varapyörä (mikä-
li varusteena) on ajoneuvo-

kohtainen. Tämän vuoksi sitä ei saa
käyttää muun mallisissa ajoneuvoissa.
Älä myöskään asenna omaan ajoneu-
voosi muuntyyppisiä varapyöriä. Va-
rapyörää tulee käyttää ainoastaan hä-
tätilanteissa. Käytä sitä tilapäisesti
mahdollisimman lyhyen ajan.

VAROITUS

Huomioi, että ajoneuvo on
pysäköitävä tien sivuun lii -

ken nesääntöjen mukaisesti: hätävilk -
ku jen, varoituskolmion, jne. käyttämi-
nen. Matkustajien tulisi poistua ajo -
neu vosta ja odottaa turvallisessa
paikas sa liikenteeltä renkaanvaihdon
ajan erityisesti tilanteessa, jossa
ajoneu vossa on paljon kuormaa. Py-
säköitynä jyrkkään tai epätasaiseen
mäkeen, renkaiden alle tulisi asettaa
kiila tai joku muu kappale pitämään
ajoneuvoa paikallaan. Korjaa ja
asenna ta vallinen pyörä mahdol -
lisimman  pi an. Älä laita rasvaa pyörän
kiinnityspultin kierteisiin ennen niiden
asentamista: pultit saattavat löystyä
odottamattomasti.

VAROITUS

Käytä ajoneuvon mukana toi-
mitettua nosturia ainoastaan

kyseiseen ajoneuvoon tai muuhun ajo-
neuvoon, joka on samaa mallia. Älä
koskaan käytä nosturia muihin tar-
koituksiin, kuten muiden ajoneuvo-
mallien nostamiseen. Älä käytä nos-
turia ajoneuvon alla suoritettaviin kor-
jauksiin. Nosturin virheellinen asetta-
minen saattaa johtaa ajoneuvon pu-
toamiseen. Älä käytä nosturia suu-
rempien kuin tarrassa esitettyjen kuor-
mien nostamiseen. 

VAROITUS

Väärin asennettu pölykapse-
li saattaa aiheuttaa sen ir-

toamisen ajoneuvon liikkuessa. Älä kä-
sittele täyttöventtiiliä turhaan. Älä
aseta renkaan ja vanteen väliin min-
käänlaisia työkaluja. Tarkasta renkai-
den ja pienen varapyörän rengaspai-
neet säännöllisin väliajoin luvun ”Tek-
niset tiedot” arvojen mukaisesti.

VAROITUS

Tärkeitä tietoja:

❒ 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 pyörityskampi.

Vaihtaaksesi pyörän toimi seuraavasti:

❒ Pysäytä ajoneuvo paikkaan, jossa siitä
ei aiheudu vaaratilanteita muulle lii-
kenteelle, ja jossa voit suorittaa pyö-
rän vaihdon turvallisesti. Alustan on ol-
tava kovapohjainen ja tasainen.

❒ Sammuta moottori ja kytke seisonta-
jarru.

❒ Kytke ykkös- tai peruutusvaihde.

kuva 2 F0T0119m kuva 3 F0T0280m

❒ Cargo-mallit: Nosta vipu A (kuva
2) ja siirrä etuistuimen selkänoja eteen,
jotta saisit otettua työkalusarjan esille
selkänojan takaa. Vapauta pitävä nau-
ha ja aseta sarja lähelle vaihdettavaa
rengasta.

❒ Combi-mallit: avaa takaovet, ota ta-
varatilassa sijaitseva työkalusarja (ku-
va 3) vapauttamalla sitä pitävä nauha.
Lopuksi aseta sarja lähelle vaihdettavaa
rengasta.
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kuva 4 F0T0281m

❒ Ota avain C (kuva 4) työkalusarjasta
ja avaa lukkomutteri varapyörän pi-
dikkeestä A (kuva 5) kuormaustilan
puolelta vapauttaaksesi pyörän. Vä-
hentääksesi tarvittavaa voimaa aseta
ruuvimeisseli G (kuva 4) avaimen C
sisällä olevaan syvennykseen.

❒ Käytä sitten avainta C (kuva 4) ve-
tääksesi pyörän irti ajoneuvosta (ku-
va 6).

❒ Irrota korkki B (kuva 7) ja vapauta
kiinnityskaapeli, vapauta sitten pyörä
hammastetusta pidikkeestä C avaa-
malla 2 ruuvia.

❒ Avaa vaihdettavan pyörän kiinnitys-
pultteja noin yksi kierros työkalusar-
jan avaimella C (kuva 4).

❒ Irrota pölykapseli.

❒ Sarja sisältää seuraavia työkaluja (ku-
va 4):

A Nosturin pyörityskampi.

B Nosturi.

C Avain pyörän asentamiseen/irrotta -
miseen.

D Hinauskoukku.

E Työkalusarjan kiinnitysnauha.

F Sulakkeen ulosvedin.

G Ruuvimeisseli.

Työkalusarja sisältää myös muutaman va-
rasulakkeen.

kuva 5 F0T0123m

kuva 6 F0T0168m

kuva 7 F0T0169m

❒ Aloita avaamaan nosturia siten, että se
avautuu osittain (kuva 8). Aseta se sit-
ten ajoneuvon alle vaihdettavan pyö-
rän lähellä olevien uramerkkien A (ku-
va 9) lähelle.

❒ Avaa nosturia, kunnes nosturin ura-
merkki A (kuva 10) osuu oikein run-
gon sivuosan alempaan profiiliin B.

❒ Varoita ympärilläsi olevia aikomukses-
tasi nostaa ajoneuvoa. Heidän on py-
syttävä turvallisen välimatkan päässä,
eivätkä saa koskea ajoneuvoon ennen
kuin se on jälleen maassa.

❒ Avaa nosturia enemmän ja nosta ajo-
neuvoa, kunnes pyörä on pari sentti-
metriä maatason yläpuolella. Pyörittä-
essäsi nosturin kampea varmista, että
se pyörii vapaasti ilman vaaraa, että kä-
tesi loukkaantuu maahan osumisesta.
Nosturin osat (ruuvit ja nivelet) voivat
myös aiheuttaa loukkaantumisen, jo-
ten vältä koskettamasta niihin. Puhdis-
ta itsesi perusteellisesti, mikäli tahraat
itseäsi voitelurasvalla.

❒ Avaa kiinnityspultit ja irrota pyörä.

❒ Varmista, että varapyörän ja vanteen
keskiön väliset kontaktipinnat ovat
puhtaat, jotta kiinnityspultit eivät löys-
tyisi.

kuva 8 F0T0124m kuva 10 F0T0126mkuva 9 F0T0125m
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❒ Aseta tavallinen pyörä kiertämällä kak-
si kierrosta ensimmäistä pulttia B (ku-
va 11), joka sijaitsee lähimpänä täyt-
töventtiiliä A.

❒ Aseta pölykapseli siten, että tunnus C
(pölykapselin takana) osuu täyttövent-
tiilin kohdalle ja kiinnitä muut pultit.

❒ Kiinnitä pultit käyttämällä mukana toi-
mitettua avainta.

❒ Kieritä nosturia alaspäin, kunnes ajo-
neuvo lepää maantasolla ja vedä nos-
turi ulos.

❒ Käytä mukana toimitettua pulttiavain-
ta kiristääksesi pultit lopullisesti ristik-
käisessä järjestyksessä numeroiden
mukaan, kuten kuvasta 12 ilmenee.

Pyörän vaihtamisen jälkeen

❒ Kiinnitä hammastettu tuki vaurioitu-
neeseen pyörään 2 ruuvilla (aseta tu-
ki pyörän ulkopuolelta). Kiinnitä me-
tallinen kaapeli erityiseen syvennyk-
seen ja aseta suojakorkki A paikoilleen
(kuva 13).

❒ Tarkasta vaihdetun pyörän asettumi-
nen auton alla (nostojärjestelmässä on
kytkin, joka rajoittaa liikkeen loppuo-
san). Väärä asettuminen saattaa vaa -
ran taa turvallisuuden.

❒ Nosta pyörä uudelleen kiinnittämällä
lukituspultti A (kuva 5) takaisin pai-
koilleen.

❒ Aseta nosturi ja työkalut takaisin työ -
ka lusarjaan.

❒ Aseta työkalusarja takaisin vasem-
manpuoleisen istuimen (Cargo-mallit)
taakse tai tavaratilaan (Combi-mallit).

❒ Kiinnitä sarja käyttämällä kiinnitysnau-
haa.

kuva 11 F0T0282m kuva 12 F0T0128m kuva 13 F0T0170m

FIX & GO -RENKAAN
AUTOMAATTINEN
PIKAKORJAUSSARJA  

Fix & Go -renkaan korjaussarja on pidik-
keessä, joka sijaitsee tavaratilassa.

Renkaan pikakorjaussarja sisältää seuraa-
via osia (kuva 14):

❒ Tiivistysainetta sisältävän sylinterin A,
joka sisältää:

– täyttöletkun B.

– varoitustarran C, jossa lukee ”max.
80 km/h” ja joka tulee kiinnittää ren-
kaan korjauksen jälkeen paikkaan,
josta kuljettaja voi selvästi sen näh-
dä (kojelautaan).

❒ Kompressorin D, jossa on painemit-
tari ja liittimet.

❒ Ohje-esitteen (ks. kuva 15), jota tu-
lee käyttää, jotta korjaussarjaa käytet-
täisiin oikein ja täsmällisesti. Esite tu-
lee ojentaa korjattua rengasta käsitte-
levälle henkilölle.

❒ Suojakäsineet, jotka sijaitsevat kom-
pressorin sivulokerossa.

❒ Sovitteita erilaisia käyttötarkoituksia
varten.

Fix & Go -sarja sisältää myös muutamia va-
rasulakkeita.

kuva 14 F0T0129m kuva 15 F0T0130m

Ojenna ohje-esite henkilölle,
joka on vastuussa renkaan

korjaamisesta pikakorjaussarjalla.

VAROITUS
Korjaussarjalla ei voida kor-
jata renkaan sivuosassa ole-

via vaurioita. Älä käytä pikakorjaus-
sarjaa, jos rengas on vaurioitunut tyh-
jänä ajon johdosta.

VAROITUS

Korjausta ei voida suorittaa
korjaussarjalla, jos vanne on

vaurioitunut (vanteen muodonmuutos
aiheuttaa ilmavuotoja). Älä poista vie-
rasta esinettä (ruuvia tai naulaa) ren-
kaasta.

VAROITUS

Jos puhkeaminen on aiheutu-
nut vieraasta esineestä, voi-
daan renkaat, joissa näkyy lä-
pimitaltaan enintään 4 mm:n

vahinkoja korjata. 
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TÄRKEÄÄ TIETOA:

Pikakorjaussarjan tiivisteaine toimii –20°C
ja 50°C välisissä ulkoilman lämpötiloissa.

RENKAAN KORJAUS 

Älä käytä kompressoria yhtä-
jaksoisesti yli 20 minuuttia.

Ylikuumenemisvaara! Korjaussarjalla
ei voida suorittaa renkaan lopullista
korjausta. Renkaat voidaan paikata
vain väliaikaisesti.

VAROITUS

Käytä korjaussarjan mukana
toimitettuja suojakäsineitä.

VAROITUS

Sylinteri sisältää etyyliglyko-
lia. Sisältää lateksia: voi ai-

heuttaa allergisen reaktion. Haitallis-
ta nieltynä. Ärsyttää silmiä. Aineen
joutuminen iholle tai sen hengittämi-
nen saattaa ärsyttää. Vältä kontaktia
iholle, vaatteisiin tai silmiin. Mikäli
näin käy, huuhdo heti runsaalla ve-
dellä. Nieltynä älä yritä oksentaa.
Huuhtele suu runsaalla vedellä ja juo
runsaasti vettä. Käänny lääkärin puo-
leen välittömästi. Pidä lasten ulottu-
mattomissa. Astmaatikkojen ei tulisi
käyttää tuotetta. Älä hengitä aineen
höyryjä lisäyksen tai imun aikana. Ota
yhteys lääkäriin välittömästi, jos aller-
gisia reaktioita ilmenee. Säilytä sylin-
teriä tarkoituksenmukaisessa lokeros-
sa erossa kuumuudelta. Tiivistenesteen
käyttöikä on rajallinen. Vaihda tiivis-
teainetta sisältävä sylinteri uuteen vii-
meisen käyttöpäivämäärän mentyä
umpeen.

VAROITUS

Älä hävitä sylinteriä ja sen si-
sältämää tiivisteainetta luon-
toon. Niitä hävitettäessä on
noudatettava maan määräyk-

siä.

kuva 16 F0T0190m

❒ Varmista, että seisontajarru on
kytketty. Poista täyttöventtiilin hat-
tu, ota täyttöletku A (kuva 16) esiin
ja kiinnitä mutterirengas B renkaan
venttiiliin.

❒ Tarkista, että kompressorin kytkin E
(kuva 18) on 0-asennossa (off), käyn-
nistä moottori, kytke liitin pistorasiaan
D (kuva 17) ja kytke kompressorin
käynnistyskytkin E (kuva 18) asen-
toon I (on). Täytä rengas paineeseen,
joka on määritetty kappaleessa “Ren-
gaspaineet” luvussa “Tekniset tiedot”.
Saat tarkemman rengaspaineen luke-
man mittariin F (kuva 18), kun teet
mittauksen kompressorin ollessa pois
päältä. 

❒ Mikäli 5 minuutin täytön jälkeen ren-
gas ei saavuta 1,5 barin painetta, irro-
ta kompressori venttiilistä, poista vir-
taliitin pistorasiasta ja siirrä ajoneuvoa
noin 10 metriä eteenpäin, jotta tiivis-
teaine jakautuisi tasaisesti renkaan si-
sällä. Tämän jälkeen toista täyttö uu-
delleen.

❒ 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 rengas on täytetty rengaspainee-
seen, joka on määritetty luvun ”Tek-
niset tiedot" kappaleessa ”Rengaspai-
neet kylmänä”, aloita ajaminen välittö-
mästi.

❒ Kymmenen minuutin ajon jälkeen py-
sähdy ja tarkasta rengaspaineet; muis-
ta kytkeä käsijarru.

kuva 17 F0T0133m kuva 18 F0T0131m kuva 19 F0T0191m

Aseta kuljettajalle näkyvään
paikkaan varoitustarra, jossa

muistutetaan väliaikaisesti pikakorja-
ussarjalla paikatusta renkaasta. Aja
varovaisesti, erityisesti kaarteissa. Älä
ylitä 80 km/h nopeutta. Älä kiihdytä
tai jarruta rajusti.

VAROITUS
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❒ 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.

PAINEEN TARKASTAMINEN JA
PALAUTTAMINEN

Kompressoria voidaan käyttää myös pelk-
kään paineen säätämiseen (ilman tiiviste-
ainetta). Irrota pikaliitin ja kytke se suo-
raan renkaan venttiiliin (kuva 20). Tällöin
sylinteri ei ole yhteydessä kompressoriin
ja tiivisteainetta ei virtaa renkaaseen. 

SYLINTERIN VAIHTAMINEN

Vaihtaaksesi sylinterin toimi seuraavasti:

❒ Irrota liitin B (kuva 21).

❒ Kierrä sylinteriä vastapäivään irrot-
taaksesi ja vaihtaaksesi sen.

❒ Kiinnitä uusi sylinteri kiertämällä sitä
myötäpäivään.

❒ Kiinnitä liitin B sylinteriin ja sovita lä-
pinäkyvä putki A sopivaan paikkaan.

Pysäytä ajoneuvo, jos paine
on pudonnut 1,8 barin ala-

puolelle. Automaattinen Fix & Go -pi-
kakorjaussarja ei kykene korjaamaan
liian pahasti vahingoittunutta rengas-
ta. Ota yhteys Fiat-huoltoon.

VAROITUS

Muista kertoa korjaamolla,
että rengas on paikattu pika-

korjaussarjalla. Rengaskorjaamolla
ojenna ohje-esite korjausta suoritta-
valle asentajalle

VAROITUS

kuva 20 F0T192m kuva 21 F0T0132m

LAMPUN
VAIHTAMINEN

YLEISET OHJEET

❒ 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.

❒ Jos lamppu ei toimi, tarkasta ennen
lampun vaihtamista, ettei sitä vastaa-
va sulake ole palanut: tarkasta sulak-
keen sijainti tämän luvun kappaleesta
“Sulakkeen vaihtaminen”.

TÄRKEÄÄ! Valoumpioiden sisäpuolelle
saattaa muodostua hieman huurretta: tä-
mä ei ole merkki viasta. Se on alhaisen läm-
pötilan ja ilmankosteuden aiheuttama luon-
nollinen tapahtuma. Se katoaa nopeasti
ajovalojen kytkemisen jälkeen. 

Sähköjärjestelmän teknisten
tietojen huomiotta jättämi-

nen tai väärin suoritetut sähköjärjes-
telmän korjaukset tai muutokset voi-
vat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pa-
himmassa tapauksessa tulipalon.

VAROITUS

Halogeenilamput sisältävät
paineistettua kaasua, joka

lampun rikkoutuessa saattaa aiheut-
taa lasin sirpaleiden sinkoutumisen.

VAROITUS

Halogeenilamppuja saa kos-
kettaa ainoastaan metallio-
sasta. Lasiin koskeminen saat-
taa heikentää valon voimak-

kuutta ja jopa lyhentää lampun käyt-
töikää. Jos kosket lasipintaa vahingos-
sa, pyyhi lamppu spriillä kostutetulla
kankaalla ja jätä se kuivumaan.

Suosittelemme, että jätät
lamppujen vaihtamisen Fiat-
huollon tehtäväksi, mikäli vain
mahdollista. Ulkovalojen oi-

kea toiminta ja suuntaus on keskeistä
ajoneuvon käyttöturvallisuuden kan-
nalta. Näin myös vältytään rikkomasta
liikennesääntöjä.
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LAMPPUTYYPIT (kuva 22)

Ajoneuvossasi on erilaisia lampputyyppe-
jä.

A Lasikantainen lamppu: liitetty pai-
kalleen. Irtoaa vetämällä.

B Metallikantainen lamppu: irrota
tämän tyyppinen lamppu pidikkeestään
painamalla lamppua sisään ja kääntä-
mällä sitä vastapäivään.

kuva 22 F0T0022m

C Lieriölamppu: irrota levittämällä pi-
dätinliuskoja.

D Halogeenilamput: irrota vapautta-
malla kiinnityspidike vastaavasta pidik-
keestä ja vetämällä lamppu ulos.

E Halogeenilamput: irrota vapautta-
malla kiinnityspidike vastaavasta pidik-
keestä ja vetämällä lamppu ulos.

Lamppu Tyyppi Teho Kuva

Kaukovalot H1 60W E

Lähivalot H1 55W D

Seisontavalot edessä W5W 5W A

Suuntavilkut edessä PY21W 21W B

Suuntavilkut sivuissa WY5W 5W A

Suuntavilkut takana PY21W 21W B

Takavalot / Takasumuvalot P4/21W 4W/21W B

Jarruvalot P21W 21W B

Lisäjarruvalo W5W 5W A

Peruutusvalo P21W 21W B

Etusumuvalot (mikäli varusteena) H1 55W E

Etukattovalo C 10W C

Etukattovalo kohdevaloilla (mikäli varusteena) C 10W C

Takakattovalo (mikäli varusteena) C 10W C
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ULKOVALO -
LAMPPUJEN
VAIHTAMINEN

Katso oikea lampputyyppi ja -teho kappa-
leesta “Lampun vaihtaminen”.

ETUPÄÄN AJOVALOUMPIOT
(kuva 23)

Etuajovaloumpio sisältää seisontavalojen,
lähivalojen, kaukovalojen ja suuntavilkku-
jen lamput.

Lamput on järjestetty valoumpion sisälle
seuraavasti:

A Seisonta-/takavalot ja lähi-/kaukovalot.

B Suuntavilkut.

SEISONTA-/TAKAVALOT

Vaihtaaksesi lampun toimi seuraavasti:

❒ Poista suojakansi A (kuva 23).

❒ Käännä lampunpidikettä vastapäivään
A (kuva 24) ja vedä se ulos.

❒ Poista lamppu B ja vaihda se uuteen.

❒ Asenna uusi lamppu: kiinnitä lamppu
asentoon A (kuva 24) ja aseta suo-
jakansi A (kuva 23) takaisin paikoil-
leen.

kuva 23 F0T0093m kuva 24 F0T0094m

LÄHI-/KAUKOVALOT

Vaihtaaksesi lampun (kahdella hehkulan-
galla) toimi seuraavasti:

❒ Poista suojakansi A (kuva 23).

❒ Vapauta lampun kiinnike nuolien mu-
kaisesti (kuva 23).

❒ Poista lamppu A (kuva 25) liittimes-
tä B ja vaihda se uuteen.

❒ Kiinnitä uusi lamppu liittimeen B. Var-
mista sitten, että metalliosan profiili so-
pii ajovalolampun pidikkeen merkki-
uriin.

❒ Sulje lampun kiinnike ja aseta suoja-
kansi A (kuva 23) takaisin paikoilleen.

SUUNTAVILKUT

Etusuuntavilkut

Vaihtaaksesi lampun toimi seuraavasti:

❒ Käännä suojakantta B (kuva 23) vas-
tapäivään.

❒ Poista lamppu A (kuva 26) ja vaihda
se uuteen.

❒ Kiinnitä suojakansi B takaisin paikoil-
leen.

kuva 25 F0T0095m kuva 26 F0T0096m
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Sivusuuntavilkut

Vaihtaaksesi lampun toimi seuraavasti:

❒ Paina linssiä A (kuva 27) puristaak-
sesi sisäistä salpaa B (kuva 28). Ve-
dä umpiota sitten ulospäin.

❒ Käännä lampunpidikettä C vastapäi-
vään, poista lamppu D pidikkeestä ja
vaihda se.

kuva 27 F0T0097m kuva 28 F0T0098m

❒ Aseta lampunpidike C linssiin kääntä-
mällä sitä myötäpäivään.

❒ Aseta umpio takaisin varmistaen, että
salpa B lukkiutuu paikoilleen.

SUMUVALOT (mikäli varusteena)

TÄRKEÄÄ! Jätä etusumuvalojen vaihta-
minen Fiat-huollon tehtäväksi.

TAKAVALOUMPIO

Takavaloumpiot sisältävät seisontavalojen,
suuntavilkkujen, peruutus-/sumuvalojen ja
jarruvalojen lamput.

Valoumpioihin päästään käsiksi seuraavas-
ti:

❒ Avaa takaovet.

❒ Poista ruuvit A (kuva 29) päästäksesi
käsiksi valoumpioon B (kuva 30).

❒ Liu’uta liitin C (kuva 30) irti.

Lamput on järjestetty valoyksikön (kuvat
31 ja 32) sisään seuraavasti:

A Jarruvalot.

B Suuntavilkut.

C Peruutusvalot.

D Takavalot / Takasumuvalot.

Näihin valoihin päästään käsiksi vetämällä
viittä korvaketta E (kuva 31) ulospäin.

kuva 29 F0T0099m

kuva 30 F0T0100m kuva 32 F0T0102m

kuva 31 F0T0101m
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Lisäjarruvalot (kuva 33)

Vaihtaaksesi lisäjarruvalot sinun on otet-
tava yhteys Fiat-huoltoon.

kuva 33 F0T0103m kuva 34 F0T0104m kuva 35 F0T0105m

REKISTERIKILVEN VALOT 

Vaihtaaksesi lamput A (kuva 34) toimi
seuraavasti:

❒ Vedä nuolien osoittamista kielekkeis-
tä ja irrota lampunpidikkeet.

❒ Käännä lampunpidikettä B (kuva 35)
myötäpäivään ja poista lamppu C.

SISÄVALOLAMPPUJEN
VAIHTAMINEN

Katso oikea lampputyyppi ja -teho kappa-
leesta “Lampun vaihtaminen”.

ETUOSAN KATTOVALO

Etukattovalo

Vaihtaaksesi lamput toimi seuraavasti:

❒ Poista kattovalo A (kuva 36) nosta-
malla nuolen osoittamista pisteistä.

❒ Avaa kansi B (kuva 37) kuvan mu-
kaisesti.

❒ Vaihda lamppu C (kuva 38) vapaut-
tamalla se sivujen kontaktipinnoista.
Aseta sitten uusi lamppu paikoilleen
varmistaen, että se kiinnittyy oikein
kontaktipintojen väliin.

❒ Sulje kansi ja kiinnitä kattovalo kote-
loonsa lukitsemalla se kunnolla.

kuva 36 F0T0106m kuva 37 F0T0023m

kuva 38 F0T0024m
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Kattovalo kohdistinvaloilla
(mikäli varusteena)

Vaihtaaksesi lamput toimi seuraavasti:

❒ Irrota valo A (kuva 39) nuolen osoit-
tamien pisteiden kohdalta.

❒ Avaa suojakansi B (kuva 40).

❒ Vaihda lamput C vapauttamalla ne si-
vun kontaktipinnoista. Varmista, että
uudet lamput asettuvat oikein kontak-
tipintojen väliin.

❒ Sulje kansi B (kuva 40) ja kiinnitä kat-
tovalo A (kuva 39) takaisin kote-
loonsa lukitsemalla se kunnolla.

TAKAKATTOVALO

Cargo-mallit

Vaihtaaksesi lampun toimi seuraavasti:

❒ Poista kattovalo A (kuva 41) nosta-
malla nuolen osoittamista pisteistä.

❒ Avaa kansi B (kuva 42) kuvan mu-
kaisesti.

kuva 39 F0T0143m kuva 40 F0T0144m kuva 41 F0T0107m

kuva 42 F0T0023m

Combi-mallit

Vaihtaaksesi lampun toimi seuraavasti:

❒ Paina painiketta A (kuva 44) ja pois-
ta siirrettävä kattovalo B.

❒ Poista kattovalo nostamalla nuolen
osoittamista pisteistä.

❒ Vaihda lamppu C (kuva 43) vapaut-
tamalla se sivujen kontaktipinnoista.
Aseta sitten uusi lamppu paikoilleen
varmistaen, että se kiinnittyy oikein
kontaktipintojen väliin.

❒ Sulje kansi B (kuva 42) ja kiinnitä kat-
tovalo koteloonsa lukitsemalla se kun-
nolla.

kuva 44

AUTO

F0T0108m kuva 45

AUTO

F0T0109mkuva 43 F0T0024m

❒ Vaihda lamppu C (kuva 45) vapaut-
tamalla se sivujen kontaktipinnoista
varmistaen, että uusi lamppu kiinnittyy
hyvin kontaktipintojen väliin.
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SULAKKEEN
VAIHTAMINEN

YLEISTÄ

Sulakkeet ovat sähköjärjestelmää suojaa-
via komponentteja: ne toimivat (eli pala-
vat), kun sähköjärjestelmässä on vika tai se
toimii väärällä tavalla.

Kun jokin laite ei toimi oikein, tarkasta vas-
taavan sulakkeen kunto. Sulake on palanut,
kun liitoslanka A (kuva 46) on katkennut.

Jos näin on, tulee palanut sulake vaihtaa sa-
man ampeeriarvon (samanväriseen) su-
lakkeeseen.

B Ehjä sulake.

C Sulake, jossa liitoslanka on palanut. 

Vaihtaaksesi sulakkeen käytä ulosvetäjää
D, joka sijaitsee työkalusarjassa tai Fix&Go
-pikakorjaussarjan pidikkeessä (mikäli va-
rusteena).

Jos sulake palaa uudelleen ly-
hyessä ajassa, ota yhteys Fi-

at-huoltoon.

VAROITUS

Älä koskaan korvaa sulaket-
ta suuremmalla sulakkeella:

TULIPALOVAARA!
Jos yleinen sulake palaa (MEGA- tai
MIDI-sulake), ota yhteys Fiat-huol-
toon.
Poista avain virtalukosta ja katkaise
kaikkien sähkölaitteiden virrat ennen
sulakkeen vaihtamista.

VAROITUS

Älä koskaan korvaa palanutta
sulaketta johdolla tai muulla
välikappaleella.

kuva 46 F0T0015m

Tunnista suojaava sulake katsomalla seu-
raavien sivujen taulukoita.

SULAKKEET MOOTTORITILAN
SULAKERASIASSA 

Sulakerasia sijaitsee moottorin oikealla
puolella.

Sulakerasian kannen poistaminen

Toimi seuraavasti:

❒ Poista kansi A (kuva 47), joka suo-
jaa akun positiivista napaa, vetämällä si-
tä ylöspäin.

❒ Käytä kiinnikettä A (kuva 48) pois-
taaksesi sulakerasian suojakannen B.

❒ Siirrä kantta ajovaloa kohti kääntämäl-
lä sitä vastapäivään (nuolen mukaises-
ti). Poista se sitten (kuva 49).

❒ Sulakerasian keskusyksikkö on näin ol-
len avoin (kuva 50).

kuva 47 F0T0171m kuva 48 F0T0172m

kuva 49 F0T0173m

Jos sinun tarvitsee pestä moot-
toritilaa, huolehdi ettet koh-
dista vesisuihkua suoraan koh-
ti moottoritilan sulakerasiaa

tai muita johtoliittimiä.
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Sulakerasian kannen asettaminen
takaisin paikoilleen

Asettaaksesi kannen takaisin paikoilleen
toimi seuraavasti:

❒ Kiinnitä kaksi kiinnikettä A (kuva 51)
vastaaviin sulakerasian pidikkeisiin.

❒ Kiinnitä kiinnike B paikoilleen, jolloin
kuuluu lukitusääni.

kuva 50 F0T0181m

kuva 51 F0T0174m

SUOJATTU KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT Kuva

Korin keskusohjainlaite F01 60 50

Vapaana F02 – 50

Käynnistysjärjestelmä F03 20 50 

ABS-järjestelmä (pumppu) F04 40 50

Vapaana F05 – 50

Yksinopeuksinen moottorin jäähdyttimen tuuletin (75W)/
Matalanopeuksinen moottorin jäähdyttimen tuuletin (187W) F06 20 50

Matalanopeuksinen moottorin jäähdyttimen tuuletin (350W) F06 30 50

Suurinopeuksinen moottorin jäähdyttimen tuuletin (187W) F07 30 50

Suurinopeuksinen moottorin jäähdyttimen tuuletin (350W) F07 40 50

Ilmastointijärjestelmän tuuletin F08 30 50

Vapaana (perävaunusarja) (F09) (15) (50)

Äänimerkit F10 10 50

Moottorin ohjausyksikkö (toisiokuormat) F11 10 50

Kaukovalot F14 15 50

Vapaana F15 – 50

+ 15 Moottorin ohjausyksikkö / Rele T20 F16 7.5 50

Moottorin ohjausyksikkö (1.4 -malli) F17 10 50

Moottorin ohjausyksikkö (1.3 Multijet-malli)F17 10 50
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SUOJATTU KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT Kuva

Rele T09 (1.4 -malli) F18 7.5 50

Moottorin ohjausyksikkö / Rele T09 (1.3 Multijet-malli) F18 7.5 50

Ilmastointijärjestelmän kompressori F19 7.5 50

Takalasin lämmitin / Ovipeilien lämmittimet F20 30 50

Polttoainepumppu F21 15 50

Moottorin ohjausyksikkö (1.3 Multijet-malli) F22 15 50

Polttoaineensyötön/-sytytyksen puola (1.4 -malli) F22 15 50

ABS-järjestelmä (venttiilit) F23 20 50

+15 ABS F24 7.5 50

Sumuvalot F30 15 50

Hehkutulpan ohjausyksikkö (1.3 Multijet-malli) F81 50 50

Vapaana F83 – 50

Savukkeensytytin/Matkustamon sähköpistokkeet/Istuinlämmittimet F85 30 50

+15 Peruutusvalot/Dieselpolttoainesuodattimen vesitunnistin/
Releet T02, T05, T14, T17 ja T19 F87 7.5 50

SULAKKEET MATKUSTAMON
SULAKERASIASSA 

Näihin sulakkeisiin päästään käsiksi poista-
malla kaksi ruuvia A (kuva 52) käyttämäl-
lä virta-avaimen metalliosaa ja poistamalla
sitten kuori B.

Sulakkeet on sijoitettu kahteen sulakerasi-
aan kuvan 53 mukaisesti.

kuva 52 F0T0178m

kuva 53 F0T0183m
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SUOJATTU KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT Kuva

Lähivalo (etumatkustajan puoleinen) F12 7.5 53

Lähivalo (kuljettajan puoleinen)/Ajovalojen suuntauslaite F13 7.5 53

INT/A rele SCM F31 5 53

Matkustamon valojen ajastus F32 7.5 53

Bluetooth äänentoistojärjestelmä/keskusyksikkö/Blue&Me/EOBD -diagnoosi-
pistoke/Volumetrisen hälyttimen ohjausyksikkö/Hälytinsireenin ohjausyksikkö F36 10 53

Mittaristo/Jarruvalon ohjaus (NA) F37 5 53

Ovien/tavaratilan lukkojen käyttölaitteet F38 20 53

Ikkunoiden/takalasin pesulaitteiden kaksisuuntaispumppu F43 15 53

Sähköinen etuikkuna (kuljettajan puoleinen) F47 20 53

Sähköinen etuikkuna (matkustajan puoleinen) F48 20 53

Valojen ohjaus/Pysäköintitutkan ohjausyksikkö/
Sähköisten ovipeilien ohjaus/Volumetrisen hälyttimen ohjausyksikkö F49 5 53

Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö F50 7.5 53

INT Äänentoistojärjestelmä/Bluetooth keskusyksikkö/Blue&Me/
Sähköisten ovipeilien liikuttelu/Kytkin/Jarruvalojen ohjaus (NC) F51 5 53

Mittaristo F53 5 53

SUOJATTU KOMPONENTTI SULAKE AMPEERIT Kuva

Ovipeilien lämmittimet F41 7.5 53

Vapaana F45 – 53

Vapaana F46 – 53

Vapaana F90 – 53

Vapaana F91 – 53

Vapaana F92 – 53

Vapaana F93 – 53

Savukkeensytytin / Matkustamon sähköpistoke F94 15 53

Vapaana F95 – 53

Savukkeensytytin / Matkustamon sähköpistoke F96 15 53

Etuistuimen lämmitin (kuljettajan puoleinen) F97 10 53

Etuistuimen lämmitin (matkustajan puoleinen) F98 10 53
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AKUN LATAAMINEN

TÄRKEÄÄ! Akun lataamisohjeet anne-
taan vain esimerkkitiedoksi. Suosittelem-
me sinua kääntymään Fiat-huollon puoleen
tämän toiminnan suorittamiseksi.

Suosittelemme lataamaan akkua hitaasti
noin 24 tunnin ajan alhaisella virralla. Pit-
kittynyt lataaminen saattaa vahingoittaa ak-
kua.

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.

Akkuneste on myrkyllistä ja
syövyttävää: vältä akkunes-

teen joutumista iholle tai silmiin. Akun
lataus tulee suorittaa hyvin ilmastoi-
dussa tilassa eristettynä mahdolliselta
kipinöinniltä ja avotulelta, jotta väl-
tyttäisiin räjähdys- tai tulipalovaaral-
ta.

VAROITUS

Älä koskaan yritä ladata jää-
tynyttä akkua: sulata se ensin

välttääksesi räjähdysvaaran. Jos akku
on ollut jäätyneenä, toimita se am-
mattihenkilön tarkastettavaksi ennen
latauksen aloittamista. Tällöin var-
mistetaan, ettei akun sisäkomponen-
tit ole vaurioituneet, tai akkukotelo
ole murtunut. Vuodon yhteydessä
saattaa vapautua myrkyllisiä ja syö-
vyttäviä kaasuja.

VAROITUS

AJONEUVON
NOSTAMINEN

Jos ajoneuvo on nostettava ilmaan, kään-
ny Fiat-huollon puoleen, jossa on tarjolla
ammattivälineet.

AJONEUVON
HINAAMINEN

Ajoneuvon mukana toimitettu hinauskouk -
ku sijaitsee työkalusarjassa vasemman is-
tuimen selkänojan takana (Cargo-malleis-
sa) tai tavaratilassa (Combi-malleissa).

HINAUSKOUKUN
KIINNITTÄMINEN (kuvat 54-55)

Toimi seuraavasti:

❒ Irrota suojus A.

❒ Ota hinauskoukku B työkalusarjasta.

❒ Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä se
etu- tai takapään kierteisiin.

kuva 54 F0T0085m

kuva 55 F0T0086m

Ennen hinauksen aloittamis-
ta käännä virta-avain MAR-

asentoon ja sitten STOP-asentoon ir-
rottamatta sitä virtalukosta. Jos avain
irrotetaan, ohjauspyörän lukko kyt-
keytyy automaattisesti estäen ohjaa-
misen.

VAROITUS

Hinauksen aikana jarrute-
hostin ei ole toiminnassa. Tä-

män vuoksi jarrupolkimen painaminen
vaatii enemmän voimaa. Älä käytä
joustavaa hinausköyttä. Älä tee ny-
käiseviä liikkeitä. Hinauksen aikana
varo, ettet vahingoita osia, jotka on
kiinnitetty ajoneuvoon. Ajoneuvoa hi-
natessasi noudata hinaamiseen ja hi-
nauslaitteisiin liittyviä liikennesääntö-
jä. Älä käynnistä moottoria autoa hi-
nattaessa.

VAROITUS

Puhdista kierteistetyt pinnat
huolellisesti ennen hinaus-

koukun kiinnittämistä

VAROITUS



79

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO .................................................. 79

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET ................................ 80

AJONEUVON VAATIVA KÄYTTÖ ................................ 80

NESTEMÄÄRIEN TARKASTAMINEN ............................ 80

ILMAN-/RAITISILMANSUODATIN ................................ 83

AKKU ...................................................................................... 83

VANTEET JA RENKAAT ................................................... 84

KUMILETKUT ....................................................................... 84

PYYHKIMET .......................................................................... 85

KORI ....................................................................................... 86

SISÄTILAT .............................................................................. 87

HHUUOOLLTTOO  JJAA  YYLLLLÄÄPPIITTOO

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Ajoneuvon oikealla huollolla ja ylläpidolla
on keskeinen merkitys ajoneuvon kunnon
ja käyttöiän kannalta.

Tämän vuoksi valmistaja on laatinut huol-
to-ohjelman, jonka mukaan säännölliset
tarkastukset ja huollot suoritetaan 12
kk:n/30 000 km:n välein.

Kuitenkaan määräaikaishuollot eivät kata
kaikkia ajoneuvon tarpeita. Jo ennen 30
000 km:n määräaikaishuollon suorittamis-
ta ja myöhempien tulevien määräaikais-
huoltojen välissä ajoneuvolle on suoritet-
tava säännönmukaisia rutiinitarkastuksia,
kuten tarvittaessa nestemäärien täyttöä,
rengaspainetarkastuksia jne.

TÄRKEÄÄ! Valmistajan vaatii määräai-
kaishuoltojen suorittamista. Määräaikais-
huoltojen laiminlyöminen saattaa aiheut-
taa takuun raukeamisen.

Määräaikaishuollot suoritetaan valtuute-
tuissa Fiat-huolloissa ennalta sovittuina
ajankohtina.

Jos määräaikaishuollon aikana ilmenee tar-
ve vaihtaa lisää osia tai suorittaa lisäkor-
jauksia, nämä suoritetaan ainoastaan sen
jälkeen, kun asiakkaalta on saatu selkeä hy-
väksyntä niiden tekoon.

TÄRKEÄÄ! On suositeltua kääntyä vä-
littömästi Fiat-huollon puoleen auton toi-
mintahäiriön sattuessa. Tällöin ei tarvitse
odottaa seuraavan määräaikaishuollon
ajankohtaa.

Jos ajoneuvoasi käytetään toistuvasti pe-
rävaunun vetämiseen, määräaikaishuolto-
jen huoltovälejä on lyhennettävä.
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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.).

❒ Pyyhkimien/-pesulaitteiden toiminta ja
asennot sekä sulkien kunto ja kulunei-
suus.

Tarkasta ja täytä tarvittaessa moottoriöl-
jyn määrä 3000 km:n välein.

Suosittelemme käyttämään FL Selenia -
tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmis-
tettu Fiat-ajoneuvoja varten. (ks. taulukko
”Tankkaaminen” luvussa ”Tekniset tie-
dot”).

AJONEUVON VAATIVA
KÄYTTÖ

Mikäli ajoneuvoa käytetään säännöllisesti
seuraavanlaisissa olosuhteissa, on huolto-
toimenpiteisiin kiinnitettävä erityistä huo-
miota:

❒ Perävaunun vetäminen

❒ 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.

Tällöin suorita seuraavat toimenpiteet use-
ammin kuin huolto-ohjelmassa on ohjeis-
tettu:

❒ Etujarrupalojen kunnon ja kuluneisuu-
den tarkastus.

❒ Konepellin ja takaluukun lukkojen ja vi-
pujen puhtauden tarkastus ja voitelu.

❒ Tarkasta silmämääräisesti seuraavien
osien kunto: moottori, vaihteisto, voi-
mansiirto, putket ja letkut (pakokaa-
sujen, polttoaineen ja jarrujen), ku-
miosat (suojat, helat, nivelet jne.)

❒ Tarkasta akku ja akkuneste (elektro-
lyytti) (tämä tarkastus on suoritetta-
va pätevöityneen henkilön tai Fiat-
huollon toimesta – noudata myös tä-
män luvun kappaleessa ”Akku” esitet-
tyjä ohjeita).

❒ Tarkasta erilaisten hihnojen kunto sil-
mämääräisesti.

❒ Tarkasta ja vaihda tarvittaessa raitisil-
mansuodatin.

❒ Tarkasta ilmansuodatin ja vaihda tar-
vittaessa.

NESTEMÄÄRIEN
TARKASTAMINEN

Älä tupakoi työskennellessäsi
moottoritilan lähettyvillä.

Herkästi syttyviä kaasuja saattaa esiin-
tyä. Tulipalovaara!

VAROITUS

Ole varovainen, ettet sekoita
erityyppisiä nesteitä täytön ai-
kana: ne eivät ole keskenään
yhteensopivia. Tämän seu-

rauksena ajoneuvo saattaa vakavasti
vaurioitua.

kuva 1 - 1.4 moottoriset versiot

kuva 2 - 1.3 Multijet-mallit

F0T0083m

F0T0076m

1 moottoriöljy - 2 akku - 3 jarruneste - 4
tuuli-/takalasin pesuneste - 5 moottorin
jäähdytysneste - 6 ohjaustehostimen nes-
te
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kuva 3 - 1.4 -mallit F0T0082m kuva 4 - 1.3 Multijet-mallit F0T0077m

TÄRKEÄÄ! Moottorin öljynkulutus riip-
puu ajotyylistä ja olosuhteista, missä ajo-
neuvoa käytetään.

TÄRKEÄÄ! Täytä aina samantyyppisel-
lä moottoriöljyllä kuin moottorissa on ai-
kaisemmin käytetty.

MOOTTORIÖLJY (kuvat 3-4)

Moottoriöljyn tarkastaminen

Tarkasta moottoriöljyn määrä muutaman
minuutin (noin 5) jälkeen moottorin sam-
muttamisesta. Ajoneuvon on oltava tasai-
sella alustalla tarkastusta tehtäessä.

Poista mittatikku A ja puhdista se. Aseta
se sitten kokonaan takaisin paikoilleen ja
poista se uudelleen tarkastaaksesi nesteen
pinnantason tikun MIN- ja MAX-merk-
kien välissä. MIN- ja MAX-merkkien vä-
linen 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 on MAX-merkin-
nän tasalla.

Öljypinta ei saa ylittää MAX-merkintää.

Ole erityisen varovainen toi-
miessasi moottorin lähettyvil-

lä, kun moottori on kuuma: palovam-
mariski. Muista myös, että sähkötuu-
letin saattaa käynnistyä moottorin ol-
lessa kuumana, vaikka moottori olisi-
kin pysähtynyt: loukkaantumisriski.
Kiinnitä erityistä huomiota käyttäessäsi
kaulaliinaa, solmiota tai muuta irto-
naista vaatekappaletta: ne saattavat
takertua liikkuviin osiin.

VAROITUS

Vanha moottoriöljy ja öljyn-
suodatin sisältävät hiukkasia,
jotka ovat haitallisia ympäris-
tölle. Öljyn ja suodattimen

vaihtamiseksi suosittelemme käänty-
mään Fiat-huollon puoleen.

TÄRKEÄÄ! Jos moottoriöljyn taso on
MAX-merkinnän yläpuolella tarkastuksen
jälkeen, käänny Fiat-huollon puoleen oi-
kean tason palauttamiseksi. 

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.

Moottorin öljynkulutus

Moottorin suurin öljynkulutus voi olla
400g / 1000km.

Ajoneuvon ollessa uusi moottorille on
suoritettava sisäänajo. Tämän vuoksi
moottorin öljynkulutus tasaantuu vasta n.
5000-6000 km:n ajon jälkeen.

MOOTTORIN
JÄÄHDYTYSNESTE 

Jäähdytysnesteen määrä on tarkastettava,
kun moottori on täysin jäähtynyt. Nesteen
pinta ei saa pudota säiliön MIN-merkin-
nän alapuolelle.

Jos pinnan taso on liian alhainen, kaada säi-
liöön hitaasti 50%:sta puhtaanveden ja FL
Selenia PARAFLU UP -nesteen seos-
ta täyttöaukon A (kuva 5) kautta.

Koostumukseltaan 50% PARAFLU UP-
vesiliuos suojaa jäätymiseltä –35°C läm-
pötilaan asti.

Jos ilmasto-olosuhteet ovat erityisen ran-
kat, suosittelemme käyttämään 40-60%
PARAFLU UP-vesiliuosta.

TUULI-/TAKALASIN
PESUNESTE

Lisätäksesi nestettä, nosta kansi A (kuva
6) ja kaada veden ja TUTELA PRO-
FESSIONAL SC35 -nesteen sekoitusta
seuraavissa suhteissa:

❒ Kesällä 30% TUTELA PROFES-
SIONAL SC35 -nestettä ja 70% vet-
tä.

❒ Talvella 50% TUTELA PROFES-
SIONAL SC35 -nestettä ja 50% vet-
tä.

Mikäli lämpötila on alle –20°C, käytä lai-
mentamatonta TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 -pesunestettä.

Tarkasta nesteen määrä suoraan säiliös-
tä.

kuva 5 F0T0078m

Kun moottori on hyvin kuu-
ma, älä avaa säiliön korkkia:

palovammariski. Jäähdytysjärjestel-
mässä vallitsee suuri paine. Tarpeen
vaatiessa korvaa paisuntasäiliön kork-
ki alkuperäisvaraosalla, jolloin järjes-
telmän toiminta ei häiriinny.

VAROITUS

Moottorin jäähdytysjärjestel-
mä sisältää PARAFLU UP -
nestettä. Käytä samantyyppis-
tä nestettä jäähdytysjärjestel-

män täyttämiseen. PARAFLU UP -nes-
teeseen ei saa sekoittaa muun tyyppisiä
nesteitä. Jos näin on, älä käynnistä moot-
toria, vaan ota yhteys Fiat-huoltoon.

kuva 6 F0T0079m
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JARRUNESTE

Avaa korkkia A (kuva 7) hieman. Tar-
kasta, että säiliön nestepinta on MAX-
merkinnän kohdalla.

Nestemäärä ei saa ylittää säiliön MAX-
merkintää.

Käytä ”Nesteet ja voiteluaineet” kappaleen
taulukkoon (katso luku ”Tekniset tiedot”)
lueteltuja jarrunesteitä. Kun avaat korkin
A, varmista ettei säiliöön pääse kulkeutu-
maan likaa.

Käytä aina suodattimella varustettua sup-
piloa lisätessäsi jarrunestettä (suodattimen
reiän läpimitan on oltava pienempi tai yh-
tä suuri kuin 0,12mm).

TÄRKEÄÄ! Jarruneste sitoo itseensä
kosteutta. Tämän johdosta, jos ajoneuvoa
käytetään pääsääntöisesti hyvin kosteiden
olosuhteiden alueilla, jarruneste tulee vaih-
taa useammin kuin huolto-ohjelmassa oh-
jeistetaan.

Älä aja autolla, kun pesunes-
tesäiliö on tyhjä: tuulilasin pe-

sunesteen käyttö on keskeistä näky-
vyyden parantamisen kannalta.

VAROITUS

Jotkut markkinoilla myytävät
tuulilasin pesunesteet ovat

helposti syttyviä. Moottoritilassa on
monia kuumia osia, jotka saattavat sy-
tyttää nämä pesunesteet, jos joutuvat
kosketuksiin.

VAROITUS kuva 7 F0T0080m

Jarruneste on erittäin syövyt-
tävää, joten varo sen joutu-
mista maalatuille pinnoille. Jos
näin käy, pese ne välittömästi

vedellä.

Jarruneste on myrkyllistä ja
erittäin syövyttävää. Puhdista

sille altistuneet kohteet vedellä ja mie-
dolla saippualla, jonka jälkeen huuh-
tele runsaalla vedellä. Nieltynä ota vä-
littömästi yhteys lääkäriin.

VAROITUS

Säiliön tunnus π kuvaa syn-
teettistä jarrunestettä, joka

eroaa mineraalinesteestä. Mineraali-
nesteen käyttö vahingoittaa kumitii-
visteitä ja rikkoo jarrujärjestelmän kor-
jauskelvottomaksi.

VAROITUS
OHJAUSTEHOSTINJÄRJESTEL -
MÄN NESTE

Kierrä korkki A (kuva 8) auki. Tarkasta,
että läpinäkyvän säiliön nestepinnan taso
on MIN- ja MAX-merkkien välissä. Nes-
tepinta saattaa kohota MAX-merkin ylä-
puolelle öljyn ollessa kuumaa.

Jos säiliötä on täytettävä, varmista, että uu-
della öljyllä on samat ominaisuudet kuin
järjestelmässä jo olevalla.

kuva 8 F0T0081m

Varo, ettei ohjaustehostimen
neste osu moottorin kuumiin

osiin: se on helposti syttyvää.

VAROITUS

Öljynkulutus on erittäin pieni.
Jos säiliö on täytettävä uudel-
leen lyhyessä ajassa, tarkastu-
ta järjestelmä vuodoista Fiat-

huollossa.



83

ILMAN-/RAITISILMAN -
SUODATIN

Vaihdata ilmansuodatin tai raitisilmansuo-
datin Fiat-huollossa.

AKKU

Ajoneuvon akkua ei tarvitse huoltaa usein:
tislattua vettä ei tarvitse lisätä normaali-
käytössä.

Säännöllisiä tarkastuksia on kuitenkin suo-
ritettava, jotta varmistuttaisiin akun hy-
västä kunnosta. Suorita ne ainoastaan Fi-
at-huollossa tai pätevöityneen ammatti-
henkilön toimesta. 

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 akun valmistajan ohjeita akun yl-
läpitämiseksi.

Akkuneste on myrkyllistä ja
syövyttävää. Vältä sen joutu-

mista iholle tai silmiin. Pidä akku kau-
kana avotulesta tai kipinälähteistä: pa-
lo- ja räjähdysvaara.

VAROITUS

Akun käyttäminen liian alhai-
sella nestemäärällä rikkoo

akun korjauskelvottomaksi ja saattaa
jopa aiheuttaa räjähdyksen.

VAROITUS

Väärät sähköasennukset tai
sähkölaitteet saattavat ai-
heuttaa vakavia vahinkoja ajo-
neuvollesi. Käänny Fiat-huollon

puoleen ajoneuvon hankinnan jälkeisis-
sä lisävarusteasennuksissa (murtohälyt-
timet, matkapuhelimet jne.): sinua neu-
votaan sopivimmista laitteista ja ilmoi-
tetaan, mikäli löytyy tarve tehokkaam-
malle akulle.

Akut sisältävät aineita, jotka
ovat hyvin vaarallisia ympäris-
tölle. On suositeltua kääntyä
Fiat-huollon puoleen akun

vaihtamiseksi, jossa ympäristölle haital-
liset aineet käsitellään määräysten mu-
kaisesti.

Käytä aina tarkoituksenmu-
kaisia suojalaseja työskennel-

lessäsi akun läheisyydessä.

VAROITUS

Jos ajoneuvo aiotaan jättää
pitkäksi aikaa säilytykseen kyl-
mään tilaan, irrota akku ja säi-
lytä sitä lämpimässä estääkse-

si sen jäätymisen.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA AKUN
KÄYTTÖIÄN PARANTAMISEKSI

Välttääksesi akun tyhjenemisen ja piden-
tääksesi sen käyttöikää, noudata seuraavia
ohjeita:

❒ Kun pysäköit ajoneuvon, varmista ovi-
en, takaluukun ja konepellin kunnolli-
nen sulkeutuminen.

❒ Kytke ajoneuvon kaikki sisätilan valai-
simet pois päältä: ajoneuvossa on joka
tapauksessa toiminto, joka kytkee au-
tomaattisesti kaikki sisävalot pois pääl-
tä.

Älä pidä sähköisiä lisälaitteita (esim. ää-
nentoistojärjestelmä, varoitusvilkut jne.)
pitkään päällä, kun moottori ei ole käyn-
nissä.

❒ Ennen minkäänlaisia sähköisiä asen-
nustoimenpiteitä, kytke akun negatii-
vinen kaapeli irti.

❒ Varmista, että akun napojen liitännät
ovat aina tiukasti kiinnittyneet.

Akun jäätymisriski on myös suurempi (jo
-10°C lämpötiloissa). Katso kappale ”Ajo-
neuvon pitkä seisonta-aika” osassa ”Käyn-
nistäminen ja ajaminen”, jos ajoneuvoa aio-
taan pitää toimettomana pitkän aikaa.

Mikäli haluat ajoneuvon hankinnan jälkeen
asentaa sähköisiä lisävarusteita, jotka käyt-
tävät ajoneuvon virtaa toimintaansa (mur-
tohälyttimet jne.), käänny Fiat-huollon
puoleen, jossa sinua palvelee ammattitai-
toinen henkilökunta. Tällöin sinua opaste-
taan myös laitteiden yhteensopivuudessa,
sinulle lasketaan ajoneuvon sähköinen ko-
konaiskuorma, jotta nähtäisiin sähköjär-
jestelmän kykenevyys uuteen kuormituk-
seen tai arvioidaan mahdollisen lisäakun
tarpeellisuus.

Monet näistä sähkölaitteista käyttävät säh-
köä, vaikka virta olisi pois päältä, jolloin
ajan mittaan akku saattaa tyhjentyä.
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VANTEET JA RENKAAT

Tarkasta jokaisen renkaan, mukaan lu kien
vararenkaan, ilmanpaineet noin kahden vii-
kon välein ja ennen pitkiä ajomatkoja: tä-
mä tarkastus on tehtävä renkaan ollessa
viileänä lepoasennossa.

Ajoneuvon ollessa liikkeessä on täysin nor-
maalia, että renkaassa vallitseva paine kas-
vaa. Katso oikeat rengaspaineet luvun
”Tekniset tiedot” kappaleesta ”Pyörät”.

Väärät rengaspaineet aiheuttavat renkaan
epänormaalia kulumista (kuva 9):

A Oikea rengaspaine: tasainen renkaan
kuluminen.

B Alhainen rengaspaine: rengas kuluu eri-
tyisesti reunoilta.

C Liiallinen rengaspaine: rengas kuluu eri-
tyisesti keskiosasta.

Renkaat on vaihdettava, kun kulutuspintaa
on jäljellä enää 1,6 mm. Kaikissa tapauk-
sissa noudata ajamassasi maassa olevia
määräyksiä.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

❒ Vältä mahdollisuuksien mukaan äkki-
näisiä jarrutuksia, liiallisia kiihdytyksiä
ja renkaiden osumista reunakiviin,
kuop piin tai muihin mahdollisiin estei-
siin. Pitkät ajomatkat huonokuntoisilla
teillä saattavat vahingoittaa renkaita.

❒ Tarkasta renkaat säännöllisesti kyljen
leikkaumista tai pullistumista tai epä-
tasaisesta kulumisesta. Tarvittaessa ota
yhteys Fiat-huoltoon.

❒ Älä ylikuormita ajoneuvoasi: tämä saat-
taa aiheuttaa vakavia vaurioita renkai-
siin ja vanteisiin.

Mikäli rengas puhkeaa, pysäytä ajoneuvo
välittömästi turvalliseen paikkaan ja vaih-
da varapyörä tai käytä pikakorjaussarjaa.

Tällöin vältytään renkaan liialliselta vaurioi -
tumiselta sekä vanteen ja jousituksen va-
hingoittumiselta.

❒ Rengas ikääntyy käytön määrästä riip-
pumatta. Kulutuspinnan ja renkaan si-
vun murtumat ovat merkkejä renkaan
vanhenemisesta. Tarkastuta renkaat
ammattihenkilöllä, mikäli renkaiden ikä
on yli 6 vuotta. Muista tarkastaa vara-
pyörä erityisen huolellisesti.

❒ 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 renkaiden yh-
denmukaista kulumista.

kuva 9 F0T0013m

KUMILETKUT

Noudata tarkasti tämän luvun kappalees-
sa ”Määräaikaishuolto” esitettyjä ohjeita,
jotka koskevat jarrujärjestelmän ja polt-
toaineensyötön kumiletkuja.

Otsoni, korkeat lämpötilat ja letkujen jat-
kuva kuivana pitäminen kovettavat letku-
ja ja aiheuttavat niihin murtumia ja mah-
dollisia vuotoja. Tämän vuoksi säännölliset
tarkastukset ovat tarpeellisia.

Muista, että pito-ominaisuu-
det riippuvat myös oikeista

rengaspaineista. 

VAROITUS

Jos rengaspaineet ovat liian al-
haiset, renkaat ylikuumene-

vat, josta voi seurata vakavia vahinko-
ja.

VAROITUS

Älä vaihda renkaita ristiin siir-
tämällä niitä oikealta vasem-

malle tai päinvastoin. 

VAROITUS

Älä altista kevytmetallivantei-
ta maalauskäsittelyille, jotka

vaativat korkeampia käyttölämpötilo-
ja kuin 150 °C. Muussa tapauksessa
vanteiden mekaaniset ominaisuudet
saattavat heikentyä.

VAROITUS
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TUULI-/TAKALASIN
PYYHKIMET
(mikäli varusteena)

SULAT

Puhdista kumiset sulat säännöllisesti käyt-
täen erikoistuotteita; suosittelemme TU-
TELA PROFESSIONAL SC 35 -pe-
sunestettä.

Vaihda sulat, jos ne ovat kuluneet tai muut-
taneet muotoaan. Kaiken kaikkiaan suo-
situs on vaihtaa ne uusiin kerran vuodes-
sa.

Ajaminen kuluneilla tuulila-
sinpyyhkimillä on turvallisuus-

riski, koska tällöin näkyvyys huonolla
säällä on rajoittunut. 

VAROITUS

Tuulilasin pyyhkijän sulkien vaihtaminen

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta tuulilasin pyyhkijän varsi ylös ja
aseta sulka kohtisuorasti varteen näh-
den.

❒ Purista kohdista A (kuva 10) ja pois-
ta sulka.

❒ Asenna uusi sulka kiinnittämällä varren
kiinnikkeet sulan kiinnityskohtiin. Var-
mista, että uusi sulka on kiinnittynyt
paikoilleen.

kuva 10

A

A

F0T0087m

Muutaman ohjeen huomioon ottaminen
pidentää sulkien käyttöikää:

❒ Varmista, että sulka ei ole jäätynyt kiin-
ni tuulilasiin pakkasella. Käytä tarvit -
taessa jäänestoainetta irrottamiseen.

❒ Poista mahdollinen lumi ja jää ikkunal-
ta: muussa tapauksessa pyyhkimien
sähkömoottorit saattavat ylikuormit-
tua ja sulat vahingoittua.

❒ Älä käytä pyyhkimiä, kun lasi on kui-
va.

Takalasin pyyhkijän sulan
vaihtaminen (mikäli varusteena)

Toimi seuraavasti:

❒ Nosta suojus A (kuva 11) ja irrota
varsi ajoneuvosta kääntämällä mutte-
ria B, joka on kiinni pyörivässä akse-
lissa.

❒ Aseta uusi varsi paikoilleen, suuntaa se
oikein ja kiristä mutteri.

❒ Laske suojus paikoilleen.

PESULAITTEEN SUUTTIMET

Jos nestesuihku on sopimaton, tarkasta en-
sin, että säiliössä on tuuli-/takalasin pesu-
nestettä (mikäli varusteena) (ks. tämän lu-
vun kappale "Nestemäärien tarkastami-
nen").

Varmista sitten, etteivät suuttimien reiät
ole tukkeutuneet. Poista tarpeen vaaties-
sa tukokset käyttämällä neulaa.

Tuulilasi (tuulilasin pesulaite)

Tuulilasin pesulaitteen suuttimet ovat kiin-
teät. Suuttimien pidikkeet on sijoitettu ko-
nepellin alle (ks. kuva 12).

Takalasi (takalasin pesulaite)

Takalasin pesulaitteen suuttimet ovat kiin-
teät. Suuttimen pidike sijaitsee takalasissa
(ks. kuva 13).

kuva 11 F0T0088m kuva 12 F0T0090m kuva 13 F0T0089m
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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 ajoneuvosi korin
korroosiolta.

Nämä teknologiat ovat tärkeimpiä:

❒ Maalituotteet ja maalausmenetelmät,
jotka antavat erityistä suojaa korroo-
siolta ja kulumiselta.

❒ Galvanoidun (tai esikäsitellyn) teräk-
sen käyttö, jossa on hyvä korroosion-
kestävyys.

❒ 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.

AJONEUVON KORIN JA
ALUSTAN TAKUU

Ajoneuvossasi on takuu korin ja alkupe-
räisten osien puhkiruostumisen varalta.

Takuun ehdot on esitetty Fiat-takuuvih-
kossa.

KORIN HOITOON LIITTYVIÄ
NEUVOJA

Maalipinta

Maalipinnalla ei ole ainoastaan ulkonäköön
liittyvä käyttötarkoitus, vaan sen tarkoitus
on myös suojata alla olevaa metallia.

Suojaa välittömästi mahdolliset maalipin-
nan hankaumat ja naarmut estääksesi ruos-
teen muodostumisen. Näihin tarkoituksiin
käytä ainoastaan alkuperäistä paikkaus-
maalia (ks. ”Maalikilpi” luvussa ”Tekniset
tiedot”).

Maalipinnan normaaliin ylläpitoon kuuluu
ajoneuvon peseminen: säännöllisyys riip-
puu olosuhteista ja ympäristöstä, missä
ajoneuvoa käytetään.

Esimerkiksi ajoneuvoa suositellaan pestä-
väksi useammin alueilla, joilla esiintyy pal-
jon saasteita tai tien suolausta.

Ajoneuvon peseminen oikein:

Poista kattoantenni välttääksesi mahdolli-
set vahingot, jos ajoneuvo pestään auto-
maattisessa autopesussa.

❒ 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.

Kuivaa erityisen huolellisesti vähemmän
näkyvissä olevat osat, kuten ovien, kone-
pellin, luukkujen ja ajovalojen kehykset, joi-
hin vesi kerääntyy helpommin. Anna ajo-
neuvon kuivua ulkona hetken aikaa, jotta
ylimääräinen kosteus haihtuisi.

Älä pese ajoneuvoa, jos auto on ollut pit-
kään pysäköitynä auringossa tai jos moot-
tori on vielä kuuma: maalipinnan kiilto
saattaa vaurioitua.

Korin muoviosat tulee pestä samalla tavalla
kuin muu ajoneuvo. Mahdollisuuksien mu-
kaan vältä ajoneuvon pysäköimistä puiden
alapuolelle, sillä monista puista vapautuva
pihka saattaa tehdä maalipinnan mattapin-
taiseksi ja lisätä korroosion riskiä.

Jotkut automaattiset pesujär-
jestelmät, joissa on vanhat tai
huonosti hoidetut harjat, saat-
tavat vahingoittaa lakkapintaa

helpottaen pienten naarmujen muodos-
tumisen erityisesti tummiin pintoihin.
Poistaaksesi nämä naarmut, kiillota
maalipinta varovaisesti erityisillä tuot-
teilla.
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Ikkunat

Käytä ikkunoiden puhdistukseen suunni-
teltuja tuotteita. Käytä lisäksi puhdasta
pyyhettä välttääksesi lasin naarmuuntumi-
sen tai näkyvyyden heikkenemisen.

TÄRKEÄÄ! Pese takalasin sisäpinta va-
rovaisesti kankaalla takalasin lämmittimen
vastusten suuntaisin liikkein, jottei lämmi-
tyslaite vahingoittuisi.

Moottoritila

Pese moottoritila huolellisesti talven jäl-
keen. Älä kohdista vesisuihkua suoraan
kohti moottoritilan vasemmalla puolella
(menosuuntaan nähden) olevia sähköisiä
ohjausyksikköjä ja rele-/sulakerasioita. An-
na ammattikorjaamon suorittaa tämä toi-
menpide.

TÄRKEÄÄ! Moottoritilaa pestessä
moottorin on oltava täysin jäähtynyt ja vir-
ta-avaimen STOP-asennossa. Pesun jäl-
keen tarkista, että erilaiset suojukset (ku-
misuojukset) eivät ole irronneet tai vahin-
goittuneet.

Ajovalot

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan pese aromaat-
tisilla aineilla (esim. bensiinillä) tai keto-
neilla (esim. asetonilla) ajovalojen muovis-
ta linssiä.

Liuottimet aiheuttavat veden
saastumista. Tämän vuoksi ajo-
neuvo tulee pestä alueilla, jois-
sa pesemisestä seuraava vesi ja

neste otetaan talteen ja puhdistetaan.

SISÄTILAT

Tarkasta ajoittain, ettei mattojen alle ole
kerääntynyt vettä (kengistä, sateenvarjoista
jne.), joka voi aiheuttaa metallin hapettu-
mista.

Älä koskaan puhdista ajoneu-
von sisätiloja helposti syttyvil-

lä tuotteilla, kuten bensiinillä tai eet-
terillä. Puhdistuksessa saattaa syntyä
hankauksesta aiheutuvia elektrostaat-
tisia kipinöitä, jotka voivat sytyttää tu-
lipalon.

VAROITUS

Älä säilytä ponnekaasupullo-
ja ajoneuvossa: räjähdysvaa-

ra! Ponnekaasupulloja ei saa altistaa yli
50°C lämpötiloille. Autossa lämpötila
saattaa nousta helposti yli tämän lu-
keman, mikäli pysäköitynä aurinkoi-
seen paikkaan.

VAROITUS

TÄRKEÄÄ! Lintujen jätökset tulee pes-
tä mahdollisimman nopeasti pois, sillä ne
sisältävät hyvin syövyttävää happoa.

ISTUIMIEN JA VERHOUKSEN
PUHDISTAMINEN

Poista pöly pehmeällä harjalla tai pölyn -
imurilla. On suositeltua käyttää kosteaa
harjaa puhdistettaessa samettipintoja.

Puhdista istuimet kostealla sienellä sekä
veden ja miedon pesuaineen seoksella.

MUOVIOSIEN PUHDISTAMINEN

On suositeltua puhdistaa sisätilan muo-
viosat märällä pyyhkeellä ja miedolla saip-
pualiuoksella. Poista rasva ja pinttynyt li-
ka käyttämällä erityisesti muoviosien puh-
distamiseen suunniteltua tuotetta (ei liuo-
tinpohjaista) estääksesi käsiteltyjen osien
pinnan ja värin vahingoittumisen.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä alkoho-
lia tai bensiiniä mittariston puhdistamiseen.

OHJAUSPYÖRÄN/VAIHDEVI -
VUN NUPIN/SEISONTAJARRU -
VIVUN NAHKAPÄÄLLINEN
(mikäli varusteena)

Nämä osat tulee puhdistaa ainoastaan mie-
dolla saippualiuoksella ja vedellä. Älä kos-
kaan käytä spriitä tai alkoholipohjaisia tuot-
teita.

Ennen sisätilojen puhdistamiseen tarkoi-
tetun erityistuotteen käyttämistä, lue huo-
lellisesti tuotteen ohjetarrassa olevat oh-
jeet ja varmista, ettei se sisällä alkoholia tai
alkoholipohjaisia aineita.

Mikäli tuulilasin puhdistuksen aikana puh-
distusainetta tippuu vahingossa ohjaus-
pyörän tai vaihdevivun nahkapinnalle, pyy-
hi alue välittömästi ja huuhtele se sitten
runsaalla veden ja saippuan liuoksella.

TÄRKEÄÄ! Jos ohjauspyörään kiinnite-
tään erillinen lukko, on oltava erityisen
huolellinen, ettei nahkapäällysteeseen ai-
heudu hankaumia.
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MALLIKILPI (kuva 2)

Tämä kilpi sijaitsee ajoneuvon takaosassa
ja se sisältää seuraavia tunnistetietoja:

B Tyyppihyväksyntänumero.

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.

I Moottorin tyyppi

L Korin mallikoodi.

M Varaosakoodi.

N Savutusindeksi (diesel-moottorit).

TUNNISTETIEDOT

Suosittelemme kiinnittämään huomiota
ajoneuvon tunnistetietoihin. Tunnistetie-
dot on merkitty kilpiin ja niiden keskinäi-
set paikat ovat seuraavat (kuva 1):

A Mallikilpi.

B Alustan merkintä.

C Maalikilpi.

D Moottorikilpi.

kuva 1 F0T0175m kuva 2 F0T0011m
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MAALIKILPI (kuva 4)

Tämä kilpi sijaitsee konepellissä ja näyt-
tää seuraavat tiedot:

A - Maalin valmistaja.

B - Värisävyn nimi.

C - Fiat -värikoodi.

D - Korjauskoodi.

MOOTTORIKILPI

Moottorin merkintä sijaitsee sylinteriryh-
mässä ja se sisältää mallikoodin ja valmis-
tenumeron.

ALUSTAN MERKINTÄ

Tämä on kiinnitetty matkustamon lattiaan
oikean etuistuimen viereen.

Tähän merkintään päästään käsiksi siirtä-
mällä luukkua eteenpäin A (kuva 3). 

Alustan merkintä sisältää seuraavaa:

❒ Ajoneuvon malli (ZFA 225000).

❒ Juokseva valmistenumero.

kuva 4 F0T0012mkuva 3 F0T0084m

MOOTTORIN TYYPPIKOODIT - KORIN MALLIKOODIT

Moottorin tyyppikoodi Korin mallikoodi

225AXA1A 00 (■)
1.4 KFV 225BXA1A AX (❑)

225BXA1A AX1 (❍)

225AXB1A 01 (■)
225BXB1A AX (❑)

1.3 Multijet 199A2000 225BXB1A AX1 (❍)
225CXB1A ZA (●)

225CXB1A ZA1 (▲)

(❑) Cargo-malli

(❍) Cargo Adventure -malli

(■) Combi-malli (henkilökuljetus)

(●) Combi-malli (tavarankuljetus)

(▲) Combi Adventure -malli (tavarankuljetus)
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MOOTTORI

YLEISTÄ

Moottorin tyyppikoodi

Työtapa

Sylinterien muodostelma ja määrä

Läpimitta ja iskun pituus mm

Iskutilavuus cm3

Puristussuhde

Suurin teho (EU) kW
HP

kierrosluvulla rpm

Suurin vääntö (EU) Nm
kgm

kierrosluvulla rpm

Sytytystulpat 

Polttoaine

1.4

KFV

Otto

4 rivissä

75 x 77

1360

10,5

54
73

5200

118
12

2600

Champion RC8YL

Lyijytön 95-oktaaninen bensiini
RON (EN228-luokitus)

1.3 Multijet

199A2000

Diesel

4 rivissä

69,6 x 82

1248

17,6

55
75

4000

190
19,4
1750

–

Moottoriajoneuvoille
tarkoitettu dieselpolttoaine

(EN590-luokitus)

POLTTOAINEENSYÖTTÖ/-SYTYTYS

1.4 1.3 Multijet

Polttoaineensyöttö Elektroninen. Multijet -suoraruiskutus
peräkkäisohjattu, synkronoitu   -järjestelmä "Common Rail"  

monipistesuihkutus -ohjauksella, turbolla ja 
välijäähdyttimellä

Polttoainejärjestelmän teknisten tietojen huomiotta jättäminen tai väärin suoritetut polttoainejärjestelmän kor-
jaukset tai muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa tulipalon.

VOIMANSIIRTO

1.4 - 1.3 Multijet 

Vaihteet

Kytkin

Vetotapa

Viisi vaihdetta
eteenpäin ja 

peruutusvaihde. 
Eteenpäinajovaihteet synkronoituja

Hydraulinen ohjaus

Etuveto 
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JOUSITUS

1.4 - 1.3 Multijet

Edessä

Takana

Mc Pherson -erillisjousitus

Yhdystukiakselisto

OHJAUS 

1.4 - 1.3 Multijet 

Tyyppi

Pienin
kääntöympyrä m

Hammastanko ja -pyörä hydraulisella ohjaustehostimella

9,95

Levyjarrut

Rumpujarrut

Seisontajarruvivulla käytettävä, vaikuttaa takapyöriin

JARRUT

1.4 - 1.3 Multijet 

Käyttöjarrut:

– edessä

– takana

Seisontajarru

TÄRKEÄÄ! Vettä, jäätä tai tiesuolaa saattaa kerääntyä jarruihin aiheuttaen jarruvoiman heikentymisen ensimmäisellä jarrutusker-
ralla.

RENGASMERKINTÖJEN
LUKEMINEN (kuva 5)

Esimerkki: 175/70 R 14 91T

175 = Nimellisleveys, mm (S) (ulko- ja si-
vukyljen välinen etäisyys).

70 = Korkeus/leveyssuhde, % (H/S).

R = Renkaan tyyppi: vyörengas (Radial).

14 = Vanteen halkaisija, tuumaa (Ø).

91 = Kantavuusluokitukset (suurin sallit-
tu kantavuus)

T = Renkaan nopeusluokitus.

PYÖRÄT

VANTEET JA RENKAAT

Puristusvaletut teräslevy- tai kevytmetalli-
vanteet. Sisärenkaattomat vyörenkaat.
Kaikki hyväksytyt renkaat on luetteloitu
varusteluettelossa (Log Book).

TÄRKEÄÄ! Mikäli varusteluettelon (Log
Book) ja tämän ohjekirjan tietojen välillä
on eroavaisuuksia, niin tällöin varusteluet -
telossa on oikeat tiedot.

Noudata määrättyjä kokoja varmistaakse-
si ajoneuvon turvallisen toiminnan. Kaik-
kien renkaiden on oltava samaa merkkiä ja
tyyppiä.

TÄRKEÄÄ! Älä käytä sisärenkaita sisä-
renkaattomissa (Tubeless) renkaissa.

VARAPYÖRÄ

Puristusvalettu teräsvanne sisärenkaatto-
malla renkaalla.

PYÖRÄNKULMAT

Vanteiden välinen aurauskulma: -1 ± 1
mm.

Mitat viittaavat ajovalmiina olevaan ajo-
neuvoon. kuva 5 F0T0014m
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Kantavuusluokitukset (suurin
sallittu kantavuus)

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

Nopeusluokat (suurin sallittu
nopeus)

Q = 160 km/h asti

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 (kuva 5)

Esimerkki: 5 1/2J x 14 H2 ET 44 

5 1/2 = Vanteen halkaisija, tuumaa (1).

J = Vanteen olaketyyppi (2).

14 = Vanteen nimellisläpimitta, tuu-
maa (vastaa renkaan läpimittaa)
(3 = Ø).

H2 = Korotettujen pintojen luku-
määrä ja muoto.

ET 44 = Vanteen kallistuskulma (camber)
(etäisyys vanteen tuentatason ja
keskilinjan välillä).

1.4 

1.3 Multijet

RENGASPAINEET KYLMINÄ (bar)

Lisää 0,3 baria ohjeistettuihin arvoihin, kun renkaat ovat lämpimät. Tarkasta arvot uudelleen, kun renkaat ovat kylminä.
Lisää talvirenkaisiin 0,2 baria enemmän kuin vakiorenkaisiin ohjeistettu.
Ajettaessa 160 km/h suuremmilla nopeuksilla täytä renkaat täyden kuorman arvoihin.

175/70 R14 84 T 2,3 2,2 2,3 2,2 2,5 2,5

185/65 R15 88 T 2,3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,5

Rengaskoko VAKIORENKAILLA
Kuormittamaton Keskikuorma Täysi kuorma

Edessä Takana Edessä Takana Edessä Takana

VERSIO VANTEET RENKAAT VARAPYÖRÄ
(mikäli varusteena)

Vakiona Talvella Vanne Rengas

51/2J x 14 H2 – ET44 175/70 R14 84 T – 51/2J x 14 H2 – ET44 175/70 R14

6J x 15 H2 – ET44 185/65 R15 88 T 185/65 R15Q (M+S) 6J x 15 H2 – ET44 185/65 R15

51/2J x 14 H2 – ET44 175/70 R14 84 T – 51/2J x 14 H2 – ET44 175/70 R14

6J x 15 H2 – ET44 185/65 R15 88 T 185/65 R15Q (M+S) 6J x 15 H2 – ET44 185/65 R15
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F0T0160mkuva 6

MITAT
Mitat ilmoitetaan millimetreinä vakiopyö-
rillä varustettuihin ajoneuvoihin.

Korkeus ajoneuvon ollessa kuormitta-
mattomana.

A B C D E F G H

Cargo-mallit 3864 760 2513 591 1721 1469 1716 1465
1782 (●)

Cargo Adventure 3881 777 2513 591 1742 1464 1716 1465
-mallit 1803 (●)

Raideväli voi vaihdella vanne-/rengaskoosta riippuen.

(●) Kattotelineillä (mikäli varusteena)

F0T0161mkuva 7

Mitat ilmoitetaan millimetreinä vakiopyö-
rillä varustettuihin ajoneuvoihin.

Korkeus ajoneuvon ollessa kuormitta-
mattomana.

A B C D E F G H

Combi-mallit 3959 855 2513 591
1721

1464 1716 1465
1782 (●)

Combi Adventure 3970 866 2513 591 1742 1464 1716 1465
-mallit 1803 (●)

Raideväli voi vaihdella vanne-/rengaskoosta riippuen.

(●) Kattotelineillä (mikäli varusteena)
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1.4 1.3 Multijet

157 (*) / 155 (**) 157 (*) / 155 (**)

(*) Cargo-mallit

(**) Combi-mallit

SUORITUSKYKY

Ajoneuvon huippunopeus sisäänajokauden jälkeen (km/h).

1.3 Multijet 

Cargo “Minimum” Cargo “Maximum”
-mallit -mallit

1090 1200

610 500

535 425

900 900
950 950
1700 1700

600 600
400 400

100 100

60 60

1.4 

Cargo “Minimum” Cargo “Maximum”
-mallit -mallit

1070 1180

610 500

535 425

900 900
950 950
1680 1680

600 600
400 400

100 100

60 60

MASSAT
Massat (kg)

Omamassa
(kaikilla nesteillä, polttoainesäiliö
90%:sti täynnä, ilman lisävarusteita):

Kantavuus
sis. kuljettajan (*):

Kantavuus sis. kuljettajan (*):

Suurimmat sallitut kuormat (**)
– etuakselilla:
– taka-akselilla:
– yhteensä: 

Perävaunumassat
– jarrullinen perävaunu:
– perävaunu ilman jarruja:

Suurin kuorma katolla
(kattotelineillä) (***):

Suurin kuorma vetokoukulla
(jarrullinen perävaunu):

HUOM! Adventure-malleissa on samat kantavuudet kuin muissakin malleissa.

(*) RYHMÄ N1: kantavuus täysvarustelluissa malleissa (110 kg) vähenee progressiivisesti 500 kg:an asti.
RYHMÄ M1: lisävarusteet on huomioitu kantavuudessa.

(**) Kuormia ei saa ylittää. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan/katon kuormien järjestelyistä siten, että sallittuja kuormia ei ylitetä.

(***) Sisältäen minkä tahansa kuormausjärjestelmän painon (Fiat Lineaccessori -malliston telineet/korit).
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1.4 

Combi M1 Combi N1 “Minimum”
-mallit (5 istuinta) -mallit (4 istuinta)

1165 1190

515 565

445 490

950 950
950 950
1680 1755

600 600
400 400

100 100

60 60

1.3 Multijet 

Combi N1 “Maximum” Combi M1
-mallit (4 istuinta) -mallit (5 istuinta)

1265 1185

490 515

– 445

950 950
950 950
1755 1700

600 600
400 400

100 100

60 60

Massat (kg)

Omamassa
(kaikilla nesteillä, polttoainesäiliö
90%:sti täynnä, ilman lisävarusteita):

Kantavuus
sis. kuljettajan (*):

Kantavuus sis. kuljettajan (*):

Suurimmat sallitut kuormat (**)
– etuakselilla:
– taka-akselilla:
– yhteensä: 

Perävaunumassat
– jarrullinen perävaunu:
– perävaunu ilman jarruja:

Suurin kuorma katolla
(kattotelineillä) (***):

Suurin kuorma vetokoukulla
(jarrullinen perävaunu):

HUOM! Adventure-malleissa on samat kantavuudet kuin muissakin malleissa.

(*) RYHMÄ N1: kantavuus täysvarustelluissa malleissa (110 kg) vähenee progressiivisesti 500 kg:an asti.
RYHMÄ M1: lisävarusteet on huomioitu kantavuudessa.

(**) Kuormia ei saa ylittää. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan/katon kuormien järjestelyistä siten, että sallittuja kuormia ei ylitetä.

(***) Sisältäen minkä tahansa kuormausjärjestelmän painon (Fiat Lineaccessori -malliston telineet/korit).

kg

–
–

–

2,4
2,6

1,70 (■)

0,35

0,5

–

litraa

45
6÷7

7,6

3,0 (�)
3,2 (�)

1,98

0,38

–

3,0

kg

–
–

–

2,6 (�)
2,8 (�)

1,8

0,35

0,5

–

litraa

45
6÷7

7,35

2,7
3,0

1,9 (■)

0,38

–

3,0

TILAVUUDET

1.3 Multijet1.4 Määrätyt polttoaineet
Alkuperäistuotteet

Lyijytön, vähintään 95-oktaaninen
bensiini RON
(EN228-luokitus)
(�) Dieselpolttoaine moottori -
ajoneuvoille (EN590-luokitus)

Seos, jossa 50% vettä ja
PARA FLU UP -nestettä (▲)

SELENIA MULTIPOWER
(●) SELENIA WR P,E.

TUTELA CAR TECHNYX
(■) TUTELA CAR EXPERYA

TUTELA GI/E

TUTELA TOP 4

Sekoitus vettä ja TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
-nestettä

Polttoainesäiliö:
josta varalla:

Moottorin jäähdytysjärjestelmä
– ilmastointijärjestelmällä: 

Moottorin öljypohja:
Moottorin öljypohja ja suodatin:

Vaihteisto/tasauspyörästö:

Hydraulinen ohjaustehostin

Hydraulinen jarrujärjestelmä
ABS:llä:

Tuulilasin/takalasin
pesunestesäiliö

(▲) Jos ilmasto-olosuhteet ovat erityisen rankat, suosittelemme käyttämään 40-60% PARAFLU UP-vesiliuosta.
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Hätätilanteissa, joissa alkuperäistuotetta ei ole saatavilla, sallitaan suorituskyvyltään vähintään ACEA C2 -luokituksen omaavia
voiteluaineita dieselmoottorisissa autoissa. Tässä tapauksessa moottorin parasta suorituskykyä ei taata. Suosittelemme kuitenkin
voiteluaineen vaihtamista Fiat-huollon suosittelemilla tuotteilla.
Moottori saattaa vaurioitua alhaisemman luokituksen kuin ACEA A1/B1 tai ACEA C2 omaavan moottoriöljyn käytön seurauk-
sena. Takuu ei kata väärästä öljystä aiheutuvia vaurioita.
Jos ajoneuvoa käytetään erityisen kylmissä ilmastoissa, kysy Fiat-huollolta neuvoa oikean Selenia-tuotteen löytämiseksi.

NESTEET JA VOITELUAINEET

SUOSITELLUT TUOTTEET JA OMINAISUUDET

Käyttö Nesteen ja voiteluaineen laadulliset ominaisuudet Alkuperäisnesteet Vaihtoväli
ajoneuvon oikeaan toimintaan ja -voiteluaineet

Synteettinen voiteluaine SAE 5W-30, ACEA A1/B1,
FIAT 9.55535-G1 -hyväksyntä.

Synteettinen SAE 5W-30 -luokan öljy,
FIAT 9.55535- S1 -hyväksyntä

Bensiinimoot-
torien voitelu-
aineet

Dieselmoot-
torien voitelu-
aineet

SELENIA 
MULTIPOWER
Sopimuksen mukainen tek-
ninen suositus nr. F315.B04

SELENIA WR P.E.
Sopimuksen mukainen tek-
ninen suositus nr. 510.D07

Huolto-ohjel-
man mukaisesti

Huolto-ohjel-
man mukaisesti

Käyttö Nesteen ja voiteluaineen laadulliset ominai- Alkuperäisnesteet ja Käyttökohteet
suudet ajoneuvon oikeaan toimintaan -voiteluaineet

(●) TÄRKEÄÄ! Älä täytä tai sekoita nesteillä, joilla on erilaiset ominaisuudet kuin tässä esitetty.
(❑) Jos ilmasto-olosuhteet ovat erityisen rankat, suosittelemme käyttämään 40-60% PARAFLU UP-vesiliuosta.

Voimansiirron
voiteluaineet ja
rasvat

Synteettinen voiteluaine SAE 75W-85. 
Täyttää API GL 4 Plus -ominaisuudet.
FIAT 9.55530- MX3 -hyväksyntä.

Synteettinen voiteluaine, SAE 75W-80 -luokitus.
Täyttää API GL 4 -ominaisuudet.
FIAT 9.55550 -hyväksyntä.

Molybdenisulfidi-pohjainen rasva, joka kestää korkeita lämpöti-
loja. Koostumus NLGI 1-2.
FIAT 9.55580 -hyväksyntä.

CV-nivelille rasvaa, jonka kitkakerroin on alhainen.
Koostumus NLGI 0-1.
FIAT 9.55580 -hyväksyntä.

Automaattivaihteistojen voiteluaine.
Täyttää “ATF DEXRON III” -ominaisuudet.
FIAT 9.55550-AG2 -hyväksyntä.

Synteettinen neste, NHTSA N° 116 DOT 4, ISO 4925,
SAE J-1704, CUNA NC 956-01.
FIAT 9.55597 -hyväksyntä.

Punaista, suoja-ainetta sisältävää, etyleeniglykoli-pohjaista or-
gaanista seosta.
Täyttää CUNA NC 956-16 ja ASTM D 3306 -ominaisuudet.
FIAT 9.555323 -hyväksyntä.

Dieselpolttoaineeseen sekoitettava lisäaine, joka antaa suojaa
moottorille.

Alkoholin ja pinta-aktiivisten aineiden seos.
Täyttää CUNA NC 956-11 -ominaisuudet.
FIAT 9.55522 -hyväksyntä.

TUTELA CAR 
TECHNYX 
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F010.B05

TUTELA CAR EXPERYA
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F178.B06

TUTELA ALL STAR
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F702.G07

TUTELA STAR 700
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F701.C07

TUTELA GI/E
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F001.C94

TUTELA TOP 4
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F001.A93

PARAFLU UP (●)
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F101.M01

TUTELA DIESEL ART
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F601.L06

TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35
Sopimuksen mukainen tekni-
nen suositus F201.D02

Mekaaniset vaihteistot ja
tasauspyörästöt
(Dieselmallit)

Mekaaniset vaihteistot ja ta-
sauspyörästöt (bensiinimallit)

Pyörän puoleiset CV-nivelet

Tasauspyörästön puoleiset
CV-nivelet

Hydraulinen ohjaustehostin

Jarru- ja kytkinjärjestelmä

Seos: 50% puhdasta vettä ja
50% PARAFLU UP-nestettä
(❑)

Sekoitetaan polttoaineeseen
(25cm3 10 litraa kohti)

Seos laimennetaan vedellä
vuodenajan mukaan

Jarruneste

Jäähdytysneste

Dieselpolttoai-
neen lisäaine

Tuuli- ja taka la -
sin pesuneste
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CO2-PÄÄSTÖT

Seuraavassa taulukossa esitetyt CO2-päästöjen arvot perustuvat yhdistetyn kulutuksen testeihin.

CO2-päästöt Direktiivin 1999/100/EY mukaan (g/km)
1.4 1.3 Multijet

164 (*) / 165 (**) 119 (*) / 123 (**)

(*) Cargo -mallit / (**) Combi -mallit

POLTTOAINEEN -
KULUTUS

Alla esitetyt polttoaineenkulutuksen arvot
pohjautuvat EU-direktiivien mukaisiin tyyp-
pihyväksyttyihin testituloksiin. 

Testi koostuu seuraavista menetelmistä:

❒ Kaupunkiajo: kylmäkäynnistyksen jäl-
keen suoritetaan ajoneuvolle testiajo,
joka simuloi kaupunkiajoa.

TÄRKEÄÄ! Tietyyppi, liikennetilanteet,
ilmasto-olosuhteet, ajotyyli, ajoneuvon
yleiskunto, varusteet, kuorma, ilmastoin-
tilaite, kattotelineet sekä ilmanvastukseen
vaikuttavat tekijät saattavat muuttaa polt-
toaineenkulutuksen lukemat erilaiseksi
kuin ilmoitetut.

❒ Maantieajo: useita kiihdytyksiä koko
vaihdealueella ajoneuvon maantieajon
simulointiin: nopeus vaihtelee välillä 0-
120 km/h.

❒ Yhdistetty: testissä kaupunkiajoa pai-
notettu 37%:lla ja maantieajoa 63%:lla.

Polttoaineenkulutus Direktiivin 1999/100/EY mukaan (litraa / 100 km)

1.4 1.3 Multijet

Kaupunkiajo 8,8 (*) / 8,8 (**) 5,7 (*) / 5,9 (**)

Maantie 5,9 (*) / 5,9 (**) 3,8 (*) / 3,9 (**)

Yhdistetty 6,9 (*) / 7,0 (**) 4,5 (*) / 4,6 (**)

(*) Cargo -mallit / (**) Combi -mallit

KAUKO-OHJAIMEN RADIOTAAJUUS: TYYPPIHYVÄKSYNNÄT
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KOJELAUTA - MALLIT OIKEANPUOLEISELLA OHJAUKSELLA
Mittareiden, näppäimien ja merkkivalojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella eri malliversioissa.

1. Tuuletussuulake ilman ohjaamiseen sivuikkunoille - 2. Säädettävä ja suunnattava tuuletussuulake - 3. Matkustajan puoleinen tur-
vatyyny (mikäli varusteena) - 4. Hätävilkkukytkin, takalasin lämmitin, Bluetooth -järjestelmän näppäimet (mikäli varusteena), takao-
vien avausnäppäin (mikäli varusteena)  - 5. Äänentoistojärjestelmä (mikäli varusteena) - 6. Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalojen
kytkin - 7. Mittaristo ja varoitusvalot - 8. Ohjauspyörän oikea vipu: tuulilasin pyyhkijän säätimet, takalasin pyyhkijä, ajotietokone - 9.
Konepellin avausvipu - 10. Virtalukko - 11. Kuljettajan puoleinen turvatyyny - 12. Ohjauspaneeli: etu-/takasumuvalot/ajovalojen suun-
taus/näyttö - 13. Säädettävät ja suunnattavat tuuletussuulakkeet - 14. Hansikaslokero - 15. Ilmastoinnin/lämmittimen säätimet - 16.
Hansikas-/säilytyslokero (mikäli varusteena)

F0T0225m
kuva 1

MITTARISTO - MALLIT OIKEANPUOLEISELLA OHJAUKSELLA
Digitaalinäytöllä varustetut mallit

A Nopeusmittari
B Polttoainemittari varoitusvalolla
C Moottorin lämpömittari ja ylikuume-

nemisen varoitusvalo
D Kierroslukumittari
E Digitaalinäyttö

m�c Varoitusvalot ovat ainoastaan die-
selversioiden varusteena

Monitoiminäytöllä varustetut
mallit

A Nopeusmittari

B Polttoainemittari varoitusvalolla

C Moottorin lämpömittari ja ylikuume-
nemisen varoitusvalo

D Kierroslukumittari 

E Monitoiminäyttö

m�c Varoitusvalot ovat ainoastaan die-
selversioiden varusteena

F0T0000m

kuva 2

F0T0000m

kuva 3
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Kaistanvaihtotoiminto ...................... 26
Katon siirrettävä lamppu ................... 28
Katto-/suksiteline ................................ 37
Kattotelineet

– kiinnikkeet ...................................... 37
Kattovalot

– lampun vaihtaminen ...................... 72
– on/off-kytkin ................................ 27-28

Kaukovalot
– käyttö .............................................. 25
– lampun vaihtaminen ..................... 70
– väläyttäminen ................................. 25

Kojelauta ja hallintalaitteet ........ 2
Konepelti .............................................. 36
Kori

– huolto ja ylläpito ........................... 86
– mallikoodit ..................................... 89

Koriversiot ........................................... 89
Kuljettajan suojatikkaat ..................... 19
Kumiletkut ........................................... 84
Kytkin .................................................... 90
Käynnistäminen ja ajaminen .............. 52

Lamppujen vaihtaminen ................... 68
Lamput

– lampputyypit .................................. 69
– sisävalolampun vaihtaminen ....... 72
– ulkovalolampun vaihtaminen ...... 70
– yleistä .............................................. 68

Lapsilukko ............................................ 33
Lasin puhdistaminen ........................... 26
Lisäjarruvalot

– lampun vaihtaminen ..................... 72
Lumiketjut ............................................ 56
Lähivalot

– käyttö .............................................. 25
– lampun vaihtaminen ..................... 70

Lämmitys-/ilmanvaihtojärjestelmä ... 22

Maalipinta (huolto) ............................ 86
Massat ................................................... 94
Mitat ...................................................... 93
Mittaristo .............................................. 3
Mittarit .................................................. 8
Monitoiminäyttö ................................. 11
Moottori

– polttoainejärjestelmä ................... 90
– tekniset tiedot ............................... 90
– tunnistuskoodit ............................. 89
– voimansiirto ................................... 90

Moottorin käynnistys 52-53
Moottorin tyyppikoodit -

Moottoritila (huoltaminen) ............ 89
Moottoriöljy

– kulutus ............................................ 81
– määrän tarkastaminen ................. 81

Nesteet ja voiteluaineet ................... 96 
Nestemäärien tarkastaminen ........... 80
Nosturi ................................................. 65
Näppäimet ............................................ 29

Ohjaus ................................................. 91
Ohjauspylvään säätimet

– oikea vipu ....................................... 26
– vasen vipu ....................................... 26

Ohjauspyörä ........................................ 20
Ohjauspyörän lukko ........................... 7
Oikeanpuoleisen ohjauksen

mallit .................................................. 98
Ongelmatilanteessa ....................... 63
Ovet

– kaksiosaiset takaovet .................... 33
– keskuslukitus................................... 31
– lapsilukko......................................... 33
– sivuliukuovet................................... 32

Perävaunun vetäminen ..................... 55
Pitkä seisonta-aika .............................. 56
Polttoaine

– järjestelmän katkaisin ................... 29
– kulutus ............................................ 97
– taloudellisuus ................................. 54

Polttoaineen säästäminen ................. 54
Polttoaineensyöttö ............................. 90
Polttoainejärjestelmä ......................... 90
Polttoainekorkki ................................. 42
Pysäköintitutka .................................... 39
Pysäköintivalot

– käyttö .............................................. 25
– lampun vaihtaminen ..................... 69

Pysäköity ajoneuvo ............................. 53
Pyyhkijän sulat ..................................... 85
Pyöränkulmat ....................................... 91
Pyörät (vaihtaminen) .......................... 64
Pääntuet ................................................ 20

Radio (valmius) .................................. 40
Radiolähettimet ja matkapuhelimet 41
Rekisterikilven valo

– lampun vaihtaminen ..................... 72
Renkaat

– rengaspaineet ................................ 92
– renkaan tiedot ............................... 91
– talvirenkaat .................................. 56-94
– vaihtaminen .................................... 64
– vakiona ............................................ 92

Renkaat ja vanteet ............................ 84-91

ABS-järjestelmä ................................. 38

Ajoneuvon hinaaminen ...................... 78

Ajoneuvon nostaminen ..................... 78

Ajotietokone ....................................... 16

Ajovalojen sammutusviive ................. 26

Ajovalot

– ajovalojen suuntaus ulkomailla ... 37

– korkeussäätö ................................. 37

– valokeilan suuntaus ...................... 37

Akku

– lataaminen ...................................... 78

– vaihtaminen .................................... 83

Avaimet ................................................. 4

CO2-päästöt ....................................... 97

Digitaalinäyttö .................................... 9

EBD-järjestelmä ................................. 38

EOBD-järjestelmä ............................... 39

Etuistuimen käsinoja ........................... 30

Etukattovalo ......................................... 72

Fiat CODE-järjestelmä ..................... 4

Fix&Go -pikakorjaussarja .................. 66

Hansikaslokero .................................. 30 
Huippunopeudet ................................. 94
Huolto ja ylläpito ............................ 79

– ajoneuvon vaativa käyttö ............ 80
– säännöllinen huolto ...................... 79
– säännölliset tarkastukset ............. 80

Häikäisysuojat ...................................... 31
Hälytin ................................................... 6
Hätävilkut ............................................. 29

Ikkunoiden veivit ................................ 34 

Ilman-/raitisilmansuodatin ................. 83

Ilmanvaihto ........................................... 22

Ilmastointi, käsikäyttöinen ................ 24

Isofix-istuin ........................................... 48

Istuimet

– lämmitys ......................................... 17

– matkustajan istuimen kaatami nen 17

– puhdistaminen ............................... 87

– säädöt ............................................. 17

Jarrut...................................................... 91 
Jarruvalot

– lampun vaihtaminen ..................... 71
Jousitus .................................................. 91

HHAAKKEEMMIISSTTOO
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– nesteen taso .................................. 81
Takalasin pyyhkijä

– käyttö .............................................. 27
– sulka ................................................ 85
– suutin .............................................. 85

Takasumuvalo
– lampun vaihtaminen ..................... 71

Tankkaaminen ..................................... 41
Taustapeilit

– sisällä ............................................... 20
– sähkökäyttöiset ............................. 21
– ulkoiset ........................................... 20

Tavaratila
– avaaminen hätätilanteessa ........... 34
– hyllyn poistaminen ........................ 35
– laajentaminen ................................. 35
– tavaran kiinnikkeet ....................... 36

Tekniset tiedot ................................ 88
Tilavuudet ............................................. 95
Tuhkakuppi .......................................... 30
Tunnistetiedot ..................................... 88
Tunnukset ............................................ 4
Turvaistuimet ...................................... 46
Turvallisuus ....................................... 43
Turvalukitustoiminto ......................... 6
Turvatyyny

– edessä ............................................. 49
– sivulla ............................................... 50

Turvavyöt (käyttö) ............................. 43
Turvavöiden esikiristimet ................. 44
Tuuletussuulakkeet ............................ 21
Tuulilasin pesulaite

– käyttö .............................................. 26
– nesteen taso .................................. 81

Tuulilasin pyyhkijät
– käyttö .............................................. 26
– pesulaite ......................................... 26
– sulat ................................................. 85
– suuttimet ........................................ 85

Ulkovalot ............................................ 25

Vanteet (lukeminen) ......................... 92
Varoitusvalot ja viestit .................. 57
Virtalukko ............................................. 7
Voimansiirto ........................................ 90
Väliseinät .............................................. 19

Ympäristön suojelu ........................... 42

Savukkeensytytin ............................... 30
SBR-järjestelmä ................................... 44
Seisontajarru ........................................ 53
Seisontavalot
– lampun vaihtaminen ........................ 70
Sisätilan varusteet ............................... 30
Sisätilat .................................................. 87
Sulakkeet (vaihtaminen) .................... 74
Sumuvalot

– käyttö .............................................. 29
– lampun vaihtaminen ..................... 71

Suorituskyky ........................................ 94
Suuntavilkut

– etulampun vaihto .......................... 70
– kaistanvaihtotoiminto .................. 26
– käyttö .............................................. 26
– sivulampun vaihto ......................... 71
– takalampun vaihto ........................ 71

Sytytys .................................................... 90
Sytytystulpat (tyypit) .......................... 90
Sähkö-/elektronisten laitteiden asennuk-

set......................................................... 41
Sähköpistoke ....................................... 30
Säilytyslokerot ...................................... 30

Takalasin pesulaite
– käyttö .............................................. 27

MÄÄRÄYKSET AJONEUVON KÄSITTELYSTÄ SEN ELINKAAREN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Fiat on jo vuosien ajan osallistunut maailmanlaajuiseen ympäristönsuojeluun kehittämällä jatkuvasti ympäristöystävällisempiä valmis-
tusmenetelmiä ja valmistamalla entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Mahdollistaakseen parhaan mahdollisen palvelun asiakkail-
leen samalla ottaen huomioon ympäristöstandardit ja sitoutumisen Euroopan Direktiiviin 2000/53/EY, joka koskee elinkaaren päät-
tymisen jälkeisiä ajoneuvoja, Fiat tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ajoneuvon* romuttamiseen ilman lisäkustannuksia, mikäli ajo-
neuvo on saavuttanut elinkaarensa lopun.

Itse asiassa Euroopan Direktiivi valtuuttaa ajoneuvon lunastuksen valtuutettuun käsittelylaitokseen ilman ajoneuvon viimeiselle hal-
tijalle tai omistajalle seuraavia lisäkustannuksia sen johdosta, että ajoneuvolla ei ole markkina-arvoa tai että sillä on negatiivinen
markkina-arvo. Päivämäärään 1.1.2007 asti lähes kaikissa Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa romutetut ajoneuvot, jotka on saa-
tettu markkinoille 1.7.2002 alkaen, vastaanotetaan käsittelylaitokseen ilman asiakkaalle koituvia kustannuksia. Vastaavasti 1 päivästä
tammikuuta 2007 alkaen vastaanotto käsittelylaitokseen on maksutonta riippumatta auton rekisteröintivuodesta edellyttäen, että ajo-
neuvo sisältää kaikki keskeiset komponentit ja osat (erityisesti moottorin ja korin osat) ja ettei autossa ole ylimääräisiä jätemateri-
aaleja.

Meidän sitoutuneen verkoston valtuutetut jätteenkäsittelylaitokset on valittu tarkan harkinnan jälkeen, jotta pystyisimme tarjoa-
maan asiakkaillemme laadukasta palvelua ympäristön standardien mukaisien kierrätysmenetelmien avulla. Löytääksesi lähimmän val-
tuutetun jätteenkäsittelylaitoksen, joka tarjoaa ilmaisen romutusautojen vastaanoton, ota yhteys jälleenmyyjäämme, katso internet-
sivustomme tai soita numeroon 00800 3428 0000.

* Henkilöautot, joissa on enimmillään 9 istuinta ja joiden suurin sallittu paino on 3500kg.
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MMUUIISSTTIIIINNPPAANNOOJJAA

175/70 R14 84 T 2,3 2,2 2,3 2,2 2,5 2,5

185/65 R15 88 T 2,3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,5

MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUDET (litraa)

Delta Motor Oy/Tekninen Palvelu
Heikkiläntie 3
00210 Helsinki

Lisää 0,3 baria ohjeistettuihin arvoihin, kun renkaat ovat lämpimät. Tarkasta arvot uudelleen, kun renkaat ovat kylminä.
Lisää talvirenkaisiin 0,2 baria enemmän kuin vakiorenkaisiin ohjeistettu.
Ajettaessa 160 km/h suuremmilla nopeuksilla täytä renkaat täyden kuorman arvoihin.

RENGASPAINEET KYLMINÄ (bar)

Rengaskoko VAKIORENKAILLA
Kuormittamaton Keskikuorma Täysi kuorma

Edessä Takana Edessä Takana Edessä Takana

1.4 1.3 Multijet
litraa kg litraa kg

Polttoainesäiliö 2,7 2,4 3,0 2,6
Moottorin öljypohja
ja suodatin 3,0 2,6 3,2 2,8

1.4-1.3 Multijet

Säiliön tilavuus 45
josta varalla 6÷7

Tankkaa bensiinimoottoriset autot ainoastaan lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95 (EN 228 -luokitus).

Tankkaa dieselmoottoriset autot ainoastaan moottoriajoneuvoille tarkoitetulla dieselpolttoaineella (EN 590 -luokitus).



Tässä julkaisussa olevat tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi. FIAT pidättää oikeuden
muuttaa tässä kirjassa esitettyjä malleja ja versioita milloin tahansa teknisistä tai kaupallisista syistä.

Jos sinulla on minkäänlaisia lisäkysymyksiä, ota yhteys Fiat-jälleenmyyjääsi. 

SUOMI
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