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Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, 
lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate 

Fiat Professional Service

trovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualità e professionalità in tutti gli interventi di 
manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, 

i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.
Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilità, 

comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.
Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti 

raccomandiamo perché sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo 
di tecnologie sempre più innovative.  

Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: 

i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.

SICUREZZA:
SISTEMA FRENANTE

ECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, 
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE

COMFORT: 
SOSPENSIONI E TERGICRISTALLI

PERFORMANCE: 
CANDELE, INIETTORI E BATTERIE

LINEA ACCESSORI: 
BARRE PORTA TUTTO, CERCHI

PERCHÈ SCEGLIERE
RICAMBI ORIGINALI
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Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si vybrali Fiat Fullback.

Tato příručka vám pomůže při důkladném seznámení se všemi funkcemi vozidla a umožní vám jejich nejlepší možné použití.
Najdete zde informace, rady a důležité výstrahy, které se týkají používání vašeho Fiatu Fullback a také návod, jak maximálně
těžit z jeho technických vlastností.

Doporučujeme vám, abyste si tuto příručku přečetli před první jízdou a seznámili se s ovládacími prvky, zejména s těmi, které se
týkají brzd, řazení a převodovky; současně tak pochopíte chování vozidla na různých typech vozovek.

Tento dokument rovněž obsahuje popis zvláštních funkcí a tipy a rovněž velmi důležité informace týkající se bezpečného řízení,
péče a údržby vozidla. Po přečtení příručky doporučujeme, abyste si ji uložili ve vozidle pro budoucí použití. Při prodeji vozidla
nezapomeňte předat také tuto příručku.

V přiložené záruční knížce také najdete popis servisních prací, které Fiat nabízí svým zákazníkům, dále záruční list a za jakých
podmínek zůstávají v platnosti.

Věříme, že tyto informace vám pomohou sblížit se s vaším novým vozem a ocenit jeho vlastnosti i servis poskytovaný
prodejcem Fiat.

Přejeme vám příjemné čtení. A šťastnou cestu!

V tomto návodu k použití a údržbě jsou popsány všechny verze modelu Fiat Fullback. V tomto návodu není
výslovně uvedena příplatková výbava a zařízení vyhrazená pro určitou zemi či verze, proto berte v úvahu pouze
výbavu, motor a verzi vozidla, kterého jste si zakoupili. Vše, co bude na vozidle případně provedeno během výroby
modelu, bude řádně oznámeno (vyjma speciálních požadavků zadaných při koupi daného vozidla).

Vše je v této publikaci uvedeno s úmyslem vám pomoci používat vozidlo co nejlepším způsobem. Automobilka FCA
Italy a.s. neustále zlepšuje vyráběná vozidla. Proto si vyhrazuje právo kdykoli model upravit z technických a/nebo
obchodních důvodů.

Další informace vám rádi poskytnou v prodejním zastoupení Fiat.



TOTO SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Používejte pouze motorovou naftu, která splňuje specifikace podle evropské normy EN590. Použití jiných produktů nebo směsí může

nenávratně poškodit motor a v důsledku vzniklých škod i zrušit platnost záruky.

STARTOVÁNÍ MOTORU

Zkontrolujte, zda je ruční brzda aktivována, zařaďte neutrál, sešlápněte pedál spojky až na podlahu bez sešlápnutí akceleračního pedálu a poté

otočte klíčem ve spínací skříňce do polohy MAR-ON a počkejte, až výstražné kontrolky a zhasnou. Otočte klíčem ve spínací skříňce do

polohy AVV a uvolněte ho, jakmile motor nastartuje.

PARKOVÁNÍ NA POVRCHU S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM

Katalyzátor se během provozu zahřívá na vysokou teplotu. Neparkujte na trávě, suchých listech, jehličí, nebo jiných hořlavých materiálech -

nebezpečí požáru.

OHLEDUPLNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí je vozidlo je vybaveno systémem, který umožňuje průběžnou diagnostiku součástí emisního systému.

ELEKTRONICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud se po zakoupení vozidla rozhodnete nainstalovat další elektronická příslušenství (s rizikem postupného vybíjení akumulátoru), navštivte

prodejce Fiat. Dokážou vám spočítat požadavek na celkovou spotřebu elektrické energie a zkontrolovat, zda elektrický systém vozidla

podporuje požadovanou zátěž.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Správná údržba zaručí vozidlu skvělou výkonnost i bezpečnostní vlastnosti, dále šetrnost vůči životnímu prostředí a dlouhodobě nízké provozní

náklady.



JAK POUŽÍVAT TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU
NÁVOD K OBSLUZE

Když ohledně vozu uvádíme instrukce určující směr (levý/pravý nebo dopředu/dozadu), vnímáme je z pohledu osoby, která sedí
na sedadle řidiče. Speciální případy, kdy nebude toto pravidlo platit, budou v textu patřičně označeny.

Obrázky jsou v tomto Návodu k použití a údržbě uvedené jen pro příklad. To znamená, že některé detaily na obrázku nemusejí
odpovídat stávajícímu uspořádání vašeho vozidla. Uživatelská příručka byla navíc sestavena pro vozidlo s volantem na levé
straně. Může se tedy stát, že u vozů s volantem na pravé straně mohou některé ovládací prvky vypadat jinak nebo se mohou
nacházet jinde oproti obrázku.

Budete-li chtít vyhledat kapitolu s potřebnými informacemi, přejděte do rejstříku na konci této příručky.

Kapitoly lze rychle vyhledat pomocí příslušných grafických záložek na straně každé liché stránky. Několik stran dopředu je klíč k
seznámení se s pořadím kapitol a příslušnými symboly v záložkách. Zároveň je na každé sudé straně uveden i název aktuální
kapitoly.

Zkratky použité v tomto Návodu k použití a údržbě:

LHD— levostranné řízení

RHD— pravostranné řízení

M/T— manuální převodovka

A/T— automatická převodovka

V tomto návodu je vysvětleno ovládání vozů s LHD a RHD. Na obrázku vidíte ovládání LHD. Podle dané položky se však mohou
objevit také obrázky s RHD.



VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Při čtení této uživatelské příručky se setkáte s řadou VÝSTRAH, jejichž účelem je zabránit takovým činnostem, které by mohly
poškodit váš vůz.

Stejně tak v příručce najdete BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, která mají za úkol zabránit nesprávnému používání součástí vozu,
které by mohlo vést k nehodám nebo zraněním.

Všechny VÝSTRAHY a BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY musí být vždy důsledně dodržovány.

VÝSTRAHY a BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY jsou v textu označovány následujícími symboly:

bezpečnost osob;

bezpečnost vozu;

ochrana životního prostředí.

POZNÁMKA Tyto symboly jsou dle potřeby vyznačeny vedle nadpisu nebo na konci řádku a za nimi je uvedeno číslo. Toto číslo
se vztahuje k odpovídající výstraze na konci příslušné sekce.
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ZMĚNY / ÚPRAVY VOZIDLA

DŮLEŽITÉ

Jakákoliv změna nebo úprava vozu může vážným způsobem ovlivnit jeho bezpečnost a držení vozu při jízdě na silnici, což může
vést k nehodám, při nichž mohou být cestující i smrtelně zraněni.

PŘÍSLUŠENSTVÍ POŘÍZENÉ MAJITELEM

Pokud se po pořízení vozu rozhodnete namontovat nějaká elektrická příslušenství, která vyžadují permanentní napájení (např.
rádio, satelitní systém proti krádeži, apod.) nebo příslušenství, která jakýmkoliv způsobem zatíží dodávku elektrické energie,
navštivte prodejce Fiat, kde posoudí, zda elektrický systém vašeho vozu snese požadovanou zátěž nebo zda je nutné
integrovat zařízení s výkonnějším akumulátorem.

UPOZORNĚNÍ Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži dodatečných spoilerů, litých kol nebo nestandardních nábojů kol. Mohlo

by to negativně ovlivnit odvětrávání brzd a zeslabit tak účinnost brzd při prudkém, opakovaném brzdění nebo dlouhodobějším

brzdění při jízdě z kopce. Zkontrolujte, zda nic nebrání plnému sešlápnutí brzdového pedálu (rohož, apod.).

MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH / ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Elektrická a elektronická zařízení namontovaná do vozu dodatečně v rámci poprodejního servisu musí být označena
následujícím štítkem : FCA Italy S.p.A. opravňuje k instalaci vysílačů za předpokladu, že je tato instalace provedena ve
specializovaném centru, odborným způsobem a v souladu s požadavky výrobce.

Pokud byla do vozu namontována zařízení, která narušují vlastnosti vozu, dopravní policie může zakázat jejich provoz na
silnicích. Dále by také mohlo dojít ke zrušení záruky v důsledku chyb způsobených změnami, které se k nim mohou přímo či
nepřímo vztahovat.

FCA Italy S.p.A. nezodpovídá za škody způsobené instalací příslušenství, která nebudou dodána nebo doporučena firmou FCA
Italy S.p.A. a která nebudou instalována v souladu s poskytnutými instrukcemi.

RADIOVÉ VYSÍLAČE A MOBILNÍ TELEFONY

Ve voze nelze používat zařízení s rádiovými vysílači (mobilní telefony, CB rádio, amatérské radiostanice, apod.), pokud
nenamontujete samostatnou externí anténu. Přenos a příjem těchto zařízení může být stíněn karosérií. U mobilních telefonů
schválených ES (GSM, GPRS, UMTS, LTE) se řiďte pokyny výrobce telefonu. Používání takovýchto zařízení v kabině vozu (bez
externí antény) může způsobit poruchu elektrických systémů. To by mohlo představovat nejen zdravotní riziko pro cestující ale i
bezpečnostní riziko vozu. Pokud se budou telefony/notebooky/chytré telefony nacházet uvnitř vozu nebo v blízkosti klíče s
elektronickým ovladačem, může dojít k narušení systému bezklíčového přístupu/Keyless Entry-N-Go.
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SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZEM

Důvěrné seznámení se s vaším vozem
začíná právě zde.

Příručka, kterou právě čtete, jednoduše
a jasně popisuje, jak jsou prvky a
systémy koncipovány a jak fungují.

Proto doporučujeme číst tuto příručku,
když jste pohodlně usazeni v sedadle,
abyste si ihned mohli prohlédnout, co je
zde aktuálně popisováno.
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SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ . . . . . . . . . .24
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KLÍČE

1. Hlavní klíč 2. Hlavní klíč (plochý)
3. Klíč pro bezklíčový přístup 4. Klíč
pro bezklíčové ovládání 5. Nouzový klíč

1)

Pozn. Klíč je přesná elektronická
součást se zabudovaným vysílačem.
Dodržujte prosím následující zásady,
aby nedošlo k poškození.

Neponechávejte klíč nikde na

přímém slunci, jako např. na palubní

desce.

Klíč nerozebírejte ani nijak

neupravujte.

Neohýbejte klíč nadměrnou silou ani

ho nevystavujte prudkým nárazům.

Zabraňte jakémukoliv kontaktu s

vodou.

Udržujte klíč mimo dosah

magnetických kroužků klíče.

Udržujte klíč mimo dosah

audiosystémů, osobních počítačů,

televizí a dalších zařízení, která vytvářejí

magnetické pole.

Udržujte klíč mimo dosah zařízení,

která vysílají silné elektromagnetické

vlny, jako jsou např. mobilní telefony,

bezdrátová zařízení a vysokofrekvenční

zařízení (včetně zdravotnických

prostředků).

Nemyjte klíč v ultrazvukových

čističkách ani jiných podobných

zařízeních.

Neponechávejte klíč na místech, kde

by mohl být vystaven vysokým teplotám

nebo vysoké vlhkosti.

Pozn. Motor je konstruován tak, aby
nenastartoval, pokud nebude souhlasit
identifikační kód uložený v imobilizéru s
identifikačním kódem klíče. Podrobnosti
a použití klíče najdete v sekci nazvané
"Elektronický imobilizér".

PŘÍVĚSEK S ČÍSLEM
KLÍČE

Číslo klíče je vyraženo na přívěsku, viz
obrázek. Číslo klíče si poznamenejte,
oddělte přívěsek od klíče a uchovejte
ho na odděleném místě pro případ, že
byste potřebovali objednat klíč u
vašeho prodejce Fiat při ztrátě
originálního klíče.

ELEKTRONICKÝ
IMOBILIZÉR

(je-li součástí výbavy)

2)

Elektronický imobilizér je navržen tak,
aby se výrazně snížila možnost krádeže
vozu. Účelem tohoto systému je učinit
vůz nepojízdným v případě
neoprávněného pokusu o nastartování.
Motor lze oprávněně nastartovat pouze
s klíčem, který je registrován v systému
imobilizéru.

Vozidla bez systému bezklíčového
ovládání vozu

V následujících případech vozidlo
nemusí být schopné přijmout
zaregistrovaný identifikační kód ze
zaregistrovaného klíče a motor tedy
nemusí nastartovat.

4 AH3100320

5 AA0109480
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Když se klíč dostane do kontaktu s
klíčovým kroužkem nebo jiným
kovovým či magnetickým předmětem

Když se pouzdro klíče dotýká kovové
části jiného klíče

Když se klíč dotýká nebo se nachází
blízko jiných klíčů (včetně klíčů jiných
vozidel).

V takovém případě odstraňte předmět
či další klíč od klíče od vozidla, Poté
zkuste motor opět nastartovat. Pokud
motor nenastartuje, poraďte se s
prodejcem Fiat.

Pozn. Pokud ztratíte některý z hlavních
klíčů, klíčů pro bezklíčový přístup nebo
klíčů pro bezklíčové ovládání, obraťte se
na prodejce Fiat. Viz "Klíče". K vydání
nového klíče musíte zavést vozidlo a
všechny zbývající klíče k prodejci Fiat.
Budete-li potřebovat další náhradní klíč,
zavezte vozidlo a všechny klíče k
prodejci Fiat. Všechny klíče musí být
znovu zaregistrovány do počítačové
jednotky imobilizéru. Další informace
vám rádi poskytnou v prodejním
zastoupení Fiat.

SYSTÉM BEZKLÍČOVÉHO
VSTUPU

(je-li součástí výbavy)

Zamkněte nebo odemkněte dveře
stiskem spínače na klíči. Je rovněž
možné ovládat vnější zpětná zrcátka
(vozidla vybavená spínačem pro
sklopení zrcátek).

1. Spínač LOCK (zamykání) 2. Spínač
UNLOCK (odemykání) 3. Kontrolka

Zamknutí

Stiskněte spínač LOCK (1). Všechny
dveře se zamknou. Ukazatele směru se
jedenkrát rozsvítí. Když zamknete dveře
se spínačem interiérového světla ve
střední poloze (●), interiérové světlo se
také jedenkrát rozsvítí.

6 AGZ000345

7 AGZ000576

8 AGZ000361

9 AHA101774
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Odemknutí

Stiskněte spínač UNLOCK (2). Všechny
dveře se odemknou. Pokud bude v
tomto okamžiku spínač interiérového
světla ve střední poloze (●), interiérové
světlo se asi na 15 sekund rozsvítí a
ukazatele směru se dvakrát rozsvítí.

Pozn. U vozidel vybavených spínačem
pro sklopení zrcátek se vnější zpětná
zrcátka automaticky sklopí nebo
vyklopí, když zamknete nebo
odemknete všechny dveře spínačem na
klíči systému bezklíčového vstupu. Viz
“Vnější zpětná zrcátka”.

Pozn. Když stisknete spínač UNLOCK
(2) a žádné z dveří se do 30 sekund
neotevřou, dveře se opět automaticky
zamknou.

Funkce je možné upravovat následně:
Dobu od stisknutí spínače UNLOCK

(2) do okamžiku, kdy se dveře

automaticky samy zamknou, lze změnit.

Aktivace potvrzovací funkce o

vykonané činnosti (rozsvícení ukazatelů

směru) lze nastavit pouze u zamykání

nebo pouze u odemykání.

Tuto potvrzovací funkci o vykonané

činnosti (to znamená zamknutí nebo

odemknutí dveří s rozsvícením

ukazatelů směru) lze deaktivovat.

Počet, kolikrát se ukazatele směru při

potvrzení vykonané činnosti rozsvítí, lze

změnit.

U vozů se systémem bezklíčového

ovládání lze aktivovat zaznění bzučáku

po vykonání činnosti.Další informace

vám rádi poskytnou v prodejním

zastoupení Fiat.

Ovládání systému Deadlock

U vozů se systémem Deadlock lze
nastavit systém Deadlock dvojím
stiskem spínače LOCK (1). Viz "Systém
Deadlock".

Ovládání vnějších zpětných zrcátek
(vozidla se spínače pro sklopení
zrcátek)

Sklopení — použijete-li pro zamknutí
dveří spínač LOCK (1), vnější zrcátka se
automaticky sama sklopí.

Vyklopení — použijete-li pro odemknutí
dveří spínač UNLOCK (2), vnější zrcátka
se automaticky sama vyklopí.

Pozn. Funkce lze upravovat tak, jak je
popsáno níže. Obraťte se prosím na
vašeho prodejce Fiat.

Automaticky se vyklopí, když jsou

dveře řidiče zavřeny a poté se provede

následující činnost. Kromě vozidel s

bezklíčovým ovládáním vozu: Otočte

klíčem v zapalování do polohy "ON"

nebo "ACC". Vozidla vybavená

bezklíčovým ovládáním vozu: Nastavte

provozní režim na ON nebo ACC

Automaticky se sklopí, když otočíte

klíčem v zapalování do polohy "LOCK"

nebo když přepnete provozní režim do

OFF a poté otevřete dveře řidiče.

Automaticky se vyklopí, když rychlost

vozu dosáhne 30 km/h.

Deaktivujte automatickou funkci

vyklopení.

Pozn. Vnější zpětná zrcátka lze zaklopit
nebo vyklopit následujícími postupy.
Sklopení vnějších zpětných zrcátek: Po
stisku spínače “LOCK” pro zamknutí
dveří stiskněte toto tlačítko “LOCK”
znovu dvakrát za sebou asi do
30 sekund. Vyklopení vnějších zpětných
zrcátek: Po stisku spínače “UNLOCK”
pro zamknutí dveří stiskněte toto
tlačítko “UNLOCK” znovu dvakrát za
sebou asi do 30 sekund.

Pozn. Systém bezklíčového vstupu
nebude fungovat za následujících
podmínek:

Klíč zůstane ve spínači zapalování

(kromě vozů se systémem bezklíčového

ovládání).

Provozní režim není nastaven do OFF

(vozy se systémem bezklíčového

ovládání).

Dveře jsou otevřeny.

Pozn. Spínač klíče bude fungovat na
vzdálenost asi do 4 m od vozu. Tato
vzdálenost však může být jiná, pokud
se bude vůz nacházet v blízkosti
televizní vysílací věže, elektrárny nebo
rozhlasové vysílací stanice.
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Pozn. Nastane-li některý z
následujících problémů, může se jednat
o vybitou baterii.

Spínač na klíči je stlačen ve správné

vzdálenosti od vozu, ale dveře se

nezamknou/neodemknou.

Kontrolka (3) svítí slabě nebo nesvítí

vůbec. Další informace vám rádi

poskytnou v prodejním zastoupení Fiat.

Pokud budete chtít baterii sami

vyměnit, postupujte podle "Jak vyměnit

baterii klíče".

Pozn. Pokud klíč ztratíte nebo
poškodíte, požádejte vašeho prodejce
Fiat o náhradní klíč.

Pozn. Budete-li chtít ještě další klíč,
obraťte se na vašeho prodejce Fiat.
Klíče jsou k dispozici v následujících
počtech:

Klíč pro bezklíčový vstup: až 4 klíče

Klíč pro bezklíčové ovládání: až

4 klíče

Jak vyměnit baterii klíče

1)

3)

Před výměnou baterie se nejprve
dotkněte nějakého kovového předmětu
spojeného se zemí, abyste se zbavili
statické elektřiny z vašeho těla.

Pozn. Náhradní baterii můžete zakoupit
v obchodu s elektrickými spotřebiči.

Budete-li chtít, můžete požádat i
vašeho prodejce Fiat, aby baterii
vyměnil za vás.

Klíč pro bezklíčový vstup

1. Odmontujte z klíče šroub (A).

2. Se značkou Fiat proti sobě vložte
pravítko obalené látkou (nebo
šroubovák) do zářezu v pouzdru klíče a
pouzdro otevřete.

Pozn. Je nezbytně nutné, abyste měli
při tomto úkonu značku Fiat proti sobě.

Pokud bude značka Fiat směřovat
jinam, když pouzdro otevřete, spínače
mohou vypadnout ven.

3. Vyjměte z pouzdra vysílač (B). Poté
otevřete vysílač (B) způsobem
popsaným v kroku 2.

4. Vyjměte starou baterii.

5. Vložte novou baterii (CR1616)
stranou + (C) směrem dolů.

10 AA0092878

11 AA0092881

12 AHA105378

13 AHA105381
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6. Pečlivě vysílač zavřete.

7. Umístěte vysílač do pouzdra klíče a
pouzdro pečlivě zavřete.

8. Namontujte šroub (A), který jste
odmontovali v kroku 1.

9. Zkontrolujte, zda systém
bezklíčového vstupu funguje.

Klíč pro bezklíčové ovládání

1. Se značkou Fiat proti sobě vložte
pravítko obalené látkou (nebo
šroubovák) do zářezu v pouzdru klíče a
pouzdro otevřete.

Pozn. Je nezbytně nutné, abyste měli
při tomto úkonu značku Fiat proti sobě.
Pokud bude značka Fiat směřovat
jinam, když pouzdro otevřete, vysílač
může vypadnout ven.

2. Vyjměte starou baterii.

3. Vložte novou baterii (CR2032)
stranou + (A) směrem nahoru.

4. Pečlivě klíč zavřete.

5. Zkontrolujte, zda systém
bezklíčového ovládání funguje.

SYSTÉM BEZKLÍČOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

Bezklíčový systém ovládání vám umožní
zamykat a odemykat dveře, nastartovat
motor a změnit provozní režim
jednoduše jen tím, že máte klíč pro
bezklíčové ovládání u sebe.

Spínače na klíči pro bezklíčové ovládání
lze použít stejným způsobem jako
spínače klíče pro bezklíčový vstup. Viz
"Startování a zastavení motoru".

Viz "Systém bezklíčového vstupu*. Řidič
by měl vždy nosit klíč pro bezklíčové
ovládání u sebe. Tento klíč je nezbytný
pro zamykání a odemykání dveří,
nastartování motoru a jiné ovládání
vozu, takže než zamknete a opustíte
vozidlo, zkontrolujte, že máte u sebe
klíč pro bezklíčové ovládání vozu.

4) 5)

Některé funkce systému bezklíčového
ovládání můžete omezit. Obraťte se
prosím na vašeho prodejce Fiat.

Klíč pro bezklíčové ovládání používá
ultraslabé elektromagnetické vlny. V
následujících případech nemusí systém
bezklíčového ovládání fungovat správně
nebo může být nestabilní.

14 AF0006861

15 AF0006858 16 AH3100287

17 AH3100229
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Jestliže se v blízkosti nachází

zařízení, které vysílá silné rádiové vlny,

jako je např. elektrárna, televizní či

rozhlasové vysílací stanice nebo letiště.

Bezklíčové ovládání probíhá

současně s komunikací jiného zařízení,

např. mobilní telefon nebo rozhlasový

přijímač nebo elektronického zařízení,

jako např. osobní počítač.

Klíč pro bezklíčové ovládání se

dotýká nebo je zakryt nějakým kovovým

předmětem.

Někde v blízkém okolí je také právě

používán systém bezklíčového ovládání.

Slabá baterie klíče.

Když se klíč pro bezklíčové ovládání

nachází v oblasti se silnými rádiovými

vlnami nebo šumem. V takových

případech použijte nouzový klíč. Viz

"Jak zamknout/odemknout dveře bez

použití funkce bezklíčového ovládání".

Pozn. Protože klíč pro bezklíčové
ovládání stále komunikuje s vysílači ve
voze prostřednictvím signálů, baterie se
neustále vybíjí bez ohledu na to, zda je
klíč používán. Životnost baterie je 1 až
2 roky v závislosti na podmínkách
používání. Když je baterie vybitá,
vyměňte ji podle postupu v této
příručce nebo požádejte o výměnu
vašeho prodejce Fiat. Viz "Jak vyměnit
baterii klíče".

Pozn. Klíč pro bezklíčové ovládání
neustále přijímá signály, takže příjem
silných rádiových vln může negativně
ovlivnit opotřebení baterie.
Neponechávejte tedy klíč v blízkosti
televize, osobního počítače nebo jiného
elektronického zařízení.

Detekční zóna systému
bezklíčového ovládání

Pokud máte klíč pro bezklíčové ovládání
u sebe, vstoupíte do detekční zóny
systému bezklíčového ovládání a
stiskněte spínač LOCK/UNLOCK na
dveřích řidiče nebo předního
spolujezdce, identifikační kód vašeho
klíče bude ověřen.

Jenom tehdy, pokud budou identifikační
kódy vašeho klíče a vozu odpovídat,
můžete zamknout nebo odemknout
dveře, nastartovat motor a změnit
provozní režim.

Pozn. Pokud bude baterie klíče slabá
nebo budou v okolí silné
elektromagnetické vlny či šum, detekční
zóna se může zmenšit a funkce může
vykazovat jistou nestabilitu.

Detekční zóna pro zamknutí a
odemknutí dveří

Detekční zóna působí přibližně v
rozsahu do 70 cm od spínače
LOCK/UNNLOCK na dveřích řidiče
nebo předního spolujezdce.

Pozn. Zamykání a odemykání bude
fungovat pouze tehdy, když stisknete
spínač dveří, který detekuje klíč pro
bezklíčové ovládání.

Pozn. Funkce nemusí fungovat, pokud
budete stát příliš blízko předních dveří
nebo okna.

Pozn. I když se bude klíč nacházet ve
vzdálenosti 70 cm od spínače
LOCK/UNLOCK na dveřích řidiče nebo
předního spolujezdce, ale bude buď
příliš nízko u země nebo naopak příliš
vysoko nad zemí, systém nemusí
fungovat.

Pozn. Pokud se klíč pro bezklíčové
ovládání bude nacházet v detekční
zóně, zamknout nebo odemknout dveře
stiskem spínače na dveřích by mohl
učinit i někdo, kdo nemá klíč u sebe.

Detekční zóna pro nastartování
motoru a změnu provozního režimu

Detekční zóna se nachází po celém
interiéru.

Pozn. I když se bude klíč pro
bezklíčové ovládání vozu nacházet v
detekční zóně, ale bude umístěn v
nějaké menší přihrádce, jako např. v
odkládací schránce, na horní straně
palubní desky nebo v zavazadlovém
prostoru, motor nemusí nastartovat ani
provozní režim nemusí být možné
změnit.
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Pozn. Pokud bude klíč velmi blízko
dveří nebo dveřního okna, motor bude
možné nastartovat stejně tak jako
změnit provozní režim i tehdy, když
bude klíč mimo vozidlo.

Jak ovládat vozidlo prostřednictvím
funkce bezklíčového ovládání

Zamknutí dveří

Když máte klíč pro bezklíčové ovládání
u sebe a stisknete spínač
LOCK/UNLOCK (A) na dveřích řidiče
nebo předního spolujezdce v oblasti
detekční zóny, dveře se zamknou.

Ukazatele směru se jedenkrát rozsvítí a
bzučák jedenkrát zazní.

Viz také "Zamykání a odemykání:
Dveře, Centrální zamykání dveří".

Odemknutí dveří

Když máte klíč pro bezklíčové ovládání
u sebe a stisknete spínač
LOCK/UNLOCK (A) na dveřích řidiče
nebo předního spolujezdce v oblasti
detekční zóny, všechny dveře se
odemknou.

Pokud bude v tomto okamžiku spínač
interiérového světla ve střední poloze,
interiérové světlo se asi na 15 sekund
rozsvítí. Ukazatele směru se dvakrát
rozsvítí a bzučák dvakrát zazní.

Pokud stisknete spínač LOCK/
UNLOCK na dveřích řidiče nebo
předního spolujezdce a žádné dveře se
do 30 sekund neotevřou, dveře se
automaticky opět zamknou.

Viz "Zamykání a odemykání: Dveře,
Centrální zamykání dveří".

Pozn. U vozidel vybavených spínačem
pro sklopení zrcátek se vnější zpětná
zrcátka automaticky sklopí/vyklopí, když
zamknete/odemknete všechny dveře
prostřednictvím funkce bezklíčového
ovládání. Viz “Vnější zpětná zrcátka”.

Pozn. U vozů vybavených systémem
Deadlock se tento systém aktivuje,
pokud stisknete spínač LOCK/UNLOCK
(A) na dveřích řidiče nebo předního
spolujezdce dvakrát po sobě (viz
"Nastavení systému").

Pozn. Funkce bezklíčového ovládání
nebude fungovat za následujících
podmínek:

Klíč pro bezklíčové ovládání se

nachází uvnitř vozu.

Dveře jsou otevřené nebo

pootevřené.

Provozní režim není nastaven do

OFF.

Pozn. Dobu mezi odemknutím a
automatickým zamknutím dveří lze
nastavit. Obraťte se prosím na vašeho
prodejce Fiat.

Potvrzení vykonané činnosti při
zamknutí a odemknutí

Vykonanou činnost lze potvrzovat, jak je
popsáno níže. Interiérové světlo se ale
rozsvítí pouze tehdy, když bude spínač
světla nastaven ve střední poloze.

Při zamykání - ukazatele směru se
jedenkrát rozsvítí a bzučák jedenkrát
zazní.

Při odemykání - interiérové světlo se
rozsvítí asi na 15 sekund, ukazatele
směru se dvakrát rozsvítí a vnější
bzučák dvakrát zazní.

Pozn. Funkce lze upravovat tak, jak je
popsáno níže. Další informace vám rádi
poskytnou v prodejním zastoupení Fiat.

Pozn. Aktivace potvrzovací funkce o
vykonané činnosti (rozsvícení ukazatelů
směru) lze nastavit pouze u zamykání
nebo pouze u odemykání.

Pozn. Deaktivace potvrzovací funkce o
vykonané činnosti (rozsvícení ukazatelů
směru) a vnějšího bzučáku.

Pozn. Změna počtu rozsvícení
potvrzovací funkce o vykonané činnosti
(blikání ukazatelů směru).

18 AHA105437
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Jak zamknout/odemknout dveře
bez použití funkce bezklíčového
ovládání.

Nouzový klíč

Nouzový klíč (A) slouží pouze k
zamknutí a odemknutí dveří. Odjistěte
nejprve pojistné tlačítko (B) a vytáhněte
nouzový klíč z pouzdra bezklíčového
ovladače (C).

Pozn. Nouzový klíč používejte jen v
nouzových případech. Pokud se baterie
klíče pro bezklíčové ovládání vybije,
vyměňte ji co nejdříve, abyste mohli klíč
používat.

Pozn. Nouzový klíč je zabudován v klíči
pro bezklíčové ovládání.

Pozn. Po použití nouzový klíč vždy
vraťte na své původní místo.

Zamknutí a odemknutí dveří

Otočení nouzového klíče směrem
dopředu dveře zamkne a otočení
nouzového klíče směrem dozadu dveře
odemkne. Viz také "Zamykání a
odemykání: Dveře".

1 — Zamknout

2 — Odemknout

Ovládání systému Deadlock

U vozů vybavených systémem
Deadlock lze aktivovat tento systém
prostřednictvím spínače LOCK/
UNLOCK na dveřích řidiče nebo
předního spolujezdce. Viz "Systém
Deadlock".

19 AG0010823

20 AHA105440
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Aktivace výstrahy

Aby nedošlo ke krádeži vozu nebo neúmyslné činnosti systému bezklíčového ovládání, řidič je na takové situace upozorňován
kontrolkou a bzučákem.

Bzučák Položka Příčina Poznámka / Řešení

Bliká

Vnější bzučák

4krát zazní.

Vnitřní bzučák

zní.

Monitorovací

systém

odnesení klíče

pro bezklíčové

ovládání z

vozidla

Když je vozidlo zaparkované a

provozní režim je v jakémkoliv

stavu kromě OFF a vy otevřete a

zavřete kterékoliv dveře a zároveň

přemístíte klíč pro bezklíčové

ovládání ven z vozidla. V tomto

případě vnější bzučák 4krát zazní.

A když vozidlo nastartuje, spustí

se vnitřní bzučák.

Pokud vytáhnete klíč pro bezklíčové ovládání ven z

vozidla skrz okno, aniž byste otevřeli dveře, tento

systém nebude fungovat.

Systém lze nastavit tak, aby fungoval, i když

vytáhnete klíč z vozidla oknem, aniž byste přitom

otevřeli dveře. Další informace vám rádi poskytnou v

prodejním zastoupení Fiat.

I když budete mít klíč pro bezklíčové ovládání v

detekčním dosahu pro nastartování motoru a

identifikační kódy klíče a vozu nebudou souhlasit,

např. kvůli vnějšímu prostředí nebo

elektromagnetických podmínek, výstraha se může

aktivovat.

Bliká

Vnější bzučák

během

3 sekund

třikrát zazní

Ochranný

systém proti

zamknutí klíče

ve voze

Když je provozní režim ve stavu

OFF a vy zavřete všechny dveře s

klíčem pro bezklíčové ovládání

ponechaným uvnitř vozu a

pokusíte se zamknout dveře

stiskem spínače LOCK/UNLOCK

na dveřích řidiče nebo předního

spolujezdce.

Než zamknete dveře, ujistěte se, že máte klíč pro

bezklíčové ovládání vozu u sebe. I když ponecháte

klíč uvnitř vozu, může se stát, že dveře se zamknou

v závislosti na okolním prostředí a podmínkách

signálu bezdrátového přenosu.

Bliká

Vnější bzučák

bude znít

přibližně

3 sekundy

Ochranný

systém proti

pootevřeným

dveřím

Když je provozní režim ve stavu

OFF a vy se pokusíte zamknout

dveře stiskem spínače

LOCK/UNLOCK na dveřích řidiče

nebo předního spolujezdce v

situaci,kdy některé dveře nejsou

kompletně zavřeny.

—
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Bzučák Položka Příčina Poznámka / Řešení

Bliká Žádný zvuk

Systém

bezklíčového

ovládání

Slabá baterie klíče pro bezklíčové

ovládání vozu.
Vyměňte baterii co nejdříve u vašeho prodejce Fiat.

Svítí Žádný zvuk

Systém

bezklíčového

ovládání

Přívod napájení se nezmění ze

stavu OFF, protože uvnitř vozu

není detekován klíč pro bezklíčové

ovládání. Když se spustí výstraha,

je to proto, že baterie klíče je slabá

nebo stav rádiových vln v okolí je

špatný.

Zkontrolujte, zda se klíč pro bezklíčové ovládání

vozu nachází uvnitř vozidla. Pokud je klíč uvnitř

vozidla, zasuňte zdířku. Nyní by mělo být možné

nastartovat motor a změnit provozní režim.

Svítí Žádný zvuk

Systém

bezklíčového

ovládání

V systému bezklíčového ovládání

se vyskytla porucha.

Pokud svítí výstražní kontrolka, obraťte se prosím na

vašeho prodejce Fiat.

Svítí

Vnitřní bzučák

zní

(přerušovaný

tón)

Systém

bezklíčového

ovládání

V elektrickém systému se vyskytla

porucha.

Pokud svítí výstražní kontrolka, obraťte se prosím na

vašeho prodejce Fiat.

Svítí

Vnitřní bzučák

zní (nepřetržitý

tón)

Systém

bezklíčového

ovládání

V elektrickém systému se vyskytla

porucha.

Okamžitě zastavte vozidlo na bezpečném místě a

kontaktujte prodejce Fiat.

Bliká

Vnější bzučák

zní přibližně

3 sekundy.

Vnitřní bzučák

zní přibližně

1 minutu.

Připomínač

klíče

zasunutého ve

zdířce

Když je provozní režim ve stavu

OFF s klíčem pro bezklíčové

ovládání zasunutým ve zdířce a vy

se pokusíte otevřít dveře řidiče.

Vytáhněte klíč ze zdířky. Viz "Startování a zastavení

motoru".

Svítí
Vnitřní bzučák

třikrát zazní
Zámek volantu

V systému zámku volantu se

vyskytla porucha.
Viz "Zámek volantu".
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Bzučák Položka Příčina Poznámka / Řešení

Bliká

Vnější bzučák

bude znít

přibližně

3 sekundy

Systém

upozorňující na

stav OFF

provozního

režimu

Když je provozní režim v

jakémkoliv jiném stavu než OFF,

všechny dveře jsou zavřeny a vy

se pokoušíte zamknout dveře

stiskem spínače na dveřích řidiče

nebo předního spolujezdce.

Viz "Systém upozorňující na stav OFF provozního

režimu".

Bzučák Položka Příčina Poznámka / Řešení

Svítí Žádný zvuk
Systém

imobilizéru

V elektronickém imobilizéru se

vyskytla porucha (systém

startování s ochranou proti

krádeži).

Uveďte provozní režim do stavu OFF a poté opět

nastartujte motor. Pokud se výstraha nezruší,

obraťte se prosím na vašeho prodejce Fiat.

Bliká
Vnitřní bzučák

zní
Zámek volantu Zámek se neodemkne. postup na příslušné straně. Viz "Zámek volantu".

Svítí Žádný zvuk Zámek volantu Zámek volantu vykazuje poruchy. Viz "Zámek volantu".

POZOR

1) Pokud s sebou berete klíč na palubu

letadla, nestlačujte v letadle žádný spínač

na klíči. Pokud v letadle stisknete spínač,

klíč vyšle elektromagnetické vlny, které by

mohly velmi negativně ovlivnit řízení letadla.

Pokud budete mít klíč v tašce, zajistěte klíč

tak, aby jeho spínače nebylo možné

snadno a omylem stisknout.

2) Systém imobilizéru nesmíte žádným

způsobem upravovat nebo dodatečně

vybavovat dalšími prvky. Úpravy nebo

dodatečná montáž by mohla imobilizér

poškodit.

3) Pokud je pouzdro klíče otevřené, dbejte

na to, aby se dovnitř nedostaly voda,

prach, apod. Nedotýkejte se žádných

vnitřních komponentů.

4) Lidé s implantovanými kardiostimulátory

nebo defibrilátory by se neměli přibližovat k

externím (A) nebo vnitřním (B) vysílačům.

Rádiové vlny používané systémem

bezklíčového ovládání vozu mohou velmi

negativně ovlivnit implantované

kardiostimulátory nebo defibrilátory.
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5) Při používání jiných elektrických

zdravotnických prostředků (než

kardiostimulátorů nebo defibrilátorů) se

včas obraťte na výrobce těchto prostředků

a prokonzultujte s ním možné nežádoucí

účinky rádiových vln na tyto zdravotnický

prostředky. Rádiové vlny mohou mít vliv na

činnost elektrického zdravotnického

prostředku.

UPOZORNĚNÍ

1) Použité baterie škodí životnímu prostředí.

Baterie můžete zlikvidovat podle zákona

uložením do správných kontejnerů, nebo je

můžete odevzdat prodejci Fiat, který se

postará o jejich likvidaci.

SPÍNAČ
ZAPALOVÁNÍ

(je-li poskytováno)

ZÁMEK

Motor je vypnutý a volant zamknutý.
Klíč lze zasunovat a vysunovat pouze v
této poloze.

ACC

Motor je vypnutý, ale audiosystém a
další elektrická zařízení vozidla lze
ovládat.

ON

Všechny elektrická zařízení vozidla lze
ovládat.

START

Motor startéru je v činnosti. Po
nastartování motoru uvolněte klíč, který
se automaticky vrátí do polohy "ON".

Pozn. Pokud je váš vůz vybaven
elektronickým imobilizérem.

Pro nastartování motoru je nutné, aby
identifikační kód, který je vyslán z
transpondéru uvnitř klíče, souhlasil se
zaregistrovaným kódem v počítačové
jednotce imobilizéru. Viz "Elektronický
imobilizér (systém startování s ochranou
proti krádeži)".

Jak vytahovat klíč

U vozidel vybavených manuální
převodovkou musíte při vytahování klíče
stlačit klíč v poloze "ACC" a ve
stlačeném stavu ho otočit do polohy
"LOCK" a poté ho můžete vytáhnout.

U vozidel vybavených automatickou
převodovkou musíte nejprve přesunout
páku voliče do polohy "P" (parkování), v
poloze "ACC" klíč zatlačit dovnitř a ve
stlačeném stavu ho otočit do polohy
"LOCK" a poté ho můžete vytáhnout.

6) 7) 8) 9) 10)

1) 2) 3)

23 AG0004466

24 AHA103488
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SPÍNAČ MOTORU

(je-li poskytováno)

Na ochranu před odcizením vozidla je
motor uzpůsoben tak, aby
nenastartoval, pokud není použit
zaregistrovaný klíč pro bezklíčové
ovládání. (Funkce imobilizéru motoru)
Pokud máte u sebe klíč pro bezklíčové
ovládání, motor můžete nastartovat.

4) 5) 6) 7)

Pozn. Při ovládání spínače motoru
stlačte spínač dovnitř až nadoraz.
Pokud ho kompletně nestlačíte, motor
nemusí nastartovat nebo provozní režim
se nemusí změnit. Pokud stisknete
spínač motoru správně, není nutné
přidržovat spínač motoru dolů.

Pozn. Pokud je baterie klíče slabá,
nebo se klíč nachází mimo vozidlo,
výstražná kontrolka bude blikat
5 sekund.

Provozní režim spínače motoru a
jeho funkce

VYP

Kontrolka na spínači motoru zhasne.
Provozní režim nelze nastavit do stavu
OFF, když je páka voliče v jakékoliv jiné
poloze než "P" (parkování) (automatická
převodovka).

ACC

Lze ovládat elektrická zařízení, jako
např. audiosystém a napájecí zásuvku
pro příslušenství. Kontrolka na spínači
motoru svítí oranžově.

ZAP

Všechna elektrická zařízení vozidla lze
ovládat. Kontrolka na spínači motoru
svítí zeleně. Kontrolka zhasne, když
motor běží.

Pozn. Váš vůz je vybaven
elektronickým imobilizérem. Pro
nastartování motoru je nutné, aby
identifikační kód, který je vyslán z
transpondéru uvnitř klíče, souhlasil se
zaregistrovaným kódem v počítačové
jednotce imobilizéru. Viz "Elektronický
imobilizér (systém startování s ochranou
proti krádeži)".

Změna provozního režimu

Pokud stisknete spínač motoru bez
sešlápnutí brzdového pedálu
(automatická převodovka) nebo
spojkového pedálu (manuální
převodovka), můžete měnit provozní
režim v pořadí OFF, ACC, ON, OFF.

8) 9)

25 AHA105990
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Funkce automatického odpojení
napájení režimu ACC

Přibližně po 30 minutách s provozním
režimem nastaveným v ACC tato
funkce automaticky odpojí napájení
audiosystému a ostatních elektrických
zařízení, která lze v tomto režimu
ovládat. (pouze když se zavřely dveře
řidiče a páka voliče je v poloze "P"
(parkování)).

Když opět otevřete dveře řidiče nebo
stisknete spínač motoru, napájení se
obnoví.

Pozn. Když se napájení ACC
automaticky přeruší, volant nebude
možné zamknout a dveře nebude
možné zamknout nebo odemknout
klíčem pro bezklíčový vstup ani klíčem
pro bezklíčové ovládání.

Pozn. Funkce je možné upravovat
následně:

Dobu, která uplyne, než dojde k

odpojení napájení, lze změnit až na

přibližně 60 minut.

Funkce automatického vypnutí

napájení režimu ACC může být

deaktivována. Více informací vám

poskytne váš prodejce Fiat.

Systém upozorňující na stav OFF
provozního režimu

Když je provozní režim v jakémkoliv
jiném stavu než OFF a vy zavřete
všechny dveře a poté se pokusíte
zamknout dveře stiskem spínače
LOCK/UNLOCK na dveřích řidiče nebo
předního spolujezdce, výstražná
kontrolka začne blikat a vnější bzučák
se spustí a dveře již nebude možné
zamknout.

Systém upozorňující na stav ON
provozního režimu

Když jsou dveře řidiče otevřeny, motor
je vypnutý a provozní režim je v
jakémkoliv jiném stavu než OFF, systém
upozorňující na stav ON provozního
režimu spustí přerušovaně vnitřní
bzučák, aby vás upozornil na přepnutí
provozního režimu do stavu OFF.

POZOR

6) Nevytahujte klíč ze spínače zapalování
během jízdy. Dojde tak k uzamknutí volantu

a ztrátě kontroly nad vozidlem.

7) Pokud bylo ze zapalovacím zařízením

nějak manipulováno (např. pokus o krádež),

nechejte ho před další jízdou nejprve

zkontrolovat u vašeho prodejce Fiat.

8) Když vozidlo opouštíte, vždy berte s

sebou i klíč, aby někdo jiný nemohl omylem

vůz ovládat. Nezapomeňte aktivovat ruční

brzdu. Pokud vozidlo stojí ve svahu

směrem do kopce zařaďte první převodový

stupeň a pokud stojí z kopce, zařaďte

zpátečku. Nikdy nenechávejte děti ve vozu

samotné bez dozoru.

9) Nikdy nevytahujte klíč, když je vozidlo v

pohybu. Volant se zamkne ihned, jakmile s

ním otočíte. To samé platí v případech, kdy

je vozidlo vlečeno.

10) Za žádných okolností nesmí v rámci

poprodejních instalací dojít k úpravě

systému řízení nebo sloupku volantu (např.

instalace zařízení proti krádeži). Mohlo by to

negativně ovlivnit výkonnost a bezpečnost,

zneplatnit záruku, způsobit vážné

bezpečnostní problémy a vést k nesouladu

s požadavky schvalujícími typ vozidla.

UPOZORNĚNÍ

1) Pokud se motor během jízdy vypne,

servomechanismus brzd přestane fungovat

a účinnost brzd se sníží. Stejně tak nebude

fungovat ani posilovač řízení, takže bude

zapotřebí větší síly k otočení volantu.

28 AHA103505

26

S
E
Z
N
A
M
T
E
S
E
S
E
S
V
Ý
M

V
O
Z
E
M



2) Neponechávejte klíč v poloze "ON" delší
dobu, když motor neběží, aby se nevybíjel

akumulátor.

3) Neotáčejte klíčem do polohy "START",

když motor běží. Motor by se mohl

poškodit.

4) Nastane-li problém nebo porucha v

systému bezklíčového ovládání, rozsvítí se

kontrolka (A) oranžově. Nikdy s vozem

nejezděte, pokud kontrolka na spínači

motoru svítí oranžově. Okamžitě kontaktujte

svého prodejce Fiat.

5) Pokud se vám zdá, že spínač motoru

nechodí hladce a vázne, neovládejte ho.

Okamžitě kontaktujte svého prodejce Fiat.

6) Když motor neběží, uveďte provozní

režim do stavu OFF. Ponecháte-li provozní

režim ve stavu ON nebo ACC delší dobu,

když motor neběží, akumulátor se může

vybít a způsobit tak, že motor již

nenastartujete, ani nezamknete či

neodemknete volant.

7) Při odpojení akumulátoru se aktuálně

nastavený provozní režim uloží do paměti.

Po opětovném připojení akumulátoru se

uložený režim automaticky sám nastaví.

Před odpojením akumulátoru kvůli opravě

nebo výměně nezapomeňte uvést provozní

režim do stavu OFF. Buďte opatrní, pokud

si nejste jisti, v jakém režimu se vozidlo

nachází, když je akumulátor vybitý.

8) Provozní režim nelze přepnout z OFF do

ACC nebo ON, pokud není ve voze

detekován klíč pro bezklíčové ovládání. Viz

"Systém bezklíčového ovládání". Detekční

zóna pro nastartování motoru a změnu

provozního režimu".

9) Pokud se ve voze nachází klíč pro

bezklíčové ovládání a provozní režim se

nezmění, klíč může být opotřebený nebo

mít slabou baterii.

DVEŘE

11) 12) 13)

Pozn. Aby nedošlo k uzamknutí klíče
ve voze, dveře řidiče nebude možné
zamknout pomocí ovladače zámku na
dveřích řidiče ani klíčem, když budou
otevřeny.

Zamykání a odemykání dveří klíčem

A — Zamknutí

B — Odemknutí

Pozn. U vozidel s centrálním
zamykáním se při zamknutí nebo
odemknutí klíčem zamknou či
odemknou všechny dveře. Viz
"Centrální zamykání dveří".

Pozn. Pokud je vozidlo vybaveno
systémem bezklíčového ovládání, dveře
řidiče bude možné zamknout nebo
odemknout nouzovým klíčem. Viz
"Nouzový klíč".

Zamykání a odemykání dveří zevnitř

A — Zamknutí

B — Odemknutí

Pozn. Dveře řidiče lze otevřít bez
použití ovladače zámku přímo tahem za
vnitřní kliku. U vozidel s centrálním
zamykáním se všechny dveře
odemknou najednou.

Pozn. U vozidel se systémem Deadlock
se dveře neodemknou stlačením
ovladače zámku na stranu odemknutí,
když je systém Deadlock aktivován. (Viz
"Systém Deadlock").

29 AHA105453
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Zamknutí bez použití klíče

Nastavte vnitřní ovladač zámku (1) do
zamčené polohy a zavřete dveře (2).

Pozn. Dveře řidiče nelze zamknout
pomocí vnitřního ovladače zámku,
pokud jsou otevřeny.

Připomínání klíče ponechaného v
zapalování

Neplatí pro vozidla se systémem

bezklíčového ovládání

Pokud otočíte spínač zapalování do
polohy OFF a dveře řidiče budou
otevřené s klíčem zasunutým ve spínači
zapalování, bzučák připomenutí klíče
vás začne přerušovaně upozorňovat na
vytažení klíče.

Mechanismus "ochranné funkce
proti zapomenutí klíče"

Pokud bude klíč zasunutý ve spínači
zapalování nebo provozní režim bude v
jakémkoliv jiném stavu než OFF a vy
stlačíte ovladač zámku na otevřených
dveří řidiče směrem dopředu, ovladač
se automaticky sám vrátí do odemčené
polohy.

Otevření nebo zavření zadních dveří
(kabina Club)

Zadní dveře můžete otevřít nebo zavřít,
když jsou přední dveře otevřeny.

1. Otevřete přední dveře doširoka.

2. Zatáhněte dveřní kliku (A) zadních
dveří.

3. Otevřete zadní dveře.

4. Při zavírání těchto dveří zavřete
přední dveře po zavření zadních dveří.

14) 15) 16) 17) 18) 19)

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
DVEŘÍ

(je-li poskytováno)

Opakované neustálé zamykání a
odemykání dveří může aktivovat
ochranný obvod zabudovaný v
systémech zámků centrálního zamykání
a zamezit jejich funkci. Pokud tato
situace nastane, vyčkejte přibližně
1 minutu než opět aktivujete systém
centrálního zamykání dveří.

Všechny dveře lze zamykat a odemykat
následujícím způsobem.

Dveře řidiče pomocí klíče (kromě
vozidel se systémem bezklíčového
ovládání)

Dveře řidiče pomocí klíče (kromě vozidel
se systémem bezklíčového ovládání)

A — Zamknutí

B — Odemknutí

31 AHA105479
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Dveře řidiče pomocí vnitřního
ovladače zámku

Ovladačem zámku na dveřích řidiče lze
odemknout nebo zamknout všechny
dveře.

A — Zamknutí

B — Odemknutí

Pozn. Dávejte pozor, abyste při
vystupování nezamkli všechny dveře s
klíčem uvnitř.

S použitím spínače zapalování nebo
spínače motoru

U vozidel se systémy bezklíčového
vstupu nebo bezklíčového ovládání lze
všechny dveře odemknout, když je
spínač zapalování v poloze "LOCK"
nebo když je provozní režim ve stavu
OFF.

Pozn. Pokud byste chtěli změnit
nastavení tak, že dveře jsou odemčené,
obraťte se na svého prodejce Fiat.

S použitím polohy páky voliče
(vozidla s automatickou
převodovkou)

U vozidel se systémy bezklíčového
vstupu nebo bezklíčového ovládání lze
všechny dveře odemknout
prostřednictvím páky voliče a to
přesunutím páky do polohy "P"
(parkování), když je spínač zapalování
nebo provozní režim ve stavu "ON".

Pozn. Pokud byste chtěli změnit
nastavení tak, že dveře jsou odemčené,
obraťte se na svého prodejce Fiat.

SYSTÉM DEADLOCK

Systém Deadlock slouží k ochraně před
krádeží. Když zamknete všechny dveře
systémem bezklíčového ovládání,
systém Deadlock zabrání odemknutí
dveří vnitřními ovladači zámku.

Pozn. Neaktivujte systém Deadlock,
pokud je někdo ve voze. S aktivovaným
systémem Deadlock nebude možné
odemknout dveře pomocí vnitřních
ovladačů zámku. Pokud neúmyslně
aktivujete systém Deadlock, odemkněte
všechny dveře spínačem UNLOCK na
klíči nebo pomocí bezklíčového
ovládání.

Aktivace systému

1. Otočte spínač zapalování do polohy
"LOCK" a poté vytáhněte klíč (vozidla
se systémem bezklíčového vstupu)
nebo uveďte provozní režim do stavu
OFF (vozidla se systémem bezklíčového
ovládání).

2. Vystupte z vozu. Zavřete všechny
dveře.

3. Stiskněte spínač LOCK (A) na klíči,
spínač LOCK/UNLOCK (C) na dveřích
řidiče nebo předního spolujezdce a
zamkněte všechny dveře. Ukazatele
směru se jedenkrát rozsvítí.

4. Do 2 sekund stiskněte spínač znovu.
Ukazatele směru se třikrát rozsvítí jako
potvrzení, že systém Deadlock byl
aktivován.

34 AHA105466

35 AHA105482
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Pozn. Jedno stisknutí spínače "LOCK"
(A) na klíči v okamžiku, kdy je aktivován
systém Deadlock, způsobí, že se
ukazatele směru třikrát rozsvítí, takže
lze potvrdit, že systém Deadlock je
aktivován.

Zrušení systému

Když provedete následující činnost,
dveře se odemknou a systém Deadlock
se zároveň deaktivuje.

Stisknete spínač "UNLOCK" (B) na

klíči.

Stisknete spínač LOCK/UNLOCK (C)

na dveřích řidiče nebo předního

spolujezdce, když máte klíč pro

bezklíčové ovládání u sebe.

Pozn. Pokud se do 30 sekund od
odemknutí otevřou některé dveře, dveře
se automaticky opět zamknou a
současně se aktivuje i systém
Deadlock.

Pozn. I když dveře nebude možné
odemknout prostřednictvím systému
bezklíčového vstupu nebo systému
bezklíčového ovládání, můžete
odemknout dveře řidiče klíčem. Když
odemknete dveře řidiče klíčem, systém
Deadlock se zruší pouze u dveří řidiče.
Budete-li chtít následně odemknout
všechny ostatní dveře, otočte spínač
zapalování do polohy "ON" nebo "ACC"
nebo uveďte provozní režim do stavu
ON nebo ACC.

Pozn. Dobu mezi stiskem spínače
UNLOCK (B) na klíči nebo spínače
LOCK/UNLOCK na dveřích řidiče nebo
předního spolujezdce a automatickým
zamknutím lze upravovat. Pro
podrobnosti se prosím obraťte na
prodejce Fiat.

Pozn. Zamknout dveře a aktivovat
systém Deadlock současně lze jedním
stiskem spínače LOCK (A) na klíči nebo
spínače LOCK/UNLOCK (C) na dveřích
řidiče nebo předního spolujezdce.

Pro podrobnosti se prosím obraťte na
prodejce Fiat.

Testování systému

Otevřete všechny dveřní okna a poté
aktivujte systém Deadlock. (Viz
"Aktivace systému"). Po aktivaci
systému Deadlock zkuste skrz otevřené
okno odemknout dveře ovladači zámků
a ověřte, zda se dveře neodemknou.

Pozn. Potřebujete-li s aktivací systému
Deadlock poradit, obraťte se na
prodejce Fiat.

ZADNÍ DVEŘE S
DĚTSKOU POJISTKOU
(Double Cab)

A — Zamknutí

B — Odemknutí

36 AA0111155

37 AHA106450
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Dětská pojistka brání nechtěnému
otevření dveří, obzvláště sedí-li na
zadním sedadle děti.

Páčka je na obou zadních dveřích.
Pokud páčku nastavíte do zajištěné
polohy "Lock", zadní dveře nebude
možné otevřít vnitřní klikou.

Pokud chcete zadní dveře otevřít, když
je dětská pojistka aktivována, zatáhněte
za vnější kliku. Pokud páčku nastavíte
do odjištěné polohy "Unlock", dětská
pojistka nebude fungovat.

20) 21) 22)

ZADNÍ VÝKLOPNÉ DVEŘE

Otevření

Zdvihněte kliku nahoru a sklopte dveře
dolů.

Zavření

Zdvihněte dveře a zavřete je
dostatečnou silou, aby západka
kompletně zapadla na své místo.

23) 24) 25) 26) 27) 28)

Sklápění

29) 30)

U některých modelů lze sklápění
zadních výklopných dveří provádět ve
dvou fázích. Pro sklopení do druhé fáze
postupujte takto:

1 — Zadní dveře vyklopte do první první
polohy. Poté je zdvihněte do polohy
zobrazené na obrázku a držte při tom
lanko (1).

2 — Na jedné straně sundejte lanko (1)
a zároveň vyrovnejte otvor v lanku s
hákem (2).

39 AHA101875

40 AHA101888

41 AHA113263
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3 — Stejným způsobem sundejte lanko
na druhé straně a nechte zadní dveře
pomalu sklopit.

POZOR

11) Ujistěte se, že jsou dveře zavřeny: jízda

s nedovřenými dveřmi je nebezpečná.

12) NIKDY nenechávejte děti v autě bez

dozoru, a už vůbec nenechávejte

odemknutý vůz v místě, kde se do něj

mohou děti snadno dostat. Děti by se

mohly vážně, nebo dokonce smrtelně

zranit. Zajistěte také, aby děti nemohly

omylem zatáhnout ruční brzdu nebo

sešlápnout brzdový pedál.

13) Dávejte pozor, abyste nezamkli dveře,

když je klíč uvnitř.

14) Při otevírání zadních dveří ověřte, zda si

spolucestující na předním sedadle odepnul

bezpečnostní pás ještě předtím, než se

otevřou zadní dveře. Pokud otevřete zadní

dveře s bezpečnostním předního sedadla

stále zapnutým, cestující na předním

sedadle by mohl být přitažen

zablokovaným pásem a vystaven riziku

zranění.

15) Při zavírání zadních dveří dávejte pozor,

aby se vám do dveří nezachytily ruce nebo

prsty.

16) Před jízdou zkontrolujte, zda jsou zadní

dveře kompletně zavřeny. Pokud budou

některé z dveří pootevřené, rozsvítí se

výstražná kontrolka pootevřených dveří.

Pokud nebudou dveře kompletně zavřeny,

mohly by se za jízdy otevřít a přivodit tak

nehodu, např. vypadnutí spolujezdců z

vozu.

17) Při otevírání nebo zavírání zadních dveří

dodržujte následující instrukce. Pokud se

jimi nebudete řídit, může dojít k poškození

vašeho vozu. Neotvírejte ani nezavírejte

zadní a přední dveře najednou.

18) Neotvírejte ani nezavírejte zadní dveře,
pokud nebudou přední dveře kompletně

otevřeny.

19) Nezavírejte přední dveře dříve než
zadní.

20) Při jízdě s dítětem na zadním sedadle

používejte dětskou pojistku, aby se dveře

nedopatřením neotevřely a nezapříčinily

nehodu.

21) Pokud je aktivovaná dětská pojistka a

dveře byly zajištěny výše popsaným

způsobem, nebude možné dveře zevnitř

otevřít: v takovém případě je nutné dveře

otevřít venkovní klikou. Při použití

bezpečnostního zámku je možné i dále

použít centrální zamykání.

22) Při přepravě dětí vždy používejte toto
zařízení. Po aktivaci dětské pojistky na

obou zadních dveřích se je pokuste otevřít,

abyste zjistili, zda jsou dveře řádně

zajištěny.

23) Při nakládání a vykládání zavazadel
nestůjte za výfukovým potrubím. Teplo z

výfuku by mohlo vést i k popáleninám.

24) Dávejte pozor, abyste se si nezachytili
prsty do zadních výklopných dveří.

25) Zadní výklopné dveře ničím nezatěžujte.

26) Před jízdou zkontrolujte, zda jsou zadní

výklopné dveře kompletně zavřeny. Pokud

by se zadní výklopné dveře za jízdy otevřely,

předměty v nákladním prostoru by mohly

vypadnout na silnici.

27) Když aktivujete systém Deadlock, dveře

nebude možné zevnitř vozu otevřít. Před

aktivací systému tedy nejprve zkontrolujte,

zda nikdo nezůstal uvnitř. Pokud je baterie

dálkového ovládání vybitá, systém lze

odpojit pouze tak, že zasunete kovovou

část klíče do jednoho ze zámků, jak bylo již

dříve popsáno: V tomto případě zůstane

zařízení aktivní pouze u zadních dveří.

28) Tento pružinový systém má aktivační

síly, které byly navrženy tak, aby bylo

zajištěno optimální pohodlí. Neúmyslná

rána nebo prudký náraz větru by mohly

pružiny uvolnit a spontánně dveře zavřít.

29) U vozidel se zadním nárazníkem nikdy

nesklápějte zadní výklopné dveře, protože

by se mohly poškodit.

30) Nikdy nezavírejte zadní výklopné dveře
s nezaháknutým lankem.

43 AHA112934
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SEDADLA

NASTAVENÍ SEDADLA

Nastavte sedadlo řidiče tak, aby se vám
pohodlně sedělo a dosáhli jste na
pedály, volant, spínače, atd. a přitom si
zachovali jasný výhled.

31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44)

10)

PŘEDNÍ SEDADLA

Manuální typ

1 — Nastavení sedadla dopředu nebo
dozadu: Zdvihněte páčku, nastavte
sedadlo do požadované polohy a
páčku uvolněte.

2 — Naklánění opěradla: Vytáhněte
páčku nahoru a zatlačte opěradlo
dozadu do požadované polohy a páčku
uvolněte.

3 — Nastavení výšky sedáku (pouze na
straně řidiče verze Club cab a Double
cab): Výšku sedáku do požadované
polohy nastavíte točítkem.

Elektricky ovládaný typ (je-li
poskytováno)

1 — Nastavení sedadla dopředu nebo
dozadu: Ovládejte spínač podle šipek a
nastavte sedadlo do požadované
polohy.

2 — Naklánění opěradla: Ovládejte
spínač podle šipek a nastavte úhel
opěradla do požadované polohy.

3 — Nastavení výšky sedáku: Ovládejte
spínač podle šipek a nastavte výšku
sedáku do požadované polohy. Pokud
budete ovládat kompletní spínač,
sedadlo se bude pohybovat celé.

4 — Nastavení úhlu sedáku: Ovládejte
spínač podle šipek a nastavte úhel
sedáku do požadované polohy.

Pozn. Aby se baterie nevybíjela,
ovládejte spínač, když motor běží.

Sedadlo spolujezdce (Single cab a
Double cab)

Abyste se dostali k soupravě nářadí v
kabině (Single cab), musíte sklopit
opěradlo spolujezdce dopředu. Viz část
„Nářadí, zvedák a tyč zvedáku”.
Vytáhněte pásek a sklopte opěradlo
dopředu.

Naklápění opěradla: Vytáhněte pásek,
nakloňte opěradlo dozadu do
požadované polohy a poté pásek
uvolněte.

Vyhřívaná sedadla

Vyhřívaná sedadla lze ovládat se
zapnutým spínačem zapalování nebo
když je provozní režim ve stavu ON.
Ovládejte spínač podle šipek. Během
zapnutého vyhřívání bude svítit

44 AHA105626

45 AHA105639

46 AHA105642
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1. (HI) — Vyhřívání je zapnuté na

nejvyšší výkon (pro rychlé zahřátí).
2. Vyhřívání je vypnuté. 3. (LO) —
Vyhřívání je zapnuté na malý výkon (pro
udržování teplého sedadla).

45)

11) 12) 13) 14) 15) 16)

ZADNÍ SEDADLA (Club
cab a Double cab)

Když na zadním středním sedadle sedí
osoba, nastavte opěrku hlavy do výšky,
ve které ji pojistka zafixuje proti
svévolnému pohybu. Viz "Opěrka
hlavy".

Sklopení opěradla dopředu (kabina
Double)

Vytáhněte pásek na vrchu opěradla a
sklopte opěradlo dopředu.

Vrácení opěradla zpět

Zdvihněte opěradlo do polohy, ve které
se zajistí proti svévolnému pohybu.

Zatlačte mírně opěradlo dopředu a
dozadu a zkontrolujte, zda je zajištěné.

Sklopení sedáku nahoru (kabina
Club)

Pravý a levý sedák lze sklápět
samostatně.

Chcete-li sedák sklopit nahoru,
jednoduše ho zdvihněte.

Zajistěte sedák ve sklopené poloze
pomocí přídržné pásky (A), kterou
zahákněte za opěrku hlavy (B) zadního
sedadla.

Loketní opěrka (kabina Double)

Chcete-li loketní opěrku použít, sklopte
ji dolů.

Pro návrat do původní polohy zatlačte
opěrku dozadu (do opěradla), až bude v
jedné rovině se sedadlem. (Kabina
Double).

47 AHA106216 48 AHA102999
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Pozn. Na opěrku nelezte ani na ní
neseďte. Mohli byste ji poškodit.

Pozn. Na horní straně loketní opěrky je
držák nápojů pro zadní spolujezdce. Viz
"Držák nápojů".

POZOR

31) All adjustments must be made with the

vehicle stationary.

32) Do not attempt to adjust the seat while

driving. This can cause loss of vehicle

control and result in an accident. After

adjustments are made, ensure the seating

is locked in position by attempting to move

the seat forward and rearward without

using the adjusting mechanism.

33) After releasing the adjustment lever,

always check that the seat is locked on the

guides by trying to move it back and forth.

If it is not locked, the seat may move

unexpectedly and make you lose control of

the vehicle.

34) For maximum safety, keep the back of

your seat upright, lean back into it and

make sure the seat belt fits closely across

your chest and pelvis.

35) Make sure the backrests are properly

secured at both sides (not visible "red

notches”) to prevent them from moving

forward, in the event of sharp braking, with

possible impact with of the passengers.

36) It is extremely dangerous to ride in the

cargo area of a vehicle. Also, the cargo

area and rear seats should never be used

as a play area by children. In a collision,

people or children riding unrestrained in

these areas are more likely to be seriously

injured or killed.

37) Do not allow people or children to ride

in any area of your vehicle that is not

equipped with seats and seat belts, and

make sure that everyone travelling in your

vehicle is in a seat and wearing a seat belt,

or in the case of a child is strapped in a

child restraint.

38) To minimize the risk of personal injury in

the event of a collision or sudden braking,

the seatbacks should always be in the

almost upright position while the vehicle is

in motion. The protection provided by the

seat belts may be reduced significantly

when the seatback is reclined. There is

greater risk that the passenger will slide

under the seat belt, resulting in serious

injury, when the seatback is reclined.

39) Do not place objects under the seats.

This could prevent the seat from locking

securely, and it could lead to an accident. It

may also cause damage to the seat or

other parts.

40) Make sure the seat is adjusted by an

adult or with adult supervision for correct

and safe operation.

41) Do not place a cushion or the like

between your back and the seatback while

driving. The effectiveness of the head

restraints will be reduced in the event of an

accident.

42) The reclining mechanism of the front

manual seat's seatback is spring loaded,

causing it to fold the seatback forward

when the lock lever is operated. When

using the lever, sit close to the seatback or

hold it with your hand to control its return

motion.

43) When sliding the seats, be careful not

to catch your hand or foot.

44) If your vehicle is equipped with the rear

seat, when sliding or reclining the seat

rearward, pay careful attention to the rear

seat passengers.

45) If the following types of persons use

the heated seats, they might become too

hot or receive minor burns (red skin, heat

blisters, etc.): children, elderly or ill people,

people with sensitive skin, excessively tired

people, people under the influence of

alcohol or sleep inducing medication (cold

medicine, etc.).

UPOZORNĚNÍ

10) The fabric upholstery of the seats has
been designed to withstand long-term wear

deriving from normal use of the car. Some

precautions are however required. Avoid

prolonged and/or excessive rubbing

against clothing accessories such as metal

buckles and Velcro strips which, by

applying a high pressure on the fabric in a

small area, could cause it to break, thereby

damaging the upholstery.

51 AHA103000
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11) Operate in the “HI” position for quick

heating. Once the seat is warm, set the

heater switch to the “LO” position to keep it

warm. Slight variations in seat temperature

may be felt while using the heated seats.

This is caused by the operation of the

heater’s internal thermostat and does not

indicate a malfunction.

12) Do not place heavy objects on the seat

or stick pins, needles, or other pointed

objects into it.

13) Do not use a blanket, cushion, or other

material with high heat insulation properties

on the seat while using the heater; this

might cause the heater element to

overheat.

14) Do not use benzine, kerosene, petrol,

alcohol or other organic solvents when

cleaning the seats. Doing so could damage

not only the seat cover, but also the heater

element.

15) If water or any other liquid is spilled on

the seat, allow it to dry thoroughly before

attempting to use the heater.

16) Turn the heater off immediately if it

appears to be malfunctioning during use.

AKTIVNÍ OPĚRKY
HLAVY

46) 47) 48) 49) 50) 51)

Pozn. Výšku opěrek hlavy u vnějších
zadních sedadel nelze nastavit.

Nastavení výšky — Přední sedadla

Výšku opěrky hlavy nastavte tak, aby
byl její střed co nejblíže v úrovni uší pro
zajištění minimálního rizika zranění při
nehodě. Pokud výška některých osob
neumožňuje tuto ideální pozici opěrky
hlavy, nastavte opěrku do nejvyšší
možné polohy.

Opěrku hlavy zvyšte jejím vysunutím
nahoru.

Opěrku snížíte tak, že stlačíte pojistné
tlačítko výšky (A) ve směru šipky a
budete tlačit opěrku dolů. Po nastavení
příslušné polohy zatlačte na opěrku
směrem dolů pro ujištění, že je opěrka
zafixována.

52 AHA103013

53 AHA103026
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Nastavení výšky — Zadní prostřední
sedadlo

Pro omezení rizika zranění při nehodě
vysuňte hlavovou opěrku do
zablokované polohy.

Opěrku hlavy zvyšte jejím vysunutím
nahoru. Opěrku snížíte tak, že stlačíte
pojistné tlačítko výšky (A) ve směru
šipky a budete tlačit opěrku dolů. Po
nastavení příslušné polohy zatlačte na
opěrku směrem dolů pro ujištění, že je
opěrka zafixována.

Výšku opěrek hlavy u vnějších zadních
sedadel nelze nastavit.

Demontáž

Stlačte pojistné tlačítko výšky (A) a
vysunujte opěrku hlavy nahoru.

Montáž

Zkontrolujte, zda je opěrka hlavy
správně orientována, stlačte pojistné
tlačítko výšky opěrky (A) ve směru šipky
a zasuňte opěrku do opěradla.

Násada opěrky se zářezy (B) pro
nastavení výšky musí být zasunuta do
otvoru s pomocí pojistného tlačítka (A),
to neplatí pro hlavové opěrky vnějších
sedadel.

POZOR

46) Veškerá nastavení musíte provádět jen

když je motor vypnutý a vozidlo stojí.

Opěrky hlavy musí být nastaveny tak, aby

podepíraly vaši hlavu, nikoliv krk. Pouze

tehdy mohou chránit správně vaši hlavu.

Abyste využili ochranného účinku opěrky

hlavy co nejvíce, nastavte opěradlo do

nejvzpřímenější možné polohy a hlavu

udržujte co nejblíže opěrky.

47) Jízda bez namontovaných opěrek hlavy

může vám i vašim spolucestujícím způsobit

vážné zranění nebo dokonce i smrt. Pro

maximální snížení rizika zranění během

nehody vždy zkontrolujte, zda jsou opěrky

hlavy namontované a nastavené ve

správné poloze, když je na sedadle

cestující.

48) Nikdy nepokládejte podušku nebo

podobný předmět na opěradlo. Vzniklá

vzdálenost mezi vaší hlavou a opěrkou by

mohla radikálně snížit ochranný účinek

opěrky hlavy.

54 AHA103026

55 AHA103039

56 AHA103042

57 AHA103055
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49) Když na zadním středním sedadle sedí

osoba, nastavte opěrku hlavy do výšky, ve

které ji pojistka zafixuje proti svévolnému

pohybu. Nezapomeňte tuto úpravu udělat

dříve, než vyjedete. Jinak hrozí vážná

zranění v důsledku nárazu (kabina Double).

50) Ujistěte se, že pojistné tlačítko (A) pro

nastavení výšky je nastaveno správně (jako

na obrázku), a zároveň se pokuste

vytáhnout opěrku nahoru pro kontrolu, že

se opěrka nevysune ven z opěradla.

51) Tvar a velikost opěrky hlavy se liší podle
sedadla. Vždy používejte správnou opěrku

hlavy pro odpovídající sedadlo a

nemontujte ji v obráceném směru.

VOLANT

NASTAVENÍ VÝŠKY A
DÉLKY VOLANTU

(Vozidla vybavená seřizovacím
mechanismem délky)

1. Přidržujte volant nahoru a uvolněte
páčku.

2. Nastavte volant do požadované
polohy.

3. Zajistěte volant na místě posunutím
páčky kompletně nahoru.

A. Zajištěná poloha

B. Odjištěná poloha

52) 53) 54)

ZÁMEK VOLANTU

Neplatí pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

Zamknutí

Vytáhněte klíč v poloze "LOCK".
Otáčejte volanetm tak dlouho, až se
zamkne.

Odemknutí

Otočte klíčem do polohy "ACC" a
pohybujte volantem mírně doprava a
doleva.

17) 18) 19)

Pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

Zamknutí

Po stisknutí spínače motoru, s
provozním režimem ve stavu OFF a
když se dveře řidiče otevřou, volant se
zamkne.

58 AA0110800 59 AHA103808
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Odemknutí

Volant lze odemknout následujícími
způsoby.

Nastavte provozní režim do stavu

ACC.

Nastartujte motor.

20) 21)

Pozn. Když se volant neodemkne,
kontrolka začne blikat, vnitřní bzučák se
spustí a výstražná kontrolka se rozsvítí.
Stiskněte znovu spínač motoru a přitom
pohybujte volantem mírně doprava a
doleva.

Pozn. Pokud zámek volantu nebude v
pořádku, rozsvítí se výstražná kontrolka.
Nastavte provozní režim do stavu OFF a
poté stiskněte spínač "LOCK" na klíči
pro bezklíčové ovládání. Poté stiskněte
spínač motoru. Pokud se výstražná
kontrolka opět rozsvítí, obraťte se na
prodejce Fiat.

Pozn. Pokud se v systému zámku
volantu vyskytne porucha, rozsvítí se
výstražná kontrolka. Okamžitě zastavte
vozidlo na bezpečném místě a
kontaktujte prodejce Fiat.

POZOR

52) Polohu volnatu smíte nastavovat je ve

stavu ve stojícím vozidle s vypnutým

motorem.

53) Nepokoušejte se nastavovat volant za
jízdy.

54) Je striktně zakázáno provádět jakékoliv

poprodejní úpravy vozu zasahující do

systému řízení nebo sloupku řízení (např.:

montáž zařízení proti krádeži). Mohlo by to

negativně ovlivnit výkonnost a bezpečnost,

zneplatnit záruku, způsobit vážné

bezpečnostní problémy a vést k nesouladu

s požadavky vozidla.

UPOZORNĚNÍ

17) Když opouštíte vozidlo, vytáhněte klíč. V
některých zemích je zakázáno ponechávat

klíč v zaparkovaném voze.

18) Když provedete následující činnost s
provozním režimem ve stavu OFF, volant se

zamkne: 1 – Otevřete nebo zavřete dveře

řidiče. 2 – Zavřete všechny dveře. 3 –

Otevřete jedny z dveří, když jsou všechny

dveře zavřeny. 4 – Zamknete všechny dveře

prostřednictvím funkce bezklíčového vstupu

nebo bezklíčového ovládání. 5 – Páka voliče

je v poloze “P” (parkování) (automatická

převodovka).

19) Když otevřete dveře a volant není
zamknutý, bzučák vás upozorní na

odemknutý volant.

20) Pokud se motor za jízdy vypne,

neotvírejte dveře ani nestiskněte spínač

LOCK na klíči, dokud vozidlo nezastaví na

bezpečném místě. Volant by se mohl

zamknout a vozidlo by nebylo možné

ovládat.

21) Když opouštíte vozidlo, vezměte klíč s

sebou. Pokud bude nutné vozidlo

odtáhnout, odemkněte volant následovně:

U vozidel s manuální převodovkou nastavte

provozní režim do ACC nebo ON, u vozidel

s automatickou převodovkou nastavte

provozní režim do ON.

60 AHZ100903

61 AHA103505
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ZADNÍ ZPĚTNÁ
ZRCÁTKA

VNITŘNÍ ZPĚTNÁ
ZRCÁTKA

55) 56) 57) 58)

Zpětné zrcátko seřizujte až po
nastavení sedadla, abyste měli jasný
výhled dozadu.

Seřiďte zpětné zrcátko tak, abyste viděli
dozadu co nejvíce skrz zadní okno.

Nastavení polohy svislých zrcátek

Zrcátko lze nastavovat ve směru nahoru
a dolů.

Nastavení polohy zrcátek

Zrcátko lze nastavovat ve směru nahoru
a dolů a doprava a doleva.

Jak snížit oslnění

Oslnění z předních světlometů vozu
jedoucího za vámi, které se odráží ve
zpětném zrcátku můžete snížit
prostřednictvím páčky (A) ve spodní
části zrcátka.

1. Normální 2. Proti oslnění.

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ
ZRCÁTKA

Nastavení polohy zrcátek

55) 56) 57)

Manuální vnější zpětná zrcátka

Nastavte povrch zrcátka rukou podle
šipky na obrázku.

Dálkově elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka (je-li ve výbavě
vozidla)

Elektrická vnější zrcátka lze ovládat,
když je spínač motoru v poloze "ON"
nebo "ACC" nebo když je provozní
režim je ve stavu ON nebo ACC.

62 AA0022369

63 AA0108151

64 AA0001425

65 AHA105280
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1. Nastavte páčku (A) na stejnou stranu
jako je zrcátko, které chcete nastavit.

2. Stiskněte spínač (B) doleva, doprava,
nahoru nebo dolů podle toho, jak
chcete zrcátko nastavit.

3. Vraťte páčku (A) zpět do střední
polohy.

Sklopení a vyklopení vnějších
zrcátek

Vnější zrcátko lze sklopit směrem k
oknu jako prevenci proti poškození při
parkování v úzkých uličkách.

22)

Vozidla bez spínače pro sklopení
zrcátek

Zrcátko sklopíte tahem zrcátka rukou
směrem k zadní straně vozu. Vyklopíte
ho tahem k přední straně vozu, až
zrcátko zacvakne.

22)

Vozidla se spínačem pro sklopení
zrcátek

Když je spínač zapalování zapnutý nebo
je provozní režim nastaven ve stavu ON
nebo ACC, stiskněte spínač pro
sklopení zrcátek, aby se zrcátka
sklopila.

Stiskněte spínač znovu, aby se zrcátka
vyklopila do své původní polohy.

Po přepnutí spínače zapalování do
polohy "LOCK" nebo po nastavení
provozního režimu do stavu OFF lze
zrcátka sklápět a vyklápět ještě po
dobu 30 sekund.

Pozn. Pozor, aby se vám neskříply
ruce, když je zrcátko v pohybu.

Pozn. Když posunete zrcátko rukou
nebo se zrcátko pohne v důsledku
nárazu nějaké osoby či nějakého
předmětu, může zrcátko přestat
reagovat správně na ovládací spínač.
Pokud se tak stane, stlačte spínač
sklopení zrcátka tak, aby se zrcátko
kompletně sklopilo a poté stlačte
spínač opět, aby se zrcátko vrátilo do
své původní polohy.

Pozn. Pokud bude pohyb zrcátka v
mraze váznout, nesnažte se opakovaně
tisknout spínač pro sklopení zrcátka,
aby se nespálily obvody jeho ovládacího
motorku.

66 AH3100434 67 AHA104935 68 AA0022398
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Sklopení a vyklopení zrcátek bez
použití spínače pro sklopení
zrcátek (je-li poskytováno)

Kromě vozů, které mají klíč pro
bezklíčový vstup nebo klíč pro
bezklíčové ovládání

Zrcátka se automaticky se vyklopí, když
rychlost vozu dosáhne 30 km/h.

Vozy s klíčem pro bezklíčový vstup

Zrcátka se automaticky sklopí nebo
vyklopí, když se dveře zamknou nebo
odemknou prostřednictvím spínačů na
klíči systému bezklíčového vstupu. Viz
"Systém bezklíčového vstupu*.

Vozidla se systémem bezklíčového
ovládání

Zrcátka se automaticky sklopí nebo
vyklopí, když se dveře zamknou nebo
odemknou prostřednictvím spínačů na
klíči systému bezklíčového ovládání.

Viz "Systém bezklíčového vstupu*.

Viz "Systém bezklíčového ovládání*.
Jak ovládat vozidlo prostřednictvím
funkce bezklíčového ovládání*.

Funkce lze upravovat tak, jak je
popsáno níže. Obraťte se prosím na
vašeho prodejce Fiat:

Automaticky se vyklopí, když jsou

dveře řidiče zavřeny a poté se provede

následující činnost. 1 — Kromě vozidel

s bezklíčovým ovládáním vozu: Otočte

klíčem v zapalování do polohy "ON"

nebo "ACC". 2 — Vozidla vybavená

bezklíčovým ovládáním vozu: Nastavte

provozní režim na ON nebo ACC.

Automaticky se sklopí, když otočíte

klíčem v zapalování do polohy "LOCK"

nebo když přepnete provozní režim do

OFF a poté otevřete dveře řidiče.

Automaticky se vyklopí, když rychlost

vozidla dosáhne 30 km/h (u vozů, které

mají klíč pro bezklíčový vstup nebo klíč

pro bezklíčové ovládání).

Deaktivujte automatickou funkci

vyklopení.

Vyhřívané zrcátko (je-li
poskytováno)

Chcete-li vnější zpětná zrcátka odmlžit
nebo odmrazit, stiskněte spínač pro
odmrazovače zadního okna.

Během zapnutého odmrazovače bude
svítit kontrolka (A).

Vyhřívání se asi po 20 minutách
automaticky vypne v závislosti na
venkovní teplotě.

Typ 1

Typ 2

Pozn. Vyhřívaná zrcátka lze aktivovat
automaticky. Více informací vám
poskytne váš prodejce Fiat.

POZOR

55) Externí zrcátko řidiče je zakřivené, takže

může mírně zkreslovat vzdálenost

odráženého předmětu. Reflexní povrch

spodní části externího zrcátka je navíc

parabolický, aby zvětšoval úhel pohledu.

Odrážený obraz se tedy jeví menší a působí

tak, že se nachází dále, než ve skutečnosti

je.

56) Nepokoušejte se nastavovat zpětná
zrcátka za jízdy. Mohlo by to být

nebezpečné. Zrcátka si upravte vždy ještě

před jízdou.

69 AHA101396

70 AA0110220

42

S
E
Z
N
A
M
T
E
S
E
S
E
S
V
Ý
M

V
O
Z
E
M



57) Váš vůz je vybaven konvexním typem

zrcátek. Mějte na paměti, že předměty,

které v zrcátku uvidíte, se budou jevit menší

a vzdálenější než v plochém zrcátku.

Nepoužívejte toto zrcátko k odhadování

vzdálenosti vozidel za vámi při přejíždění z

pruhu do pruhu.

58) Nejezděte s vozem se sklopeným

zrcátkem. Nedostatek výhledu dozadu,

který zrcátka zajišťují, by mohl vést k

nehodě.

UPOZORNĚNÍ

22) Zrcátka můžete sklápět a vyklápět

rukou. Po sklopení zrcátka prostřednictvím

spínače pro sklopení zrcátka byste však

měli k jeho vyklopení opět použít spínač,

nikoliv ruku. Pokud byste zrcátko sklopené

spínačem vyklopili rukou, zrcátko by se

nezajistilo správně ve své poloze. Takové

zrcátko by se mohlo samo pohybovat

vlivem větru nebo vibrací během vaší jízdy a

znemožnit vám výhled dozadu.

VNĚJŠÍ SVĚTLA

SPÍNAČ
KOMBINOVANÝCH
SVĚTLOMETŮ A
POTKÁVACÍCH SVĚTEL

Světlomety

Pozn. Nenechávejte světla zapnutá
dlouhou dobu, když je motor vypnutý
(neběží). Mohl by se vybít akumulátor.

Pozn. Za deště nebo při mytí vozidla se
občas zamlží vnitřní sklo, avšak nejedná
se o žádnou poruchu. Zamlžení zmizí
teplem při zapnutí světla. Pokud se
však voda ve světle hromadí,
doporučujeme nechat si světlo
zkontrolovat.

Typ 1

Otočte spínačem a zapněte světla.

OFF— všechna světla jsou vypnutá

— obrysová, koncová světla,
osvětlení registrační značky a
sdruženého ukazatele svítí

— přední světlomety a ostatní světla
svítí

Typ 2

Otočte spínačem a zapněte světla.

OFF— všechna světla jsou vypnutá

AUTO— když je spínač zapalování
nebo provozní režim ve stavu ON,
přední světlomety, obrysová světla,
osvětlení registrační značky a
sdruženého ukazatele se budou
automaticky rozsvěcet a zhasínat podle
intenzity denního světla. Všechny světla
se automaticky vypnou, když přepnete
spínač zapalování nebo provozní režim
do stavu "OFF".71 AA0061221

72 AA0071497
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— obrysová, koncová světla,
osvětlení registrační značky a
sdruženého ukazatele svítí

— přední světlomety a ostatní světla
svítí

Pozn. Citlivost automatického ovládání
světel ON/OFF lze nastavit. Další
informace vám rádi poskytnou v
prodejním zastoupení Fiat.

Pozn. Když se přední mlhová světla
(pokud jsou součástí výbavy vozu)
rozsvítí za předpokládaných podmínek
se spínačem v poloze "AUTO",
automaticky se vypnou společně s
vypnutím spínače zapalování nebo
provozním režimem.

Pozn. Jestliže vypnete světlomety
automatickým ovladačem on/off se
zapalováním přepnutým na polohu
“ON” nebo je jízdní režim na ON,
zhasnou i přední světlomety do mlhy
(jsou-li ve výbavě) i zadní svítilna do
mlhy. Jestliže pak opět zapnete
světlomety automatickým ovladačem
on/off, rozsvítí se přední světlomety do
mlhy, ale zadní svítilna do mlhy zůstane
zhasnutá. Pro její rozvícení stiskněte
tlačítko znovu.

Pozn. Nezakrývejte snímač (A) pro
automatické ovládání světel žádným
lepením nálepek na čelní sklo.

Pozn. Pokud se světla nerozsvěcují
nebo nezhasínají, když je spínač v
poloze "AUTO", ovládejte světla
manuálně ovládacím spínačem a
nechejte si vozidlo v servisu
zkontrolovat.

Funkce automatického vypnutí
světel (přední světlomety, mlhová
světla, atd.)

Pokud provedete následující činnost,

když je ovládací spínač světel v poloze

, světla automaticky zhasnou,

jakmile řidič otevře své dveře. [Kromě

vozidel vybavených systémem

bezklíčového ovládání] Spínač

zapalování je přepnut do polohy

"LOCK" nebo "ACC", nebo z něho

vytáhnete klíč. [Vozidla s bezklíčovým

ovládáním] Provozní režim je přepnut do

stavu OFF nebo ACC.

Pokud provedete následující činnost,

když je ovládací spínač světel v poloze

, světla automaticky zhasnou,

pokud dveře řidiče zůstanou zavřené

další tři minuty. [Kromě vozidel

vybavených systémem bezklíčového

ovládání] Spínač zapalování je přepnut

do polohy "LOCK" nebo "ACC", nebo z

něho vytáhnete klíč. [Vozidla s

bezklíčovým ovládáním] Provozní režim

je přepnut do stavu OFF nebo ACC.

Pozn. Funkci automatického vypnutí
světel lze také zrušit. Více informací
vám poskytne váš prodejce Fiat.

Bzučák upozorňující na světla

Pokud provedete následující činnost,
spustí se bzučák, aby řidiče upozornil,
že má zhasnout světla. [Neplatí pro
vozidla se systémem bezklíčového
ovládání]

Pokud otevřete dveře řidiče v momentě,
kdy je klíč v poloze "LOCK" nebo
"ACC" nebo je vytažen ze zapalování,
když světla svítí. [Vozidla se systémem
bezklíčového ovládání] Když otevřete
dveře řidiče v momentě, kdy je provozní
režim ve stavu ACC nebo OFF a světla
svítí. V obou případech se bzučák
automaticky vypne, pokud aktivujete
funkci automatického vypnutí, přepnete
ovládací spínač světel do polohy OFF
nebo zavřete dveře.

73 AJZ101023
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Světla pro denní svícení

Světla pro denní svícení se rozsvítí, když
motor běží a ovládací spínač světel
bude v poloze "OFF" nebo "AUTO" a
koncová světla vypnutá.

59) 60)

Potkávací světla (přepínání
potkávacích/dálkových světel)

Když je ovládací spínač světel v poloze
, světla se budou přepínat mezi

potkávacími a dálkovými pokaždé, když
páčku zcela stisknete (A). Když svítí
dálková světla, ve sdruženém ukazateli
bude svítit kontrolka dálkových světel.

Světelná houkačka

Dálková světla se rozsvítí, když mírně
stisknete páčku (B) a zhasnou, jakmile
páčku uvolníte. Když svítí dálková
světla, ve sdruženém ukazateli bude
svítit kontrolka dálkových světel.

Pozn. Dálková světla se takto rozsvítí i
když bude ovládací spínač světel v
poloze OFF.

Pozn. Pokud vypnete světla v
okamžiku, kdy jsou nastavena
dálkovém režimu, automaticky se vrátí
do potkávacího režimu, jakmile opět
zapnete ovládací spínač do polohy .

OVLÁDACÍ SPÍNAČ
SKLONU PŘEDNÍCH
SVĚTLOMETŮ

(je-li součástí výbavy)

61)

Úhel sklonu předních světlometů závisí
na tom, jak je vozidlo zatížené
nákladem. Ovládacím spínačem sklonu
předních světlometů můžete nastavit
vzdálenost plochy osvětlené předními
světlomety (když jsou rozsvícená
potkávací světla) tak, aby záře světel
neoslňovala protijedoucí vozidla.
Nastavte spínač (podle následující
tabulky) do vhodné polohy podle počtu
lidí a nákladu ve voze.

Pozn. Když nastavujete polohu
světlometů, nejprve točítko nastavte na
"0" (nejvyšší poloha světel).

Stav vozidla — Single Cab

Poloha spínače 0 — pouze řidič.

Poloha spínače 2 — řidič a plně
naložený nákladový prostor.

Stav vozidla — Club Cab a Double
Cab

Poloha spínače 0 — pouze řidič.

Poloha spínače 3 — řidič a plně
naložený vůz (kromě vozů s
výbojkovými světlomety s vysokou
intenzitou a 16" koly).

Poloha spínače 4 — řidič a plně
naložený vůz (vozy s výbojkovými
světlomety s vysokou intenzitou a 16"
koly).

74 AA0061218
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OVLÁDACÍ PÁČKA
UKAZATELŮ SMĚRU

Když stiskněte ovládací páčku, ukazatel
směru začne blikat (když je spínač
zapalování nebo provozní režim ve
stavu ON). Zároveň bude blikat i
indikátor ukazatele.

A — Ukazatelé směru: při normálním
zatáčení použijte polohu (A). Po
dokončení zatáčky se páčka
automaticky sama vrátí.

B — Přejezd z pruhu do pruhu: Když
páčku mírně posunete (B) při přejezdu
do druhého jízdního pruhu, ukazatel
směru a indikátor ve sdruženém
ukazateli budou blikat jen po tu dobu,
po kterou přidržíte páčku. Stejně tak,
když posunete páčku mírně do polohy
(B) a poté ji uvolníte, ukazatelé směru a
indikátor ve sdruženém ukazateli budou
blikat 3krát.

Pozn. Pokud bude ukazatel směru
blikat neobvykle rychle, žárovka v
ukazateli by mohla shořet.
Doporučujeme nechat vozidlo
zkontrolovat.

Můžete aktivovat následující funkce:
Blikání ukazatelů směru při stlačení

ovládací páčky se spínačem zapalování

nebo provozním režimem ve stavu

ACC.

Funkci trojího zablikání ukazatele

směru při přejíždění z pruhu do pruhu

lze deaktivovat

Lze nastavit dobu nutnou k ovládání

páčky pro funkci trojího bliknutí.

Změna tónu, který vydává bzučák,

když ukazatele směru blikají. Více

informací vám poskytne váš prodejce

Fiat.

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH
SVĚTEL

Používejte tento spínač výstražných
světel, když musíte zastavit vozidlo na
silnici z jakýchkoliv nouzových důvodů.
Spínač výstražných světel lze vždy
ovládat bez ohledu na to, v jakém stavu
je spínač zapalování nebo provozní
režim.

Stisknutím spínače zapnete výstražná
světla. Všechny ukazatele směru budou
nepřetržitě blikat. Vypnete je, když
znovu stisknete spínač.

Pozn. U vozidel vybavených systémem
systémem nouzového zabrzdění
nebude tento systém fungovat, když
stisknete manuálně spínač výstražných
světel. Viz "Systém nouzového
zabrzdění".

SPÍNAČ MLHOVÝCH
SVĚTEL

(je-li poskytováno)

Spínač předních mlhových světel

Přední mlhová světla lze ovládat, když
svítí přední nebo koncová světla. Otočte
otočným spínačem ve směru "ON", aby
se rozsvítila přední mlhová světla.
Zároveň se ve sdruženém ukazateli
rozsvítí kontrolka. Otočte otočným
spínačem ve směru "OFF", aby se
přední mlhová světla vypnula. Otočný
spínač se po uvolnění automaticky vrátí
do své výchozí polohy.

76 AA0061205
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Pozn. Přední mlhová světla se
automaticky vypnou, když vypnete
přední nebo koncová světla. Opětovné
zapnutí mlhových světel provedete tak,
že zapnete potkávací nebo koncová
světla a poté otočíte otočným spínačem
ve směru "ON".

Pozn. Používejte mlhová světla pouze v
mlze. Jinak můžete v důsledku
nadměrné záře oslnit řidiče
protijedoucích vozidel.

Spínač zadních mlhových světel

Zadní mlhová světla lze zapnout, když
svítí přední nebo přední mlhová světla
(pokud jsou součástí výbavy vozu).
Když zapnete zadní mlhová světla, ve
sdruženém ukazateli se rozsvítí
indikátor.

[Vozidla bez předních mlhových světel]
Otočte otočným spínačem ve směru
"ON", aby se rozsvítila zadní mlhová
světla. Zadní mlhová světla vypnete,
když opět otočíte otočným spínačem ve
směru "OFF". Otočný spínač se po
uvolnění automaticky vrátí do své
výchozí polohy.

[Vozidla s předními mlhovými světly]
Otočte otočným spínačem ve směru
"ON", aby se rozsvítila přední mlhová
světla. Otočte otočným spínačem opět
ve směru "ON", aby se rozsvítila zadní
mlhová světla. Zadní mlhová světla
vypnete, když opět otočíte otočným
spínačem ve směru "OFF". Otočte
znovu otočným spínačem ve směru
"OFF", aby se přední mlhová světla
vypnula. Otočný spínač se po uvolnění
automaticky vrátí do své výchozí
polohy.

Pozn. Zadní mlhová světla se
automaticky vypnou, když se vypnou
přední světlomety nebo přední mlhová
světla světla (pokud jsou součástí
výbavy vozu).

Pozn. Opětovné zapnutí zadních
mlhových světel provedete tak, že
zapnete potkávací nebo koncová světla
a poté otočíte otočným spínačem ve
směru "ON". (Vozidla bez předních
mlhových světel)

Opětovné zapnutí zadních mlhových
světel provedete tak, že zapnete
potkávací nebo koncová světla a poté
2krát otočíte otočným spínačem ve
směru "ON". (Vozidla s předními
mlhovými světly)

78 AG0004596 79 AG0004596
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ADAPTACE SVÍTIVOSTI
PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ

Když vjedete do země, kde se jezdí v
opačném jízdním pruhu, než v zemi,
odkud vozidlo pochází, musíte učinit
nezbytná opatření, aby nedocházelo k
oslňování protijedoucích vozidel.

Výbojkové světlomety s vysokou
intenzitou

Nepotřebují žádnou úpravu.

Halogenové světlomety

Nalepte maskovací pásku na přední
světlomety podle následujícího
postupu.
Vypněte světlomety a počkejte, dokud
nevychladnou.

Podle obrázku si připravte nálepku

(A), kterou nalepíte na povrch

světlometu na pravou a levou stranu.

Z čelního pohledu předního

světlometu, umístěte roh nálepky (C) do

středního bodu (B) předního světlometu

a přilepte nálepku podél svislé

čerchované čáry.

Pozn. Použijte nálepku s dostatečným
blokovacím účinkem propustnosti
světla. Použití nálepky bez blokovacího
účinku propustnosti světla nezabrání v
oslnivosti.

Pozn. Zarovnejte svislou čerchovanou
čáru s linií reflektoru v předním
světlometu.

POZOR

59) Světla pro denní svícení slouží jako

alternativa potkávacích světel za denního

provozu. Jsou navrženy pro země, kde je

povinnost jezdit s rozsvícenými světly i za

denního světla a povoleny v těch zemích,

kde nejsou povinností.

80 AHE100267 81 AHE100270
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60) Denní světla ale nemohou nahradit

potkávací světlomety při jízdě za tmy nebo

tunely. Používání denních světel je

upraveno Pravidly silničního provozu

platných v zemi, kde s vozidlem jezdíte.

Dodržujte předpisy.

61) Seřízení proveďte vždy před jízdou.

Nesnažte se provádět seřízení za jízdy,

mohli byste zapříčinit nehodu.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

1. Osvětlení předního prostoru a
bodová světla

2. Osvětlení zadního prostoru

Pokud necháte světla svítit s vypnutým
motorem, akumulátor se vybije. Než
opustíte vozidlo, zkontrolujte, zda jsou
všechna světla zhasnutá.

Osvětlení interiéru

Přední

Zadní

82 AHA106144
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A — ON

Světlo se rozsvítí bez ohledu na to, zda
jsou dveře otevřeny nebo zavřeny.

B — DOOR (funkce opožděného
zhasnutí)

Vozidla bez systému bezklíčového
vstupu:

světlo se rozsvítí při otevření dveří. Po
zavření dveří světlo zhasne asi až po
7 sekundách. Pokud však otočíte
klíčem ve spínači zapalování do polohy
"ON" a všechny dveře budou zavřeny,
světlo zhasne okamžitě.

Vozidla se systémem bezklíčového
vstupu:

světlo se rozsvítí při otevření dveří. Po
zavření dveří se světlo asi po
15 sekundách zhasne. Světlo však
zhasne okamžitě se všemi dveřmi
zavřenými za těchto následujících
podmínek:

Když přepnete spínač zapalování do

polohy „ON“ nebo uvedete provozní
režim do stavu ON.

Když zamknete vozidlo

prostřednictvím funkce centrálního

zamknutí dveří.

Když zamknete vozidlo klíčem pro

bezklíčový vstup nebo klíčem pro

bezklíčové ovládání.

Když je vozidlo vybaveno systémem

bezklíčového ovládání a vozidlo se

uzamkne funkcí bezklíčového ovládání.

Funkce automatického vypnutí:

pokud ponecháte světlo zapnuté, když
je spínač zapalování v poloze "LOCK"
nebo "ACC" nebo když je provozní
režim ve stavu OFF nebo ACC a dveře
se otevřou, světlo po 30 minutách
automaticky zhasne. Po automatickém
zhasnutí se světlo znovu rozsvítí v
následujících případech:

Když přepnete spínač zapalování do

polohy „ON“ nebo uvedete provozní

režim do stavu ON.

Když použijete systém bezklíčového

vstupu nebo bezklíčového ovládání.

Když zavřete všechny dveře.

C — OFF

Světlo zhasne bez ohledu na to, zda
jsou dveře otevřeny nebo zavřeny.

Pozn. Když nastartujete motor s
použitím klíče a poté klíč vytáhnete,
když jsou dveře zavřeny, světlo se
rozsvítí a po několika sekundách
zhasne.

Pozn. Když nastartujete motor pomocí
bezklíčového ovládání a uvedete
provozní režim do stavu OFF, když jsou
dveře zavřeny, světlo se rozsvítí a asi po
15 sekundách zhasne (pokud je
součástí výbavy).

Pozn. Dobu, která uplyne, než světlo
zhasne (opožděné zhasnutí) lze
nastavit. Pro podrobnosti se prosím
obraťte na prodejce Fiat.

Pozn. Funkce automatického vypnutí
nebude fungovat, když bude spínač
interiérového světla v poloze "ON" (1).
Tuto funkci lze také deaktivovat. Pro
podrobnosti se prosím obraťte na
prodejce Fiat.

Bodová světla

Rozsviťte světlo stisknutím spínače (A).
Opětovným stiskem spínače světlo
zhasnete.

85 AA0082790
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STĚRAČ ČELNÍHO
SKLA

SPÍNAČ STĚRAČŮ A
OSTŘIKOVAČŮ

Stěrače a ostřikovače čelního skla lze
ovládat se zapnutým spínačem
zapalování nebo když je provozní režim
ve stavu ON nebo ACC. Pokud jsou
lišty stěračů k čelnímu sklu přimrzlé,
nezapínejte stěrače, dokud
nerozmrznou a lišty se neuvolní od skla,
jinak by se mohl motorek stěračů
poškodit.

62) 63) 64) 65)

Stěrače čelního skla
(Kromě vozidel se senzorem deště)

MIST — Funkce orosení skla Stěrače
setřou sklo pouze jedenkrát

OFF — Vypnuto

INT — Cyklovač (adaptabilní podle
rychlosti)

LO — Pomalý režim

HI — Rychlý režim

Nastavení intervalů cyklovače

Když je páčka v poloze "INT" (adaptace
stírání dle rychlosti vozu), můžete
otočným spínačem (1) nastavit různé
intervaly cyklovače.

A — Rychlý režim

B — Pomalý režim

Pozn. Adaptační funkci stěračů čelního
skla podle rychlosti vozu lze
deaktivovat. Více informací vám
poskytne váš prodejce Fiat.

Funkce orosení skla

Posuňte páčku ve směru šipky a
uvolněte ji. Stěrače jedenkrát setřou
čelní sklo. Tuto funkci používejte při
jízdě za mlhy nebo mrholení.

Vozidla se senzorem deště

MIST — Funkce orosení skla Stěrače
setřou sklo pouze jedenkrát

OFF — Vypnuto

AUTO — Automatické ovládání stěračů

Senzor deště: Stěrače se budou samy
aktivovat podle úrovně vlhkosti na
čelním skle.

LO — Pomalý režim

87 AJA104364
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Dešťový senzor

Lze ovládat pouze se spínačem
zapalování nebo provozním režimem ve
stavu ON. Pokud je páčka nastavena v
poloze "AUTO", senzor deště (A) bude
monitorovat intenzitu deště (nebo
sněhu, jiné vlhkosti, prachu, apod.) a
stěrače budou fungovat automaticky.
Ponechte páčku v poloze "OFF", pokud
řídíte vůz za suchého počasí a čelní sklo
je znečištěné. Činnost stěračů by v
tomto případě mohla vést k poškrábání
čelního skla a poškodit stěrače.

23)

Pozn. Aby se pryžové části stěračů
neopotřebovávaly, tato funkce stěračů
nebude fungovat, když bude vozidlo
stát a okolní teplota bude přibližně 0°C
nebo méně a to ani tehdy, bude-li
páčka v poloze "AUTO".

Pozn. Nezakrývejte senzor žádnou
nálepkou ani páskou nalepenou na
čelním skle. Stejně tak neaplikujte na
čelní sklo žádný prostředek odpuzující
vodu. Senzor deště by nemusel být
schopen detekovat intenzitu deště a
stěrače by nemusely správně fungovat.

V následujících případech by senzor
deště mohl mít poruchu. Pro více
informací kontaktujte prodejce Fiat:

Když stěrače pracují v konstantním

intervalu i přes změny v intenzitě deště.

Když se stěrače nezapnou ani při

dešti.

Stěrače se mohou automaticky spustit,
když na skle před senzorem ulpí látky,
jako např. hmyz nebo cizí předměty,
nebo když je sklo zmrzlé. Předměty
přilepené na čelním skle zastaví
stěrače, pokud je stěrače nedokážou
setřít. Chcete-li stěrače opět zapnout,
posuňte páčku do polohy "LO" nebo
"HI". Stěrače se mohou automaticky
spustit i v důsledku ostré přímé sluneční
záře nebo elektromagnetických vln.
Chcete-li stěrače zastavit, posuňte
páčku do polohy "OFF".

Když budete měnit čelní sklo nebo
zpevňovat sklo kolem senzoru, obraťte
se na prodejce Fiat .

Nastavení citlivosti senzoru deště

Když je páčka v poloze "AUTO" (senzor
deště), můžete nastavit citlivost senzoru
otáčením regulátoru (B).

+ — Vyšší citlivost na déšť

- — Nižší citlivost na déšť

Můžete aktivovat následující funkce:
Automatickou činnost (citlivost na

dešťové kapky) lze změnit na cyklovač

(citlivost na rychlost vozu).

Automatickou činnost (citlivost na

dešťové kapky) lze změnit na cyklovač

(bez citlivosti na rychlost vozu). Více

informací vám poskytne váš prodejce

Fiat.

Funkce orosení skla

Posuňte páčku ve směru šipky a
uvolněte ji. Stěrače jedenkrát setřou
čelní sklo. Tuto funkci používejte při
jízdě za mlhy nebo mrholení. Když je
spínač zapalování v poloze ON nebo
ACC nebo provozní režim ve stavu ON
a posunete páčku na okamžik do
polohy "MIST", stěrače jedenkrát setřou
sklo.

91 AA0117317

92 AA0068217
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Stěrače budou pokračovat v činnosti,
pokud páčku v poloze "MIST" přidržíte.

Stěrače jedenkrát setřou čelní sklo,
pokud posunete páčku do polohy
"AUTO" a otočíte regulátor (C) ve směru
"+", když je spínač zapalování nebo
provozní režim nastaven v poloze ON.

Ostřikovač čelního skla

Když stlačíte páčku směrem k sobě, na
čelní sklo se rozstříkne kapalina z
ostřikovačů. Když aplikujete ostřikovací
kapalinu na čelní sklo, stěrače
několikrát automaticky setřou čelní sklo.
U vozidel vybavených ostřikovači
čelních světlometů omyjí tyto
ostřikovače jedenkrát světlomety,
pokud jsou světla zapnutá, když
spustíte ostřikovač čelního skla.

Spínač ostřikovačů předních
světlometů

Ostřikovače předních světlometů lze
ovládat, když bude spínač zapalování
nebo provozní režim ve stavu ON nebo
ACC a ovládací spínač světel v poloze

. Stiskněte jedenkrát tlačítko a
přední světlomety budou ostříknuté
kapalinou.

Pozn. Když bude spínač zapalování
nebo provozní režim ve stavu ON nebo
ACC a přední světla budou zapnutá,
ostřikovače předních světlometů budou
fungovat společně s ostřikovačem
čelního skla při prvním stlačení páčky
ostřikovače čelního skla.

93 AG0002332

94 AA0075958

95 AG0009285

96 AHA106476
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Bezpečnostní zásady při používání
stěračů a ostřikovačů

Pokud stěrače na půli cestě zastaví o

překážku ve formě ledu nebo jiné

usazeniny na skle, stěrače mohou

dočasně přerušit svou činnost, aby se

motorek nepřehřál. V tomto případě

zaparkujte vozidlo na bezpečném

místě, vypněte spínač zapalování

(poloha "OFF") nebo uveďte provozní

režim do polohy OFF a odstraňte

překážku z čelního skla. Protože

stěrače opět obnoví svou činnost,

jakmile ovládací motorek vychladne,

zkontrolujte, zda stěrače fungují

předtím, než je použijete.

Nezapínejte stěrače, když je sklo

suché. Mohly by poškrábat povrch skla

a stírací lišty by se mohly předčasně

opotřebovat.

Než použijete stěrače v chladném

počasí, nejprve zkontrolujte, zda nejsou

stírací lišty přimrzlé ke sklu. Pokud

stěrače zapnete, když jsou stírací lišty

přimrzlé ke sklu, ovládací motorek se

může spálit.

Neaktivujte ostřikovač bez přerušení

déle než 20 sekund. Nezapínejte

ostřikovač, když je nádrž prázdná. V

opačném případě byste mohli spálit

ovládací motorek.

Pravidelně kontrolujte hladinu v

nádrži ostřikovače a dle potřeby ji

doplňte.

Za chladného počasí přidejte do
kapaliny doporučený roztok, který
zabrání zmrznutí kapaliny v nádrži.
Pokud tak neučiníte, ostřikování nemusí
fungovat a mráz může poškodit
součásti systému.

POZOR

62) Nepoužívejte stěrače pro odstranění

nánosů sněhu nebo ledu z čelního skla. V

takovém případě by mohl být stěrač

vystaven nadměrnému namáhání a mohl

by zasáhnout vypínač motoru přerušením

stírání na několik minut. Jestliže stěrač

nadále nefunguje, kontaktujte autorizovaný

servis Fiat.

63) Stříkáním vody se může stěrač

nevyžádaně spustit.

64) Pokud použijete ostřikovač v mrazivém

počasí, kapalina na skle může zmrznout a

zhoršit vaši viditelnost. Než zapnete

ostřikovač, zahřejte nejprve sklo

odmrazovačem nebo odmlžovačem

zadního skla.

65) Když je spínač zapalování nebo
provozní režim ve stavu ON a páčka v

poloze "AUTO", stěrače se mohou

automaticky spustit v následujících

situacích. Pokud stěrače zachytí vaše ruce,

může dojít k vašemu poranění nebo poruše

stěračů. Nezapomeňte přepnout spínač

zapalování do polohy "LOCK" nebo

nastavit provozní režim do stavu OFF, nebo

přepnout páčku do polohy "OFF", aby se

deaktivoval senzor deště, když; čistíte

vnější povrch čelního skla a dotknete se

nebo budete otírat vršek senzoru deště; při

použití automyčky; když jsou čelní sklo

nebo senzor deště vystaveny nárazu.

UPOZORNĚNÍ

23) Neaktivujte dešťový senzor při umývání

vozidla v automatické automyčce.
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KLIMATIZAČNÍ
SOUSTAVA

Ventilátory

1 — Střední ventilátory

2 — Boční ventilátory

Pozn. Nepokládejte žádné nápoje na
palubní desku. Pokud by se vylily do
ventilátorů klimatizace, systém by se
mohl poškodit.

Seřízení směru a průtoku vzduchu

Střední ventilátory

Posunem regulátoru (1) seřiďte směr
průtoku vzduchu.

Ventilátor zavřete posunutím regulátoru
(1) co nejdál směrem dovnitř.

A — Zavřít

B — Otevřít

Boční ventilátory

Posunem regulátoru (A) seřiďte směr
průtoku vzduchu.

Ventilátor zavřete posunutím regulátoru
(A) co nejdál směrem ven

A — Zavřít

B — Otevřít

Pozn. U vozidel s klimatizací se
studený vzduch z ventilátorů může jevit
jako mlha. A to kvůli vlhkému vzduchu,
který se prudce ochladil klimatizací.
Tento jev po chvíli zmizí.

Pozn. Dávejte pozor, abyste nevylili
žádné nápoje apod. do ventilátorů. V
takovém případě by klimatizace
nemusela správně fungovat.

Volba režimu

Změna směru a množství vzduchu
proudícího z ventilátorů se ovládá
otočným regulátorem (viz "Volič režimů")
U vozidel s automatickou klimatizací
stiskněte přepínač MODE nebo spínač
odmrazovače (viz "Přepínač režimů" a
"Spínač odmrazovače").

Na dalších obrázcích je znázorněno
různé množství vzduchu distribuováno
ven z ventilátorů.

97 AHA106492

98 AHA101468

99 AHA101471
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Výběr režimu a vzduch proudící z ventilátorů

Poloha "Obličej" Poloha "Nohy/obličej" Poloha "Nohy"

Poloha "Nohy/odmrazování" Poloha "odmrazování"

Pozn. U vozidel se systémem Start&Stop se okna mohou začít zamlžovat během činnosti tohoto systému. Pokud k tomu
dojde, stiskněte spínač odmlžování, aby se okno vyjasnilo.
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Topení/manuální
klimatizace

Topení/manuální klimatizaci lze ovládat
pouze tehdy, když motor běží.

2)

Ovládací panel

1. Volič režimu 2. Spínač
odmrazovače zadního okna 3. Volič
otáček ventilátoru 4. Spínač
klimatizace 5. Regulátor teploty
6. Volicí páčka vzduchu

Volič otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru nastavíte otáčením
voliče po směru nebo proti směru
hodinových ručiček.

Když budete volič otáčet doprava,
otáčky ventilátoru se budou postupně
zvyšovat.

Regulátor teploty

Budete-li otáčet regulátorem teploty ve
směru hodinových ručiček, teplota
vzduchu se bude zvyšovat. Budete-li
regulátorem otáčet proti směru
hodinových ručiček, teplota vzduchu se
bude snižovat.

24)

Pozn. Je-li teplota chladicí kapaliny
motoru nízká, teplota vzduchu z topení
zůstane nízká tak dlouho, dokud se
motor nezahřeje, i když jste páčkou
nastavili teplý vzduch.

Volič režimu

Změnu výstupu vzduchu proudícího z
ventilátorů ovládejte otočným
regulátorem (viz "Volič režimů")

25)

Pozn. Když nastavíte volič režimů mezi
polohy a , vzduch bude proudit
hlavně z horní části v prostoru
spolujezdce. Když nastavíte volič
režimů mezi polohy a , vzduch
bude proudit hlavně v prostoru nohou.

Pozn. Když nastavíte volič režimů mezi
polohy a , vzduch bude proudit
hlavně v prostoru nohou. Když nastavíte
volič režimů mezi polohy a ,

105 AHA106694

106 AHA101497

107 AHA106708

108 AHA104342
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Volicí páčka vzduchu

Chcete-li změnit volbu vzduchu,
použijte volicí páčku.

Venkovní vzduch proudí do

prostoru spolujezdce.

Recirkulovaný vzduch proudí

uvnitř prostoru spolujezdce.

26)

Pozn. Normálně používejte polohu
(venkovní), aby čelní sklo a boční

okna zůstávala čistá a rychle se
odmlžila nebo odmrazila. Potřebujete-li
velký chladicí účinek nebo když je
venkovní vzduch prašný či jinak
zamořený, použijte polohu

(recirkulace). Přepínejte periodicky
do polohy (venkovní), aby se
ventilace zvýšila a okna se
nezamlžovala.

Spínač klimatizace

Klimatizaci zapnete stisknutím spínače
a kontrolka (A) se rozsvítí.

Opětovným stiskem spínače klimatizaci
vypnete.

Ovládání klimatizace

Zvolte regulátory a páčky (viz obrázek)
dle vaší potřeby.

Topení

Pozn. Chcete-li maximální teplo,
nastavte otáčky ventilátoru do 3.polohy.

Chlazení (manuální klimatizace)

27)

109 AHA106711

110 AHA106724

111 AH3100519

112 AH3100522
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Kombinace neohřívaného a
ohřívaného vzduchu

Odmrazení čelního skla a oken
dveří

66)

Normální odmrazování

Rychlé odmrazení

Pozn. Účinnost odmrazování zvýšíte,
nasměrujete-li proud vzduchu do
bočních ventilátorů.

Pozn. Nenastavujte regulátor teploty do
polohy maximálního chlazení. Studený
vzduch bude proudit na čelní sklo a
bránit v jeho zamlžování.

Přívod venkovního vzduchu

113 AH3100535

114 AH3100548

115 AH3100551 116 AH3100564
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

(je-li součástí výbavy)

Klimatizace lze ovládat pouze tehdy, když motor běží.

Ovládací systém automatické klimatizace

1. Regulátor teploty 2. Spínač klimatizace 3. Přepínač MODE (přepínač režimů) 4. Ovládací spínač otáček ventilátoru
5. Ovládací spínač vzduchu 6. Spínač odmrazovače 7. Spínač AUTO 8. Spínač odmrazovače zadního okna 9. Spínač OFF
10. Zobrazení teploty 11. Indikátor klimatizace 12. Zobrazení zvoleného režimu 13. Zobrazení otáček ventilátoru

117 AH1100300
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Ovládací systém automatické dvouzónové klimatizace

1. Regulátor teploty na straně řidiče (vozy s levostranným řízením) — regulátor teploty na straně spolujezdce (vozy s

pravostranným řízením) 2. Spínač klimatizace 3. Ovládací spínač otáček ventilátoru 4. Přepínač MODE (přepínač režimů)
5. Regulátor teploty na straně spolujezdce (vozy s levostranným řízením) — regulátor teploty na straně řidiče (vozy s
pravostranným řízením) 6. Ovládací spínač vzduchu 7. Spínač odmrazovače 8. Spínač AUTO 9. Spínač odmrazovače
zadního okna 10. Spínač OFF 11. Zobrazení teploty na straně řidiče (vozy s levostranným řízením) — zobrazení teploty na
straně spolujezdce (vozy s pravostranným řízením) 12. Indikátor DUAL 13. Zobrazení zvoleného režimu 14. Zobrazení teploty
na straně spolujezdce (vozy s levostranným řízením) — zobrazení teploty na straně řidiče (vozy s pravostranným řízením)
15. Indikátor klimatizace 16. Zobrazení otáček ventilátoru

118 AA1008694

61



Pozn. Snímač teploty vzduchu v kabině
se nachází v místě (A). Nikdy přes tento
snímač nic nepokládejte, mohl by
přestat správně fungovat.

Pozn. V extrémním chladnu může
obrazovka na ovládacím panelu
klimatizace reagovat o něco pomaleji.
Nejedná se však o žádnou poruchu.
Tento jev zmizí, jakmile se vzduch v
interiéru ohřeje na normální teplotu.

Ovládací spínač otáček ventilátoru

Stiskem na ovládacím spínači
otáček ventilátoru otáčky ventilátoru
zvýšíte.

Stiskem na ovládacím spínači
otáček ventilátoru otáčky ventilátoru
snížíte . Zvolené otáčky ventilátoru se
zobrazí na displeji (A).

Ovládací panel klimatizace —
Standardní režim

Ovládací panel klimatizace —
Dvouzóna

1 — zvýšit

2 — snížit

Regulátor teploty

Požadovanou teplotu nastavíte stiskem
nebo na regulátoru teploty.

Zvolená teplota se zobrazí na displeji
(A).

Pozn. Teplota klimatizace se přepíná v
souladu s jednotkami venkovní teploty
na informačním displeji. Viz "Změna
jednotek teploty".

Pozn. Je-li teplota chladicí kapaliny
motoru nízká, teplota vzduchu z topení
zůstane nízká tak dlouho, dokud se
motor nezahřeje, i když jste spínačem
nastavili teplý vzduch. Aby se čelní sklo
a okna nezamlžovaly, režim ventilátoru
se změní na “ ” a otáčky ventilátoru
se sníží, pokud bude systém pracovat v
režimu AUTO.

Pozn. Když je teplota nastavena na
nejvyšší nebo nejnižší stupeň, volba
vzduchu a klimatizace se automaticky
změní následovně.

119 AHZ101115

120 AH3100463M

121 AH3100463B

122 AA0112354
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A stejně tak, když je vzduch ovládán
manuálně poté, co byl automaticky
přepnut, nastaví se manuální ovládání.
Rychlý ohřev (když je teplota

nastavena na nejvyšší stupeň): Do

kabiny bude přiváděn venkovní vzduch

a klimatizace se vypne.

Rychlé ochlazení (když je teplota

nastavena na nejnižší stupeň): Vzduch

bude recirkulovat uvnitř kabiny a

klimatizace bude fungovat.

Výše popsané nastavení je nastavení z
výrobního závodu.

Volbu vzduchu a spínače klimatizace lze
uživatelsky upravit (změna nastavení
funkcí) a automatické přepínání
venkovního vzduchu a klimatizaci v
závislosti na provozních podmínkách lze
měnit dle potřeby. Více informací vám
poskytne váš prodejce Fiat.

Viz "Uživatelské nastavení pro spínač
klimatizace" a "Uživatelské nastavení
pro volbu vzduchu".

Synchronizovaný režim a duální
režim

Teplotu na straně řidiče a teplotu na
straně spolujezdce lze ovládat
samostatně. Tentokrát se na displeji (A)
zobrazí indikátor "DUAL".

Synchronizovaný režim

Když stisknete regulátor teploty na
straně řidiče, teplota na straně
spolujezdce bude regulována podle
nastavené teploty u řidiče.

Duální režim

Když v synchronizovaném režimu
stiskněte regulátor teploty na straně
spolujezdce, systém se přepne do
duálního režimu. V duálním režimu lze
teplotu na straně řidiče a teplotu na
straně spolujezdce nastavovat
samostatně odpovídajícím regulátorem.
Pro návrat do synchronizovaného
režimu stiskněte spínač AUTO.

Ovládací spínač vzduchu

Chcete-li změnit volbu vzduchu,
jednoduše stiskněte ovládací spínač
vzduchu.
Venkovní vzduch (kontrolka (A)

nesvítí): do prostoru spolujezdce je

přiváděn venkovní vzduch.

Recirkulovaný vzduch (kontrolka

(A) svítí): vzduch v prostoru spolujezdce

je recirkulován.

Pozn. Použití režimu recirkulace
vzduchu delší dobu může způsobit
zamlžení oken.

Pozn. Normálně používejte polohu pro
venkovní vzduch, aby čelní sklo a boční
okna zůstávala čistá a rychle se
odmlžila nebo odmrazila. Potřebujete-li
velký chladicí účinek nebo když je
venkovní vzduch prašný či jinak
zamořený, použijte polohu pro
recirkulaci vzduchu. Přepínejte
periodicky do polohy pro venkovní
vzduch, aby se ventilace zvýšila a okna
se nezamlžovala.

123 AA0112367

124 AHA101543
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Pozn. Když teplota chladicí kapaliny
motoru vzroste na určitou úroveň, volba
vzduchu se automaticky přepne do
režimu recirkulace a kontrolka (A) se
rozsvítí. V tomto případě se při stisknutí
ovládacího spínače vzduchu systém
nepřepne do režimu venkovního
vzduchu.

Uživatelské nastavení pro volbu
vzduchu

Funkce lze upravovat dle potřeby, jak je
popsáno níže.

Umožnit automatické ovládání

vzduchu: Když stisknete spínač AUTO,

ovládací spínač vzduchu bude také

automaticky ovládán.

Zamezit automatické ovládání

vzduchu: I když stisknete spínač AUTO,

ovládací spínač vzduchu nebude

automaticky ovládán.

Jak nastavit změnu: Přidržte ovládací

spínač vzduchu stisknutý minimálně

10 sekund.

1. Když změníte nastavení z
"umožněno" na "zamezeno", ozve se
3krát akustický signál a indikátor se
3krát rozsvítí.

2. Když změníte nastavení ze
"zamezeno" na "umožněno", ozve se
2krát akustický signál a indikátor se
3krát rozsvítí.

Pozn. Nastavení z výrobního závodu je
"Umožnit automatické ovládání
vzduchu".

Pozn. Když stisknete spínač
odmrazovače, ventilátor automaticky
přepne do režimu venkovního vzduchu,
aby se nezamlžovala okna, i když je
nastaveno "Zamezit automatické
ovládání vzduchu".

Spínač AUTO

Když stisknete spínač AUTO, rozsvítí se
kontrolka (A) a nadále budou
automaticky ovládány (stav ON/OFF)
výběr režimu, otáčky ventilátoru, režim
venkovního/recirkulovaného vzduchu,
teplota a klimatizace.

Spínač klimatizace

Zapněte klimatizaci stiskem spínače, na
displeji (A) se zobrazí kontrolka .

Opětovným stiskem spínače klimatizaci
vypnete.

UPOZORNĚNÍ Při zapnuté klimatizaci
se mohou volnoběžné otáčky mírně
zvyšovat, jak se bude automaticky
zapínat/vypínat kompresor klimatizace.
Když bude vozidlo s automatickou
převodovkou v klidu stát, sešlápněte
zcela brzdový pedál, aby se vozidlo
pomalu samo nerozjelo.

UPOZORNĚNÍ Pokud je v klimatizační
soustavě detekována porucha,
kontrolka bude blikat. Vypněte
klimatizaci stiskem spínače a poté ho
stiskněte ještě jednou, aby se
klimatizace zase zapnula.
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Pokud nebude kontrolka chvíli blikat,
vše je v pořádku. Pokud začne opět
blikat, nechejte ji zkontrolovat.

Uživatelské nastavení pro spínač
klimatizace

Funkce lze upravovat dle potřeby, jak je
popsáno níže.

Umožnit automatickou klimatizaci:

Když stisknete spínač AUTO nebo když

je regulátor teploty nastaven na

minimum, spínač klimatizace bude

ovládán automaticky.

Zamezit automatickou klimatizaci:

Klimatizace nebude automaticky

fungovat, pokud nestisknete spínač

klimatizace.

Jak nastavit změnu: Přidržte spínač

klimatizace stisknutý minimálně

10 sekund.

1. Když změníte nastavení z
"umožněno" na "zamezeno", ozve se
3krát akustický signál a indikátor se
3krát rozsvítí.

2. Když změníte nastavení ze
"zamezeno" na "umožněno", ozve se
2krát akustický signál a indikátor se
3krát rozsvítí.

Pozn. Nastavení z výrobního závodu je
"Umožnit automatickou klimatizaci".

Pozn. Když stisknete spínač
odmrazovače, klimatizace bude
fungovat automaticky, aby se
nezamlžovala okna, i když je nastaveno
"Zamezit automatickou klimatizaci".

Spínač OFF

Vypněte klimatizaci stiskem spínače.

Přepínač MODE (přepínač režimů)

Při každém stisknutí spínače MODE se
režim změní na následující v tomto
pořadí: > > > > . Zvolený
režim se zobrazí na displeji (A) (viz
"Výběr režimu").

Spínač odmrazovače

Stiskem tohoto spínače se režim změní
na . Rozsvítí se kontrolka (A).
Zvolený režim se zobrazí na displeji (B)
(viz "Výběr režimu").

Pozn. Když stisknete spínač
odmrazovače, klimatizace bude
fungovat v automatickém režimu a zvolí
se režim venkovního vzduchu

127 AHA101572
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(protichůdně k recirkulovanému).
Toto automatické přepnutí slouží jako
prevence před zamlžováním oken, i
když je nastaveno "Zamezit
automatickou klimatizaci" nebo
"Zamezit automatické ovládání
vzduchu" (viz "Uživatelské nastavení pro
spínač klimatizace" a "Uživatelské
nastavení pro volbu vzduchu").

Ovládání systému v automatickém
režimu

Za normálních podmínek ponechte
systém v režimu AUTO a dodržujte
následující postup:

1. Stiskněte spínač AUTO.

2. Nastavte regulátor teploty na
požadovanou hodnotu.

Výběr režimu, otáčky ventilátoru, režim
venkovního/recirkulovaného vzduchu,
teplota a klimatizace budou ovládány
automaticky (stav ON/OFF).

UPOZORNĚNÍ Při zapnuté klimatizaci
se mohou volnoběžné otáčky mírně
zvyšovat, jak se bude automaticky
zapínat/vypínat kompresor klimatizace.
Když bude vozidlo s automatickou
převodovkou v klidu stát, sešlápněte
zcela brzdový pedál, aby se vozidlo
pomalu samo nerozjelo.

Pozn. Pokud během aktivovaného
režimu AUTO stisknete ovládací spínač
otáček ventilátoru, spínač klimatizace
nebo přepínač režimů či ovládací spínač
vzduchu, aktivovaná funkce se
upřednostní před automatickým
režimem. Všechny ostatní funkce
budou nadále řízeny automaticky.

Ovládání systému v manuálním
režimu

Otáčky ventilátoru a režim ventilátoru
lze ovládat manuálně nastavením
ovládacího spínače otáček ventilátoru a
přepínače MODE do požadovaných
poloh. Chcete-li se navrátit k
automatickému ovládání, stiskněte
spínač AUTO.

Odmrazení čelního skla a oken
dveří

UPOZORNĚNÍ Z bezpečnostního
důvodu zkontrolujte, zda máte jasný
výhled skrz všechna okna.

Normální odmrazování

1. Nastavte ovládací spínač vzduchu do
polohy venkovního vzduchu.

2. Nastavte přepínač MODE do polohy
.

3. Zvolte požadované otáčky ventilátoru
stiskem ovládacího spínače otáček
ventilátoru.

4. Zvolte požadovanou teplotu stiskem
regulátoru teploty.

130 AHA101602
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Rychlé odmrazení

1. Stiskněte spínač odmrazovače a
nastavte do polohy .

2. Nastavte ventilátor na maximální
otáčky.

3. Nastavte teplotu na nejvyšší
hodnotu.

Pozn. Účinnost odmlžení zvýšíte,
nasměrujete-li proud vzduchu do
bočních ventilátorů.

Pozn. Nenastavujte regulátor teploty na
maximální chlazení. Studený vzduch
bude proudit na čelní sklo a bránit v
jeho zamlžování.

Pozn. Pokud u vozidel se systémem
Start&Stop stisknete spínač odmlžení,
systém Start&Stop nebude fungovat a
motor se automaticky nevypne, i když
bude vozidlo stát. Toto opatření je z
důvodu zachování dobré viditelnosti.

DŮLEŽITÉ RADY K
PROVOZU KLIMATIZACE

Zaparkujte vozidlo ve stínu.

Parkování na přímém slunci by

způsobilo extrémně vysokou teplotu

uvnitř kabiny a její následné ochlazení

by trvalo mnohem déle. Pokud musíte

parkovat na slunci, otevřete na pár

minut okna, aby se horký vzduch dostal

ven.

Jakmile bude klimatizace v provozu,

okna zavřete. Přísun venkovního

vzduchu skrz otevřená okna bude

snižovat účinnost chlazení.

Příliš velké chlazení neprospívá

vašemu zdraví. Vnitřní teplota by měla

být asi jen o 5 až 6°C nižší než venkovní

teplota vzduchu.

Při ovládání systému zkontrolujte,

zda nic nebrání v přívodu vzduchu před

čelním sklem (např. listí nebo sníh). Listy

nahromaděné ve sběrači nasávaného

vzduchu mohou snížit proudění

vzduchu a ucpat vodní kanálky

sběrače.

Doporučení týkající chladiva
klimatizační soustavy

Pokud se chladicí účinek jeví slabší než
obvykle, příčinou může být únik
chladiva. Doporučujeme nechat systém
zkontrolovat.

Klimatizační soustavu ve vašem voze
doplňujte výhradně chladivem
HFC-134a (R134a).

Použití jakéhokoliv jiného chladiva nebo
maziva způsobí vážné škody, kvůli
kterým pak budete muset vyměnit
celou klimatizační soustavu vašeho
vozidla. Chladivo by nemělo vyjít do
atmosféry.

Doporučuje se chladivo obnovovat a
recyklovat pro další použití.

V případě delší odstávky

Klimatizační soustavu byste měli
zapnout každý týden minimálně na
5 minut a to i v chladném počasí.
Důvodem je zajistit dostatečné
promazávání vnitřních dílů kompresoru
a udržovat klimatizaci v co nejlepším
provozním stavu.

132 AH3100203
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PASSENGER
COMPARTMENT AIR
CLEANER / POLLEN
FILTER

An air filter has been incorporated into
this air conditioner so that dirt and dust
are cleaned from the air.

Replace the air filter periodically as its
ability to clean the air will be reduced as
it collects pollen and dirt.

Pozn. Operation in certain conditions
such as driving on a dusty road and
frequent use of the air conditioner can
lead to reduction of service life of the
filter. When you feel that the airflow is
lower than normal or when the
windscreen or windows start to fog up
easily, replace the air filter. We
recommend you to have it checked.

SPÍNAČ ODMRAZOVAČE
ZADNÍHO OKNA

(je-li součástí výbavy)

Spínač odmrazovače zadního okna
bude fungovat pouze tehdy, když bude
motor v provozu. Zapněte odmrazovač
zadního skla stiskem spínače. Asi po
20 minutách se automaticky sám
vypne. Chcete-li odmrazovač vypnout
dříve než za 20 minut, stiskněte spínač
znovu. Během zapnutého odmrazovače
bude svítit kontrolka (A).

Manuální typ

Automatický typ

Pozn. U vozidel s vyhřívanými zrcátky
se při zapnutí odmrazovače zadního
okna začnou odmlžovat nebo
odmrazovat i vnější zpětná zrcátka. Viz
"Vyhřívané zrcátko".

Pozn. Úkolem odmrazovače není roztát
sníh ale odstranit zamlžení. Odstraňte
sníh ještě před použitím odmrazovače.

Pozn. Aby se akumulátor zbytečně
nevybíjel, nezapínejte odmrazovač
zadního okna během startování motoru
nebo když je motor vypnutý. Vypněte
odmrazovač ihned, jakmile je okno
odmlžené.

Pozn. Když chcete očistit vnitřní stranu
zadního okna, použijte jemnou tkaninu
a otírejte jemně podél vyhřívacích drátů
tak, abyste je nepoškodili.

Pozn. Zabraňte kontaktu jakýchkoliv
předmětů s vnitřní stranou zadního skla,
aby nedošlo k poškození nebo dokonce
přerušení vyhřívacích drátů.

Uživatelské nastavení
automatického odmrazovače
zadního okna (vozidla vybavená
spínačem odmrazovače zadního
okna - typ 2)

Funkci lze upravovat dle potřeby, jak je
popsáno níže.

Aktivace automatické vyhřívání

zadního okna: Když venkovní teplota

klesne pod asi 3 °C (37 °F), po

nastartování motoru se vyhřívání

zadního okna zapne automaticky.

Zároveň se jednou automaticky aktivují i

vyhřívaná zrcátka.

Deaktivace automatického vyhřívání

zadního okna: vyhřívání zadního okna

nebude automaticky fungovat. Stejně

tak bude zamezeno i automatické

vyhřívání zpětných zrcátek.

133 AHA101396
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Změna nastavení: Přidržte spínač

vyhřívání zadního okna přibližně na

10 sekund nebo déle. Když změníte

nastavení z "umožněno" na

"zamezeno", ozve se 3krát akustický

signál a indikátor se 3krát rozsvítí. Když

změníte nastavení ze "zamezeno" na

"umožněno", ozve se 2krát akustický

signál a indikátor se 3krát rozsvítí.

Pozn. Standardně je z továrny
automatické odmrazování zadního okna
nastaveno na "zamezeno".

POZOR

66) Z bezpečnostního důvodu zkontrolujte,

zda máte jasný výhled skrz všechna okna.

UPOZORNĚNÍ

24) Při zapnuté klimatizaci se mohou

volnoběžné otáčky mírně zvyšovat, jak se

bude kompresor klimatizace automaticky

zapínat/vypínat. Když bude vozidlo s

automatickou převodovkou v klidu stát,

sešlápněte zcela brzdový pedál, aby se

vozidlo pomalu samo nerozjelo.

25) Když je volič režimů nastaven mezi

polohami a , nastavte volicí páčku

vzduchu na venkovní vzduch, aby se okna

nezamlžovala (viz "Volicí páčka vzduchu").

26) Nastavení polohy (recirkulace

vzduchu) delší dobu může způsobit

zamlžení oken.

27) Pokud bude venkovní prostředí prašné

nebo zamořené, nebo pokud potřebujete

rychlý chladicí účinek, nastavte volicí páčku

vzduchu do polohy (recirkulace) a

regulátor teploty otočte naplno doprava.

Přepínejte periodicky do polohy

(venkovní), aby se ventilace zvýšila a

okna se nezamlžovala.

UPOZORNĚNÍ

2) Systém používá chladivo, které je

kompatibilní s platnými zákony v zemích,

kde je vozidlo prodáváno, R134a (označení

na štítku v prostoru motoru). Použití jiných

chladiv ovlivňuje účinnost a stav systému.

Také chladiva používaná v kompresoru

musí být kompatibilní s používaným

chladivem.

OKNO

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ
OKEN

A — Zavřít

B — Otevřít

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKY
OVLÁDANÉHO OKNA

(je-li součástí výbavy)

67) 68) 69) 70) 71)

Elektricky ovládaná okna lze ovládat
pouze tehdy, když je spínač zapalování
nebo provozní režim ve stavu ON.

Ovládací spínač elektricky
ovládaných oken

Každé okno dveří se otevírá nebo zavírá
podle ovládání příslušného spínače.

135 AHA105495
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A — Vozidla s řízením vlevo

A — Vozidla s řízením vlevo
1. Okno dveří řidiče 2. Okno dveří
předního spolujezdce 3. Okno levých
zadních dveří (kabina Double) 4. Okno
pravých zadních dveří (kabina Double)
5. Spínač Lock

Spínače u řidiče

Spínači u řidiče lze ovládat okna všech
dveří. Okno lze otevírat nebo zavírat
jeho příslušným spínačem.

Stlačením spínače dolů okno otevřete a
tahem spínače nahoru okno zavřete.

Typ 1

Pokud stlačíte ovládací spínač okna
řidiče naplno dolů, okno dveří se
automaticky otevře celé.

Typ 2

Pokud ovládací spínač okna řidiče
naplno stlačíte dolů/vytáhnete nahoru,
okno dveří se automaticky otevře/zavře
celé.

Pokud chcete pohyb okna zastavit,
mírně spínačem pohněte v opačném
směru.

Spínače u spolujezdce

Spínači u spolujezdce lze ovládat okno
dveří příslušného spolujezdce. Stiskem
spínače dolů okno otevřete a tahem
spínače nahoru okno zavřete.

Pozn. Opakované spouštění s
vypnutým motorem vybije akumulátor.
Okna ovládejte pouze s běžícím
motorem.

Pozn. Okna zadních dveří se otevírají
jen napůl.

Spínač Lock

Když je tento spínač aktivován, ovládací
spínače oken dveří spolujezdců
nebudou fungovat a spínačem řidiče
bude možné ovládat pouze okno řidiče
avšak žádné jiné.

Pro odjištění stiskněte tento spínač
znovu.

1. Zamknout 2. Odjistit

Funkce časovače

Okna lze ovládat ještě 30 sekund po
vypnutí motoru. Jakmile se však okno
řidiče nebo předního spolujezdce
otevře, okna již nebude možné ovládat.

Bezpečnostní mechanismus (pouze
okno řidiče)

72) 73) 74)

Když okno dveří automaticky celé
zavíráte vytažením ovládacího spínače
naplno nahoru a cestou přivře ruku či
hlavu, automaticky se spustí zase dolů.
Nicméně se ujistěte, že nikdo z okna
nevystrkuje ruku nebo hlavu, když
zavíráte okno řidiče.

136 AHA105509

137 AG0024231

138 AHA105512

70

S
E
Z
N
A
M
T
E
S
E
S
E
S
V
Ý
M

V
O
Z
E
M



Okno, které mechanismus z
bezpečnostních důvodů spustil dolů,
bude ovladatelné opět za několik
sekund.

Pozn. Bezpečnostní mechanismus lze
aktivovat, když jízdní podmínky nebo
jiné okolnosti vystaví okno řidiče
fyzickému nárazu podobného tomu,
který nastane při sevření ruky nebo
hlavy.

Pozn. Pokud bude bezpečnostní
mechanismus aktivován pět nebo
vícekrát za sebou, bezpečnostní
mechanismus se zruší a okno se
správně nezavře. V takovém případě
situaci napravte dle následujícího
postupu. Pokud je okno otevřené,
opakovaně zdvihejte ovládací spínač
okna řidiče nahoru, dokud se okno
zcela nezavře. Poté uvolněte spínač a
znovu vytáhněte spínač nahoru a
přidržte ho zdvihnutý min.1 sekundu a
poté ho uvolněte. Nyní by mělo být
ovládání okna normální.

Pozn. Při odpojení svorek akumulátoru
nebo výměně pojistek elektricky
ovládaných oken se bezpečnostní
mechanismus deaktivuje a okno dveří
se nebude automaticky kompletně
otevírat/zavírat. Pokud je okno
otevřené, opakovaně zdvihejte ovládací
spínač okna řidiče nahoru, dokud se
okno zcela nezavře.

Poté uvolněte spínač a znovu vytáhněte
spínač nahoru a přidržte ho zdvihnutý
min.1 sekundu a poté ho uvolněte. Nyní
by mělo být ovládání okna u řidiče
normální.

POZOR

67) Nesprávné použití elektricky
ovládaných oken může být nebezpečné.

Před a během aktivace vždy nejprve

zkontrolujte, zda není nikdo vystaven

bezprostřednímu zranění v důsledku

pohybu okna nebo v důsledku předmětů,

které se v okně zachytily. Když opouštíte

vozidlo, vždy vytahujte klíč ze spínače

zapalování, aby nedošlo ke zranění osob,

které zůstaly ve voze, v důsledku

nechtěného spuštění elektricky ovládaného

okna.

68) Než aktivujete elektricky ovládané okno,
ujistěte se, že se v něm nic nemůže

zachytit (hlava, ruce, prsty, apod.).

69) Nikdy neopouštějte vozidlo, aniž byste
vytáhli klíč. Nikdy neponechávejte dítě

(nebo jiné osoby, které by nedokázaly

bezpečně ovládat okno) ve voze samotné

bez dozoru.

70) Dítě by mohlo manipulovat se

spínačem a vystavit se tak riziku, že si v

okně zachytí své ruce nebo hlavu.

71) Když cestujete s dítětem, aktivujte

spínač zámku oken, aby ovládací spínače

oken spolujezdců nefungovaly.

72) Při odpojení svorek akumulátoru nebo

výměně pojistek elektricky ovládaných oken

se bezpečnostní mechanismus deaktivuje.

Pokud v takovém případě dojde k

zachycení ruky nebo hlavy, může dojít k

velmi vážnému zranění.

73) Bezpečnostní mechanismus se zruší

těsně před kompletním uzavřením okna.

Tím se umožní kompletnímu zavření okna.

Proto dávejte obzvláště pozor, aby se vám

v okně nezachytily prsty.

74) Bezpečnostní mechanismus je

deaktivován, když je ovládací spínač

vytažen nahoru. Proto dávejte obzvláště

pozor, aby se vám v otevřeném prostoru

okna nezachytily prsty.
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KATALYZÁTOR

Na snižování škodlivých plynů se
společně s katalyzátorem používají
velmi účinná zařízení pro zachycování
výfukových plynů. Katalyzátor je
nainstalován ve výfukovém systému.

K zajištění správné funkce katalyzátoru
a zabránění možnému poškození
katalyzátoru je důležité správné seřízení
motoru.

75)

Pozn. Používejte doporučený typ
paliva, viz část „Výběr paliva“.

POZOR

75) Neparkujte toto vozidlo, stejně jako

jakákoli jiná vozidla, v místech, kde mohou

hořlavé materiály (např. suchá tráva nebo

listí) přijít do kontaktu s horkým výfukem,

neboť může dojít ke vzniku požáru.

ČÁSTICOVÝ FILTR
PRO VZNĚTOVÉ
MOTORY (DPF)

(je-li poskytováno)

Částicový filtr pro vznětové motory
(DPF) je zařízení, které zachytává
většinu pevných částic (PM) ve
výfukových plynech vznětového
motoru. Katalyzátor DPF za provozu
zachycené částice automaticky spálí.
Katalyzátor DPF ale za určitých jízdních
podmínek nedokáže zachycené pevné
částice spálit a následkem toho se
uvnitř nahromadí nadměrné množství
pevných částic.

76)

28)

Pozn. Aby k této nadměrné akumulaci
částic PM nedocházelo, vyvarujte se
dlouhých jízd nízkou rychlostí a
opakovaným krátkým jízdám a snažte
se držet držet motor co nejvíce ve
vysokých otáčkách.

Pozn. Zvuk motoru se mírně změní
oproti obvykle, když katalyzátor DPF
automaticky spálí zachycené pevné
částice. Změna zvuku motoru
neznamená poruchu.

Výstražná kontrolka katalyzátoru
DPF

Výstražná kontrolka katalyzátoru PDF
se rozsvítí v případě nějaké abnormality
v systému katalyzátoru DPF.

Když se výstražná kontrolka DPF
rozsvítí během provozu vozidla

Nepřetržitě svítící výstražná kontrolka
DPF signalizuje, že katalyzátor DPF
nedokázal spálit všechny zachycené
pevné částice a následkem toho se
uvnitř nahromadilo nadměrné množství
pevných částic. Aby mohl katalyzátor
DPF spálit všechny pevné částice,
pokuste se řídit vozidlo následujícím
způsobem:

Když je sloupcový graf teploty

chladicí kapaliny ustálený přibližně

uprostřed stupnice, jeďte asi 20 minut

rychlostí přibližně 40 km/h.

29) 30)

UPOZORNĚNÍ Nemusíte jet neustále
přesně tak, jak je výše popsáno. Vždy
dbejte na bezpečnost jízdy dle silničních
podmínek.

139 AHA104948
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Když výstražná kontrolka DPF
začne během provozu vozidla blikat

Blikání výstražné kontrolky DPF
signalizuje abnormalitu v systému
katalyzátoru DPF. Nechejte vozidlo
zkontrolovat u prodejce Fiat.

POZOR

76) Částicový filtr pro vznětové motoru

(DPF) dosahuje za normálního provozu

vysokých teplot. Neparkujte vozidlo na

povrchu s hořlavým materiálem (tráva,

suché listy, jehličí, atd.): hrozí nebezpečí

požáru.

UPOZORNĚNÍ

28) Nepoužívejte žádný typ paliva ani

motorového oleje, který není předepsán pro

vaše vozidlo. Stejně tak nepoužívejte žádné

přípravky na odstranění vlhkosti nebo jiné

přísady paliva. Takové látky mohou mít

škodlivý dopad na katalyzátor DPF. Viz

"Výběr paliva" a "Motorový olej".

29) Rychlost jízdy vozidla je třeba
přizpůsobit dopravní situaci a

povětrnostním podmínkám, a vždy musí

odpovídat dopravním předpisům. Motor

může být zastaven i v případě, že symbol

DPF svítí: opakované přerušení procesu

regenerace by však mohlo způsobit

předčasné poškození motorového oleje.

Proto doporučujeme před vypnutím motoru

vždy vyčkat, dokud symbol nezhasne a řídit

se výše uvedenými pokyny. Pokud vůz stojí,

nedokončujte regenerační proces DPF.

30) Budete-li pokračovat v jízdě s blikající
výstražnou kontrolkou katalyzátoru DPF,

může dojít k poruše motoru a poškození

katalyzátoru.

MOTOROVÝ
PROSTOR

Otevření

1. Přitažením uvolňovací páky směrem
k sobě uvolněte kapotu.

2. Stiskněte bezpečnostní pojistku a
současně zvedněte kapotu.

140 AHA102609

141 AHA102452
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Pozn. Kapotu zvedejte jen, když jsou
stěrače v „zaparkované“ poloze. V
jiném případě hrozí poškození kapoty,
ramínek stěračů nebo čelního skla.

3. Podepřete kapotu vložením vzpěry
do příslušného otvoru.

31) 32)

Zavření

1. Uvolněte vzpěru a zacvakněte ji do
příslušného držáku.

2. Pomalu snižte kapotu do přibližně
20 cm nad uzavřenou polohu, poté ji
pusťte.

3. Mírným nadzdvižením středu kapoty
se přesvědčte, zda je kapota řádně
uzamčená.

77) 78) 79) 80)

Pozn. Pokud se takto kapota nezavře,
pusťte ji z o něco větší výšky.

Pozn. Na kapotu netlačte silou, mohli
byste ji poškodit.

POZOR

77) Při zavírání kapoty dávejte pozor,
abyste si nepřivřeli ruce nebo prsty.

78) Tyto úkony provádějte jen při

zastaveném vozidle.

79) Pro zvednutí kapoty použijte obě ruce.

Před zvednutím zkontrolujte, zda stěrače

neodstávají od čelního skla, že vozidlo stojí

a že parkovací brzda je zatažená.

80) Z bezpečnostních důvodů musí být

kapota za jízdy vždy řádně uzavřena.

Přesvědčte se tedy, zda je kapota řádně

zavřena a zda je správně uzamčen zámek.

Jestliže za jízdy zjistíte, že kapota není

řádně zavřená, okamžitě zastavte a zavřete

kapotu správným způsobem.

UPOZORNĚNÍ

31) Uvědomte si prosím, že za silného větru

se může vzpěra uvolnit, dojde-li k

nadzdvižení kapoty.

32) Jakmile vložíte vzpěru do otvoru,

přesvědčte se, zda je kapota bezpečně

podepřena a nehrozí její pád na vaši hlavu

nebo tělo.

142 AHA102465

143 AHA102478
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NÁKLADNÍ
PROSTOR

NAKLÁDÁNÍ ZAVAZADEL
NEBO NÁKLADU

81) 82)

Bezpečnostní zásady pro nakládání
zavazadel nebo nákladu

Při nakládání zavazadel dodržujte
následující bezpečnostní zásady.

Kdykoli je to možné, ukládejte náklad

a zavazadla do nákladního prostoru.

Rozmisťujte náklad nebo zavadla v

nákladním prostoru rovnoměrně, aby

nedocházelo k nerovnoměrnému

zatěžování vozu.

Nepokládejte náklad ani zavazadla

na přístrojový panel. Nepokládejte

náklad ani zavazadla na přední ani

zadní sedadla. Takto uložený náklad

totiž omezuje výhled řidiče nebo při

prudkém zabrzdění může proletět

kabinou, což může způsobit vážnou

nehodu nebo zranění.

POZOR

81) Je-li vozidlo zaparkováno na velmi

strmém svahu nebo na místě s bočním

sklonem, otevírání zadních nebo bočních

dveře by mohlo způsobit, že nezajištěné

předměty vypadnou ven.

82) Pokud chcete s sebou vozit rezervní

kanystr benzinu, dodržujte právní předpisy

a použijte pouze takový kanystr, který je

schválený předpisy a je řádně zajištěn

pomocí kotvicích šroubů. V každém

případě však zvyšujete riziko vzniku požáru

v případě nehody vašeho vozidla.

TAŽENÍ PŘÍVĚSU

Pokud chcete svůj vůz vybavit tažným
zařízením na přívěsy, které splňuje
všechny požadované předpisy,
kontaktuje prodejce Fiatu.

Po odpojení přípojného vozidla nebo
karavanu zkontrolujte, zda koule
tažného zařízení nezakrývá registrační
značku. Pokud registrační značku
zakrývá, demontujte kouli. Jestliže lze
kouli tažného zařízení zamknout klíčem
či jiným nářadím, demontujte takovou
kouli a použijte kouli, kterou lze sundat
a nandat bez použití klíče či jiného
nářadí.

Předpisy upravující tažení přívěsu se
mohou lišit v závislosti na konkrétní
zemi. Doporučujeme vám dodržovat
předpisy všech zemí, které s přívěsem
navštívíte.

Pozn. Při tažení přívěsu věnujte
pozornost zvláště těmto bodům.

75



Maximální přípojná hmotnost
brzděného přívěsu a maximální
svislé zatížení tažného zařízení

Nikdy nepřekračujte maximální
přípojnou hmotnost přívěsu vybaveného
brzdami a maximální svislé zatížení
tažného zařízení přívěsem, uvedené v
technických specifikacích. (Viz
"Hmotnost vozidla".

Pokud chcete táhnout přívěs v
nadmořské výšce větší než 1000 m nad
mořem, snižte maximální celkovou
užitkovou hmotnost vozu a přívěsu o
10% na každých 1000 výškových
metrů, protože výkon vašeho motoru
bude omezen kvůli nižšímu
atmosférickému tlaku.

Montážní specifikace tažného
zařízení

V následující tabulce jsou uvedeny
polohy montážních bodů (A) pro tažné
zařízení.

Single

Cab

Club

Cab

Double

Cab

1 30 mm 30 mm 30 mm

2 55 mm 55 mm 55 mm

3 60 mm 60 mm 60 mm

4 810 mm 925 mm 925 mm

5 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm

6 47,5 mm 47,5 mm 47,5 mm

7 88 mm 88 mm 88 mm

8 184 mm

148 mm

(1)
184 mm

(2)

148 mm

(1)
184 mm

(2)

9 494 mm

494 —

544 mm

546 mm

(3)

494 —

534 mm

505 —

536 mm

(4)

10 895 mm 1 010 mm 1 010 mm

11 1 367 mm 1 482 mm 1 482 mm

12 502,5 mm 502,5 mm 502,5 mm

13 541 mm 541 mm 541 mm

(1) Vozidla bez zesíleného zavěšení

(2) Vozidla se zesíleným zavěšením

(3) Vozidla vybavená 17palcovými pneumatikami

(4) Vozidla s pohonem dvou kol vybavená
pneumatikami 245/70R16, vozidla v pohonem
čtyř kol vybavená 17palcovými pneumatikami

144 AHA114459

145 AHA114462
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Položka 9: při pohotovostní hmotnosti
vozidla.

Pozn. Hodnoty do položky 9 platí pro
nenaložená vozidla. Hodnoty mohou
také záviset na rozměrech pneumatik,
volitelné výbavě a stavu zavěšení kol.

Rady pro obsluhu

Před tažením těžkého přívěsu si

nechte své vozidlo zkontrolovat v

servisu, zvláště pak seřízení motoru,

stav brzd, řízení a pneumatik. Seřiďte si

tlak v pneumatikách na hodnoty

předepsané pro tažení přívěsu (viz "tlak

v pneumatikách"). Zkontrolujte

pneumatiky, elektrické vedení a brzdy

(pokud existují) přívěsu.

Udržujte při tažení přívěsu velký

odstup od vozu jedoucího před vámi.

Pokud se přívěs při jízdě začne bočně

kývat ze strany na stranu nebo se

zhorší jeho ovladatelnost, jemně

zpomalte nebo aktivujte nezávislé brzdy

přívěsu (pokud existují), NIKOLI brzdy

vozidla. Zastavte vozidlo s přívěsem na

bezpečném místě. Jedou z možných

příčin bočního kývání přívěsu je jeho

špatné vyvážení a dokud to

nenapravíte, objeví se znovu. Upravte

rozmístění nákladu v přívěsu a znovu

vyhodnoťte problém.

Ujistěte se, že rychlost jízdy

nepřekračuje maximální hodnotu

100 km/h pro tažení přívěsu.

Doporučuje se rovněž dodržovat

Pravidla silničního provozu v případě, že

omezují rychlost jízdy s přípojným

vozidlem na max. 100 km/h.

Abyste zabránili prokluzování spojky

(pouze vozy s manuální převodovkou),

nevytáčejte motor více než je nutné pro

rozjezd vozu.

Abyste zabránili škubání vozidla z

nájezdové brzdy, sešlapujte brzdový

pedál zpočátku jemně a teprve později

na něj přitlačte.

Abyste lépe využili brzdění motorem,

před klesáním přeřaďte na nižší

převodový stupeň.

Při tažení přívěsu jsou karoserie,

brzdy, spojka a podvozek vozu více

namáhány.

Čím vyšší je hmotnost. valivý odpor a

aerodynamický odpor přívěsu, tím větší

bude spotřeba paliva.

Další bezpečnostní zásady pro
vozidla vybavená automatickou
převodovkou

Ve sportovním režimu se v kopci a při
nízkých rychlostech doporučuje nižší
převodový stupeň a udržovat otáčky
motoru pod červeným sektorem.

PRVKY INTERIÉRU

SLUNEČNÍ CLONY

A — Ochrana před čelním oslněním

B — Ochrana před bočním oslněním

146 AHA105958
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Držák karet

Do držáku (A) na zadní straně sluneční
clony lze zasunout karty.

TOALETNÍ ZRCÁTKO

(je-li poskytováno)

Toaletní zrcátko je upevněno k zadní
straně sluneční clony spolujezdce.

POPELNÍK

(je-li součástí výbavy)

83)

33) 34) 35) 36)

Pokud chcete použít pohyblivý
popelník, otevřete jeho víčko.

Montážní polohy pohyblivého
popelníku

Pohyblivý popelník lze upevnit do
vyznačených poloh.

147 AHA106548

148 AHA106551

149 AHA106564

150 AA0021001
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ZAPALOVAČ CIGARET

(je-li poskytováno)

Zapalovač cigaret lze používat, když je
spínač zapalování nebo provozní režim
ve stavu ON nebo ACC.

A — Zatlačte ho zcela dovnitř.

Až bude připraven, zapalovač cigaret se
s kliknutím automaticky vrátí do své
původní polohy. Vytáhněte ho ven a
použijte. Po použití vložte zapalovač
cigaret do jeho původní polohy v
zásuvce.

Pozn. Nenechávejte zapalovač cigaret
vytažený ze zásuvky, protože zásuvka
by se moha může ucpat nečistotami a
zkratovat.

84)

Nedovolte dětem používat nebo hrát si
ze zapalovačem cigaret, protože by se
mohly o něj popálit.

Nepoužívejte žádné elektrické zařízení,
které není schváleno FCA. Mohli byste s
ním zásuvku poškodit. Pokud došlo k
poškození zásuvky, zapalovač z ní
může samovolně vyskočit nebo naopak
vůbec nevyskakovat.

Pokud zapalovač cigaret nevyskočí do
30 sekund od svého zatlačení dovnitř, je
pravděpodobně vadný. Vytáhněte ho a
nechte opravit u prodejce Fiatu.

Pokud je zásuvka zapalovače cigaret
používaná pro napájení elektrického
zařízení, ujistěte se, že toto zařízení
pracuje při napětí 12 V a má elektrický
příkon maximálně 120 W. Dlouhé
používání elektrického zařízení při
vypnutém motoru může navíc vyčerpat
akumulátor vozu.

NAPÁJECÍ ZÁSUVKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

(je-li poskytováno)

Napájecí elektrickou zásuvku pro
příslušenství lze používat, když je spínač
zapalování nebo provozní režim ve
stavu ON nebo ACC. Pokud chcete
používat elektrické zařízení napájené ze
zásuvky, otevřete víko zásuvky a vložte
jeho zástrčku do zásuvky.151 AH3100258

152 AHA104805

153 AHA101644
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DIGITÁLNÍ HODINY

(je-li poskytováno)

Digitální hodiny ukazují čas, když je
spínač zapalování nebo provozní režim
ve stavu ON nebo ACC.

Nastavení času

Čas na hodinách lze nastavit pomocí
níže popsaných spínačů.

1. Pro nastavení hodin

2. Pro nastavení minut

3. Pro vynulování minut

Pokud byly kvůli opravně nebo z jiného
důvodů odpojeny kabely akumulátoru
vozidla, po novém připojení
akumulátoru je nutné znovu zastavit čas
na digitálních hodinách.

ÚLOŽNÉ PROSTORY

34)

85)

1. Odkládací schránka 2. Držák na
sluneční brýle 3. Schránky v podlahové
konzole 4. Odkládací přihrádka ve
středové konzole

Odkládací schránka

Odkládací schránku v palubní desce lze
zamykat a odemykat klíčem.

A — Zamknutí

B — Odemknutí

C — Stisknutím tlačítka schránku
otevřete

Pozn. Když žárovka svítí se spínačem
v poloze , nebo “AUTO”
(vozidla s automatickým ovládáním
světel), rozsvítí se vnitřní svítidlo - viz
“Spínač kombinovaných světlometů a
potkávacích světel”.

Odkládací přihrádka ve středové
konzole

Odkládací přihrádka středové konzoly je
v horní části středové podlahové
konzoly.

Typ 1

154 AHA105961

155 AHA105974

156 AHA106160
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Typ 2

Pozn. Odkládací přihrádka středové
konzoly je vyjímatelná, takže je možné ji
používat také jako úložný prostor.

Pozn. Pokud používáte v obchodě
zakoupený USB kabel připojený ke
konektoru USB, můžete přebytečnou
délku kabelu vložit do tohoto úložného
prostoru a nasadit odkládací přihrádku,
takže můžete použít pouze nezbytnou
délku kabelu vytaženou z úložného
prostoru.

Pozn. Nepoužívejte odkládací
přihrádku ve středové konzole jako
popelník. Můžete tím způsobit požár a
nebo poškodit přihrádku

Schránky v podlahové konzole

Uvnitř podlahové konzoly jsou horní a
dolní schránka. Podlahovou konzolu lze
také používat jako loketní opěrku.

A — Horní schránka

B — Dolní schránka

Horní schránka

Když chcete otevřít horní schránku,
zvedněte víko.

Dolní schránka

Když chcete otevřít dolní schránku,
zvedněte horní schránku.

157 AHA105365

158 AHA101686

159 AHZ100567 160 AHA101699

161 AHA101703
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Pozn. Při otevírání nebo zavírání víka
dávejte pozor, abyste si nezachytili
prsty.

Pozn. Horní schránku lze vyjmout a
používat jako příruční schránku.

Držák na sluneční brýle (je-li
poskytováno)

Stisknutím víka držák otevřete.

86)

Pozn. Držák nemusí být vhodný pro
všechny rozměry a typy slunečních
brýlí, proto vám doporučujeme
vyzkoušet ho předem.

DRŽÁK KELÍMKŮ

(je-li poskytováno)

87) 88)

Pro přední sedadla

Držák kelímků je umístěn mezi předními
sedadly.

Pro zadní sedadla

Pokud chcete používat držák kelímků,
spusťte loketní opěrku dolů.

DRŽÁK LÁHVÍ

(je-li poskytováno)

87) 88)

Držáky láhví jsou umístěny na obou
předních i zadních dveřích.

Pozn. Do držáků láhví neukládejte
kelímky ani plechovky.

162 AHA101716

163 AA0009447

164 AHA101729

165 AHA106098

166 AHA101745
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Pozn. Láhve s pitím pevně uzavřete,
než je uložíte do držáků.

Pozn. Některé láhve mohou být příliš
velké nebo mít nevhodný tvar pro
uložení do držáků.

PRAKTICKÝ HÁČEK

(je-li poskytováno)

Na háček je možné zavěsit lehké části
zavazadel.

Pozn. Nezavěšujte na háček těžké věci
(těžší než 4 kg). Mohli byste tím háček
poškodit.

PŘIDRŽOVACÍ MADLO

(je-li poskytováno)

Tato madla slouží pouze pro
přidržování, když sedíte na sedadle.

Nepoužívejte tato madla pro
nastupování nebo vystupování z vozu.
Přidržovací madla by se mohla utrhnout
a způsobit vám pád.

HÁČEK NA KABÁT

(je-li poskytováno)

Na zadním úchytném madlu je háček
na zavěšení kabátu.

89)

POZOR

83) Nedávejte do popelníků žádné papíry

ani jiné hořlavé předměty. Pokud to

uděláte, cigarety nebo jiný kuřácký materiál

je může zapálit, a způsobit tak poškození

vozu.

84) Nedotýkejte se žhavicího článku v

zapalovači cigaret. Držte zapalovač pouze

za rukojeť, abyste předešli popálení.

85) Víka úložných prostor nechte během

jízdy zavřená. Uvolněné víko nebo obsah

úložných prosto by jinak mohly způsobit

zranění.

86) Držák na sluneční brýle by neměl

sloužit k uložení ničeho těžšího, než jsou

sluneční brýle. Těžší předměty by z něj

mohly vypadnout.

87) Nepijte během řízení žádné nápoje.

Odpoutává to pozornost od řízení a může

to způsobit nehodu.

88) Vibrace a natřásání během jízdy by

mohly způsobit vylití nápoje. Horký vylitý

nápoj vás může popálit.

89) Na háček na kabáty nezavěšujte
ramínka na šaty ani žádné těžké či ostré

předměty. Pokud by došlo k aktivaci

hlavového airbagu, všechny tyto předměty

by mohly být airbagem vrženy velkou silou

do kabiny a zabránit správnému nafouknutí

airbagu. Zavěšujte oblečení pouze přímo

na háček (nepoužívejte ramínko).

Zkontrolujte, zda v kapsách pověšeného

oblečení nejsou žádné těžké nebo ostré

předměty.

167 AHA101758

168 AHA106102

169 AHA106115
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UPOZORNĚNÍ

33) Pokud elektrickou zásuvku pro napájení

příslušenství právě nepoužíváte, zavřete její

víko, protože zásuvka by se mohla ucpat

nečistotami a zkratovat.

34) Nikdy nenechávejte zapalovače,
plechovky se sycenými nápoji a dioptrické

brýle v kabině při parkování na horkém

slunci. Kabina vozu se silně zahřeje, takže

zapalovače nebo jiné hořlavé předměty

mohou způsobit požár a plechovky s nápoji

se mohou pod tlakem oxidu uhličitého

roztrhnout. Dioptrické brýle s plastovými

čočkami či obroučkami se mohou

zdeformovat nebo prasknout.

35) Zápalky a cigarety před vložením do

popelníku uhaste.

36) Popelník vždy uzavírejte. Pokud ho

ponecháte otevřený, mohlo by dojít ke

vznícení starších cigaretových nedopalků.

37) Do napájecí zásuvky připojujte pouze

elektrické zařízení, které pracuje při napětí

12 V a má elektrický příkon maximálně

120 W. Pokud používáte najednou více

elektrických zásuvek, ujistěte se, že

všechna napájená elektrická zařízení

vyžadují napětí 12 V a jejich celkový

elektrický příkon nepřekračuje 120 W.

38) Dlouhé používání elektrického zařízení

při vypnutém motoru může vyčerpat

akumulátor vozu.

VÝBĚR PALIVA

Doporučené palivo: Cetanové číslo
(EN590) 51 nebo vyšší

39) 40) 41) 42)

Kvůli oddělování parafínů se tekutost
motorové nafty s poklesem teploty
výrazně snižuje. Proto se používají dva
druhy paliva: "letní" a "zimní". To je
nutné mít na paměti v zimním provozu.
Vyberte jeden z těchto dvou druhů
paliva podle venkovní teploty.

Nad -5 °C: "Letní" motorová nafta

Pod -5 °C: "Zimní" motorová nafta

Při cestování do zahraničí si zjistěte
předem, jaké druhy paliva jsou tam
nabízeny v místních čerpacích
stanicích.

Nekvalitní motorová nafta může
způsobit zanášení vstřikovačů
usazeninami, což bude mít za následek
černý kouř z výfuku a nepravidelný
chod volnoběhu.

Pokud se u vás objeví tyto problémy,
doporučujeme vám přidat do motorové
nafty při tankování čisticí příměs. Tato
příměs rozloží a odstraní usazeniny, a
tím obnoví váš motor do normálního
stavu.

Jako příměs používejte FCA GENUINE
DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER.
Použití nevhodné příměsi může
způsobit poruchu motoru. Pro
podrobnosti se prosím obraťte na
vašeho prodejce Fiat.

UPOZORNĚNÍ

39) Vozidla s naftovým motorem splňující

emisní normy Euro 4 a Euro 5 mohou

používat pouze motorovou naftu, která

splňuje standard EN 590. Používání

jakéhokoli jiného typu motorové nafty by

negativně ovlivnilo výkon a životnost

motoru.

40) Váš vůz je určen pouze pro motorovou

naftu, která splňuje standard EN 590.

Používání jakéhokoli jiného typu motorové

nafty (bionafta, metylester, atd.) by

negativně ovlivnilo výkon a životnost

motoru.

41) V případě naftových motorů použijte

pouze naftu pro motorová vozidla podle

evropské normy EN 590. Použití jiných

produktů nebo směsí může nenávratně

poškodit motor a v důsledku vzniklých škod

i zrušit platnost záruky. Pokud omylem

načerpáte do nádrže jiný typ paliva,

nestartujte motor. Vyprázdněte nádrž.

Pokud jste však motor nastartovali a nechali

běžet i jen velmi krátkou dobu, je třeba

vypustit nejen nádrž, ale také celý palivový

okruh.

42) Jestliže v zimě nenatankujete vhodné

“zimní” palivo, může se rozblikat kontrolka

předehřevu nafty a otáčky motoru zůstanou

na volnoběhu, protože zamrzlo palivo. V

takovém případě nechejte motor běžet na

volnoběh asi 10 minut, pak vypněte

zapalování nebo je přepněte na OFF a hned

zase na ON a zkontrolujte, zda kontrolka

předehřevu zhasla. Viz “Kontrolka

předehřevu nafty”.

84
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PLNĚNÍ PALIVOVÉ
NÁDRŽE

90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

Objem palivové nádrže: 75 litrů.

1. Než začnete plnit nádrž palivem,
zastavte motor.

2. Plnicí otvor palivové nádrže je
umístěn v levé zadní části vozu.

Typ 1,2

1. Otevřete dvířka palivové nádrže
pomocí uvolňovací páčky umístěné pod
přístrojovou deskou. 2. Otevřete plnicí otvor palivové nádrže

pomalým otočením uzávěru palivové
nádrže proti směru hodinových ručiček.

A — Sejmout

B — Zavřít

Během plnění nádrže palivem zavěste
uzávěr palivové nádrže na háček (A)
umístěný na vnitřní straně dvířek
palivové nádrže.

170 AHA105802

171 AHA105815

172 AHA105189

173 AHA102032

174 AHZ101069
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Typ 3

1. Otevřete kryt (1). Vložte klíč do
uzávěru (2) a odemkněte ho.

2. Otočte uzávěr a sejměte ho.

101)

3. Vložte tankovací pistoli co nejhlouběji
do plnicího otvoru palivové nádrže.

4. Jakmile se tankovací pistole
automaticky zastaví, nezkoušejte už
přidávat žádné další palivo.

5. Pro zavření palivové nádrže, pomalu
otočte uzávěrem palivové nádrže po
směru hodinových ručiček, dokud
neuslyšíte klapnutí, a poté jemným
tlakem zavřete dvířka palivové nádrže.

POZOR

90) Při manipulaci s palivem dodržujte

bezpečnostní předpisy vyvěšené na

garážích a čerpacích stanicích.

91) Palivo je vysoce hořlavé a výbušné. Při

neopatrné manipulaci s ním můžete skončit

s popáleninami nebo jiným vážným

zraněním. Při doplňování paliva vždy

vypínejte motor vozu a vyhněte se

otevřenému ohni, jiskrám a kuřáckým

potřebám. S palivem manipulujte vždy jen v

dobře větraných venkovních prostorách.

92) Před sejmutím uzávěru palivové nádrže

se nezapomeňte zbavit elektrostatického

náboje dotykem na kovovou část vozidla

nebo čerpacího stojanu. Jakýkoli

elektrostatický náboj na vašem těle by mohl

způsobit přeskok jiskry, který by mohla

zapálit palivové výpary.

93) Celý proces doplňování paliva (otevření
dvířek palivové nádrže, sejmutí uzávěru

palivové nádrže, atd.) provádějte pouze vy

sami. Nedovolte žádné jiné osobě přiblížit

se k plnicímu otvoru palivové nádrže.

Pokud byste dovolili někomu pomáhat

vám, a dotyčná osoba by měla na sobě

elektrostatický náboj, mohlo by dojít ke

vznícení palivových výparů.

94) Neodcházejte od plnicího otvoru

palivové nádrže, dokud není doplňování

paliva dokončeno. Pokud byste odešli a

dělali mezitím něco jiného (například sedli si

do sedadla), mohli byste tím získat nový

elektrostatický náboj.

95) Dávejte pozor, abyste se nenadýchali
palivových výparů. Palivo obsahuje

jedovaté látky.

96) Při doplňování paliva mějte dveře i okna

vozu zavřené. Pokud by zůstaly otevřené,

palivové výpary by se mohly dostat dovnitř.

97) Pokud je nutné vyměnit uzávěr palivové

nádrže, použijte pouze originální značkovou

součástku Fiatu.

98) Protože palivová soustava vozu může

být pod tlakem, snímejte uzávěr palivové

nádrže pomalu. Tím se uvolní jakýkoli

přetlak nebo podtlak, který mohl vzniknout

v palivové nádrži. Pokud při snímání

uzávěru palivové nádrže uslyšíte syčení,

počkejte se sejmutím uzávěru, dokud

syčení neustane. Jinak by mohlo dojít k

vyšplíchnutí paliva z nádrže a poranění vás

nebo jiných osob.

99) Nenasazujte na plnicí otvor žádný
objekt/zátku, které nejsou pro toto vozidlo

určeny. Použití nevyhovujících

předmětů/zátek by mohlo způsobit nárůst

tlaku uvnitř nádrže, což vede k

nebezpečným situacím.

100) Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti

čerpací stanice: nebezpečí vzniku požáru.

101) Tankovací pistoli nenaklánějte.

175 AHZ100990

176 AHA106203
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SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJOVÝM PANELEM

Tato část brožury obsahuje všechny
informace, které potřebujete vědět,
abyste dokázali porozumět,
interpretovat a správně používat
přístrojový panel.

PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . .88

INFORMAČNÍ DISPLEJ . . . . . . . . .88

INDIKAČNÍ A VÝSTRAŽNÉ

KONTROLKY . . . . . . . . . . . . . . .97
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PŘÍSTROJE

1. Otáčkoměr - otáčkoměr zobrazuje

otáčky motor za minutu (ot/min).

Otáčkoměr vám může pomoci v získání

návyků pro úspornější jízdu a také vás

varuje před vytočením motoru do

nadměrných otáček (červená zóna).
2. Informační displej 3. Rychloměr
(km/h nebo mph + km/h) 4. Spínač
informačního displeje

43)

UPOZORNĚNÍ

43) Při jízdě sledujte otáčkoměr, aby

nedocházelo k tomu, že otáčky motoru

vzrostou do červené zóny označující

nadměrné otáčky.

INFORMAČNÍ
DISPLEJ

Než začnete obsluhovat displej, vždy
nejprve zastavte vozidlo na bezpečném
místě. Informační displej zobrazuje tyto
informace: počítadlo celkových ujetých
kilometrů, denní počítadlo ujetých
kilometrů, průměrnou spotřebu paliva,
atd.

1. Zobrazení teploty chladicí kapaliny

motoru 2. Zobrazení polohy volicí
páky* 3. Zobrazení omezovače
rychlosti* 4. Indikátor řazení převodů*
5. Zbývající množství paliva
6. Varování před námrazou na vozovce
7. Informační displej 8. Připomínka
údržby* — pokud je vozidlo tímto
systémem vybaveno

177 AHA103361

178 AA0110510

179 AHA106463
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Pozn. Když je spínač zapalování nebo
provozní režim ve stavu OFF, omezovač
rychlosti, indikátor řazení převodů,
poloha volicí páky, zbývající množství
paliva, teplota chladicí kapaliny motoru
a varování před námrazou na vozovce
se nezobrazují.

89



INFORMAČNÍ DISPLEJ

Pokaždé, když stisknete spínač informačního displeje (A), zobrazení na displeji se přepne v následujícím pořadí.

1. Počitadlo kilometrů 2. Denní počítadlo ujetých kilometrů A 3. Denní počítadlo ujetých kilometrů B 4. Ovládání osvětlení
přístrojů 5. Zobrazení dojezdové vzdálenosti 6. Zobrazení průměrné spotřeby paliva 7. Displej Start&Stop* 8. Zobrazení
venkovní teploty* 9. Připomínka údržby (vzdálenost) 10. Připomínka údržby (měsíc)

* — pokud je vozidlo tímto systémem vybaveno

Pozn. Když je spínač zapalování nebo provozní režim ve stavu OFF, dojezdová vzdálenost, průměrná spotřeba paliva a
venkovní teplota se nezobrazují.

Pozn. Za jízdy se připomínka údržby nezobrazuje ani při stisknutí spínače informačního displeje.

180 AH1100371
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Počitadlo kilometrů

Počítadlo celkových ujetých kilometrů
zobrazuje celkovou ujetou vzdálenost
vozidla

Denní počítadlo ujetých kilometrů

Denní počítadlo ujetých kilometrů
zobrazuje vzdálenost ujetou mezi
dvěma body.

Příklad použití denního počítadla
ujetých kilometrů A a B.

Je možné současně měřit dvě ujeté
vzdálenosti: z domova pomocí
počítadla A a z určitého bodu na cestě
pomocí počítadla B.

Jak resetovat denní počítadlo
ujetých kilometrů

Přidržte spínač informačního displeje
stisknutý po dobu minimálně 2 sekund
a počítadlo se vrátí na 0. Resetuje se
pouze aktuálně zobrazené počítadlo.

Příklad

Pokud je zobrazeno denní počítadlo
ujetých kilometrů A, resetuje se pouze
počítadlo A.

Pozn. Pokud dojde k odpojení kabelů
akumulátoru, paměti denních počítadel
ujetých kilometrů A i B se vymažou,
takže obě počítadla budou zobrazovat
"0".

Ovládání osvětlení přístrojů

Pokaždé, když stisknete a podržíte
spínač informačního displeje (2) na
nejméně 2 sekundy, zazní zvuk a změní
se jas osvětlení přístrojů.

Pozn. Můžete nastavit 8 různých úrovní
pro případy, kdy obrysová světla svítí a
kdy ne. Každým snížením jasu o dvě
úrovně zhasne jeden segment
zobrazující úroveň jasu.

Pozn. Pokud je vozidlo vybaveno
automatickým ovládáním světel, tak
pokud je ovládací spínač světel v jiné
poloze než "OFF", osvětlení přístrojů se
automaticky přepne na nastavenou
úroveň v závislosti na úrovni světla
kolem vozidla.

Pozn. Když je spínač zapalování vypnut
nebo provozní režim nastaven na OFF,
úroveň jasu osvětlení přístrojů se uloží.

Zobrazení dojezdové vzdálenosti

Zobrazuje přibližnou dojezdovou
vzdálenost (kolik kilometrů nebo mil
můžete ještě ujet). Pokud dojezdová
vzdálenost klesne pod 50 km (30 mil),
zobrazí se pouze “---”.

Pozn. Dojezdová vzdálenost se počítá
podle dat o spotřebě paliva. Ty se
mohou měnit v závislosti na jízdních
podmínkách a jízdních návycích.
Považujte zobrazenou dojezdovou
vzdálenost pouze za orientační údaj.

Pozn. Když dotankujete palivo v nádrži,
dojezdová vzdálenost se aktualizuje.
Pokud však přidáte pouze malé
množství paliva, správná hodnota se
nezobrazí. Dotankujte proto plnou
nádrž, kdykoli to bude možné.

Pozn. V některých případech se
zobrazená dojezdová vzdálenost může
změnit, pokud zaparkujete na extrémně
prudkém svahu. Je to způsobeno
přeléváním paliva v nádrži a není to
příznak žádné poruchy.

Pozn. V nastavení zobrazení lze změnit
preferované jednotky (kilometry nebo
míle). Viz "Změna nastavení funkcí".

181 AHA101282
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Zobrazení průměrné spotřeby
paliva

Zobrazuje průměrnou spotřebu paliva
od posledního resetování do
současnosti. Resetovací režim
zobrazení průměrné spotřeby paliva lze
přepínat mezi automatickým a ručním.

Informace o tom, jak změnit nastavení
zobrazení průměrné spotřeby paliva
najdete ve "Změna nastavení funkcí".

Pozn. Zobrazení průměrné spotřeby
paliva lze resetovat zvlášť pro režim
automatického resetování a pro režim
manuálního resetování.

Pozn. Pokud nelze změřit průměrnou
spotřebu paliva, zobrazí se pouze “---”.

Pozn. Počáteční (výchozí) nastavení je
režim automatického resetování.

Pozn. Průměrná spotřeba paliva bude
záviset na jízdních podmínkách (stavu
vozovky, jakým stylem jezdíte, atd.).
Zobrazená průměrná spotřeba paliva se
může lišit od skutečné spotřeby paliva.
Považujte zobrazenou průměrnou
spotřebu paliva pouze za orientační
údaj.

Pozn. Pokud dojde k odpojení kabelů
akumulátoru, paměť manuálního
resetovacího režimu nebo
automatického resetovacího režimu u
zobrazení průměrné spotřeby paliva se
vymaže.

Pozn. V nastavení zobrazení lze změnit
preferované jednotky (km/l. l/100 km,
mpg). Viz "Změna nastavení funkcí".

Displej Start&Stop

Zobrazuje celkový čas zastavení motoru
systémem Start&Stop. Viz systém
Start&Stop.

Pozn. Když je spínač zapalování nebo
provozní režim opět ve stavu ON,
celkový čas se resetuje.

Zobrazení venkovní teploty (pokud
je ve výbavě)

Zobrazuje teplotu vně vozidla.

Pozn. V nastavení zobrazení lze změnit
preferované jednotky (°C nebo °F). Viz
"Změna nastavení funkcí".

Pozn. V závislosti na faktorech, jako
jsou jízdní podmínky, se zobrazená
teplota může lišit od skutečné venkovní
teploty.

Varování před námrazou na
vozovce

Pokud venkovní teplota klesne pod
přibližně 3°C (37°F), zazní alarm a
rozbliká se výstražný symbol venkovní
teploty (A) asi na 10 sekund.

102)

Zobrazení teploty chladicí kapaliny
motoru

Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny
motoru. Pokud teplota chladicí kapaliny
nadměrně vzroste, rozbliká se symbol

.

Během jízdy věnujte zobrazení teploty
chladicí kapaliny pozornost.

103)

182 AHA101295
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Zobrazení zbývajícího množství
paliva

Zobrazuje množství paliva zbývajícího v
palivové nádrži, když je spínač
zapalování nebo provozní režim ve
stavu ON.

1 — Plná nádrž

0 — Prázdná nádrž

Pozn. Po dotankování paliva může trvat
několik sekund, než se zobrazení
množství paliva v nádrži stabilizuje.

Pozn. Pokud je palivo dotankováno,
když je spínač zapalování nebo
provozní režimem ve stavu ON,
palivoměr může ukazovat hladinu paliva
nepřesně.

Pozn. Značka dvířek palivové nádrže
(A) ukazuje, že dvířka jsou umístěna na
levé straně vozidla.

Zobrazení výstrahy zbývajícího
množství paliva

Pokud množství zbývající paliva v nádrži
klesne na přibližně 10 litrů (svítí už
pouze jeden segment), když je spínač
zapalování v poloze "ON" nebo
provozní režim změněn na ON, tento
poslední segment palivoměru se
rozbliká. Pokud množství paliva
zbývajícího v nádrži klesne i pod tuto
hranici, poslední segment palivoměru
zhasne a rozbliká se symbol .

44)

Pozn. Na svahu nebo v zatáčkách toto
zobrazení nemusí být přesné kvůli
přelévání paliva v nádrži.

Připomínka údržby

Zobrazuje přibližnou dobu zbývající do
příští pravidelné údržby doporučené
Fiatem. Pokud čas údržby už nastal,
zobrazuje se “---”.

Symbol montážního klíče označuje
pravidelnou údržbu.

Pozn. V závislosti na technických
specifikacích vozidla se zobrazená
doba zbývající do příští pravidelné
údržby může lišit od doporučení FCA
Italy SpA. Nastavení zobrazení
pravidelné údržby lze měnit. Můžete si
ho nechat změnit u prodejce Fiat. Pro
podrobnější informace se obraťte na
prodejce Fiat.

1. Zobrazuje dobu zbývající do příští
pravidelné údržby.

183 AHA101309
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Pozn. Vzdálenost je zobrazena v
jednotkách 100 km (100 mílí). Doba je
zobrazena v jednotkách měsíců.

2. Informace o tom, že čas pravidelné
údržby nastal. Obraťte se prosím na
vašeho prodejce Fiat.

3. Poté, co je vaše vozidlo
zkontrolováno u prodejce Fiat, začne
zobrazovat dobu do příští pravidelné
údržby.

Resetování

Zobrazení “---” lze resetovat, když je
spínač zapalování nebo provozní režim
ve stavu OFF.

1. Když několikrát lehce stisknete
spínač informačního displeje, informační
displej se přepne do zobrazení
připomínky údržby.

2. Stiskněte a nejméně 2 sekundy
podržte stisknutý spínač informačního
displeje, aby se symbol montážního
klíče rozblikal. (Pokud to do 10 sekund
od začátku blikání neuděláte, displej se
vrátí do svého původního zobrazení.)

3. Lehce stiskněte spínač informačního
displeje, zatímco ikonka bliká, zobrazení
na displeji se přepne z “---” na “cLEAr”.
Poté se začne zobrazovat doba do
příští pravidelné údržby.

45)

Zobrazení “---” nelze resetovat, když je
spínač zapalování nebo provozní režim
ve stavu ON.

Pokud je po ujetí určité vzdálenosti a
uplynutí určité doby stále zobrazeno
“---”, displej se resetuje a začne se
zobrazovat doba do příští pravidelné
údržby.

Pokud resetujete displej omylem,
obraťte se na prodejce Fiat.

Změna nastavení funkcí

Když je spínač zapalování nebo
provozní režim ve stavu ON, nastavení
resetovacího režimu průměrné spotřeby
paliva, jednotek spotřeby paliva a
jednotek teploty lze podle přání změnit.

104)

105)

Změna resetovacího režimu
průměrné spotřeby paliva

Resetovací režim zobrazení průměrné
spotřeby paliva lze přepínat mezi
automatickým a ručním.

1. Když několikrát lehce stisknete
spínač informačního displeje, informační
displej se přepne do zobrazení
dojezdové vzdálenosti. Viz "Informační
displej".

2. Pokaždé, když stisknete spínač
informačního displeje na nejméně
2 sekundy v zobrazení dojezdové
vzdálenosti, můžete přepnout
resetovací režim průměrné spotřeby
paliva (A: Automatický resetovací režim,
B: Manuální resetovací režim).

186 AHA101338
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Manuální resetovací režim
Když je zobrazena průměrná

spotřeba paliva, tak pokud přidržíte

spínač informačního displeje stisknutý,

aktuálně zobrazená hodnota se

resetuje.

Po provedení následující operace se

nastavení režimu automaticky přepne z

manuálního na automatický. Kromě

vozidel s bezklíčovým ovládáním:

Přepněte spínač zapalování z polohy

"ACC" nebo "LOCK" do polohy "ON".

Vozidla s bezklíčovým ovládáním:

Změňte provozní režim z ACC nebo

OFF na ON.

Přepnutí do automatického režimu
proběhne automaticky. Když je
provedeno přepnutí do manuálního
režimu, zobrazí se však data od
posledního resetu.

Automatický resetovací režim
Když je zobrazena průměrná

spotřeba paliva, tak pokud přidržíte

spínač informačního displeje stisknutý,

aktuálně zobrazená hodnota se

resetuje.

Když je spínač motoru nebo provozní

režim v následujícím stavu, zobrazení

průměrné spotřeby paliva se

automaticky resetuje. Kromě vozidel s

bezklíčovým ovládáním: Spínač

zapalování je v poloze "ACC" nebo

"LOCK" po dobu nejméně 4 hodin.

Vozidla s bezklíčovým ovládáním:

Provozní režim je ve stavu ACC nebo

OFF po dobu nejméně 4 hodin.

UPOZORNĚNÍ Zobrazení průměrné
spotřeby paliva lze resetovat zvlášť pro
režim automatického resetování a pro
režim manuálního resetování.

UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k odpojení
kabelů akumulátoru, paměť manuálního
resetovacího režimu nebo
automatického resetovacího režimu u
zobrazení průměrné spotřeby paliva se
vymaže.

Počáteční (výchozí) nastavení je režim
automatického resetování.

Změna jednotek spotřeby paliva

Jednotky zobrazené spotřeby paliva lze
změnit. Jednotky vzdálenosti a
množství se také přepnou, aby
odpovídaly zvoleným jednotkám
spotřeby paliva.

Když několikrát lehce stisknete

spínač informačního displeje, informační

displej se přepne do zobrazení

průměrné spotřeby paliva. Viz

"Informační displej".

Stiskněte a nejméně 5 sekundy

podržte stisknutý spínač informačního

displeje, dokud dvakrát nezazní bzučák.

Každým stisknutím a podržením

spínače informačního displeje můžete

přepínat jednotky spotřeby paliva v

pořadí km/l” > “l/100 km” > “mpg” >

“km/l”.

Jednotky zobrazení dojezdové
vzdálenosti a průměrné spotřeby paliva
se přepnou, ale jednotky u ručiček
(rychloměr), počítadla celkové a denní
ujeté vzdálenosti a připomínky
pravidelné údržby se nezmění.

188 AHA101354
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Pokud dojde k odpojení kabelů
akumulátoru, paměť nastavení jednotek
se vymaže a automaticky vrátí do
továrního nastavení.

Jednotky vzdálenosti se také přepnou v
následujících kombinacích, aby
odpovídaly zvoleným jednotkám
spotřeby paliva.

Spotřeba paliva
Vzdálenost

(dojezdová)

km/l km

l/100 km km

mpg míle (s)

Změna jednotek teploty

Jednotky zobrazené venkovní teploty
lze změnit.

1. Když několikrát lehce stisknete
spínač informačního displeje, informační
displej se přepne do zobrazení venkovní
teploty. Viz "Informační displej".

2. Pokaždé, když stisknete spínač
informačního displeje na nejméně
2 sekundy v zobrazení venkovní teploty,
můžete přepnout jednotky venkovní
teploty mezi °C a °F.

Hodnota teploty na panelu klimatizace
se přepne v souladu s jednotkami
venkovní teploty na informačním
displeji. Na zobrazení teploty pro
klimatizaci však nejsou vidět jednotky
“°C” nebo “°F”.

POZOR

102) Vozovka může být zledovatělá, i když

symbol nebliká, a proto řiďte opatrně.

103) Pokud se začne motor přehřívat,

rozbliká se symbol . V takovém případě

se sloupkový graf dostane do červené

zóny. Okamžitě zaparkujte vozidlo na

bezpečném místě a proveďte nezbytná

opatření. Viz "Přehřívání motoru".

104) Řidič by neměl ovládat displej, dokud

je vozidlo stále v chodu.

105) Pokud chcete obsluhovat systém,

nejprve zastavte vozidlo na bezpečném

místě.

UPOZORNĚNÍ

44) Nejezdě s extrémně nízkou hladinou

paliva v nádrži: vyjetím paliva by se mohl

poškodit palivový systém.

45) Zákazník je zodpovědný za dodržování
termínů pravidelných kontrol a údržby.

Pravidelné kontroly a údržba snižují

pravděpodobnost nehod a poruch.
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INDIKAČNÍ A VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

1. Indikační kontrolka předních mlhových světlometů* 2. Indikační kontrolky ukazatelů směru / indikační kontrolka výstražných
světel 3. Indikační kontrolka dálkových světlometů 4. Indikační kontrolka Start&Stop* 5. Indikační kontrolka uzávěrky zadního
diferenciálu* 6. Indikační kontrolka provozu 2WD/4WD* 7. Indikační kontrolka pomalého převodu* 8. Indikační kontrolka
pohotovostního stavu výstražného systému vyjetí z jízdního pruhu (LDW) (zelená)*. Kontrolka výstražného systému vyjetí z
jízdního pruhu (LDW) (žlutá)* 9. Indikační kontrolka obrysových světel* 10. Indikační kontrolka zapnutí výstražného systému
vyjetí z jízdního pruhu (LDW)* 11. Indikační kontrolka zadních mlhových světel 12. Indikační kontrolka tempomatu*
13. Výstražná kontrolka filtru pevných částic naftového motoru (DPF)* 14. Indikační kontrolka předžhavení naftového motoru
15. Výstražná kontrolka dobíjení 16. Výstražná kontrolka motoru 17. Indikační kontrolka palivového filtru 18. Výstražná
kontrolka teploty hydraulické kapaliny automatické převodovky (vozidla s automatickou převodovkou) 19. Výstražná kontrolka
tlaku oleje 20. Indikační kontrolka Start&Stop OFF* 21. Informační displej 22. Podrobnosti viz “Aktivace výstražných
kontrolek” (podle verze vozidla) 23. Podrobnosti viz “Aktivace výstražných kontrolek” (podle verze vozidla) 24. Výstražná
kontrolka s upozorněním na nedovření dveří 25. Upozorňovací / výstražná kontrolka bezpečnostních pásů 26. Výstražná
kontrolka protiblokovacího systému brzd (ABS) 27. Kontrolka electronic stability control (ESC)

190 AH1100919
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28. Kontrolka electronic stability control (ESC) OFF 29. Výstražná kontrolka přídavného zádržného systému (SRS)
30. Výstražná kontrolka brzd 31. Indikační kontrolka provozu 2WD/4WD* 32. Indikační kontrolka uzávěrky zadního
diferenciálu* 33. Indikační kontrolka provozu 2WD/4WD* 34. Indikační kontrolka pomalého převodu** — pokud je vozidlo
tímto systémem vybaveno
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Indikační kontrolky

Indikační kontrolky Co to znamená

Indikační kontrolky ukazatelů směru / indikační kontrolka výstražných světel

Tyto indikační kontrolky blikají v následujících situacích.

Když je páčka ukazatelů směru přesunuta, aby aktivovala ukazatele směru. Viz "Páčka ukazatelů směru".

Když je stisknut spínač výstražných světel, aby aktivoval výstražná světla vozu. Viz "Spínač výstražných světel".

Když se výstražná světla automaticky aktivují při prudkém zabrzdění vozu. Viz "Systém nouzového brzdění".

Indikační kontrolka dálkových světlometů

Tato indikační kontrolka se rozsvítí, když jsou rozsvícena dálková světla vozu.

Indikační kontrolka předních mlhových světlometů*

Tato kontrolka se rozsvítí, když jsou zapnuta přední mlhová světla vozu.

Indikační kontrolka zadních mlhových světel

Tato kontrolka se rozsvítí, když jsou zapnuta zadní mlhová světla vozu.

Indikační kontrolka obrysových světel*

Tato indikační kontrolka se rozsvítí, když jsou zapnuta obrysová světla vozu.
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Indikační kontrolky Co to znamená

Indikační kontrolka předehřevu paliva

Tato kontrolka signalizuje stav svíček předehřevu (vyjma vozidel s bezklíčovým systémem). Přepnutím spínače

zapalování do polohy „ON“ se kontrolka rozsvítí. Jakmile se žhavicí svíčka rozžhaví, kontrolka zhasne a motor lze

nastartovat (u vozidel s s bezklíčovým systémem). V režimu ON se kontrolka rozsvítí a svíčky se začnou žhavit

automaticky. Jakmile se žhavicí svíčka rozžhaví, kontrolka zhasne a motor naskočí.

Je-li motor studený, kontrolka předehřevu svítí déle.

Vyjma vozidel s bezklíčovým systémem: pokud motor nenaskočí asi za pět sekund od zhasnutí kontrolky

předehřevu nafty, přepněte spínač zapalování zpět do polohy “LOCK”. Pak spínač zapalování zpět do polohy

“ON”, aby se motor znovu začal předehřívat.

Pokud je motor stále horký, indikační kontrolka předžhavení naftového motoru se nerozsvítí ani po přepnutí

spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do stavu ON.

46) 47)

Indikační kontrolka palivového filtru

Tato indikační kontrolka se rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do

stavu ON a zhasne po nastartování motoru. Pokud se tato kontrolka rozsvítí během chodu motoru, znamená to,

že v palivovém filtru se nahromadila voda. Pokud se tak stane, proveďte následující opatření.

Vypusťte vozu z palivového filtru. Viz "Vypuštění vody z palivového filtru".

Jakmile kontrolka zhasne, můžete pokračovat v jízdě. Pokud kontrolka nezhasne nebo se čas od času znovu

rozsvítí, doporučujeme vám nechat si vůz zkontrolovat.

Indikační kontrolka ESC

Indikační kontrolka ESC OFF

Tato indikační kontrolka by se měla rozsvítit po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního

režimu do stavu ON a zhasnout po nastartování motoru.

Pokud po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do stavu ON indikační kontrolka

zůstává svítit nebo se vůbec nerozsvítí, doporučujeme vám nechat si vůz co nejdřív zkontrolovat.

bliká, když je v činnosti electronic stability control nebo aktivní traction control.

rozsvítí se deaktivací electronic stability control některým z následujících způsobů:

Vypnutí systému spínačem ESC OFF.

Volič jízdního režimu je přesunut do polohy "4L” (Easy select 4WD) nebo polohy “4LLc” (Super select 4WD II).

48) 49) 50)
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Výstražné kontrolky

Výstražné kontrolky Co to znamená

Výstražná kontrolka brzd

Tato kontrolka se rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do

stavu ON a zhasne po několika sekundách. Před jízdou se vždy ujistěte, že kontrolka zhasla.

Když je spínač zapalování nebo provozní režim ve stavu ON, výstražná kontrolka brzd se rozsvítí za

těchto podmínek:

Když byla zatažena parkovací brzda.

Když hladina brzdové kapaliny v nádržce klesne pod minimální úroveň.

Když funkce rozdělování brzdné síly nepracuje správně.

Když je spínač zapalování nebo provozní režim ve stavu ON, rozezní se bzučák, pokud rychlost vozidla

překročí 8 km/h se zataženou parkovací brzdou.

51) 106) 107)

Výstražná kontrolka motoru

Tato kontrolka je součástí palubního diagnostického systému, který monitoruje emise motoru, řídicí

systém motoru nebo řídicí systém automatické převodovky.

Pokud je v některém z těchto systémů detekován problém, tato kontrolka se rozsvítí nebo rozbliká.

Ačkoli je poté obvykle vůz stále pojízdný a nepotřebuje odtažení, doporučujeme vám nechat si tyto

systémy co nejdříve zkontrolovat.

Tato kontrolka se také rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu

do stavu ON a zhasne po nastartování motoru. Pokud po nastartování motoru kontrolka nezhasne,

doporučujeme vám nechat si zkontrolovat motor.

Elektronický řídicí modul motoru využívající palubní diagnostický systém má v sobě uloženou řadu dat o

poruchách (zvláště o výfukových emisích).

Tato data se vymažou, pokud dojde k odpojení kabelu akumulátoru, což znesnadní rychlé provedení

diagnostiky. Neodpojujte kabel akumulátoru, když svítí výstražná kontrolka motoru.

52) 53) 54)
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Výstražné kontrolky Co to znamená

Výstražná kontrolka dobíjení

Tato kontrolka se rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do

stavu ON a zhasne po nastartování motoru.

55)

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Tato kontrolka se rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ nebo provozního režimu do

stavu ON a zhasne po nastartování motoru. Pokud se rozsvítí když běží motor, tlak oleje je příliš nízký.

Pokud se výstražná kontrolka rozsvítí když běží motor, vypněte motor a nechte ho zkontrolovat.

Výstražná kontrolka tlaku oleje by neměla být považována za indikátor hladiny motorového oleje. Hladina

oleje musí být kontrolována pomocí tyčové měrky.

56) 57) 58)

Výstražná kontrolka s upozorněním na nedovření dveří

Tato kontrolka se rozsvítí, když jsou dveře za jízdy buď otevřené nebo nedovřené.

Pokud rychlost vozidla dosáhne přibližně 8 km/h a dveře jsou přitom otevřené nebo nedovřené, čtyřikrát

zazní výstražný bzučák.

59)

Výstražná kontrolka SRS

Na přístrojové desce je výstražná kontrolka přídavného zádržného systému (SRS), což jsou airbagy a

bezpečnostní pásy. Systém se automaticky zkontroluje pokaždé, když je spínač zapalování přepnut do

polohy „ON“ nebo provozní režim do stavu ON. Výstražná kontrolka SRS se na několik sekund rozsvítí a

poté zhasne. To je normální a znamená to, že systém funguje správně.

Pokud se objeví problém v jedné nebo více součástech systému SRS, výstražná kontrolka se rozsvítí a

zůstane svítit.

Výstražná kontrolka SRS je společně sdílena airbagy a předepínači bezpečnostních pásů.

60) 61)
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Výstražné kontrolky Co to znamená

Výstražná kontrolka ABS (je-li poskytováno)

Výstražná kontrolka ABS se rozsvítí, pokud se objeví porucha v protiblokovacím systému brzd. Za

normálních podmínek se výstražná kontrolka ABS rozsvítí po přepnutí spínače zapalování do polohy

„ON“ nebo provozního režimu do stavu ON a po několika sekundách zhasne.

POZNÁMKA: U vozidel s uzávěrku zadního diferenciálu a systémem Electronic Stability Control (ESC)

jsou funkce ESC a ABS dočasně deaktivovány, když je aktivována uzávěrka zadního diferenciálu. Když

jsou tyto funkce dočasně deaktivovány, rozsvítí se indikační kontrolka ESC, indikační kontrolka vypnutí

ESC a výstražná kontrolka ABS. To neznamená žádný problém. Jakmile se uzávěrka zadního diferenciálu

rozpojí, tyto funkce začnou opět pracovat a kontrolky zhasnou. Viz „Indikační kontrolka ESC, indikační

kontrolka vypnutí ESC OFF“.

Pokud se rozsvítí pouze výstražná kontrolka ABS:

Zpomalte ale nebrzděte prudce. Zastavte vozidlo na bezpečném místě.

Restartujte motor a zkontrolujte, zda kontrolka po několika minutách jízdy opět zhasne. Pokud zůstane

během jízdy zhasnutá, systém je pořádku.

Pokud však výstražná kontrolka během jízdy nezhasne nebo se opět rozsvítí, doporučujeme vám nechat

si vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Pokud se výstražné kontrolky ABS a brzd rozsvítí současně:

Systémy ABS a rozdělování brzdné síly nemusí pracovat, takže prudké zabrzdění by mohlo učinit vůz na

silnici nestabilní.

Zpomalte ale nebrzděte prudce.

Zastavte vozidlo na bezpečném místě a doporučujeme vám nechat si ho zkontrolovat.

62)

103



POZOR

106) V následujících situacích může

poklesnout účinnost brzd nebo se vozidlo

stane na vozovce nestabilní, pokud prudce

zabrzdíte. Z toho plyne, zpomalte, ale

nebrzděte příliš prudce. Navíc byste měli

vůz okamžitě zastavit na bezpečném místě

a doporučujeme vám nechat si ho

zkontrolovat. 1 - Výstražná kontrolka brzd

se nerozsvítí, když je zatažena parkovací

brzda, nebo nezhasne, když je parkovací

brzda uvolněna. 2 - Výstražná kontrolka

brzda a výstražná kontrolka ABS se rozsvítí

současně. Podrobnosti najdete ve

"Výstražná kontrolka ABS“. 3 - Výstražná

kontrolka brzd zůstává během jízdy svítit.

107) Pokud účinnost brzd poklesla, vozidlo

by mělo být zastaveno následujícím

způsobem. 1 - Sešlápněte pedál brzdy

silněji než obvykle. I když se brzdový pedál

dostane až do krajní polohy svého zdvihu,

držte ho stále silně sešlápnutý. 2 - Pokud

brzdy selžou, použijte brzdění motorem ke

snížení rychlosti a opatrně přitáhněte páku

parkovací brzdy. Sešlápněte brzdový pedál,

abyste rozsvítili brzdová světla svého vozu,

a upozornili tak řidiče jedoucí za vámi.

UPOZORNĚNÍ

46) Tato kontrolka bude blikat po

spuštění nebo během prodloužené

startování v případě závadné svíčky

topného systému. Pokud se podaří motor

nastartovat, můžete s vozem normálně

jezdit, ale je nezbytné co nejdříve

kontaktovat autorizovaný servis Fiat.

47) Pokud se po nastartování rozsvítí

indikační kontrolka předžhavení naftového

motoru, může se stát, že otáčky zůstanou

na úrovni volnoběhu, protože došlo k

zamrznutí paliva. V takovém případě

nechejte motor běžet na volnoběh asi

10 minut, poté vypněte zapalování, otočte

klíčem do polohy OFF a hned znovu do

polohy ON, abyste se ujistili, že indikační

kontrolka předžhavení naftového motoru

bude zhasnutá.

48) Když je spínač zapalování přepnut do
polohy ON nebo provozní režim do stavu

ON, výstražná kontrolka se nerozsvítí nebo

zůstává stále svítit. Výstražná kontrolka se

rozsvítí během jízdy.

49) Když indikační kontrolka bliká, funkce
elektronické regulace stability nebo aktivní

traction control pracuje, což znamená, že

vozovka je kluzká nebo kola vašeho vozu

začínají prokluzovat. Pokud se tak stane,

zpomalte a méně prudce šlapejte na

akcelerační pedál.

50) Pokud se systém dostane do

abnormálního stavu během jízdy, indikační

kontrolka se rozsvítí. V takových

případech dodržte následující postupy: 1 –

Pokud teplota v brzdové soustavě stále

roste kvůli neustálé aktivaci brzd na kluzkém

povrchu vozovky, indikační kontrolka

začne blikat a funkce aktivní traction

control se dočasně deaktivuje, aby se tak

ochránila brzdová soustava (traction control

motorem a normální brzdění nebudou

ovlivněny.) Zaparkujte vozidlo na

bezpečném místě. Když teplota v brzdové

soustavě klesne, indikační kontrolka zhasne

a funkce elektronické regulace stability a

aktivní traction control začnou opět

pracovat. 2 – Pokud indikační kontrolka

nezhasne ani po dodržení výše

uvedeného postupu, v systému může být

problém. Zastavte motor, znovu ho

nastartujte a zkontrolujte, zda indikační

kontrolka zhasla. Pokud indikační

kontrolka zhasla, systém není v

abnormálním stavu. 3 – Pokud se indikační

kontrolka rozsvítí i po ujetí krátké

vzdálenosti od restartování motoru,

doporučujeme vám nechat si vozidlo co

nejdříve zkontrolovat.

51) Pokud je vozidlo taženo se spínačem

zapalování v poloze „ON“ nebo provozním

režimem ve stavu ON, přičemž jsou nad

zem zdvižena pouze přední nebo pouze

zadní kola, může se uvést do činnosti

systém ESC, což může vést k nehodě. Při

tažení vozidla se zvednutými předními koly

nechte spínač zapalování v poloze LOCK či

ACC nebo provozní režim ve stavu ACC či

OFF. Při tažení vozidla se zvednutými

zadními koly nechte spínač zapalování v

poloze ACC nebo provozní režim ve stavu

ACC. Viz "Tažení vozidla".

104

S
E
Z
N
Á
M
E
N
Í
S
P
Ř
ÍS
T
R
O
J
O
V
Ý
M

P
A
N
E
L
E
M



52) Dlouhodobé ježdění s touto kontrolkou

rozsvícenou může ještě víc poškodit emisní

systém. Navíc to může zhoršit spotřebu

paliva a jízdní vlastnosti.

53) Pokud po přepnutí spínače zapalování

do polohy „ON“ nebo provozního režimu do

stavu ON kontrolka nerozsvítí,

doporučujeme vám nechat systém

zkontrolovat.

54) Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy,

zpomalte a nechte si systém co nejdříve

zkontrolovat prodejcem Fiat. Za těchto

podmínek mohou být negativně ovlivněny

odezva akceleračního a brzdového pedálu.

55) Pokud se rozsvítí za chodu motoru,

problém je v dobíjecí soustavě. Okamžitě

zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a

doporučujeme vám nechat si ho

zkontrolovat.

56) Pokud se tato kontrolka rozsvítí, když

hladina motorového oleje není nízká, nechte

si ji zkontrolovat.

57) Tato výstražná kontrolka neindikuje

množství oleje v klikové skříni. To musí být

stanoveno pomocí tyčové měrky při

vypnutém motoru.

58) Pokud budete pokračovat v jízdě s

nízkou hladinou motorového oleje nebo s

touto výstražnou kontrolkou rozsvícenou,

může dojít k zadření motoru.

59) Než se s vozidlem rozjedete,

zkontrolujte, zda výstražná kontrolka nesvítí.

60) Pokud nastane kterákoli z následujících

situaci, může být problém v airbazích

a/nebo předepínačích bezpečnostních

pásů systému SRS. Protože airbagy nebo

předepínače systému SRS nemusí

fungovat správně, nemusí se aktivovat při

srážce nebo se naopak mohou aktivovat

samovolně: 1 - I když je spínač zapalování

nebo provozní režim ve stavu ON, výstražná

kontrolka SRS se nerozsvítila nebo zůstává

stále svítit. 2 - Výstražná kontrolka SRS se

rozsvítí během jízdy.

61) Airbagy a předepínače bezpečnostních
pásů systému SRS jsou určeny ke snížení

rizika vážného zranění nebo smrti při

určitých srážkách. Pokud nastane kterákoli

z výše uvedených situací, okamžitě si

nechte své vozidlo zkontrolovat u prodejce

Fiat.

62) Kterákoli z následujících situací indikuje,

že systém ABS nefunguje a pracuje pouze

standardní brzdová soustava. (Standardní

brzdová soustava funguje normálně.)

Pokud se tak stane, dopravte své vozidlo k

prodejci Fiat.
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BEZPEČNOST

Tato kapitola je pro vás velice důležitá.
Popisuje bezpečnostní systémy, kterými
je váš vůz vybaven, a obsahuje pokyny,
jak je správně používat. Přečtěte si ji
proto velmi pečlivě.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY . . . . . . . .107

SYSTÉM SBR . . . . . . . . . . . . . .109

PŘEDEPÍNAČE A OMEZOVAČE

SÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

DĚTSKÁ SEDAČKA. . . . . . . . . . .112

SEDADLA VHODNÁ PRO DĚTSKÉ

SEDAČKY ISOFIX A OSTATNÍ . . . .115

AIRBAGY SYSTÉMU SRS. . . . . . .126

SYSTÉMY AKTIVNÍ

BEZPEČNOSTI . . . . . . . . . . . . .136

PODPŮRNÉ JÍZDNÍ SYSTÉMY . . .139
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BEZPEČNOSTNÍ
PÁSY

Pro efektivní ochranu vás a vašich
spolujezdců v případě nehodě je
nejdůležitější, abyste byli při jízdě
správně upoutáni bezpečnostními pásy.

Přední bezpečnostní pásy jsou
vybavené systémem předpínače (Single
cab a Club cab). Přední bezpečnostní
pásy a pásy zadních krajních sedadel
jsou vybavené systémem předpínače
(Double cab). Tyto bezpečnostní pásy
se používají úplně stejně jako obyčejné
bezpečnostní pásy.

Viz "Předepínače a omezovače síly
bezpečnostních pásů".

108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117)

Tříbodový bezpečností pás (s
nouzovým blokovacím
mechanismem)

Tento typ pásu nevyžaduje seřízení
délky. Jakmile je nasazen, přizpůsobuje
se pohybu osoby, ale v případě
prudkého nebo silného nárazu se
automaticky zablokuje, aby udržel tělo
osoby v sedadle.

U některých verzí vozidla (například ve
vozidlech určených do Švédka) jsou
vozidla vybavena navíječi se dvojí
blokovací funkcí bezpečnostních pásů
předních i zadních sedadel. Není
povoleno jakkoli manipulovat s
bezpečnostními pásy a jejich
upevňovacími zařízeními.

Pokud se vyskytne problém,
doporučujeme nechat systém co
nejdříve zkontrolovat u autorizovaného
servisu Fiat.

Pozn. Zda se pás správně blokuje si
můžete ověřit jeho rychlým vytažením.

Zapnutí

1. Chyťte pás za sponu a pomalu
vytáhněte.

Pozn. Pokud se pás při vytahování
zablokuje, silně za něj jednou zatáhněte
a potom ho vraťte zpět. Poté pás
pomalu znovu vytáhněte.

2. Vložte sponu do zámku, až uslyšíte
cvaknutí.

3. Mírným zatažením upravte vůli pásu.

118)

63) 64)

Odepnutí

Uchopte sponu pásu a stiskněte
tlačítko za zámku.

Pozn. Protože pás se navíjí
automaticky, držte ho stále za sponu a
brzděte ho, aby se svinul pomalu.
Pokud byste to neudělali, mohlo by dojít
k poškození vozu.

117)

191 AA0008466

192 AA0008293
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KONTROLA
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Zkontrolujte, zda pásy nemají žádné
zářezy či roztřepení a zda kovové části
nejsou popraskané či deformované. V
případě nalezení závad bezpečnostní
pás vyměňte.

Znečištěný pás by měl být vyčištěn
pomocí neutrálního detergentu v teplé
vodě. Po opláchnutí v čisté vodě nechte
pás uschnout ve stínu. Nepokoušejte
se pásy vybělit nebo nabarvit, protože
tím se změní jeho vlastnosti.

119) 120) 121)

65) 66)

POZOR

108) Bezpečnostními pásy by za jízdy měly

být upoutány všechny dospělé osoby v

tomto vozidle a také všechny děti, které

jsou dost velké na to, aby si ho mohly

správně nasadit. Pro menší děti je nutné

použít dětskou sedačku.

109) Ramenní úsek pásu veďte vždy přes

rameno a hrudník. Nikdy ho nedávejte za

vás nebo pod ruku.

110) Bezpečnostní pás je určen pro

upoutání pouze jedné osoby. Pokud

použijete jeden pás k upoutání více osob,

může to být velmi nebezpečné.

111) Bezpečnostní pás poskytuje
maximální ochranu, pokud je opěradlo

sedadla v maximálně vzpřímené poloze.

Pokud je opěradlo sedadla nakloněno,

hrozí nebezpečí, že upoutaná osoba

sklouzne pod pás, obzvláště při čelním

nárazu, takže se může poranit o pás nebo

o palubní desku či opěradlo sedadla.

112) Před zapnutím pásu odstraňte jeho

veškerá zkroucení.

113) Během jízdy nikdy nedržte dítě v ruce

nebo na klíně, ani když jste sami upoutáni

bezpečnostním pásem. Riskujete tím vážné

nebo dokonce smrtelné zranění dítěte v

případě srážky či prudkého zabrzdění.

114) Vždy nastavujte pás tak, aby vám
seděl těsně.

115) Bederní úsek pásu veďte vždy přes

boky.

116) Nikdy nemačkejte tlačítko na zámku

za jízdy.

117) Bezpečnostní pásy nabízí ochranu
každému, včetně těhotných žen. Těhotné

ženy by měly používat dostupné

bezpečnostní pásy. Sníží se tím

pravděpodobnost zranění jak pro ženu, tak

i pro její nenarozené dítě. Bederní pás by

měl vést přes stehna a co nejtěsněji kolem

boků, ale nikoli kolem pasu. Pokud máte

nějaké další dotazy nebo obavy, poraďte se

se svým lékařem.

118) Nikdy neveďte bederní úsek pásu
přes břicho. V případě nehody by se vám

mohl zaříznout do břicha, a zvýšit tak riziko

zranění.

119) Nepokoušejte se opravovat nebo
vyměňovat žádnou část bezpečnostního

pásu. Doporučujeme vám nechat tuto

důležitou práci na prodejci Fiatu.

Nesprávně provedená oprava nebo

výměna snižují účinnost bezpečnostních

pásů a mohou vyústit ve vážné zranění v

případě havárie.

120) Pamatujte, že nepřipoutaní cestující

na zadních sedadlech se v případě nehody

vystavují velmi vážnému nebezpečí a

vystavují nebezpečí cestující na předních

sedadlech.

121) Výšku pásu nastavujte, pouze když je

vůz zastaven.

UPOZORNĚNÍ

63) Bezpečnostní pásy by neměly být

žádným způsobem upravovány nebo k nim

přidávány žádné další prvky, které by

zabraňovaly seřízení či odstranění

nedotažení bezpečnostního pásu.

64) Bezpečnostní pásy nesmí být nasazeny

zkroucené.

65) Doporučujeme vám po jakékoli srážce

si nechat zkontrolovat všechny

bezpečnostní pásy včetně navíječů a

příslušné řídicí jednotky. Doporučujeme

vám bezpečnostní pásy, které prošly

srážkou, vyměnit, pokud nebyla náraz jen

slabý a pásy nevykazují žádné známky

poškození a stále pracují správně.

66) Jakmile byl předepínač pásu jednou

aktivován, nelze ho už znovu použít. Musí

být vyměněn společně s navíječem.
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SYSTÉM SBR

Upozornění na
bezpečnostní pás

Sedadla řidiče a předního
spolujezdce (je-li poskytováno)

* — Tato výstražná kontrolka platí pro
vozidla s řízením vlevo.

1. Vozidla s levostranným řízením

2. Vozidla s pravostranným řízením

Pokud je spínač zapalování přepnut do
polohy "ON" nebo provozní režim do
stavu ON a bezpečnostní pásy řidiče a
spolujezdce nejsou zapnuté, rozsvítí se
výstražná kontrolka a rozezní se
výstraha asi na 6 sekund, aby
upozornila řidiče nebo řidiče předního
spolujezdce, že se mají připoutat
bezpečnostními pásy.

Pokud se vozidlo rozjede s
bezpečnostními pásy stále
nezapnutými, výstražná kontrolka se
rozbliká a tón se rozezní přerušovaně,
dokud nebudu bezpečnostní pásy
zapnuty.

67)

Pozn. Pokud ani potom nebudou
bezpečnostní pásy zapnuty, výstražná
kontrolka a tón na to upozorní pokaždé,
když se vozidlo rozjede ze zastavení.

Pozn. U sedadla předního spolujezdce
pracuje výstražná funkce pouze v
případě, když na něm někdo sedí (Club
cab a Double cab).

Pozn. Jestliže položíte na sedadlo
předního spolujezdce zavazadlo, tak v
závislosti na jeho hmotnosti a poloze se
čidlo v sedáku sedadla nemusí ale
může aktivovat a rozsvítit výstražnou
kontrolku a rozeznít výstražný tón (Club
cab a Double cab).

Sedadla zadních spolujezdců (je-li
poskytováno)

* — Tato výstražná kontrolka platí pro
pětimístná vozidla.

Pokud je spínač zapalování přepnut do
polohy "ON" nebo provozní režim do
stavu ON a bezpečnostní pásy nejsou
zapnuté, rozsvítí se výstražná kontrolka
asi na 30 sekund, aby upozornila zadní
spolujezdce, že by si měli zapnut
bezpečnostní pásy.

Pokud se vozidlo rozjede s
bezpečnostními pásy stále
nezapnutými, výstražné kontrolky se
rozsvítí na dalších přibližně 30 sekund.
(Toto rozsvícení proběhne pouze po
prvním rozjetí vozidla s bezpečnostmi
pásy stále nezapnutými.)

Jakmile jsou bezpečnostní pásy
zapnuty, výstražná kontrolka zhasne.

193 AHA106665

194 AHA109187
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Pozn. Výstražná kontrolka se rozsvítí, i
když na zadních sedadlech nikdo
nesedí.

Pozn. Pokud vozidlo jede z
bezpečnostními pásy nezapnutými,
zazní tón přibližně na 1 sekundu a
rozsvítí se výstražná kontrolka přibližně
na 30 sekund. Ve stejný okamžik se
rozsvítí výstražná kontrolka pro sedadlo
s nezapnutým bezpečnostním pásem.

Pozn. Pokud jsou bezpečnostní pásy
zpočátku zapnuty, ale když vozidlo stojí
je bezpečnostní pás rozepnut a poté se
vozidlo rozjede s bezpečnostním
pásem stále nezapnutým, výstražná
kontrolka se znovu rozsvítí přibližně na
30 sekund.

Seřiditelné ukotvení
bezpečnostního pásu (přední
sedadla v Club Cab a Double Cab)

Výšku ukotvení bezpečnostního pásu
lze nastavit. Zatáhněte za pojistný
knoflík (1) a posuňte ukotvení do
požadované výšky. Uvolněním
pojistného knoflíku se ukotvení
uzamkne v nové poloze.

122)

Pánevní pásy

Pánevní pásy se nastavují přidržením
pásu a spony v pravém úhlu vůči sobě
a následným vytažením pásu podle
obrázku tak, aby pasažérovi seděl
těsně.

A — Utáhnout

B — Povolit

Chyťte pás za sponu a vložte sponu do
zámku, až uslyšíte cvaknutí.

UPOZORNĚNÍ

67) Neinstalujte žádné doplňky ani nálepky,
které by zakrývaly kontrolku.

POZOR

122) Při seřizování ukotvení
bezpečnostního pásu nastavte takovou

polohu, která je dostatečně vysoká, aby byl

pás v plném kontaktu s vašim ramenem,

ale nedotýkal se vašeho krku.

195 AA0105192

196 AA0005595
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PŘEDEPÍNAČE A
OMEZOVAČE SÍLY

(je-li poskytováno)

123) 124) 125) 126) 127)

68) 69) 70) 71)

Přední bezpečnostní pásy jsou
vybavené systémem předpínače a
omezovače zátěže (Single cab a Club
cab).

Přední bezpečnostní pásy a pásy
zadních krajních sedadel jsou vybavené
systémem předpínače a omezovače
zátěže (Single cab a (Double cab).

Předpínače bezpečnostních pásů

Pokud je spínač zapalování nebo
provozní režim v dále uvedeném stavu a
vozidlo postihne čelní náraz nebo boční
náraz (vozidla vybavená bočním a
hlavovými airbagy SRS) dostatečně
silný na to, aby mohl zranit řidiče nebo
předního spolujezdce, předpínače k nim
okamžitě těsně přitáhnou bezpečnostní
pásy, čímž maximalizují účinek pásů.

Kromě vozidel s bezklíčovým ovládáním
vozu: Spínač zapalování je v poloze
"ON" nebo "START".

Vozidla vybavená bezklíčovým
ovládáním: Provozní režim je ve stavu
ON.

Pozn. Předpínače bezpečnostních
pásů se aktivují pokud je náraz
dostatečně silný bez ohledu na to, jestli
má osoba pás zapnutý.

Pozn. Předpínače bezpečnostních
pásů jsou určeny pouze k jednorázové
aktivaci. Po jejich aktivaci vám
doporučujeme nechat je vyměnit u
prodejce Fiat.

Výstražná kontrolka SRS (je-li
poskytováno)

Výstražná kontrolka SRS je společně
sdílena airbagy a předepínači
bezpečnostních pásů. Viz "Výstražná
kontrolka SRS“.

Omezovače síly

V případě nárazu omezovače síly
účinně pohltí sílu působící na
bezpečnostní pásy, a tím minimalizují
účinek nárazu na pasažéra.

POZOR

123) Bezpečnostní pás je určen pro

upoutání pouze jedné osoby. Nikdy

necestujte s dítětem na klíně. Nikdy se

nepoutejte i s dítětem jedním

bezpečnostním pásem obr. 158. Mezi

cestujícím a bezpečnostním pásem se

nesmí nacházet žádný předmět.

124) Předepínače bezpečnostních pásů

mohou být použity pouze jednou. Po jejich

aktivaci je nechte vyměnit u prodejce Fiatu.

125) Je přísně zakázáno sundávat součásti

bezpečnostního pásu a předepínače, nebo

s nimi jakkoli manipulovat. Jakýkoli zásah

do těchto součástí musí být proveden

autorizovaným technikem. Vždy se obraťte

na prodejce Fiat.

126) Pro maximální bezpečnost udržujte

opěradlo vašeho sedadla ve vzpřímené

poloze, opřete se a zkontrolujte, zda

bezpečnostní pás přiléhá těsně kolem

vašeho hrudníku a pánve. Vždy používejte

bezpečnostní pásy pro přední i zadní

sedadla! Cestování bez bezpečnostních

pásů zvýší riziko vážného zranění nebo

dokonce smrti v případě nehody.

127) V případě, že byl pás vystaven

vysokému napětí, například po nehodě,

měl by být kompletně vyměněn spolu s

úchyty a držáky, jejich upevňovacími šrouby

a předepínačem. Přestože pás nejeví

viditelné známky poškození, je možné, že

ztratil svou pružnost.

UPOZORNĚNÍ

68) Aby předepínače bezpečnostních pásů

mohly pracovat co nejlépe, ujistěte se, že

sedadla a bezpečnostní pásy jsou správně

nastavené.

69) Montáž audiovybavení nebo opravy

prováděné v blízkosti předepínačů či

podlahové konzoly musí být provedeny v

souladu s pokyny FCA Italy S.p.A. Je

důležité to udělat, protože tyto práce

mohou předepínače bezpečnostních pásů

ovlivnit.

70) Pokud musíte vozidlo sešrotovat,

konzultujte prosím prodejce Fiatu. Je

důležité to udělat, protože neočekávaná

aktivace předepínačů bezpečnostních pásů

může způsobit poranění.
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71) Jakákoli práce, která může způsobit

nárazy, vibrace nebo místní zahřátí (nad

100°C) oblasti kolem předepínačů, je může

poškodit nebo aktivovat. Kontaktujte

autorizovaný servis Fiat, pokud bude nutné

s těmito díly pracovat.

DĚTSKÁ SEDAČKA

Při převážení dětí ve voze je nutné vždy
použít některý z typů dětské sedačky v
závislosti na velikosti dítěte. Zákony
většiny zemí to vyžadují.

Předpisy upravující jízdu s dítětem na
předním sedadle se liší země od země.
Doporučujeme vám seznámit se s nimi
a jednat v jejich souladu.

128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135)

Bezpečnostní zásady týkající se
používání dětské sedačky u vozů s
airbagem předního spolujezdce

Tento štítek je umístěn do vozů s
airbagem předního spolujezdce.

136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145)

Pozn. Štítky mohou mít jinou polohu v
závislosti na typu vozu.

Upevněte dětský zádržný systém na
zadní sedadlo nebo deaktivujte přední
airbag spolucestujícího spínačem
ON-OFF (Club cab a Double cab: viz
“Deaktivace airbagu”).

197 AHA105668

198 AHA100588

199 AHA100591
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Kojenci a malé děti

Při převážení kojenců a malých dětí ve
vašem voze dodržujte následující
pokyny.

Pokyny:
Pro batolata použijte sedací

skořepinu. U malých dětí, jejichž výška

umožňuje, aby se ramenní část

bezpečnostního pásu dostala do

kontaktu s obličejem nebo hrdlem, by

měla být použita dětská autosedačka.

Dětská sedačka by měla odpovídat

výšce a hmotnosti dítěte a měla by

dobře padnout do vašeho vozu. Pro

větší bezpečnost by DĚTSKÁ

SEDAČKA MĚLA BÝT UPEVNĚNA NA

ZADNÍM SEDADLE (Double Cab a Club

Cab).

Před koupí dětské sedačky ji zkuste

upevnit do vašeho vozu, abyste měli

jistotu, že tam dobře padne.

Kvůli umístění zámků bezpečnostních

pásů a tvaru sedáku sedadla může být

obtížné bezpečně upevnit dětské

sedačky od některých výrobců. Pokud

je po upevnění dětské sedačky

bezpečnostními pásy na sedák sedadla

možné sedačkou snadno pohnout na

libovolnou stranu, vyberte si dětskou

sedačku od jiného výrobce.

146) 147) 148)

Starší děti

Děti, které již vyrostly z dětské sedačky,
by měly sedávat na zadním sedadle a
být upoutané tříbodovým
bezpečnostním pásem. Bederní úsek
pásu by měl sedět těsněně a vést nízko
pod břichem pod vrcholem kyčelní
kosti. Jinak by pás mohl při nehodě
zaříznout dítěti do břicha a způsobit mu
zranění.

POZOR

128) Při montáži, demontáži a polohování

postupujte podle pokynů, které výrobce

musí dodat s dětskou autosedačkou.

129) Fiat doporučuje upevnit dětský
zádržný systém podle pokynů, které s ním

musí být dodané.

130) Jestliže je aktivovaný airbag předního

sedadla spolucestujícího, neupevňujte na

toto sedadlo dětskou kolébkovou

autosedačku montovanou proti směru jízdy.

Aktivace airbagů při dopravní nehodě může

dítěti způsobit smrtelné zranění bez ohledu

na intenzitu nárazu. Doporučuje se

převážet dítě v dětské autosedačce

upevněné na zadním sedadle, které je při

nárazu více chráněno. Jestliže je nutno

převážet dítě v dětské kolébkové

autosedačce montované proti směru jízdy

je nutno v nastavovacím menu deaktivovat

boční airbagy spolucestujícího (čelní a

boční airbagy na ochranu hrudi/pánve - u

příslušné verze vozidla). Je důležité podle

kontrolky v tlačítku na palubní desce

zkontrolovat, zda byly airbagy

deaktivované. Sedadlo spolucestujícího je

rovněž třeba posunout co nejvíce dozadu,

aby se dětská sedačka nedotýkala palubní

desky.

131) Upevňujte dětskou sedačku pouze do

stojícího vozu.

132) Kdykoli je to možné, posaďte děti na

zadní sedadla. Statistiky nehod říkají, že

děti všech velikosti a každého věku jsou ve

větším bezpečí, když jsou správně

upoutané na zadním sedadle spíše než na

předním sedadle (Club Cab a Double Cab).

133) Držení dítěte v náručí nemůže dětskou

sedačku nahradit. Ve skutečnosti je to

velmi nebezpečné. Nepoužití správné

dětské sedačky může skončit vážným nebo

smrtelným zraněním vašeho dítěte.

134) Dětská sedačka nebo bezpečnostní

pás je vždy určen pouze pro jedno dítě.

200 AA0059891
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135) Nesprávné připevnění dětské
autosedačky může mít za následek

nedostatečnou ochranu. V případě nehody

se sedačka může uvolnit a může dojít ke

zranění dítěte, a to i smrtelnému. Při

montáži dětské autosedačky pro

novorozence nebo děti postupujte přesně

podle pokynů výrobce autosedačky.

136) Na sluneční cloně je štítek se symboly

připomínajícími řidiči, že je v případě použití

dětské sedačky směřující zpět povinen

deaktivovat airbag. Vždy se řiďte pokyny na

cloně spolujezdce (viz část „Airbagy

systému SRS“).

137) Extrémní Nebezpečí! NIKDY

nepoužívejte dozadu směřující dětskou

sedačku na sedadle chráněném AKTIVNÍM

AIRBAGEM. V takovém případě hrozí

DÍTĚTI SMRT nebo VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

138) Při upevňování dětské sedačky na
zadní sedadlo se přední sedadlo nesmí

sedačky dotýkat. Jinak by dítě mohlo být

vážně zraněno při prudkém zabrzdění nebo

srážce (Club Cab a Double Cab).

139) U vozidel s airbagem předního

spolujezdce NESMÍ být použita DOZADU

SMĚŘUJÍCÍ DĚTSKÁ SEDAČKA na

sedadle předního spolujezdce, protože

umisťuje dítě do přílišné blízkosti airbagu.

Síla nafukujícího airbagu by mohla dítě

vážně zranit nebo zabít. Dozadu směřující

dětská sedačka může být použita pouze na

zadním sedadle. (Club Cab a Double Cab).

140) Nehýbejte s předním nebo zadním

sedadlem, pokud na něm nebo na dětské

sedačce sedí dítě.

141) DOPŘEDU SMĚŘUJÍCÍ DĚTSKÁ

SEDAČKA by měla být používána na

zadním sedadle kdykoli je to možné. Pokud

ji musíte umístit na sedadlo předního

spolujezdce, nastavte sedadlo do zadní

krajní polohy. Pokud to neuděláte, mohlo

by dojít k úmrtí nebo vážnému zranění

vašeho dítěte.

142) Vždy se ujistěte, že diagonální část
bezpečnostního pásu neprochází pod paží

ani za zády dítěte. V případě nehody

bezpečnostní pás nebude schopen dítě

zajistit a může tak dojít ke zranění nebo

dokonce smrtelnému zranění. Proto dítě

musí vždy být bezpečnostním pásem

správně zajištěno.

143) Nepoužívejte stejný kotvicí bod pro

více než jednu autosedačku.

144) Pokud není univerzální systém dětské

autosedačky ISOFIX uchycen ve všech

třech kotvicích bodech, nebude dítě řádně

ochráněno. V případě nehody by tak dítě

mohlo být vážně nebo smrtelně zraněno.

86)

145) Upevňujte dětskou sedačku pouze do

stojícího vozu. Dětská sedačka je správně

připevněna do úchytů teprve tehdy, když se

ozve zaklapnutí. Při montáži, demontáži a

polohování postupujte podle pokynů

dodaných výrobcem spolu s dětskou

autosedačkou.

146) Po upevnění zkuste dětskou

sedačkou pohnout dopředu a dozadu a ze

strany na stranu, abyste se přesvědčili, že

je opravdu dobře upevněná. Pokud

nebude dětská sedačka správně

upevněná, může při prudkém zabrzdění

nebo nehodě způsobit zranění dítěti nebo i

dalším pasažérům ve voze.

147) Když dětskou sedačku nepoužíváte,

nechte ji upevněnou bezpečnostním

pásem nebo ji vyjměte z vozu, aby nemohla

při nehodě proletět kabinou.

148) Po připevnění dětské autosedačky už

nijak nehýbejte se sedadlem: pokud

potřebujete provést nastavení sedadla, je

vždy třeba dětskou autosedačku sundat.
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SEDADLA VHODNÁ PRO DĚTSKÉ SEDAČKY ISOFIX A OSTATNÍ

Sedadla vhodná pro dětské sedačky ISOFIX

Double Cab

Hmotnostní skupina
Velikostní třída

a upevnění

Polohy ISOFIX

Zadní vnější sedadlo
Doporučené dětské sedačky

Číslo schválení

UN-R44

Transportní taška

F

ISO/L1
X — —

G

ISO/L2
X — —

0 — do 10 kg
E

ISO/R1
X — —

0+ — do 13 kg

E

ISO/R1
IL

BABY-SAFE plus: MZ314393 BABY-

SAFE ISOFIX BASE: MZ314394
E1-04301146

D

ISO/R2
IL

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast) : MZ314390E G 0/1 S

ISOFIX (dětská sedačka pro střední a

jižní oblast) : MZ314390CS G 0/1 S

ISOFIX (dětská sedačka pro severní

oblast) : MZ314390N RWF

Platforma ISOFIX (dozadu směřující

základna ISOFIX pro VŠECHNY oblasti):

MZ314840 (typ D)

E4-04443718

C

ISO/R3
IL
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Hmotnostní skupina
Velikostní třída

a upevnění

Polohy ISOFIX

Zadní vnější sedadlo
Doporučené dětské sedačky

Číslo schválení

UN-R44

1 — 9 až 18 kg

D

ISO/R2
IL

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast) : MZ314390E G 0/1 S

ISOFIX (dětská sedačka pro střední a

jižní oblast) : MZ314390CS G 0/1 S

ISOFIX (dětská sedačka pro severní

oblast) : MZ314390N RWF

Platforma ISOFIX (dozadu směřující

základna ISOFIX pro VŠECHNY oblasti):

MZ314840 (typ D)

E4-04443718

C

ISO/R3
IL

B

ISO/F2
IUF — —

B1

ISO/F2X
IUF, IL DUO plus: MZ313045 E1-04301133

A

ISO/F3
IUF, IL

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast) : MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

střední a jižní oblast) : MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

severní oblast) : MZ314390N

Platforma ISOFIX FWF (dopředu

směřující základna ISOFIX pro

VŠECHNY oblasti): MZ314841 (typ A)

E4-04443718

II & III — 15 až 36 kg IL KIDFIX: MZ314804 E1-04301198

149)

72)

Definice znaků použitých ve výše uvedené tabulce:

IUF — Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX směřující dopředu nebo dětské sedačky univerzální kategorie schválené pro tuto
hmotnostní skupinu.

IL — Vhodné pro určité dětské sedačky ISOFIX. Viz "Doporučené dětské sedačky" ve výše uvedené tabulce.

X — Polohy ISOFIX nevhodné pro dětské sedačky této hmotnostní skupiny.
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Důležitá poznámka:

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, NENÍ vhodné na přední sedadlo spolujezdce umístit dětskou sedačku směřující dozadu.
Na toto sedadlo je možné umístit univerzální dětskou sedačku v případě, že je airbag deaktivován (viz „Airbagy systému SRS“).

Dětské sedačky i-Size

Poloha sedadla Druhé vnější sedadlo

Dětské sedačky i-Size i-U

Definice znaků použitých ve výše uvedené tabulce:

i-U — Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size směřující dopředu a dozadu.

Důležitá poznámka:

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, NENÍ vhodné na přední sedadlo spolujezdce umístit dětskou sedačku směřující dozadu.
Na toto sedadlo je možné umístit univerzální dětskou sedačku v případě, že je airbag deaktivován (viz „Airbagy systému SRS“).
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Sedadla vhodná pro různé dětské sedačky

SINGLE CAB

Hmotnostní skupina

Poloha sedadla

Sedadlo

předního

spolujezdce

Doporučené dětské sedačky Číslo schválení UN-R44

0 — do 10 kg X — —

0+ — do 13 kg X — E1-04301146

1 — 9 až 18 kg UF, L

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast): MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro střední

a jižní oblast): MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro severní

oblast): MZ314390N

DUO plus: MZ313045

E4-03443416

E1-04301133

II & III —15 až 36 kg UF, L
KID plus: MZ314250

KIDFIX: MZ314804

E1-04301169

E1-04301198

149)

73)

Definice znaků použitých ve výše uvedené tabulce:

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie směřující dopředu a schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

X — Polohy sedadel nevhodné pro dětské sedačky této hmotnostní skupiny.

Důležitá poznámka:

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, NENÍ vhodné na přední sedadlo spolujezdce umístit dětskou sedačku směřující dozadu.
Na toto sedadlo je možné umístit univerzální dětskou sedačku v případě, že je airbag deaktivován (viz „Airbagy systému SRS“).
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Sedadla vhodná pro různé dětské sedačky

KABINA CLUB

Hmotnostní

skupina

Poloha sedadla

Sedadlo předního spolujezdce
Doporučené dětské sedačky Číslo schválení UN-R44

Aktivovaný

airbag

Deaktivovaný

airbag

0 — do 10 kg X U — —

0+ — do 13 kg X U, L BABY-SAFE plus: MZ314393 E1-04301146

1 — 9 až 18 kg X U, L

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast): MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

střední a jižní oblast): MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

severní oblast): MZ314390N

DUO plus: MZ313045

E4-03443416

E1-04301133

II & III —15 až

36 kg
X U, L

KID plus: MZ314250

KIDFIX: MZ314804

E1-04301169

E1-04301198
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Hmotnostní skupina

Poloha sedadla

Zadní vnější

sedadlo

Doporučené dětské sedačky Číslo schválení UN-R44

0 — do 10 kg X — —

0+ — do 13 kg X BABY-SAFE plus: MZ314393 E1-04301146

1 — 9 až 18 kg X

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast): MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro střední

a jižní oblast): MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro severní

oblast): MZ314390N

DUO plus: MZ313045

E4-03443416

E1-04301133

II & III —15 až 36 kg X
KID plus: MZ314250

KIDFIX: MZ314804

E1-04301169

E1-04301198

149)

73)

Definice znaků použitých ve výše uvedené tabulce:

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie směřující dopředu a schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

X — Polohy sedadel nevhodné pro dětské sedačky této hmotnostní skupiny.

Důležitá poznámka:

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, NENÍ vhodné na přední sedadlo spolujezdce umístit dětskou sedačku směřující dozadu.
Na toto sedadlo je možné umístit univerzální dětskou sedačku v případě, že je airbag deaktivován (viz „Airbagy systému SRS“).
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Sedadla vhodná pro různé dětské sedačky

DOUBLE CAB

Hmotnostní

skupina

Poloha sedadla

Sedadlo předního spolujezdce
Doporučené dětské sedačky Číslo schválení UN-R44

Aktivovaný

airbag

Deaktivovaný

airbag

0 — do 10 kg X U — —

0+ — do 13 kg X U, L BABY-SAFE plus: MZ314393 E1-04301146

1 — 9 až 18 kg X U, L

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast): MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

střední a jižní oblast): MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

severní oblast): MZ314390N

DUO plus: MZ313045

E4-03443416

E1-04301133

II & III —15 až

36 kg
X U, L

KID plus: MZ314250

KIDFIX: MZ314804

E1-04301169

E1-04301198
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Poloha sedadla

Hmotnostní

skupina

Zadní vnější

sedadlo

Zadní prostřední

sedadlo
Doporučené dětské sedačky Číslo schválení UN-R44

0 — do 10 kg U U — —

0+ — do 13 kg U, L U, L BABY-SAFE plus: MZ314393 E1-04301146

1 — 9 až 18 kg U, L U, L

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

východní oblast): MZ314390E

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

střední a jižní oblast): MZ314390CS

G 0/1 S ISOFIX (dětská sedačka pro

severní oblast): MZ314390N

DUO plus: MZ313045

E4-03443416

E1-04301133

II & III —15 až

36 kg
U, L X

KID plus: MZ314250

KIDFIX: MZ314804

E1-04301169

E1-04301198

149)

72) 73) 74) 75)

Definice znaků použitých ve výše uvedené tabulce:

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

U — Vhodné pro dětské sedačky "univerzální" kategorie směřující dopředu a schválené pro tuto hmotnostní skupinu.

X — Polohy sedadel nevhodné pro dětské sedačky této hmotnostní skupiny.

Důležitá poznámka:

Pokud je aktivován airbag spolujezdce, NENÍ vhodné na přední sedadlo spolujezdce umístit dětskou sedačku směřující dozadu.
Na toto sedadlo je možné umístit univerzální dětskou sedačku v případě, že je airbag deaktivován (viz „Airbagy systému SRS“).
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Upevnění dětské
sedačky ke spodnímu
ukotvení (úchyty ISOFIX)
a ukotvení popruhu
(kabina Double)

Místa spodních kotevních bodů

Zadní sedadlo vašeho vozu je vybaveno
spodními kotevními body pro upevnění
dětské sedačky s úchyty ISOFIX.

Místo pro uchycení upevňovacího
popruhu dětské sedačky

Na svislém panelu za zadním sedadlem
jsou umístěny 2 kotevní body pro
dětskou sedačku.

Jsou určeny pro uchycení
upevňovacího popruhu dětské sedačky
na obě zadní sedadla vašeho vozu.

150)

Dětské sedačky s
úchyty ISOFIX (kabina
Double)

Tyto dětské sedačky jsou určeny pouze
pro sedadla obsahující spodní ukotvení.
Upevněte dětskou sedačku pomocí
spodního ukotvení.

Není nutné uchytit dětskou sedačku
pomocí bezpečnostních pásů sedadla.

A. Konektory dětské sedačky

Montáž

1. Odstraňte veškeré nečistoty z
konektorů a jejich okolí a ujistěte se, že
bezpečnostní pás je v normální úložné
poloze.

2. Odmontujte hlavovou opěrku z místa,
kam si přejete upevnit dětskou
sedačku. Viz "Opěrka hlavy".

201 AHA106607

202 AHA106229

203 AHA104759

204 AA0014302
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3. Zatlačte konektory (A) dětské
sedačky do spodních ukotvení (B)
podle pokynů výrobce dětské sedačky.

A. Konektor

B. Spodní ukotvení

Pokud má vaše dětská sedačka opěrný
sloupek, ujistěte se, že sloupek je ve
stabilní poloze na podlaze.

Pokud vaše dětská sedačka má
upevňovací popruh, proveďte kroky
4 až 8.

Pokud vaše dětská sedačka nemá
upevňovací popruh, proveďte krok 8.

4. Spusťte upevňovací popruh (C)
dětské sedačky mezerou mezi
opěradlem zadního sedadla a
čalouněním zadního panelu.

5. Sklopte loketní opěrku dopředu.
Otevřete dva úchyty (D), které jsou
umístěny v prostoru, kam byla uložena
loketní opěrka.

6. Otevřete vnitřní kryt.

7. Vložte ruku do otvoru obou úchytů,
upevněte háček (E) upevňovacího
popruhu dětské sedačky do ukotvení
pro popruh (F) a pevně popruh
utáhněte.

Pokud je obtížné zaháknout háček,
otočte háčkem na stranu.

205 AHA106434

206 AHA106610

207 AHA106623

208 AHA106636

209 AHA106649
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8. Zkuste dětskou sedačkou pohnout
všemi směry, abyste se ujistili, že pevně
upevněná.



Demontáž

Odmontujte dětskou sedačku podle
pokynů jejího výrobce.

Upevnění dětské sedačky pomocí
tříbodového bezpečnostního pásu
(s nouzovým blokovacím
mechanismem)

Montáž

1. Položte dětskou sedačku na sedadlo
kam ji chcete upevnit a odmontujte od
sedadla hlavovou opěrku. Viz "Opěrka
hlavy".

2. Při upevňování dětské sedačky na
sedadlo předního spolujezdce posuňte
sedadlo do zadní krajní polohy.

3. Protáhněte bezpečnostní pás skrz
dětskou sedačku podle pokynů jejího
výrobce a poté vložte sponu pásu do
zámku.

4. Pomocí pojistné spony (A) odstraňte
jakékoli prověšení pásu.

5. Pokud má vaše dětská sedačka
opěrný sloupek, ujistěte se, že sloupek
je ve stabilní poloze na podlaze.

6. Před posazením dítěte do sedačky
zkuste pohnout sedačkou všemi směry,
abyste se ujistili, že je skutečně pevně
upevněná. Navykněte si to udělat před
každým použitím.

151)

POZOR

149) Při upevňování dětské sedačky
odmontujte hlavovou opěrku ze sedadla.

150) Kotevní body dětských sedaček jsou

navrženy tak, aby vydržely síly pouze od

správně upevněných sedaček. Za žádných

okolností nesmí být použity pro upevnění

bezpečnostních pásů pro dospělé osoby,

provazů nebo pro upevnění jiných

předmětů nebo doplňků výbavy k vozidlu.

151) U některých typů dětských sedaček

by měla být použita pojistná spona (A),

která napomáhá ochraně před zraněním při

havárii nebo prudkém manévru vozidla.

Musí být upevňována a používána podle

pokynů výrobce dětské sedačky. Po vyjmutí

dětské sedačky musí být pojistná spona

také odstraněna.

UPOZORNĚNÍ

72) Při upevňování dětské sedačky na zadní
sedadlo nastavte přední sedadlo tak, aby

se jeho opěradlo nedotýkalo nohou dítěte a

dětské sedačky.

73) Při upevňování dětské sedačky
(hmotnostní skupina II & III) na sedadlo

předního spolujezdce posuňte prosím

opěradlo o 2 kroky vzad od maximálně

vzpřímené polohy.

74) Dětské sedačky s opěrným sloupkem

nejsou vhodné pro zadní prostřední

sedadlo.

75) Pokud používáte dětskou sedačku

“KID-FIX” nebo “KID PLUS” na zadním

sedadle, tak jakmile dítě sedačku opustí,

stáhněte hlavovou opěrku dětské sedačky

dolů, aby se nedotýkala zadního skla vozu.

A také se ujistěte, že když dítě sedí v dětské

sedačce, hlavová opěrka je správně

nastavena.

210 AA0008772
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AIRBAGY SYSTÉMU
SRS

Airbagy systému SRS jsou tvořeny
airbagy řidiče a předního spolujezdce,
kolenním airbagem řidiče, bočními
airbagy a hlavovými airbagy.

Primární ochranu řidiče a předního
spolujezdce zajišťují jejich bezpečnostní
pásy. Airbagy řidiče a předního
spolujezdce doplňují jejich funkci tím, že
poskytují ochranu proti zranění hlavy a
hrudníku při určitých mírných až silných
nárazech.

Airbag řidiče využívá dvoustupňový
systém nafukování (pokud je ve
výbavě). Airbagy řidiče a předního
spolujezdce jsou ovládány nárazovými
čidly nacházejícími se v přední části
vozu a řídicí jednotkou, která je na
podlaze uprostřed vozu.

Kolenní airbag řidiče (pokud je ve
výbavě) doplňuje primární ochranu
řidiče zajišťovanou jeho bezpečnostním
pásem. Dokáže omezit dopředný
pohyb spodní části řidičových nohou a
zvyšuje celkovou ochranu řidičova těla
při určitých mírných až silných
nárazech.

Boční airbagy (pokud jsou ve výbavě)
doplňují správně nasazené
bezpečnostní pásy řidiče a předního
spolujezdce tím, že jim poskytují
ochranu proti zranění hrudníku při
určitých mírných až silných nárazech.

Hlavové airbagy (pokud jsou ve výbavě)
doplňují správně nasazené
bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
tím, že jim poskytují ochranu proti
zranění hlavy při určitých mírných až
silných nárazech.

Airbagy NEJSOU náhradou
bezpečnostních pásů. Pro zajištění
maximální ochrany při nárazech a
nehodách všech typů je nezbytně
nutné, aby celá posádka vozu, včetně
řidiče, byli upoutáni svými
bezpečnostními pásy.

Jak pracuje systém airbagů

Systém airbagů je tvořen následujícími
komponenty:

1. Modul airbagu (řidiče) 2. Kontrolka
airbagu předního spolujezdce 3. Modul
airbagu (spolujezdce) 4. Modul
kolenního airbagu řidiče* 5. Spínač
čelního airbagu spolucestujícího
ON-OFF (Club cab a Double cab)
6. Moduly bočních airbagů* 7. Moduly
hlavových airbagů*

* — pokud je vozidlo tímto systémem
vybaveno

Airbagy budou fungovat pouze za
určitého stavu spínače zapalování nebo
provozního režimu.

Kromě vozidel s bezklíčovým ovládáním
vozu: Spínač zapalování je v poloze
"ON" nebo "START".

Vozidla vybavená bezklíčovým
ovládáním: Provozní režim je ve stavu
ON.

211 AHA106232

212 AHA104876
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Airbagy při svém nafouknutí generují
nenadálý hlasitý zvuk a uvolňují trochu
kouře a prachu, ale tyto projevy nejsou
zraňující pro posádku a nejsou ani
známkou požáru vozidla. Lidé s
dýchacími problémy mohou pociťovat
určité dočasné podráždění od
chemikálií sloužících k nafouknutí
airbagu, proto pokud je to bezpečné
otevřete okna vozu.

Airbagy po svém nafouknutí velmi
rychle splasknou, takže nehrozí přílišné
nebezpečí od zakrytí výhledu.

152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163)

164)

Bezpečnostní zásady týkající se
používání dětské sedačky u vozů s
airbagem předního spolujezdce

Tento štítek je umístěn do vozů s
airbagem předního spolujezdce.

165)

Pozn. Štítky mohou mít jinou polohu v
závislosti na typu vozu.

Spínač čelního airbagu
spolucestujícího ON-OFF (Club cab
a Double cab)

Spínač pro zapnutí a vypnutí airbagu
předního spolujezdce slouží pro
deaktivaci airbagu předního
spolujezdce. Pokud máte dětskou
sedačku, kterou nemůžete umístit na
žádné jiné sedadlo než vedle řidiče,
nesmíte zapomenout tímto spínačem
vypnut airbag předního spolujezdce. Viz
"Jak vypnout airbag".

Umístění spínače pro zapnutí a vypnutí
airbagu předního spolujezdce je
znázorněno na obrázku.

213 AF0009484

214 AHA100605

215 AHA105668

216 AHA106245
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Kontrolka čelního airbagu
spolucestujícího ON-OFF (Club cab
a Double cab)

Kontrolka airbagu předního spolujezdce
je umístěna na palubní desce.

Za normálních podmínek se tato
kontrolka rozsvítí po přepnutí spínače
zapalování do polohy „ON“ nebo
provozního režimu do stavu ON a po
několika sekundách zase zhasne.

Když je airbag předního spolujezdce
svým spínačem vypnut, kontrolka
vypnutí airbagu předního spolujezdce
zůstává svítit, aby bylo vidět, že airbag
předního spolujezdce je nefunkční.

Když je airbag předního spolujezdce
svým spínačem zapnut, kontrolka
vypnutí airbagu předního spolujezdce
zhasne a kontrolka zapnutí airbagu
předního spolujezdce se přibližně na
1 minutu rozsvítí, aby bylo vidět, že
airbag předního spolujezdce je opět
funkční.

166)

Deaktivace airbagu (Club cab a
Double cab)

167)

Vypnutí airbagu provedete tímto
postupem:
1. Vložte klíč do spínače pro zapnutí a

vypnutí airbagu předního spolujezdce a

otočte ho do polohy "OFF". 2. Vyjměte
klíč je spínače pro zapnutí a vypnutí
airbagu předního spolujezdce.
3. Přepněte spínač zapalování do
polohy „ON“ nebo provozní režim do
stavu ON. Indikační kontrolka vypnutí
airbagu předního spolujezdce zůstane
rozsvícená.

Airbag předního spolujezdce je nyní
deaktivován a nenafoukne se, dokud
nebude opět zapnut.

Airbagy řidiče a předního
spolujezdce

Airbag řidiče je umístěn pod
čalouněným krytem uprostřed volantu.
Airbag předního spolujezdce se nachází
uvnitř palubní desky nad odkládací
schránkou.

Řidičův airbag se nafukuje dvěma
různým rychlostmi v závislosti na
intenzitě nárazu (pokud je ve výbavě).

Airbagy řidiče i předního spolujezdce se
nafukují společně bez ohledu na to,
jestli je spolujezdcovo sedadlo
obsazeno.217 AHA106258

218 AHA109190

219 AA0001988
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Kolenní airbag řidiče (je-li ve výbavě
vozidlal)

Kolenní airbag řidiče je umístěn pod
volantem. Kolenní airbag řidiče se
nafukuje společně s předním airbagem
řidiče.

Nafouknutí předních
airbagů a kolenního
airbagu řidiče

Přední airbagy a kolenní airbag
řidiče se NAFOUKNOU když...

Přední airbagy a kolenní airbag řidiče se
nafouknou, když vozidlo utrpí mírný až
silný náraz. Typická okolnost je
zachycena na obrázku.

1. Čelní náraz do pevné stěny v

rychlosti přibližně 25 km/h nebo vyšší
2. Mírný až silný čelní náraz do oblasti
vystínované mezi šipkami

Přední airbagy a kolenní airbag řidiče se
nefouknou, pokud intenzita nárazu
překročí určitou mezní úroveň,
porovnatelnou s čelním nárazem do
pevné nepohyblivé a nedeformovatelné
stěny v rychlosti přibližně 25 km/h.
Pokud bude intenzita nárazu pod touto
mezní úrovní, přední airbagy a kolenní
airbag řidiče se nemusí nafouknout.
Avšak tato mezní rychlost bude značně
vyšší, pokud vozidlo narazí do
předmětu, který pohltí náraz tím, že se
pohybuje nebo deformuje (například jiné
stojící vozidlo, sloup nebo svodidlo).

Protože čelní náraz vás snadno vyhodí
ze sedadla, je důležité mít vždy správně
zapnuté bezpečnostní pásy.

Bezpečnostní pásy vás udrží v
bezpečné vzdálenosti od volantu a
palubní desky v počátečním stádiu
nafukování airbagu. Počáteční stádium
nafukování airbagu je nejsilnější a může
vám způsobit smrtelná zranění. Mimoto
vaší primární ochranou před účinky
nárazu jsou bezpečnostní pásy ve
vašem vozidle. Airbagy poskytují pouze
doplňkovou ochranu. Pro bezpečnost
vás a vašich spolujezdců je proto
důležité, abyste byli stále upoutáni
bezpečnostmi pásy.

Přední airbagy a kolenní airbag
řidiče se NEMUSÍ NAFOUKNOUT
když...

Karoserie vozu je navržena tak, aby
pohltila určité typy čelních nárazů
pomocí kontrolované deformace, a
ochránila tak posádku v kabině. (Aby
pohltila náraz, může se přední část
karoserie někdy výrazně zdeformovat.)
Za těchto okolností se přední airbagy a
kolenní airbag řidiče nemusí nafouknout
bez ohledu na stupeň deformace a
poškození karoserie.

Příklady některých typických okolností
jsou zachyceny na obrázku.

220 AHA105697

221 AHA103130
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1. Při nárazu do sloupu elektrického

vedení, stromu nebo jiného úzkého

předmětu. 2. Vozidlo zajede pod záď
nákladního vozu 3. Nárazy šikmo
zepředu

Protože přední airbagy a kolenní airbag
řidiče nechrání posádku před všemi
typy čelních nárazů, je důležité, abyste
byli stále upoutáni bezpečnostmi pásy.

Přední airbagy a kolenní airbag
řidiče se NENAFOUKNOU když...

Přední airbagy a kolenní airbag řidiče se
nenafouknou za okolností, kdy typicky
nemohou poskytnou ochranu posádce.

Takovéto okolnosti jsou zachyceny na
obrázku.

1. Nárazy zezadu 2. Nárazy zboku
3. Vozidlo se přetočí na střechu

Protože přední airbagy a kolenní airbag
řidiče nechrání posádku před všemi
typy nárazů, je důležité, abyste byli stále
upoutáni bezpečnostmi pásy.

Přední airbagy a kolenní airbag
řidiče se MOHOU NAFOUKNOUT
když...

Přední airbagy a kolenní airbag řidiče se
mohou nafouknout, pokud spodní část
vozidla utrpí mírný až silný náraz
(poškození podvozku).

Příklady některých typických okolností
jsou zachyceny na obrázku.

1. Náraz do vyššího obrubníku nebo

ostrůvku 2. Vozidlo zapadne do díry
nebo výmolu 3. Vozidlo sjede z
prudkého svahu a narazí do země

Protože přední airbagy a kolenní airbag
řidiče se mohou nafouknout při určitých
typech nečekaných nárazů, které vás
mohou snadno vyhodit ze sedadla, je
důležité, abyste byli stále upoutáni
bezpečnostmi pásy. Bezpečnostní pásy
vás udrží v bezpečné vzdálenosti od
volantu a palubní desky v počátečním
stádiu nafukování airbagu. Počáteční
stádium nafukování airbagu je nejsilnější
a může vám způsobit smrtelná zranění,
pokud se s airbagem dostanete do
kontaktu.

166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175)

222 AHA103143 223 AHA103156 224 AHA103169
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Boční airbagy

(je-li součástí výbavy)

Boční airbagy (A) se nacházejí uvnitř
opěradel sedadla řidiče a předního
spolujezdce. Boční airbag se nafoukne
pouze na té straně vozidla, která utrpěla
náraz, a to bez ohledu na to, jestli je
sedadlo předního spolujezdce
obsazené.

Tento štítek je umístěn na opěradlech
sedadel obsahujících boční airbag.

Hlavové airbagy (je-li poskytováno)

176) 177)

Hlavové airbagy se nacházejí uvnitř
předních sloupků a podélných nosníků
střechy. Hlavový airbag se nafoukne
pouze na té straně vozidla, která utrpěla
náraz, a to bez ohledu na to, jestli je
sedadlo předního nebo zadního
spolujezdce obsazené.

Nafouknutí bočních a hlavových
airbagů*

Boční airbagy a hlavové airbagy se
NAFOUKNOU když...

Boční airbagy a hlavové airbagy se
nafouknou, když vozidlo utrpí mírný až
silný boční náraz doprostřed prostoru
pro cestující.

Typická okolnost je zachycena na
obrázku.

225 AHA105701

226 AHA105714

227 AHA103198

228 AHA103202

229 AJA102937
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Vaší primární ochranou před účinky
nárazu jsou bezpečnostní pásy ve
vašem vozidle. Boční airbagy a hlavové
airbagy poskytují pouze doplňkovou
ochranu.

Pro bezpečnost vás a vašich
spolujezdců je proto důležité, abyste
byli stále upoutáni bezpečnostmi pásy.

Boční airbagy a hlavové airbagy se
NEMUSÍ NAFOUKNOUT když...

Karoserie vozu je navržena tak, aby
pohltila určité typy bočních nárazů
pomocí kontrolované deformace, a
ochránila tak posádku v kabině. (Aby
pohltila náraz, může se boční část
karoserie někdy výrazně zdeformovat.)
Za těchto okolností se boční airbagy a
hlavové airbagy nemusí nafouknout bez
ohledu na stupeň deformace a
poškození karoserie.

Příklady některých typických okolností
jsou zachyceny na obrázku.

1. Boční nárazy do oblasti mimo

prostor pro cestující. 2. Do boku vozu
narazí motocykl nebo jiné podobné
malé vozidlo. 3. Náraz do sloupu
elektrického vedení, stromu nebo jiného
úzkého předmětu. 4. Nárazy šikmo
zboku. 5. Vozidlo se přetočí na bok
nebo na střechu.

Protože boční airbagy a hlavové airbagy
nechrání posádku před všemi typy
bočních nárazů, je důležité, abyste byli
stále upoutáni bezpečnostmi pásy.

Boční airbagy a hlavové airbagy se
NENAFOUKNOU když...

Boční airbagy a hlavové airbagy se
nenafouknou za okolností, kdy obvykle
nemohou poskytnou ochranu posádce.
Typické okolnosti jsou zachyceny na
obrázku.

1. Čelní nárazy 2. Nárazy zezadu

Protože boční airbagy a hlavové airbagy
nechrání posádku před všemi typy
nárazů, je důležité, abyste byli stále
upoutáni bezpečnostmi pásy.

178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186)

230 AHA103228 231 AHA103231

232 AHA103244

233 AHA103257
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Servis systému SRS

187) 188) 189) 190) 191)

Pozn. Pokud má být vozidlo
sešrotováno, proveďte to v souladu s
místní legislativou a kontaktujte
prodejce Fiatu, aby bezpečně
odmontoval airbagy.

POZOR

152) Nezakrývejte opěradlo předního

sedadla ani zadní sedadla potahy, které

nejsou vhodné pro použití bočních airbagů.

153) Při cestování ve vozidle nevozte žádné
předměty na klíně, v náručí ani nesvírejte

nic rty (dýmky, tužky, atd.). Při rozvinutí

vaku airbagu by vás mohly vážně zranit.

154) Jestliže bylo vozidlo vykradeno, byl na

něm učiněn pokus o vykradení, stalo se

obětí vandalismu nebo záplavy, nechejte

airbagový systém zkontrolovat u

autorizovaného servisu Fiat.

155) Nečistěte sedadla vodou nebo

tlakovou párou (manuálně nebo v

automatické automyčce).

156) Přední airbagy se aktivují při silnějším
nárazu, při kterém se aktivují i předpínače

bezpečnostních pásů. Při nárazech menší

síly se obvykle aktivují jen předpínače.

157) Airbagy se nafukují extrémně rychle. V

některých situacích může kontakt s

nafukujícím se airbagem způsobit odřeniny,

modřiny, povrchové ranky apod.

158) JE VELMI DŮLEŽITÉ BÝT SPRÁVNĚ

USAZEN. Pokud bude řidič nebo přední

spolujezdec v okamžiku nafukování airbagů

příliš blízko volantu nebo palubní desky,

mohou být od airbagů vážně zraněni nebo

dokonce zabiti. Airbagy se nafukují velmi

rychle a velkou silou. Pokud nebudou řidič

a přední spolujezdec v sedadlech správně

usazeni a upoutáni bezpečnostními pásy,

airbagy vás nejenže nemusí správně

ochránit, ale dokonce vás mohou při

nafukováni vážně nebo smrtelně zranit.

159) Neseďte na okraji sedadla, nedávejte
spodní části nohou příliš blízko palubní

desky a nenaklánějte hlavu nebo hrudník

nad volant nebo palubní desku. Neopírejte

si nohy o palubní desku.

160) Vždy mějte ruce na volantu tak, aby

se mohl airbag v případě potřeby bez

problémů nafouknout. Při řízení nebuďte

předklonění. Vždy buďte pevně opřeni do

sedadla.

161) Všechny kojence a malé děti posaďte

na zadní sedadla a upoutejte do

odpovídajících dětských sedaček. Zadní

sedadla jsou pro kojence a malé děti

nejbezpečnějším místem.

162) Kojenci a malé děti by nikdy neměli

cestovat neupoutaní, opírat se ve stoje o

palubní desku nebo být drženi v náručí či

na klíně. V případě nárazu by mohli být

vážně zraněni nebo zabiti, ať už od

samotného nárazu nebo od nafukujících se

airbagů. Za všech okolností by měli být

správně usazeny a upoutány do

odpovídajících dětských sedaček. Viz část

o dětských autosedačkách v této příručce.

163) Pokud je aktivován airbag

spolujezdce, NEDÁVEJTE na přední

sedadlo spolujezdce dětskou sedačku

směřující dozadu. Aktivace airbagů při

dopravní nehodě může dítěti způsobit

smrtelné zranění bez ohledu na intenzitu

nárazu. Vždy proto deaktivujte boční airbag

spolujezdce, pokud je na předním sedadle

spolujezdce umístěna dětská sedačka

směřující dozadu. Přední sedadlo

spolujezdce je také třeba posunout co

nejvíce dozadu, aby se dětská sedačka

nedotýkala palubní desky. Jakmile dětskou

sedačku sundáte, okamžitě znovu aktivujte

airbak spolujezdce.

234 AA0082019

235 AHA105727
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164) Starší děti by měly být správně

usazeny do sedadel a upoutány

bezpečnostními pásy s odpovídajícím

podkládacím sedákem, pokud je zapotřebí.

165) Extrémní Nebezpečí! NIKDY

nepoužívejte dozadu směřující dětskou

sedačku na sedadle chráněném AKTIVNÍM

AIRBAGEM. V takovém případě hrozí

DÍTĚTI SMRT nebo VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

166) Nemontujte žádné příslušenství ani

nenalepujte žádnou nálepku, které by

zakrývaly kontrolky. Nebyli byste tak

schopni zjistit stav airbagu předního

spolujezdce.

167) Pro snížení rizika smrtelného zranění

vždy nejprve přepněte spínač zapalování

do polohy "LOCK" nebo provozní režim do

stavu OFF, než začnete manipulovat se

spínačem pro zapnutí nebo vypnutí airbagu

předního spolujezdce. Pokud toto

neuděláte, můžete zhoršit účinnost airbagu:

Po přepnutí spínače zapalování do polohy

"LOCK" nebo provozního režimu do stavu

OFF počkejte nejméně 60 sekund, než

začnete manipulovat se spínačem pro

zapnutí a vypnutí airbagu předního

spolujezdce. Systém airbagů SRS je

navržen tak, aby si uchoval dostatečné

napětí pro aktivaci airbagů. Po manipulaci

se spínačem pro zapnutí nebo vypnutí

airbagu předního spolujezdce z něj vždy

vyjměte klíč. Pokud toto neuděláte, může

dojít k nesprávnému vypnutí airbagu

předního spolujezdce: Nevypínejte airbag

předního spolujezdce v jiných případech,

než pokud vezete na sedadle předního

spolujezdce dětskou sedačku. Pokud se

po vypnutí airbagu předního spolujezdce

nerozsvítí kontrolka vypnutí tohoto airbagu,

nedávejte dětskou sedačku na sedadlo

předního spolujezdce. Pokud po zapnutí

airbagu předního spolujezdce zůstává

indikační kontrolka vypnutí airbagu

předního spolujezdce svítit, nechte si

systém zkontrolovat u prodejce Fiatu a do

té doby nedovolte nikomu, aby si na

sedadlo předního spolujezdce sedal.

Doporučujeme nechat systém zkontrolovat

u prodejce Fiatu.

168) Nenalepujte žádné nálepky ani jiné
předměty na volant, palubní desku do

místa airbagu předního spolujezdce a na

sedadla. Nikdy nepokládejte žádné

předměty (např. mobilní telefony) na

palubní desku do místa airbagu předního

spolujezdce, protože by mohly ovlivnit

správné nafouknutí airbagu nebo vážně

zranit někoho z posádky.

169) Nepokládejte nebo neupevňujte nic

na palubní desku nad odkládací schránku.

Při nafouknutí airbagu by takový předmět

by mohl odletět a zranit někoho z posádky.

170) Neupevňujte žádné doplňky výbavy
na čelní sklo nebo před něj. Takové

předměty by mohly omezit nafukování

airbagů nebo při jejich nafouknutí odletět a

zranit někoho z posádky.

171) Nepřidávejte žádné další klíče nebo
doplňky výbavy (zvláště pak pevné, ostré

nebo těžké předměty) k zapalovacímu klíči.

Takové předměty by mohly zabránit

správnému nafouknutí kolenního airbagu

řidiče nebo při jeho nafouknutí odletět a

vážně zranit někoho z posádky.

172) Neupevňujte žádné doplňky výbavy
na spodní část palubní desky na straně

řidiče. Takové předměty by mohly zabránit

správnému nafouknutí kolenního airbagu

řidiče nebo při jeho nafouknutí odletět a

vážně zranit někoho z posádky.

173) Nevozte žádné balíčky, zvířata nebo
jiné předměty mezi airbagy a řidičem nebo

předním spolujezdcem. Mohly by ovlivnit

účinnost airbagu nebo při jeho nafouknutí

způsobit vážné zranění.

174) Těsnění po nafouknutí je několik

součástí airbagu velmi horkých.

Nedotýkejte se těchto součástí. Hrozí riziko

popálení.
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175) Airbagy jsou určeny pouze k jednomu

nafouknutí. Jakmile se airbag jednou

nafoukne, přestane fungovat. Musí být

okamžitě vyměněny a doporučujeme

nechat si zkontrolovat celý systém airbagů

u prodejce Fiatu.

176) Nepřipevňujte na háčky nebo
pomocná držadla žádné pevné předměty.

177) Neopírejte hlavu, paže ani lokty o
dveře, okna, nebo oblast, ve které je

umístěn okenní airbag. Při nafukování

airbagu tak zabráníte možným zraněním.

178) Airbagy nenahrazují bezpečnostní
pásy, ale doplňují jejich funkci. Protože se

navíc přední airbagy nenafukují při slabém

čelním nárazu, bočním nárazu, zadním

nárazu nebo převrácení vozidla, všichni

členové posádky vozidla musí být po celou

dobu jízdy upoutáni bezpečnostními pásy.

179) Boční airbagy a hlavové airbagu jsou

určeny k doplnění funkce bezpečnostních

pásů řidiče a předního spolujezdce při

některých bočních nárazech. Proto by řidič

a přední spolujezdec měli být vždy správně

upoutáni bezpečnostními pásy a sedět

rovně a nenahýbat se proti oknům nebo

podlaze.

180) Boční a hlavové airbagy se nafukují
velkou silou. Řidič a spolujezdec by neměli

vysunovat ruce z oken a neměli by se

nahýbat nad podlahu, aby omezili riziko

vážného nebo smrtelného zranění od

nafouknutých bočních a hlavových airbagů.

181) Nedovolte spolujezdcům na zadních

sedadlech opírat se o opěradla předních

sedadel, abyste omezili riziko zranění od

nafouknutých bočních airbagů. Zvláštní

pozornost byste měli věnovat dětem.

182) Nedávejte žádné předměty do

blízkosti nebo před opěradla předních

sedadel. Mohly by ovlivnit správné

nafouknutí bočních airbagů nebo při jejich

nafouknutí odletět a způsobit někomu

zranění.

183) Nedávejte potahy na sedadla s
bočními airbagy. Nepotahujte sedadla s

bočními airbagy. Mohly by ovlivnit

nafukování bočních airbagů.

184) Neupevňujte mikrofon (A) ani žádné

jiné zařízení nebo předmět do míst, kde se

aktivují hlavové airbagy (B), jako na čelní

sklo, skla bočních dveří, přední a zadní

sloupky, strop nebo přidržovací madla.

Když se hlavové airbagy nafouknou,

mikrofon nebo jiné zařízení či předmět by

mohly velkou silou proletět kabinou nebo

zabránit správné aktivaci airbagů, a

způsobit tak zranění nebo smrt.

185) Nedovolte dětem nahýbat nebo

přibližovat se k předním dveřím, ani když

jsou upoutané do dětské sedačky. Hlava

dítěte by se neměla naklánět nebo

přibližovat k oblasti, kde je umístěn boční

nebo hlavový airbag. Nafouknutí bočního

nebo hlavového airbagu může být

nebezpečné. Nedodržení těch pokynů

může vést k vážnému nebo smrtelnému

zranění dítěte.

186) Doporučujeme vám veškeré práce

prováděné na nebo v okolí bočních a

hlavových airbagů nechat prodejci Fiatu.

187) Doporučujeme vám veškerou údržbu

prováděnou na nebo poblíž součástí

systému SRS nechat prodejci Fiatu.

Nesprávné provedení práce nebo údržby

na součástech nebo elektrickém vedení

systému SRS může vyústit v samovolnou

aktivaci airbagů nebo systém SRS

znefunkčnit, což obojí je velmi nebezpečné.

188) Neupracujte volant, předepínače
bezpečnostních pásů ani žádnou jinou

součást systému SRS. Například i výměna

volantu nebo úprava předního nárazníku či

konstrukce karoserie může zhoršit účinnost

systému SRS a vést k možnému zranění.

189) Pokud bylo vaše vozidlo nějak

poškozeno, doporučujeme vám nechat

zkontrolovat systém SRS, abyste měli

jistotu, že zůstal funkční.

190) U vozidel s bočními airbagy

neupravujte přední sedadla, středové

sloupky ani středovou konzolu. Mohlo by to

zhoršit účinnost systému SRS a vést k

možnému zranění.

191) Pokud objevíte jakékoli škrábance,

prasklinky, deformace nebo jiné poškození

míst, kde jsou uloženy airbagy, měli byste si

nechat zkontrolovat systém SRS u

prodejce Fiatu.
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SYSTÉMY AKTIVNÍ
BEZPEČNOSTI

Brzdový asistent (je-li poskytováno)

Brzdový asistent je zařízení, které
pomáhá řidičům, kteří nedokážou silně
šlápnout na brzdový pedál například
nouzových situacích a poskytuje jim
větší brzdicí sílu.

Pokud sešlápnete brzdový pedál velmi
prudce, brzdy zaberou větší silou než
obvykle.

192)

Pozn. Jakmile je brzdový asistent v
provozu, udržuje velkou brzdicí sílou i
po mírném uvolnění brzdového pedálu.
Když chcete zastavit činnost brzdového
asistenta, sejměte úplně nohu z
brzdového pedálu.

Pozn. Když použijete za jízdy
brzdového asistenta, můžete cítit odpor
brzdového pedálu a drobné pohyby
pedálu společně s provozním hlukem
nebo vibrace karoserie a volantu. To
jsou normální doprovodní jevy činnost
brzdového asistenta a není to známkou
žádné poruchy. Pokračujte v
sešlapování brzdového pedálu.

Pozn. Když je rozsvícená indikační
kontrolka electronic stability control
(ESC), brzdový asistent nemusí
fungovat.

Systém nouzového zabrzdění (je-li
ve výbavě)

Toto zařízení snižuje riziko srážky
zezadu, protože automaticky rychle
rozbliká výstražná světla vozu, aby
upozornil za vámi jedoucí řidiče, že
prudce brzdíte. Během činnosti
systému nouzového brzdění, indikační
kontrolka výstražných světel na
přístrojové desce rychle bliká společně
s výstražnými světly vozidla.

Pozn. Podmínky pro aktivaci systému
nouzového brzdění:

Rychlost vozidla je přibližně 55 km/h

nebo vyšší.

Brzdový pedál byl sešlápnut a ze

zpomalení vozu a provozních podmínek

protiblokovacího systému brzd (ABS)

systém usoudil, že se jedná o prudké

nouzové brzdění.

Podmínky pro deaktivaci systému
nouzového zastavení: Deaktivuje se při
splnění alespoň jedné z následujících
podmínek:

Brzdový pedál je uvolněn.

Spínač výstražných světel je stisknut.

Ze zpomalení vozu a provozních

podmínek protiblokovacího systému

brzd (ABS) systém usoudil, že se

nejedná o prudké nouzové brzdění.

Výstražná kontrolka
protiblokovacího systému brzd
(ABS) (je-li poskytováno)

Protiblokovací brzdový systém (ABS)
zabraňuje zablokování kol vozu při
brzdění. Tím zlepšuje ovladatelnost
vozu v obtížných situacích.

Jízdní rady

Vždy udržujte bezpečný odstup od
vozidla jedoucího před vámi. I když je
vozidlo vybaveno ABS, nechte si větší
brzdou vzdálenost v těchto situacích:

Při jízdě po štěrkovém nebo

sněhovém povrchu.

Při jízdě s namontovanými sněhovými

řetězy.

Při jízdě po silnici s rozbitým

povrchem nebo s výškovými

nerovnostmi.

Při jízdě po silnici s nerovným

povrchem.

Aktivace systému ABS není omezena
na situace, kdy jsou brzdy sešlápnuty
prudce. Systém také může bránit kolům
v zablokování, když přejíždíte poklopy
kanálů, ocelové desky nebo jakékoli jiné
nerovnosti povrchu.

Když se systém ABS aktivuje, můžete
cítit pulsace brzdového pedálu a
vibrace karoserie vozu a volantu. Také
se může zdát, že pedál klade větší
odpor vůči sešlapování.

V takové situaci jednoduše šlápněte na
pedál silněji.

136

B
E
Z
P
E
Č
N
O
S
T



Nepumpujte na brzdový pedál, protože
by se tím snížil brzdicí účinek.

Když se rozjedete okamžitě po
nastartování motoru, z motorového
prostoru uslyšíte provozní hluk nebo
ucítíte otřes brzdového pedálu. To jsou
normální zvuky a průvodní jevy toho, že
systém ABS provádí svou kontrolu.
Není to příznakem žádné poruchy.

Systém ABS lze používat, jakmile
rychlost vozu dosáhne přibližně
10 km/h. A přestane pracovat, když vůz
zpomalí pod 7 km/h.

193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201)

Po jízdě na zledovatělém povrchu

Po jízdě na zledovatělé nebo zasněžené
vozovce odstraňte z kol veškeré zbytky
sněhu a ledu. U vozidel s ABS dávejte
pozor, abyste nepoškodili snímače
otáček kol (A) nebo jejich kabely,
umístěné na každém kole.

Electronic stability control (ESC)
(je-li ve výbavě)

Systém electronic stability control (ESC)
přebírá celkové řízení protiblokovacího
brzdového systému, funkce traction
control a funkce aktivní regulace
stability, aby pomohl zachovat
ovladatelnost a trakci vozu. Přečtěte si
prosím tuto část společně s
informacemi o protiblokovacím
brzdovém systému, o funkci traction
control a o funkci electronic stability
control.

202) 203) 204) 205)

Pozn. V následujících situacích se z
motorového prostoru může ozvat
provozní hluk: Tenkto zvuk znamená, že
probíhá kokntrola činnosti ESC. V
tomto okamžiku můžete pocítit otřes
brzdového pedálu, pokud ho
sešlápnete. To není příznakem žádné
poruchy:

Když je spínač zapalování přepnut do

polohy „ON“ nebo provozní režim do

stavu ON.

Když po zapnutí motoru vozidlo chvíli

jede.

Pozn. Když je systém ESC aktivován,
můžete cítit vibrace karoserie vozu
nebo slyšet hvízdavé zvuky z
motorového prostoru. To je příznakem
normální funkce systému. Není to
příznakem žádné poruchy.

Pozn. Když se rozsvítí výstražná
kontrolka protiblokovacího brzdového
systému, systém ESC není aktivní.

Pozn. U vozidel s uzávěrku zadního
diferenciálu jsou funkce ESC a ABS
dočasně deaktivovány, když je
aktivována uzávěrka zadního
diferenciálu. Když jsou tyto funkce
dočasně deaktivovány, rozsvítí se
indikační kontrolka ESC, indikační
kontrolka vypnutí ESC a výstražná
kontrolka ABS. To neznamená žádný
problém. Jakmile se uzávěrka zadního
diferenciálu rozpojí, tyto funkce začnou
opět pracovat a kontrolky zhasnou. Viz
„Výstražná kontrolka ABS“, „Indikační
kontrolka ESC, indikační kontrolka ESC
OFF.

Funkce electronic stability control

Funkce electronic stability control
pomáhá řidiči udržet si kontrolu nad
vozidlem na kluzkém povrchu vozovky
nebo při prudkém manévrování. Pracuje
tak, že ovládá výkon motoru a brzdy na
každém kole zvlášť.

236 AHA103693
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“4L” (Easy select 4WD), “4LLc” (Super
select 4WD II) se funkce electronic
stability control automaticky deaktivuje.

Pozn. Funkce electronic stability
control pracuje při rychlostech asi od
15 km/h.

Pozn. U vozidel s uzávěrku zadního
diferenciálu je funkce electronic stability
control dočasně deaktivována, když je
aktivována uzávěrka zadního
diferenciálu.

Spínač "ESC OFF"

Funkce electronic stability control se
automaticky aktivuje při přepnutí
spínače zapalování do polohy „ON“
nebo provozního režimu do stavu ON.
Systém můžete deaktivovat stiskem
spínače "ESC OFF" na tři sekundy nebo
déle.

Když je funkce electronic stability
control deaktivována, rozsvítí se
kontrolka . Pro opětnou aktivaci
funkce electronic stability control
stiskněte krátce spínače “ESC OFF” a
kontrolka zhasne.

206) 207)

Jízdní rady

Pokud se snažíte vyprostit vozidlo z
bláta, písku nebo čerstvého sněhu s
přepínačem režimu pohonu v poloze
"2H” nebo “4H”(Easy select 4WD) nebo
“2H”, “4H” nebo “4HLc” (Super select
4WD II) můžete při sešlapování
akceleračního pedálu zjistit, že systém
ESC zabraňuje zvýšení otáček motoru.
V takovém případě přepněte přepínač
režimu pohonu do polohy 4L” (Easy
select 4WD), “4LLc” (Super select 4WD
II) nebo vypněte spínač electronic
stability control. Vozidlo pak půjde
mnohem snadněji vyprostit. (I když je
spínač "ESC OFF" vypnutý nebo
přepínač režimu pohonu je v poloze
“OFF”, “4L” /Easy select 4WD/ nebo
“4LLc” /Super select 4WD IIO, systém
aktivní traction control nadále ovládá
brzdy vozu, aby zabránil prokluzování
kol.)

Pozn. Pokud stále tiskněte spínač
“ESC OFF” i po vypnutí systému
electronic stability control, aktivuje se
ochranná funkce před chybným
vypnutím a systém se opět zapne.

Pozn. I když je funkce electronic
stability control vypnutá, může se
aktivovat v závislosti na pohybu vozidla.

Funkce aktivní Traction Control

Funkce aktivní traction control
zabraňuje nadměrnému protáčení
hnaných kol na kluzkém povrchu
vozovky, čímž zlepšuje rozjezd vozu.
Poskytuje také dostatečnou hnací sílu a
ovladatelnost vozu při zatáčení se
sešlápnutým akceleračním pedálem.

208)

POZOR

192) Brzdový asistent nedokáže
vygenerovat větší brzdicí sílu, než jaké jsou

brzdy vozu schopny. Při jízdě proto vždy

udržujte dostatečný odstup do vozidla

jedoucího před vámi a nespoléhejte se

příliš na brzdového asistenta.

193) Systém ABS nedokáže zabránit

nehodám. Je výhradně vaší povinností

dodržovat zásady bezpečné jízdy.

194) Aby nedocházelo k selhání systému

ABS, všechna 4 kola a pneumatiky vozu

musí být stejného rozměru a typu.

195) Nemontujte do svého vozu žádný

neznačkový diferenciál s omezeným

prokluzem (LSD) od jiných výrobců. ABS

může přestat fungovat správně.

237 AHA106085
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přepínač režimu pohonu v poloze “4L”
(Easy select 4WD), “4LLc” (Super select
4WD II). Když funkce electronic stability
control v činnosti s přepínačem režimu
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(Super select 4WD II), po nastavení
přepínače režimu pohonu do polohy



196) Systém ABS umožňuje naplno využít

dostupnou přilnavost, ale nedokáže ji

zvýšit. Proto byste při jízdě na kluzkém

povrchu vozovky nikdy neměli zbytečně

riskovat.

197) Když systém ABS zasáhne a vy ucítíte

pulsace brzdového pedálu, držte dál

brzdový pedál sešlápnutý a nepanikařte. To

vám umožní zastavit na nejkratší možnou

vzdálenost při daném stavu vozovky.

198) Pokud už systém ABS zasáhne,

znamená to, že jste téměř dosáhli meze

přilnavosti mezi pneumatikami a povrchem

vozovky. Proto zpomalte, abyste

přizpůsobili rychlost jízdy stavu vozovky.

199) Systém ABS nedokáže obejít fyzikální

zákony a neumí zvýšit přilnavost podle

stavu vozovky.

200) Systém ABS nezabrání dopravním

nehodám, ani nehodám způsobeným

projížděním zatáčkou nadměrnou rychlosti,

jízdou po málo přilnavém povrchu či

akvaaplaningu.

201) Schopnosti ABS nesmíte nikdy

prověřovat nerozumně a nebezpečně a

ohrozit tak bezpečnost svou i ostatních

osob.

202) Nespoléhejte se jen na systém ESC.

Ani systém ESC nedokáže obejít fyzikální

zákony působící na vozidlo. Tento systém,

stejně jako ostatní systémy vozu, má svá

omezení a nedokáže udržet trakci a

ovladatelnost vozu za všech okolností.

Lehkomyslný styl jízdy může vést k

nehodám. Je výhradně zodpovědností

řidiče jezdit opatrně. To znamená brát v

úvahu hustotu dopravy, stav vozovky a

počasí.

203) Systém ESC nezabrání dopravním

nehodám, ani nehodám způsobeným

projížděním zatáčkou nadměrnou rychlosti,

jízdou po málo přilnavém povrchu či

aquaplaningu.

204) Na všech čtyřech kolech mějte

pneumatiky stejného předepsaného typu a

rozměrů. Jinak nemusí systém ESC

fungovat správně.

205) Nemontujte do svého vozu žádný

neznačkový diferenciál s omezeným

prokluzem (LSD) od jiných výrobců. Mohlo

by se stát, že přestane řádně fungovat

funkce electronic stability control vozidla.

206) Z bezpečnostních důvodů musíte

spínač "ESC OFF" stisknut, pouze když

vozidlo stojí.

207) Při jízdě za normálních podmínek

mějte funkci electronic stability control

vozidla zapnutou.

208) Při jízdě na zasněženém nebo

zledovatělém jízdním povrchu používejte

zimní pneumatiky a jezděte pomalu.

PODPŮRNÉ JÍZDNÍ
SYSTÉMY

Asistent rozjíždění do svahu (je-li
poskytováno)

Tento asistent vám usnadňuje rozjíždění
do prudkém svahu, protože přitom
zabraňuje nechtěnému a
nebezpečnému couvnutí vozu. Když
přesunete nohu z brzdového pedálu na
akcelerační pedál, asistent ponechá
ještě asi na 2 sekundy aktivované
brzdy.

76) 77)

209) 210)

Jak s ním pracovat

1. Zastavte vozidlo úplně pomocí
brzdového pedálu.

2. U vozidel vybavených manuální
převodovkou přesuňte řadicí páku do 1.
převodového stupně. Z vozidel
vybavených automatickou převodovkou
přesuňte volicí páku do polohy "D".

Pozn. Při couvání do konce přesuňte
řadicí nebo volicí páku do polohy "R".

3. Uvolněte brzdový pedál a asistent
rozjíždění do svahu bude ještě asi
2 sekundy udržovat brzdicí sílu.

4. Sešlápněte akcelerační pedál a s tím,
jak se vozidlo rozjede, asistent
rozjíždění do svahu postupně uvolní
brzdicí sílu.
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Pozn. Asistent rozjíždění do svahu se
aktivuje při splnění všech následujících
podmínek.

Motor běží (asistent rozjíždění do

svahu se neaktivuje během startování

nebo okamžitě po nastartování motoru).

U vozidel vybavených manuální

převodovkou je řadicí páka v následující

poloze: Při rozjíždění se vpřed do

svahu: Řadicí páka je v kterékoli jiné

poloze než "R" (asistent rozjíždění do

svahu se aktivuje, i když je řadicí páka v

poloze "N"). Při rozjíždění se vzad do

svahu: Řadicí páka je v poloze "R"

(asistent rozjíždění do svahu se

neaktivuje, když je řadicí páka v poloze

"N").

U vozidel vybavených automatickou

převodovkou je volicí páka v kterékoli

jiné poloze než "P" nebo "N".

Vozidlo úplně stojí, brzdový pedál je

sešlápnutý.

Parkovací brzda je uvolněná.

Pozn. Brzdový asistent se neaktivuje,
pokud je akcelerační pedál sešlápnut
dříve než je brzdový pedál uvolněn.

Pozn. Brzdový pedál funguje také při
couvání do svahu.

Pozn. Když se asistent rozjíždění do
svahu aktivuje, můžete slyšet jeho
provozní hluk. To je projev normální
funkce systému a nikoli nějaké poruchy.

Výstražná kontrolka

Kontrolka se rozsvítí při
nestandardním stavu systému.

78) 79)

Posilovač řízení

Posilovač řízení pracuje, když běží
motor. Pomáhá snížit námahu
vynakládanou na točení volantem.

V případě ztráty posilovacího účinku
funguje posilovač jako normální
mechanické řízení. Pokud z nějakého
důvodu přijdete o posilovač, budete
stále moci řídit vůz pomocí volantu,
pouze k tomu budete muset vynaložit
větší úsilí. Pokud se tak stane, nechte
své vozidlo zkontrolovat u prodejce Fiat.

80) 81)

Asistent stability přívěsu - TSA (je-li
poskytováno)

Tento asistent zvyšuje bezpečnost jízdy
při tažení přívěsu, protože ovládá výkon
motoru a brzdicí sílu působící na
jednotlivá kola, aby stabilizoval přívěs v
případě, že detekuje trvalé boční kývají
vozu ze strany na stranu způsobené
přívěsem.

Když asistent stability přívěsu aktivuje
brzdy, rozsvítí se kontrolka brzd. Další
informace najdete v části "Tažení
přívěsu".

82) 83)

Pozn. Když systém TCA pracuje,
karoserie vozu může vibrovat a z
motorového prostoru je slyšet provozní
hluk. To ke příznakem normální funkce
systému, nikoli poruchy.

Pozn. Systém TSA pracuje v
rychlostech 55 km/h nebo vyšších.

Pozn. Když systém TSA pracuje, bliká
indikační kontrolka činnosti ESC.

Pozn. Když ESC nepracuje, nebude v
činnost ani systém TSA.

POZOR

209) Nespoléhejte se na to, že asistent
rozjíždění do svahu udrží vozidlo stojící ve

svahu namísto brzd. Mohlo by to způsobit

nehodu.

210) V okamžiku, kdy pracuje asistent

rozjíždění do svahu, neotáčejte klíčem ve

spínači zapalování do polohy "LOCK" nebo

"ACC" nebo nepřepínejte provozní režim do

stavu ACC nebo OFF. Asistent rozjíždění do

svahu by mohl přestat pracovat, což by

mohlo způsobit nehodu.
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UPOZORNĚNÍ

76) Nespoléhejte se nadměrně to, že

asistent rozjíždění do svahu zabrání

couvnutí vašeho vozu. Za některých

okolností může vozidlo couvnout, i když je

asistent rozjíždění do svahu aktivován -

např. pokud brzdový pedál není dostatečně

sešlápnutý, vozidlo je těžce naložené, svah

je příliš prudký nebo kluzký, za vozidlem je

připojený přívěs, atd.

77) Asistent rozjíždění do svahu není určen

k tomu, aby udržel vozidlo stojící na svahu

déle než 2 sekundy.

78) Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka,

asistent rozjíždění do svahu nebude

pracovat. Rozjíždějte se opatrně.

79) Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě

a zastavte motor. Restartujte motor a

zkontrolujte, zda výstražná kontrolka zhasla,

což znamená, že asistent rozjíždění do

svahu znovu normálně pracuje. Pokud

výstražná kontrolka stále svítí nebo se často

rozsvěcuje, není nutné vozidlo okamžitě

zastavovat, ale měli byste ho nechat

zkontrolovat u prodejce Fiatu.

80) Nezastavujte motor, když je vůz v

pohybu. Pokud to uděláte, volant začne

klást silný odpor, což může způsobit

nehodu.

81) Nenechávejte volant vytočený do
některé z krajních poloh. Mohlo by to

způsobit poškození posilovače řízení.

82) Nepoléhejte se nadměrně na systém

TSA. V případech, jako je kluzké povrch

vozovky, silný boční vítr, přetížený přívěs,

špatné rozmístění zavazadel a/nebo

nadměrná rychlost jízdy nemusí systém

TSA správně stabilizovat vozidlo. Vždy

přizpůsobte svou jízdu hustotě dopravy,

stavu povrchu vozovky, počasí, hmotnosti a

rozmístění zavazadel.

83) Asistent stability přívěsu nemusí

pracovat v těchto případech: 1 - Když

prudké zabrzdění nebo zabrzdění při jízdě z

kopce způsobí, že osa vozidla a přívěsu se

zalomí. 2 - Když při prudké manévru

volantem dojde k bočními skluzu vozidla i s

přívěsem.
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STARTOVÁNÍ A JÍZDA

Nyní se blíže seznámíme s ovládáním
vozidla, abychom mohli naplno využívat
jeho potenciál.

Zaměříme se na to, jak s vozidlem jezdit
bezpečně ve všech situacích, aby
mohlo být vítaným společníkem
nabízejícím veškeré výhody spojené s
pohodlím a úsporami.

ÚSPORNÁ JÍZDA . . . . . . . . . . . .143
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DROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
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ÚSPORNÁ JÍZDA

K zajištění úsporné jízdy je nutné splnit
některé technické požadavky.
Předpokladem pro nízkou spotřebu
paliva je správně seřízený motor. Aby
byla zajištěna nejen delší životnost
vozidla, ale také jeho nejúspornější
provoz, doporučujeme nechat vozidlo
procházet kontrolami v pravidelných
intervalech v souladu se standardy
údržby.

Spotřeba paliva, množství výfukových
plynů a hlučnost jsou velmi ovlivňovány
osobními jízdními návyky a konkrétními
provozními podmínkami. Aby docházelo
k minimálnímu opotřebení brzd,
pneumatik a motoru a minimálnímu
znečišťování životního prostředí, je
nutné se řídit následujícími body.

Startování motoru

Vyhýbejte se prudkému zrychlování a
rozjezdům, jež způsobují zvyšování
spotřeby paliva.

Řazení

Řaďte pouze při vhodné rychlosti a
otáčkách motoru. Vždy používejte
nejvyšší možnou polohu řazení.

Aby byla zajištěna nejnižší možná
spotřeba paliva při jízdě s vozidlem s
pohonem všech čtyř kol (4WD) po
běžné vozovce nebo dálnici, páka
rozdělovací převodovky nebo přepínač
režimu pohonu musí být v poloze „2H“.

Jízda ve městě

Časté startování a zastavování zvyšuje
průměrnou spotřebu paliva. Co nejvíce
vybírejte silnice s plynulým provozem.
Při jízdě po na přetížených silnicích se
vyhýbejte používání dolní poloze řazení
při vysokých otáčkách motoru.

Volnoběh

Vozidlo spotřebovává palivo i při
spuštěním motoru na volnoběh. V
maximální míře se vyhýbejte
dlouhodobému chodu na volnoběh.

Rychlost

Čím vyšší je rychlost vozidla, tím větší je
jeho spotřeba paliva. Nejezděte na plný
plyn. I nepatrné uvolnění plynového
pedálu ušetří značné množství paliva.

Tlak huštění pneumatik

Pravidelně kontrolujte tlak v
pneumatikách. Nízký tlak v
pneumatikách zvyšuje valivý odpor a
spotřebu paliva. Nízký tlak v
pneumatikách rovněž zvyšuje
opotřebení pneumatik a negativně
ovlivňuje jízdní stabilitu.

Nakládání zavazadel nebo nákladu

Nejezděte s nepotřebnými předměty v
zavazadlovém prostoru. Zvýšená
hmotnost vozidla značně zvýší spotřebu
paliva především při jízdě ve městě, kde
je nutné časté zastavování a rozjíždění.
Vyhýbejte se rovněž jízdě s
nepotřebnými zavazadly nebo držáky
na střeše, jež zvýší spotřebu paliva v
důsledku zvýšeného odporu vzduchu.

Startování studeného motoru

Při startování studeného motoru je
spotřebováno více paliva. K nežádoucí
spotřebě paliva rovněž dochází při
spuštěném horkém motoru. Rozjíždějte
se co nejdříve po spuštění motoru.

Chladič nebo klimatizace

Použití klimatizace zvyšuje spotřebu
paliva.
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JÍZDA POD VLIVEM
ALKOHOLU A DROG

Jízda pod vlivem alkoholu je jednou z
nejčastějších příčin dopravních nehod.

Vaše schopnost řízení vozidla může být
značně ovlivněna, i když je hladina
alkoholu v krvi pod minimem
stanoveným zákonem. Pokud jste požili
alkohol, neřiďte vozidlo. Jeďte s
řidičem, který není pod vlivem alkoholu,
přivolejte si taxi službu nebo přítele,
nebo použijte veřejnou dopravu.
Nemyslete si, že vystřízlivíte po vypití
kávy nebo osprchování studenou
vodou.

Vaši bdělost, vnímání a reakční čas
rovněž ovlivňují volně prodejné léky a
léky na předpis. Jste-li pod vlivem
některých těchto léků, před jízdou se
poraďte se svým doktorem nebo
lékárníkem.

211)

POZOR

211) NIKDY NEŘIĎTE, POKUD JSTE

POŽILI ALKOHOL Váš vnímání je méně

přesné, vaše reflexy jsou pomalejší a váš

úsudek je narušen.

TECHNIKY
BEZPEČNÉ JÍZDY

Není možné zcela zaručit vaši
bezpečnost při jízdě a ochranu před
zraněním. Doporučujeme však, abyste
věnovali zvláštní pozornost následujícím
informacím:

Bezpečnostní pásy

Před rozjetím s vozidlem se přesvědčte,
že jste vy a vaši spolucestující
připoutání bezpečnostními pásy.

Podlahové rohože

212)

Jízda s dětmi ve vozidle
Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud

jsou v něm děti a pokud je klíč v

zapalování. Děti si mohou hrát

ovládacími prvky vozidla, což může vést

k nehodě.

Přesvědčte se, zda jsou kojenci a

malé děti správně připoutáni v souladu

se zákony a předpisy, aby byla zajištěna

jejich maximální ochrana v případě

nehody.

Nedovolte, aby si děti hrály v

zavazadlovém prostoru. Je

nebezpečné, když si budou v tomto

prostoru hrát za jízdy s vozidlem.

Nakládání zavazadel

Při nakládání zavazadel dbejte, aby
nebyly naloženy nad výšku sedadel. To
je nebezpečné nejen proto, že bude
zakryt výhled dozadu, ale také proto, že
v případě prudkého brzdění může být
zavazadlo vymrštěno do prostoru pro
cestující.

POZOR

212) Podlahové rohože, jež jsou vhodné

pro vaše vozidlo, správně umístěte na

podlahu tak, aby nespočívaly na pedálech.

Aby nedošlo k sesunutí podlahových rohoží

z určené polohy, bezpečně je upevněte

použitím háků nebo jiných prostředků.

Uvědomte si, že podlahová rohož položená

na pedálu nebo na jiné podlahové rohoži

může bránit v použití pedálu, což může

vést k nehodě.

238 AA0064482
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DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZAJÍŽDĚNÍ

V období zajíždění nového vozidla je během prvních 1 000 km doporučeno řídit se následujícími opatřeními, aby byla i v
budoucnu zajištěna jeho dlouhá životnost, nízká spotřeba a vysoký výkon.

Nevytáčejte motor do vysokých otáček.

Vyhýbejte se prudkému rozjíždění, zrychlování, brzdění nebo dlouhodobému udržování vysokých otáček motoru.

V období záběhu dodržujte omezení rychlosti, jak je uvedeno níže. Pamatujte, že je nutné dodržovat rychlostní limity

stanovené zákonem.

Nepřekračujte mezní hodnoty zatížení.

Nevlečte přívěs.

Vozidla s manuální převodovkou

Okamžik

řazení
Mezní rychlost

Vozidla s pohonem 2 kol

(2WD)

Vozidla se systémem Easy select

4WD
Vozidla se systémem Super select 4WD II

2H, 4H 4L 2H, 4H, 4HLc 4LLc

1. převodový

stupeň
20 km/h 20 km/h 5 km/h 20 km/h 5 km/h

2. převodový

stupeň
40 km/h 40 km/h 15 km/h 40 km/h 15 km/h

3. převodový

stupeň
65 km/h 65 km/h 25 km/h 65 km/h 25 km/h

4. převodový

stupeň
95 km/h 95 km/h 35 km/h 95 km/h 35 km/h

5. převodový

stupeň
110 km/h 110 km/h 45 km/h 115 km/h 45 km/h

6. převodový

stupeň
110 km/h 110 km/h 55 km/h 115 km/h 55 km/h
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Vozidla s automatickou převodovkou

Okamžik

řazení
Mezní rychlost

Vozidla s

pohonem 2 kol

(2WD)

Vozidla se systémem Easy select

4WD
Vozidla se systémem Super select 4WD II

2H, 4H 4L 2H, 4H, 4HLc 4LLc

1. převodový

stupeň
15 km/h 15 km/h 5 km/h 20 km/h 5 km/h

2. převodový

stupeň
35 km/h 35 km/h 15 km/h 40 km/h 15 km/h

3. převodový

stupeň
55 km/h 55 km/h 20 km/h 60 km/h 20 km/h

4. převodový

stupeň
85 km/h 85 km/h 30 km/h 85 km/h 30 km/h

5. převodový

stupeň
110 km/h 110 km/h 45 km/h 115 km/h 45 km/h

84)

UPOZORNĚNÍ

84) U vozidel 4WD (pohon čtyř kol) rozsah „4L“ (Easy select 4WD), „4LLc“ (Super select 4WD II) poskytuje maximální krouticí moment pro jízdu

nízkou rychlostí po prudkých svazích nebo písčitých, blátivých a jiných náročných površích. U vozidel s automatickou převodovkou

nepřekračujte rychlost přibližně 70 km/h v rozsahu „4L“ (Easy select 4WD), „4LLc“ (Super select 4WD II).
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PARKOVACÍ BRZDA

Při parkování zabrzděte parkovací
brzdu tak, aby udržela vozidlo
zabrzděné.

Zatažení brzdy

Zcela sešlápněte a podržte brzdový
pedál, poté zvedněte páku (A) nahoru,
aniž byste stiskli tlačítko na konci
rukojeti.

85)

Pozn. Páku parkovací brzdy zvedněte
takovou silou, aby po uvolnění
brzdového pedálu bylo vozidlo drženo v
klidové poloze.

Pozn. Pokud po uvolnění brzdového
pedálu nebude parkovací brzda
schopna udržet vozidlo v klidové
poloze, neprodleně jej nechejte
zkontrolovat.

Uvolnění brzdy

Pevně sešlápněte a podržte brzdový
pedál, poté mírně páku (A)
nadzdvihněte.

Stiskněte tlačítko na konci rukojeti (B).

Zcela páku (C) spusťte dolů.

86) 87)

Pozn. Aby nedošlo k neúmyslnému
uvolnění parkovací brzdy, páku je nutné
nepatrně nadzdvihnout před tím, než ji
bude možné stlačit dolů. Pouhý stisk
tlačítka neumožní stlačení páky dolů.

UPOZORNĚNÍ

85) Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu,
před vytažením páky parkovací brzdy

zastavte vozidlo pevným sešlápnutím

brzdového pedálu. V případě zvednutí páka

parkovací brzdy za jízdy s vozidlem může

dojít k zablokování zadních kol, čímž se

vozidlo stane nestabilním. Rovněž může

dojít k poškození parkovací brzdy.

86) Před jízdou se přesvědčte, zda je

parkovací brzda uvolněná a zda nesvítí

kontrolka brzdy. V případě jízdy s vozidlem

se zataženou parkovací brzdou dojde k

přehřátí brzd, což povede k neúčinnému

brzdění a možnému poškození brzd.

87) Pokud nezhasne kontrolka brzdy po

úplném spuštění parkovací brzdy, v

brzdovém systému může být závada.

Nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.

Více informací naleznete v části „Kontrolka

brzdy“.

239 AA0001018

240 AA0001021
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PARKOVÁNÍ

Zaparkování vozidla: zastavte vozidlo,
zabrzděte parkovací brzdu a přesuňte
řadicí páku do polohy 1. převodového
stupně nebo polohy “R” (zpátečka), je-li
vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, nebo přesuňte páku
voliče do polohy “P” (parkování), je-li
vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou.

Parkování ve svahu

Chcete-li zabránit uvedení vozidla do
pohybu, postupujte následovně:

Parkování ve svahu směrem dolů

Natočte přední kola směrem k
obrubníku a popojeďte s vozidlem
dopředu, dokud se kolo na straně
obrubníku zlehka nedotkne obrubníku.

Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, zatáhněte parkovací
brzdu a přesuňte řadicí páku do polohy
„R“ (zpátečka).

Je-li vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou, zatáhněte parkovací
brzdu a přesuňte páku voliče do polohy
„P“ (parkování). V případě potřeby
založte kola klíny.

Parkování ve svahu směrem nahoru

Natočte přední kola směrem od
obrubníku a popojeďte s vozidlem
dozadu, dokud se kolo na straně
obrubníku zlehka nedotkne obrubníku.

Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, zatáhněte parkovací
brzdu a přesuňte řadicí páku do polohy
1. převodového stupně.

Je-li vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou, zatáhněte parkovací
brzdu a přesuňte páku voliče do polohy
„P“ (parkování). V případě potřeby
založte kola klíny.

Pozn. Je-li vozidlo vybaveno
automatickou převodovkou, zatáhněte
parkovací brzdu před tím, než
přesunete páku voliče do polohy „P“
(parkování). Pokud přesunete páku
voliče do polohy „P“ (parkování) před
zatažením parkovací brzdy, před příští
jízdou s vozidlem může být uvolnění
páky voliče z polohy „P“ (parkování)
obtížné – k uvolnění páky voliče z
polohy „P“ (parkování) by byla
vyžadována nadměrná síla.

Pozn. DŮLEŽITÉ: NIKDY neopouštějte
vozidlo s převodovkou v neutrálu nebo.
U verzí s automatickou převodovkou
neopouštějte vozidlo před tím, než
přestavíte páku voliče do polohy “P”
(PARK).

Parkování se spuštěným motorem

Nikdy nenechejte motor spuštěný,
pokud si chcete na delší dobu
odpočinout. Nikdy rovněž nenechávejte
motor spuštěný v uzavřeném nebo
špatně odvětrávaném prostoru.

Před opuštěním vozidla

Před opuštěním vozidla si vždy vezměte
s sebou klíč a uzamkněte všechny
dveře. Vždy se snažte zaparkovat
vozidlo na dobře osvětleném místě.

213) 214) 215)

POZOR

213) Nikdy ve voze nenechávejte děti bez
dozoru. Při opuštění vozidla vždy vytáhněte

klíč ze zapalování a vezměte si jej s sebou.

214) Pokud ponecháte spuštěný motor,

hrozí nebezpečí zranění nebo smrti v

důsledku neúmyslného přesunutí řadicí

páky (u manuální převodovky) nebo páky

voliče (u automatické převodovky) nebo

nahromadění toxických výfukových plynů v

prostoru pro cestující.

215) Neparkujte své vozidlo v místech, kde

mohou hořlavé materiály (např. suchá tráva

nebo listí) přijít do kontaktu s horkým

výfukem, neboť může dojít ke vzniku

požáru.
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STARTOVÁNÍ A
ZASTAVENÍ MOTORU

216)

88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98)

Tipy pro startování

Neplatí pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

Nenechejte motor startéru nepřetržitě
pracovat déle než 10 sekund, neboť
hrozí vybití akumulátoru. Pokud motor
nenastartuje, otočte klíčem zapalování
zpět do polohy „LOCK“ a před dalším
pokusem počkejte několik sekund. V
případě opakovaných pokusů při
nepřetržitě spuštěném motoru startéru
dojde k poškození mechanismu
startéru.

Pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

Motor je možné nastartovat při
zvoleném libovolném provozním režimu.

Motor startéru se bude otáčet přibližně
až 15 sekund, jakmile se uvolní spínač
motoru. Pokud se spínač motoru
stiskne znovu během spuštěného
startéru motoru, motor startéru se
zastaví. Motor startéru se bude otáčet
přibližně až 30 sekund po dobu
stisknutého spínače motoru. Pokud
motor nenastartuje, chvíli počkejte a
poté se znovu pokuste motor
nastartovat.

V případě opakovaných pokusů při
nepřetržitě spuštěném motoru startéru
dojde k poškození mechanismu
startéru.

Startování motoru

Neplatí pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

1. Zasuňte klíč zapalování a připoutejte
se bezpečnostním pásem.

2. Přesvědčete se, zda je zatažená
parkovací brzda.

3. Pravou nohou sešlápněte brzdový
pedál a podržte jej v poloze.

4. Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, zcela sešlápněte
spojkový pedál a přesuňte řadicí páku
do polohy „N“ (neutrál). Je-li vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou,
přesvědčte se, zda je páka voliče v
poloze „P“ (parkování).

5. Otočte klíč zapalování do polohy
„ON“. Nejdříve se rozsvítí kontrolka
předžhavení vznětového motoru, která
po krátké době zhasne, což značí, že
předžhavení bylo dokončeno.

Je-li motor studený, kontrolka
předehřevu svítí déle.

Pokud motor nenastartuje během cca
5 sekund od zhasnutí kontrolky
předžhavení vznětového motoru, vraťte
spínač zapalování do polohy „LOCK“.
Poté otočením spínače zpět do polohy
„ON“ znovu aktivujte předžhavení
motoru.

Je-li motor teplý, kontrolka předžhavení
vznětového motoru se při otočení klíče
zapalování do polohy „ON“ nerozsvítí.
Otočením klíče zapalování přímo do
polohy „START“ nastartujte motor.

6. Klíčem zapalování otočte do polohy
„START“ a uvolněte jej, jakmile motor
nastartuje. Při tomto postupu
nesešlapujte plynový pedál.

Po nastartování je motor mírně
hlučnější. To ustane po zahřátí motoru.

Pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

1. Připoutejte se bezpečnostním
pásem.

2. Přesvědčete se, zda je zatažená
parkovací brzda.

3. Pravou nohou sešlápněte brzdový
pedál a podržte jej v poloze.

241 AHA106593
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Není-li motor nastartovaný, sešlápnutí
brzdového pedálu může být obtížnější a
vozidlo nemusí rozpoznat, že byl pedál
sešlápnut. Motor tudíž nemusí
nastartovat. V takovém případě
sešlápněte brzdový pedál větší silou
než obvykle.

4. Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, zcela sešlápněte
spojkový pedál a přesuňte řadicí páku
do polohy „N“ (neutrál). Je-li vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou,
přesvědčte se, zda je páka voliče v
poloze „P“ (parkování).

5. Stiskněte spínač motoru. Nejdříve se
rozsvítí kontrolka předžhavení
vznětového motoru, která po krátké
době zhasne, což značí, že předžhavení
bylo dokončeno. Motor nastartuje.

Je-li motor studený, kontrolka
předehřevu svítí déle.

Předžhavení motoru se rovněž aktivuje
přepnutím provozního režimu do polohy
„ON“. Pokud motor nenastartuje během
cca 5 sekund od zhasnutí kontrolky
předžhavení vznětového motoru,
přepněte provozní režim do polohy
„OFF“. Poté znovu proveďte postup
předehřevu a startování motoru.

Po nastartování je motor mírně
hlučnější. To ustane po zahřátí motoru.

Vypnutí motoru

Neplatí pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

1. Zastavte vozidlo.

2. Sešlápněte brzdový pedál a úplně
zatáhněte parkovací brzdu.

3. Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, otočením spínače
zapalování do polohy „LOCK“ vypněte
motor a poté přesuňte řadicí páku do
polohy 1. převodového stupně (ve
svahu směrem nahoru) nebo „R“
(zpátečka) (ve svahu směrem dolů). Je-li
vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou, přesuňte páku voliče do
polohy „P“ (parkování) a vypněte motor.

Pro vozidla se systémem
bezklíčového ovládání

217)

Je-li nutné motor nouzově zastavit za
jízdy, stiskněte spínač motoru a podržte
jej déle než 3 sekundy, nebo jej rychle
stiskněte alespoň 3krát. Motor se
zastaví a zvolí se provozní režim „ACC“.

Motor nezastavujte, když je páka voliče
v jakékoli jiné poloze než „P“ (parkování)
(automatická převodovka). Pokud se
motor zastaví s pákou voliče v nějaké
jiné poloze než „P“ (parkování), zvolí se
provozní režim „ACC“ namísto „OFF“.
Přepněte provozní režim do „OFF“,
jakmile přesunete páku voliče do polohy
„P“ (parkování).

1. Zastavte vozidlo.

2. Sešlápněte brzdový pedál a úplně
zatáhněte parkovací brzdu.

3. Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, stiskem spínače motoru
zastavte motor a přesuňte řadicí páku
do polohy 1. převodového stupně (ve
svahu směrem nahoru) nebo „R“
(zpátečka) (ve svahu směrem dolů). Je-li
vozidlo vybaveno automatickou
převodovkou, přesuňte páku voliče do
polohy „P“ (parkování) a stiskem
spínače motoru vypněte motor.

Proces zjišťování množství
vstřikovaného paliva

Aby byly emise výfukových plynů a
hlučnost motoru udržovány na nízké
úrovni, motor velmi zřídka provádí
proces zjišťování množství
vstřikovaného paliva.

V průběhu tohoto procesu zjišťování je
zvuk motoru odlišný, než je obvyklé.
Změna zvuku motoru neznamená
poruchu.

242 AHA106593
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Pokud klíč pro bezklíčové ovládání
nepracuje správně

Zasuňte klíč pro bezklíčové ovládání do
zdířky. Nyní by mělo být možné
nastartovat motor a změnit provozní
režim.

Po spuštění motoru nebo změně
provozního režimu vyjměte klíč pro
bezklíčové ovládání ze zdířky.

Do zdířky nezasunujte žádné jiné
předměty než klíč pro bezklíčové
ovládání. Mohlo by dojít k poškození
nebo poruše.

Před zasunutím klíče do zdířky vyjměte
předmět nebo další klíč z klíče pro
bezklíčové ovládání. Vozidlo nemusí být
schopné přijmout zaregistrovaný
identifikační kód ze zaregistrovaného
klíče. Motor tedy nemusí nastartovat a
provozní režim se nemusí změnit.

Klíč pro bezklíčové ovládání se upevní,
pokud se vloží do zdířky, jak je
znázorněno na obrázku. Klíč vytahujte
ve stejném stavu.

Upozornění na klíč*

Pokud se otevřou dveře řidiče při
vypnutém provozním režimu a
vloženém klíči pro bezklíčové ovládání
ve zdířce, rozbliká se výstražná
kontrolka, rozezní se vnější bzučák na
dobu přibližně 3 sekund a vnitřní
bzučák na dobu přibližně 1 sekundy za
účelem upozornění na nutnost vyjmutí
klíče.

UPOZORNĚNÍ

88) V některých případech se při vypnutí

motoru může ventilátor zapnout na max.

120 sekund.

89) Prudké sešlápnutí plynového pedálu

před vypnutím motoru nemá absolutně

žádný význam, navíc je tak plýtváno palivem

a především jsou poškozovány motory s

turbodmychadlem.

90) Nikdy nestartujte motor roztahováním,

tlačením nebo jízdou ze svahu. Do

katalyzátoru by mohlo natéct palivo a

nenapravitelně ho poškodit.

91) Nezapomínejte, že do nastartování

motoru není brzdový posilovač ani

posilovač řízení aktivní, takže musíte na

brzdový pedál a volant vyvíjet daleko větší

sílu.

92) V období počátečního používání vozidla

není doporučeno jezdit na plný výkon (např.

nadměrné zrychlování, jízda na dlouhé

vzdálenosti vysokými rychlostmi, příliš

intenzivní brzdění apod.).

93) Klíč zapalování uvolněte neprodleně po
spuštění motoru, aby nedošlo k poškození

motoru startéru.

94) Nepokoušejte se nastartovat motor

roztlačením nebo roztažením vozidla.

95) Nenechejte motor pracovat při

vysokých otáčkách ani nejezděte s

vozidlem vysokými rychlostmi, dokud se

motor řádně nezahřeje.

96) Je-li vaše vozidlo vybaveno

turbodmychadlem, nezastavuje motor

ihned po jízdě vysokou rychlostí nebo proti

svahu. Nejdříve nechejte motor pracovat na

volnoběh, aby mohlo dojít k vychladnutí

turbodmychadla.
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97) V období počátečního používání vozidla

není doporučeno jezdit na plný výkon (např.

nadměrné zrychlování, jízda na dlouhé

vzdálenosti vysokými rychlostmi, příliš

intenzivní brzdění apod.).

98) Prudké sešlápnutí plynového pedálu

před vypnutím motoru nemá absolutně

žádný význam, navíc je tak plýtváno palivem

a především jsou poškozovány motory s

turbodmychadlem.

POZOR

216) Nikdy nenechejte motor pracovat v

uzavřeném nebo špatně odvětrávaném

prostoru déle, než je nutné k vjetí nebo

vyjetí vozidla. Plynný oxid uhelnatý je bez

zápachu a může mít smrtelné účinky.

217) Za jízdy nepoužívejte spínač
zapalování s výjimkou nouzové situace.

Pokud se motor během jízdy vypne,

servomechanismus brzd přestane fungovat

a účinnost brzd se sníží. Stejně tak nebude

fungovat ani posilovač řízení, takže bude

zapotřebí větší síly k otočení volantu. To

může vést k vážné nehodě.

FUNKCE
TURBODMYCHADLA

(je-li poskytováno)

Turbodmychadlo

99) 100)

Turbodmychadlo zvyšuje výkon motoru
tím, že je přiváděno velké množství
stlačeného vzduchu do válců motoru.
Žebrované části uvnitř turbodmychadla
se otáčejí velmi vysokými rychlostmi a
jsou vystavovány extrémně vysokým
teplotám. Jsou mazány a ochlazovány
motorovým olejem. Pokud není
motorový olej měněn ve stanovené
intervaly, může dojít k zadření ložisek
nebo zvýšení hlučnosti.

1. Vzduchový kompresor 2. Stlačený
vzduch 3. Válec 4. Žebro
turbodmychadla 5. Turbína
6. Výfukové plyny

UPOZORNĚNÍ

99) Neuvádějte motor do vysokých otáček

(například jeho vytáčením nebo prudkým

zrychlováním) neprodleně po jeho

nastartování.

100) Nezastavuje motor ihned po jízdě

vysokou rychlostí nebo proti svahu.

Nejdříve nechejte motor pracovat na

volnoběh, aby mohlo dojít k vychladnutí

turbodmychadla.

245 AA0020860
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SYSTÉM
START&STOP

Systém Start&Stop (systém
automatického vypnutí a nastartování
motoru) automaticky vypne a znovu
nastartuje motor bez použití klíče
zapalování nebo stisknutí spínače
motoru, když se vozidlo zastaví,
například na semaforech nebo v koloně,
aby se omezilo vypouštění zplodin
a snížila spotřeba paliva.

Pozn. Na informačním displeji se
zobrazuje celková doba, po kterou byl
motor zastaven systémem Start&Stop.
Viz “Displej Start&Stop”.

Automatické vypnutí motoru

Systém Start&Stop se se aktivuje
automaticky otočení spínačem
zapalování do polohy “ON” nebo
zapnutí provozního režimu.

Systém je možné vypnout stiskem
spínače “Start&Stop OFF”. Viz část
„Způsob vypnutí“.

Řidič je rozsvícením kontrolky
informován, že systém Start&Stop
zasáhne v případě potřeby.

1. Zastavte vozidlo.

2. Sešlápněte brzdový pedál, zcela
sešlápněte pedál spojky a přesuňte
řadicí páku do polohy „N“ (neutrál).

3. Uvolněte spojkový pedál. Motor se
automaticky vypne.

Pozn. Pokud se motor automaticky
vypne, dojde ke změně jízdních operací.
Věnujte pozornost následujícímu.

Posilovač brzd bude nefunkční a úsilí

potřebné k sešlápnutí pedálu bude

vyšší. Jestliže se vozidlo pohybuje,

sešlápněte pedál brzdy silněji než

obvykle.

101)

Pozn. V následujících případech bude
kontrolka “Start&Stop” blikáním
informovat řidiče o tom, že motor
nebude automaticky vypnut.

Řidič není připoután bezpečnostním

pásem.

Jsou otevřené dveře řidiče.

Je otevřená kapota.

Pozn. V následujících případech
kontrolka “Start&Stop” zhasne a motor
nebude automaticky vypnut.

Pokud rychlost vozidla nepřekročí

rychlost přibližně 5 km/h po

246 AHA106317
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Pokud neuběhlo alespoň 30 sekund

od spuštění motoru.

Pokud se vozidlo znovu zastaví

během 10 sekund od automatického

spuštění motoru.

Je-li nízká teplota chladicí kapaliny

motoru.

Je-li teplota okolí nižší než přibližně 3
°C.

Je-li zapnuto topení, avšak dosud

nebylo dosaženo teploty ukazatele

vozidla.

Je-li zapnutá klimatizace a prostor

pro cestující není stále dostatečně

ochlazen.

Pokud byl stisknut spínač

odmlžování. Viz část „Odmlžení čelního

skla a oken dveří: rychlé odmlžení“.

Je-li klimatizace zapnuta v režimu

AUTO (automatický), když je ovladač

teploty nastaven v poloze nejvyšší

teploty nebo nejnižší teploty (u vozidel s

automatickou klimatizací).

Pokud filtr pevných částic

vznětového motoru (DPF) automaticky

spaluje zachycené pevné částice (PM).

Pokud je vysoká spotřeba

elektrického proudu, například při

spuštěném odmlžování zadního okna

nebo jiného elektrického zařízení, nebo

jsou-li nastaveny vysoké otáčky

ventilátoru.

Pokud je nízké napětí akumulátoru

nebo je nízký jeho výkon.

Pokud svítí kontrolka motoru nebo

bliká kontrolka .

Je-li u vozidel 4WD (pohon čtyř kol)

přepínač režimu pohonu v poloze „4H“

nebo „4L“ (Easy select 4WD), „4HLc“

nebo „4LLcL“ (Super select 4WD II).

Pozn. V následujících případech se
motor automaticky nevypne ani když
svítí kontrolka “Start&Stop”.

Je sešlápnut plynový pedál

Je nízký podtlak posilovače brzd

Je pohybováno s volantem

Při parkování v prudkém svahu

Pozn. Při řízení nemějte nohu na
spojkovém pedálu, protože by to
systém vyhodnotil jako závadu spínače
tohoto pedálu, rozblikala by se
kontrolka Start&Stop OFF a systém
Start&Stop by přestal být v činnosti.

Pozn. Je-li systém Start&Stop v
činnosti společně s klimatizací, vypne
se motor i kompresor klimatizace.
Spuštěn bude tedy pouze ventilátor,
takže se mohou začít zamlžovat okna.
Pokud k tomu dojde, stiskem spínače
odmlžování znovu nastartujte motor. Viz
„Spínač odmlžování“.

Pozn. Pokud se okna zamlží při
každém zastavení motoru,
doporučujeme systém Start&Stop
vypnout stiskem spínače “Start&Stop
OFF”. Viz část „Způsob vypnutí“.

Pozn. Je-li zapnutá klimatizace,
ovladač teploty nastavte na vyšší
teplotu, abyste prodloužili dobu, než se
motor automaticky zastaví.

Automatické opětovné nastartování
motoru

Sešlápněte pedál spojky, když je řadicí
páka v poloze „N“ (neutrál). Kontrolka
zhasne a motor se znovu automaticky
nastartuje.

Pozn. Během automatického startování
motoru nepřesunujte řadicí páku do jiné
polohy než „N“ (neutrál), ani neuvolňujte
pedál spojky. Motoru startéru se zastaví
a motor automaticky nenastartuje.

Pozn. Pokud motor automaticky
nenastartuje nebo pokud se motor
zastaví, rozsvítí se kontrolka dobíjení a
kontrolka motoru. Pokud k tomu dojde,
motor znovu nenastartuje, ani při
opětovném sešlápnutí pedálu spojky.
Sešlápněte brzdový pedál, zcela
sešlápněte pedál spojky a otočením
zapalování do polohy „START“ nebo
stiskem spínače motoru nastartujte
motor. Více informací viz „Startování a
zastavení motoru“.

102)

Pozn. Motor automaticky znovu
nenastartuje v následujících případech.

Po automatickém zastavení motoru

vypnete systém “Start&Stop” stiskem

tlačítka “Start&Stop OFF”.

Je otevřená kapota.
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Pozn. Pokud motor automaticky znovu
nastartuje, může dojít k dočasnému
snížení hlasitosti audia. To neznamená
poruchu.

Pozn. Je-li motor automaticky vypnut,
může dojít k dočasné změně proudění
vzduchu klimatizace. To neznamená
poruchu.

Způsob vypnutí

Systém Start&Stop se se aktivuje
automaticky otočení spínačem
zapalování do polohy “ON” nebo
zapnutí provozního režimu. Systém je
možné vypnout stiskem spínače
“Start&Stop OFF”.

Je-li systém Start&Stop vypnutý, svítí
kontrolka .

Pro opětnou aktivaci systému
Start&Stop stiskněte krátce spínače
“Start&Stop OFF” a kontrolka zhasne.

Pozn. Kontrolka se rovněž na několik
sekund rozsvítí při otočení spínače
zapalování do polohy „ON“ nebo
zapnutí provozního režimu.

Pokud se rozbliká kontrolka za
jízdy

Pokud kontrolka bliká, systém
systému Start&Stop je porouchaný a
nebude fungovat.

Doporučujeme obrátit se na prodejce
Fiat.

UPOZORNĚNÍ

101) Pokud se motor automaticky zastaví,

přijměte následující opatření. Jinak může

dojít k neočekávané nehodě, pokud motor

znovu automaticky nastartuje: nesešlapujte

plynový pedál za účelem vytáčení motoru,

je-li vozidlo zastavené (bez ohledu na to,

zda je motor spuštěný nebo vypnutý). Jinak

může dojít k neočekávané nehodě, pokud

motor znovu automaticky nastartuje: pokud

se motor automaticky zastaví, nevystupujte

z vozidla. Vzhledem k tomu, že motor znovu

automaticky nastartuje při odepnutí

bezpečnostního pásu nebo otevření dveří

řidiče, může dojít k neočekávané nehodě,

pokud se vozidlo začne pohybovat;

nepřesunujte řadicí páku do jiné polohy ne

„N“ (neutrál). Pokud je řadicí páka

přesunuta do jiné polohy než „N“ (neutrál),

rozbliká se kontrolka nebo displej a rozezní

se zvukové znamení. Pokud je řadicí páka

přesunuta zpět do polohy „N“ (neutrál),

kontrolka přestane blikat a zvukové znamení

se utiší. Pokud je řadicí páka v poloze jiné

než „N“ (neutrál), motor znovu nenastartuje.

249 AHA106333

250 AHA106346
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102) V následujících případech bude motor

opětovně startovat automaticky, i když byl

zastaven systémem Start&Stop. Počínejte

si velmi opatrně, jinak může dojít k

neočekávané nehodě, pokud motor znovu

automaticky nastartuje: rychlost vozidla je

3 km/h nebo vyšší při jízdě po svahu dolů;

je nízký podtlak v posilovači brzd v

důsledku opakovaného nebo silnějšího

sešlápnutí brzdového pedálu, než je

obvyklé; je nízká teplota chladicí kapaliny

motoru; je-li zapnuta klimatizace stiskem

spínače klimatizace; pokud je značně

změněna přednastavená teplota

klimatizace; je-li klimatizace zapnuta v

režimu AUTO (automatická), když je

ovladač teploty v poloze nejvyšší nebo

nejnižší teploty (u vozidel s automatickou

klimatizací); je-li zapnuta klimatizace, teplota

v prostoru pro cestující stoupá a kompresor

klimatizace pracuje za účelem snížení

teploty; je stisknut spínač odmlžování. Viz

„Rychlé odmlžení“; pokud je vysoká

spotřeba elektrického proudu, například při

spuštěném odmlžování zadního okna nebo

jiného elektrického zařízení, nebo jsou-li

nastaveny vysoké otáčky ventilátoru; pokud

je nízké napětí akumulátoru nebo je nízký

jeho výkon; je-li pohybováno s volantem,

je-li odepnut bezpečnostní pás řidiče;

jsou-li otevřeny dveře řidiče.

MANUÁLNÍ
PŘEVODOVKA

Na rukojeti řadicí páky je zobrazeno
schéma řazení. Pokud se chcete rozjet,
zcela sešlápněte pedál spojky a
přeřaďte do polohy 1. převodového
stupně nebo „R“ (zpátečka). Poté
pomalu uvolňuje pedál spojky a sou
časně sešlapujte plynový pedál.

218)

103) 104) 105) 106) 107)

Za studeného počasí může být řazení
obtížnější, dokud se nezahřeje olej
převodovky. To je normální a nehrozí
poškození převodovky.

Jde-li 1. převodový stupeň zařadit s
obtížemi, znovu sešlápněte pedál
spojky. Zařazení pak půjde snadněji.

Za horkých klimatických podmínek
nebo dlouhodobém chodu motoru při
vysokých otáčkách se může aktivovat
funkce omezení otáček, jež zabrání
stoupání teploty oleje v manuální
převodovce. Jakmile teplota oleje
klesne na vhodnou úroveň, funkce
omezení otáček se deaktivuje.

Indikátor řazení zobrazuje doporučené
okamžiky řazení za účelem úsporné
jízdy. Je-li doporučeno zařadit vyšší
převodový stupeň, zobrazí se symbol

.

Přesunutí řadicí páky do polohy „R“
(zpátečka)

Stlačte řadicí páku dolů a přesuňte ji do
polohy „R“ (zpátečka).

108)

251 AHZ101144

252 AHA104339
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Možné rychlosti jízdy

Vyhněte se řazení nižších převodových
stupňů při vysokých rychlostech, neboť
může dojít k přetáčení motoru (ručička
otáčkoměru v červeném poli) a jeho
poškození.

Modely 2WD (pohon dvou kol)

Okamžik řazení Mezní rychlost

1. převodový stupeň 30 km/h

2. převodový stupeň 60 km/h

3. převodový stupeň 100 km/h

4. převodový stupeň 140 km/h

5. převodový stupeň 185 km/h

6. převodový stupeň 220 km/h

Vozidla se 6stupňovou manuální
převodovkou: 6. převodový stupeň
používejte, jakmile to umožní rychlost,
aby byla zajištěna maximální úspora
paliva.

Modely 4WD (pohon dvou kol)

Vozidla se systémem Easy select
4WD

Okamžik

řazení

Mezní rychlost

2H, 4H 4L

1. převodový

stupeň
30 km/h 10 km/h

2. převodový

stupeň
60 km/h 20 km/h

3. převodový

stupeň
100 km/h 35 km/h

4. převodový

stupeň
140 km/h 55 km/h

5. převodový

stupeň
185 km/h 70 km/h

6. převodový

stupeň
220 km/h 85 km/h

Vozidla se systémem Super select
4WD II

Okamžik

řazení

Mezní rychlost

2H, 4H 4L

1. převodový

stupeň
30 km/h 10 km/h

2. převodový

stupeň
60 km/h 25 km/h

3. převodový

stupeň
100 km/h 40 km/h

4. převodový

stupeň
145 km/h 55 km/h

5. převodový

stupeň
190 km/h 70 km/h

6. převodový

stupeň
225 km/h 85 km/h

6. převodový stupeň používejte, jakmile
to umožní rychlost, aby byla zajištěna
maximální úspora paliva.

POZOR

218) Správné přeřazení rychlostního
stupně vyžaduje úplné sešlápnutí

spojkového pedálu. Je proto důležité, aby

pod pedály nic nebylo: ujistěte se, že jsou

rohože naplocho a nepřekáží pedálům.
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UPOZORNĚNÍ

103) Nepřesunujte řadicí páku do polohy

zpátečky, pokud se vozidlo pohybuje

dopředu. Mohli byste tak poškodit

převodovku.

104) Nenechávejte za jízdy nohu položenou

na pedálu spojky, neboť může dojít k

předčasnému opotřebení nebo poškození.

105) Nedojíždějte vlivem setrvačnosti se

řadící pákou v poloze „N“ (neutrál).

106) Nepoužívejte řadicí páku jako opěrku

ruky, neboť může dojít k předčasnému

opotřebení řadicích vidlic převodovky.

107) Rychlé nebo mírné sepnutí spojky při

vysokých otáčkách motoru může vést k

poškození spojky a převodovky v důsledku

velmi vysoké tahové síly.

108) Nestlačujte řadicí páku dolů při

přesunování do polohy jiné než „R“

(zpátečka). Pokud vždy stlačíte řadicí páku

dolů při jejím přesunování, můžete ji

neúmyslně přemístit do polohy „R“

(zpátečka) a způsobit vznik nehody a/nebo

poškození převodovky.
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SPORTOVNÍ REŽIM
AUTOMATICKÉ
5STUPŇOVÉ
PŘEVODOVKY

(je-li poskytováno)

V období zajíždění nebo neprodleně po
opětovném připojení kabelu
akumulátoru může docházet k tomu, že
nebudou hladce řazeny převodové
stupně. To neznamená žádnou poruchu
převodovky. Řazení převodových
stupňů bude hladké po několika
přeřazení převodovky elektronickým
řídicím systémem.

Funkce páky voliče

Převodovka má 5 převodových stupňů
vpřed a 1 vzad.

Jednotlivé převodové stupně jsou
řazeny automaticky v závislosti na
rychlosti vozidla a míře sešlápnutí
plynového pedálu.

Páka voliče (A) má dvě kulisy řazení:
hlavní kulisu řazení (B) a kulisu
manuálního řazení (C).

Páku voliče

přesunujte v kulise

řazení při

sešlápnutém

brzdovém pedálu.

Přesuňte páku

voliče v kulise

řazení.

109)

Pozn. Abyste předešli chybnému
ovládání, páku voliče držte pevně při
přesunování do jednotlivých poloh a
krátce ji v dané poloze podržte. Po
přesunutí páky voliče vždy kontrolujte
zobrazenou polohu na displeji polohy
páky voliče.

Pozn. Pokud nesešlápnete a
nepodržíte brzdový pedál, aktivuje se
zámek řazení, jenž zabrání přesunutí
páky voliče z polohy „P“ (parkování).

253 AHA106030

254 AHA103550

255 AH3100450
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Pokud nelze přesunout páku voliče
z polohy „P“ (parkování)

Pokud nelze přesunout páku voliče z
polohy „P“ (parkování) do jiné polohy při
sešlápnutém brzdovém pedálu a
spínači zapalování v poloze „ON“ nebo
zapnutém provozním režimu, může být
vybitý akumulátor nebo došlo k závadě
mechanismu zámku řazení. Neprodleně
nechejte vozidlo zkontrolovat u
prodejce Fiat.

Je-li nutné přepravit vozidlo, přeřaďte
páku voliče následovně.

U vozidel s levostranným řízením

1. Přesvědčete se, zda je zcela
zatažena parkovací brzda.

2. Vypněte motor, je-li spuštěný.

3. Zasuňte plochý šroubovák s hadrem
převlečeným přes jeho hrot do drážky
(A) krytu. Opatrným zapáčením
demontujte kryt, viz obrázek.

4. Sešlápnete brzdový pedál.

5. Zasuňte plochý šroubovák do
uvolňovacího otvoru zámku řazení (B).
Tlačte plochý šroubovák dolů a
současně přesuňte páku voliče do
polohy „N“ (neutrál).

U vozidel s pravostranným řízením

1. Přesvědčete se, zda je zcela
zatažena parkovací brzda.

2. Vypněte motor, je-li spuštěný.

3. Pravou nohou sešlápněte brzdový
pedál.

4. Zasuňte plochý šroubovák do
uvolňovacího otvoru zámku řazení (A).
Tlačte plochý šroubovák dolů a
současně přesuňte páku voliče do
polohy „N“ (neutrál).

Zobrazení polohy páky voliče

Poloha páky voliče je zobrazena na
informačním displej, pokud je spínač
zapalování v poloze „ON“ nebo je
zapnutý provozní režim.

256 AHA106304

257 AHA106043

258 AHA103589

259 AHA103592
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Polohy páky voliče

„P“ (parkování)

V této poloze je převodovka uzamčená,
aby nedošlo k rozjetí vozidla. V této
poloze je možné nastartovat motor.

„R“ (zpátečka)

Tato poloha je určena pro jízdu vzad.

110)

„N“ (neutrál)

V této poloze je převodovka odpojena.
Tato poloha pracuje stejně jako neutrál
u manuální převodovky a měla by se
používat jen, když se vozilo na delší
dobu zastaví během cesty, například v
dopravní zácpě.

111) 112) 113)

„D“ (jízda)

Tato poloha se nejčastěji používá při
jízdě ve městě nebo na dálnici.
Převodovka automaticky mění
převodové stupně v závislosti na
silničních a jízdních podmínkách.

114)

Sportovní režim

Sportovní režim se volí jemným
přesunutím páky voliče z polohy „D“
(jízda) do kulisy manuálního řazení (A)
bez ohledu na to, zda se vozidlo
pohybuje nebo stojí. Chcete-li se vrátit
zpět do ovládání v rozsahu „D“, zlehka
přesuňte páku voliče zpět do hlavní
kulisy řazení (B).

Ve sportovním režimu je možné rychle
řadit převodové stupně přesunutím
páky voliče dozadu nebo dopředu. Je-li
vozidlo vybaveno páčkami řazení na
volantu, lze je také používat k řazení
převodových stupňů. Na rozdíl od
manuální převodovky sportovní režim
umožňuje řazení při sešlápnutém
plynovém pedálu.

Pozn. Je-li vozidlo vybaveno páčkami
řazení, můžete jimi řadit ve sportovním
režimu, i když je páka voliče umístěna v
hlavní kulise řazení. Do provozního
rozsahu „D“ se můžete rovněž vrátit
následujícími způsoby. Při návratu do
provozního rozsahu „D“ se zobrazená
poloha páky voliče změní na polohu „D“
(jízda).

Přesuňte boční páčku řazení se

znaménkem + (řazení nahoru) dopředu

(směrem k řidiči) a podržte ji déle než

2 sekundy.

Zastavte vozidlo.

Přesuňte páku voliče z polohy „D“

(jízda) do kulisy manuálního řazení (A) a

přesuňte páku voliče zpět do hlavní

kulisy (B).

+ řazení nahoru

Převodovka řadí o jeden převodový
stupeň nahoru při každém přesunutí
páky.

– řazení dolů

Převodovka řadí o jeden převodový
stupeň dolů při každém přesunutí páky.

115) 116) 117)

Pozn. Je možné volit pouze
5 převodových stupňů. Chcete-li jet s
vozidlem vzad nebo jej zaparkovat,
podle potřeby přesuňte páku voliče do
polohy „R“ (zpátečka) nebo „P“
(parkování).

Pozn. Aby byl zachován dobrý jízdní
výkon, převodovka může odmítnout
zařazení vyššího převodového stupně
při přesunutí páky voliče nebo páček
řazení do polohy „+ (řazení nahoru)“ při
určité rychlosti vozidla.

260 AHA106056
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Stejně tak, aby nedocházelo k přetáčení
motoru, převodovka může odmítnout
zařazení nižšího převodového stupně
při přesunutí páky voliče nebo páček
řazení do polohy „– (řazení dolů)“ při
určité rychlosti vozidla. Když se tak,
budete zvukovou výstrahou upozornění,
že podřazení není možné.

Pozn. Nižší převodové stupně jsou
voleny automaticky, jak začne vozidlo
zpomalovat. Jakmile vozidlo zastaví,
automaticky se zvolí 1. převodový
stupeň.

Pozn. Při rozjezdu na kluzké vozovce
přesuňte páku voliče dopředu do
polohy „+ (řazení nahoru)“. Převodovka
tak přeřadí na 2. převodový stupeň,
který je vhodnější pro plynulé rozjetí na
kluzké vozovce. Přesunutím páky voliče
do polohy „– (řazení dolů)“ přeřadíte
zpět na 1. převodový stupeň.

Pozn. Při přehřátí kapaliny v
automatické převodovce zasáhne
ochranná funkce. V takovém případě
může převodovka ve sportovním
jízdním režimu odmítnout zařazení
vyššího převodového stupně při
přesunutí páky voliče nebo páček řazení
do polohy “+ (SHIFT UP)” nebo může
automaticky podřadit.

Indikátor sportovního režimu

Ve sportovním režimu je aktuálně
zvolená poloha zobrazována
indikátorem (A) na palubní desce.

Dojde-li k poruše automatické
převodovky

Pokud bliká zobrazení polohy páky
voliče

Pokud se za jízdy s vozidlem rozbliká
zobrazení polohy páky voliče, mohlo
dojít k závadě v systému automatické
převodovky.

Pozn. Indikátor „A“ bliká jen, když je
poškozený polohový spínač
automatické převodovky. Ten se za
běžných jízdních podmínek
nezobrazuje.

118)

Pokud se rozsvítí kontrolka teploty
oleje automatické převodovky

Kontrolka teploty oleje automatické
převodovky se rozsvítí, pokud se
nadměrně zvýší teplota oleje
automatické převodovky, přičemž se
může také rozeznít zvukové znamení.
Tato indikační kontrolka by se měla
normálně rozsvítit přepnutí zapalování
na “ON” nebo přepnutím provozního
režimu do stavu ON a po nastartování
motoru zhasnout za několik sekund.

119)

261 AHA103619

262 AH3100245

263 AHA103622
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Ovládání automatické převodovky

120) 121) 122) 123) 124) 125)

Prudké zrychlování

Chcete-li prudce zrychlit v poloze „D“
(jízda), sešlápněte plynový pedál až na
podlahu. Automatická převodovka
automaticky podřadí.

Pokud se plynový pedál sešlápne až na
podlahu ve sportovním režimu, nižší
převodový stupeň nebude zařazen.

Čekání

Během krátkého čekání s vozidlem,
například u semaforů, může být
ponechán zařazen převodový stupeň a
vozidlo musí být zabrzděno provozní
brzdou. V případě dlouhodobého
čekání při spuštěném motoru přesuňte
páku voliče do polohy „N“ (neutrál) a
zatáhněte parkovací brzdu, přičemž
vozidlo udržujte v klidové poloze
provozní brzdou.

126)

Parkování

Chcete-li vozidlo zaparkovat, nejdříve jej
zcela zastavte, úplně zatáhněte
parkovací brzdu a poté přesuňte páku
voliče do polohy „P“ (parkování).

Pokud hodláte nechat vozidlo bez
dozoru, vždy vypněte motor a vezměte
si s sebou klíč zapalování.

Parkujete-li na svahu, zatáhněte
parkovací brzdu před tím, než
přesunete páku voliče do polohy „P“
(parkování). Pokud přesunete páku
voliče do polohy „P“ (parkování) před
zatažením parkovací brzdy, před příští
jízdou s vozidlem může být uvolnění
páky voliče z polohy „P“ (parkování)
obtížné – k uvolnění páky voliče z
polohy „P“ (parkování) by byla
vyžadována nadměrná síla.

Pokud automatická převodovka
neřadí převodové stupně

Pokud automatická převodovka během
jízdy neřadí převodové stupně nebo
pokud vaše vozidlo nedosáhne
dostatečné rychlosti při rozjezdu proti
svahu, v převodovce mohlo dojít k
nějaké neobvyklé závadě, jež způsobí
aktivaci bezpečnostního zařízení. Co
nejdříve nechejte vozilo zkontrolovat u
prodejce Fiat.

1. Pokud se vaše vozidlo pohybuje proti
svahu s obtížemi, přesuňte páku voliče
do polohy 2. převodového stupně ve
sportovním režimu. Tento způsob
nemusí pracovat v závislosti na závadě
převodovky.

2. Jakmile se vozidlo pohybuje po rovné
vozovce, přesuňte páku voliče zpět do
polohy „D“ (jízda).

Pokud bliká zobrazení polohy páky
voliče na palubní desce, znamená to, že
došlo k určité závadě převodovky. Viz
část „Pokud bliká zobrazení polohy
páky voliče“.

UPOZORNĚNÍ

109) Při řazení převodového stupně pákou

voliče z polohy „P“ (parkování) nebo „N“

(neutrál) vždy sešlápněte brzdový pedál. Při

přesouvání páky voliče z polohy „P“

(parkování) nebo „N“ (neutrál) nikdy

nesešlapujte plynový pedál.

110) Nikdy nepřeřazujte do polohy „P“

(parkování) nebo „R“ (zpátečka) za jízdy s

vozidlem, abyste nepoškodili převodovku.

111) Nikdy nepřesunujte páku voliče do

polohy „N“ (neutrál)“ za jízdy. Mohlo by dojít

k vážné nehodě, neboť byste mohli

neúmyslně přesunout páku voliče do

polohy „P“ (parkování) nebo „R“ (zpátečka)

nebo by mohlo dojít k přerušení brzdění

motorem.

112) Pokud je vozidlo ve svahu, motor je

nutné startovat v poloze „P“ (parkování),

nikoli v poloze „N“ (neutrál).

113) Při zvolené poloze „N“ (neutrál) vozidla
nebo při přeřazování do nebo z polohy „N“

(neutrál) vždy mějte sešlápnutý brzdový

pedál, abyste předešli rozjetí vozidla.

114) Abyste předešli poškození
převodovky, nikdy neřaďte do polohy „D“

(jízda) z polohy „R“ (zpátečka) za jízdy s

vozidlem.

115) Ve sportovním režimu musí řidič

provádět úkony řazení vyšších převodových

stupňů v závislosti na aktuálním stavu

vozovky, aby byly otáčky motoru udržovány

pod červeným polem.

116) Opakovaným nepřetržitým používáním

páky voliče nebo páček řazení bude

docházet k nepřetržitému přepínání polohy

řazení.
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117) Je-li vozidlo vybaveno páčkami řazení,

levou a pravou páčku řazení nepoužívejte

současně. Mohl by tak být zařazen

neočekávaný převodový poměr.

118) Pokud se za jízdy s vozidlem rozbliká

zobrazení polohy páky voliče,

pravděpodobně bylo aktivováno

bezpečnostní zařízení v důsledku závady

automatické převodovky. Co nejdříve

nechejte vozilo zkontrolovat u prodejce Fiat.

119) Pokud se kontrolka rozsvítí, snižte

otáčky motoru a zastavte vozidlo na

bezpečném místě. Poté přesuňte páku

voliče do polohy „P“ (parkování) a nechejte

motor pracovat na volnoběh, dokud

kontrolka nezhasne. Po zhasnutí kontrolky

je umožněna běžná jízda s vozidlem. Pokud

kontrolka nezhasne, doporučujeme nechat

vozidlo zkontrolovat.

120) Než zvolíte převodový stupeň při

spuštěném motoru a zastaveném vozidle,

úplným sešlápnutím brzdového pedálu

předejděte popojíždění vozidla. Vozidlo se

zažne pohybovat, jakmile se zařadí

převodový stupeň, především při vysokých

nebo zvýšených otáčkách motoru nebo při

zapnuté klimatizaci. Brzdový pedál je tedy

možné uvolnit, jakmile jste připraveni se s

vozidlem rozjet.

121) Brzdový pedál sešlapujte pouze
pravou nohou. Pokud použijete levou nohu,

v případě nouze může být váš pohyb

pomalejší.

122) Abyste předešli prudké akceleraci,
nikdy nevytáčejte motor do vysokých

otáček při přeřazování z polohy „P“

(parkování) nebo „N“ (neutrál).

123) Pokud sešlápnete brzdový pedál a

současně druhou nohou sešlápnete

plynový pedál, sníží se účinnost brzd, což

může vést k předčasnému opotřebení

brzdových destiček.

124) Páku voliče přesunujte do správné

polohy řazení podle jízdních podmínek.

Nikdy s vozidlem nejezděte po svahu dolů

pozadu, je-li páka voliče v poloze „D“ (jízda)

nebo sportovního režimu, a po předu, je-li

páka voliče v poloze „R“ (zpátečka). Může

dojít k zastavení motoru a v důsledku

neočekávaného zvýšení odporu brzd a

volantu může dojít ke vzniku nehody.

125) Nevytáčejte motor se sešlápnutým

brzdovým pedálem, je-li vozidlo v klidové

poloze. Můžete tak poškodit automatickou

převodovku. Pokud rovněž sešlápnete

plynový pedál při sešlápnutém brzdovém

pedálu, je-li páka voliče v poloze „P“

(parkování), „N“ (neutrál) nebo „D“ (jízda),

otáčky motoru se nemusí zvýšit do stejně

vysoké úrovně, jako při provádění stejného

úkonu s pákou voliče přesunutou v poloze

„N“ (neutrál).

126) Nikdy nedržte vozidlo v klidové poloze

na svahu použitím plynového pedálu (bez

použití brzdového pedálu). Vždy zatáhněte

parkovací brzdu a/nebo použijte provozní

brzdy.

EASY SELECT 4WD

(je-li poskytováno)

Zařazení pohonu zadních kol nebo
pohonu čtyř kol je možné provést
použitím přepínače režimu pohonu (A).
Nastavte přepínač režimu pohonu do
příslušné polohy v závislosti na stavu
povrchu vozovky. Polohu nastavení
přepínače režimu pohonu signalizují
provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu. Viz část
„Provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu“.

264 AHA103635
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Poloha přepínače režimu pohonu a
provozní kontrolka 2WD/4WD

Poloha

přepínače

režimu

pohonu

Kontrolka
Jízdní

podmínky

2H

Pohon

zadních

kol

Při jízdě po

suché

zpevněné

komunikaci.

4H
Pohon

čtyř kol

Při jízdě po

drsných,

písčitých

nebo

sněhem

pokrytých

silnicích.

4L

Nízký

rozsah

-

pohon

čtyř kol

a

Při jízdě v

prudkém

svahu

nahoru

nebo dolů,

na drsných

nebo

blátivých

silnicích

(především,

je-li

vyžadován

vyšší točivý

moment).

Svítí

Nesvítí

219) 220)

Funkce přepínače režimu pohonu

Jízdní režim je zobrazen na přepínači
režimu pohonu.

Otočte přepínač režimu pohonu.

Stiskněte a otočte přepínač režimu
pohonu.

Přepínač režimu pohonu je nutné
přepínat do takové polohy, jež odpovídá
následujícím provozním podmínkám:

265 AHA106131
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Pro řazení z Do
Postup

Vozidla s manuální převodovkou Vozidla s automatickou převodovkou

2H 4H
Přepínač režimu pohonu je možné používat jak za

jízdy, tak při zastaveném vozidle. Pokud se vozidlo

nepohybuje, před použitím přepínače režimu

pohonu přesuňte řadicí páku do polohy „N“

(neutrál). Pokud se vozidlo pohybuje a může-li být

řízeno pouze v přímém směru jízdy, před použitím

přepínače režimu pohonu uvolněte plynový pedál.

Přepínač režimu pohonu je možné používat jak za

jízdy, tak při zastaveném vozidle. Pokud se vozidlo

nepohybuje, před použitím přepínače režimu

pohonu přesuňte páku voliče do polohy „N“

(neutrál). Pokud se vozidlo pohybuje a může-li být

řízeno pouze v přímém směru jízdy, před použitím

přepínače režimu pohonu přesuňte páku voliče do

polohy „D“ (jízda) a uvolněte plynový pedál.

4H 2H

4H 4L Zastavte vozidlo, sešlápněte pedál spojky na

podlahu a přepněte přepínač režimu pohonu.

Spojkový pedál držte sešlápnutý, dokud bliká

provozní kontrolka 2WD/4WD.

Zastavte vozidlo a před použitím přepínače režimu

pohonu přesuňte páku voliče do polohy „N“

(neutrál). Pokud úkon provedete s pákou voliče

umístěnou v jakékoli jiné poloze než „N“ (neutrál), z

převodovky může vycházet hluk a nemusí dojít k

zařazení správného převodového stupně.
4L 4H

Řazení přepínačem režimu pohonu mezi režimy „2H“ a „4H“ je možné provádět jen, když je rychlost vozidla nižší než 100 km/h.

Nikdy se nepokoušejte řadit z režimu „4H“ do režimu „4L“ za jízdy.

Při řazení z režimu „2H“ do „4H“ za studených zimních klimatických podmínek během jízdy může být rozdělovací převodovka
hlučná. Za studeného počasí doporučujeme řadit převodové stupně při zastaveném vozidle.

Při řazení z režimu „4H“ do „4L“ může být rozdělovací převodovka hlučná.

Je-li přepínačem režimu pohonu řazeno mezi režimy „2H“ a „4H“ při zastaveném vozidle, v průběhu volby bliká provozní
kontrolka 2WD/4WD. Jakmile se kontrolka rozsvítí, ovládejte vozidlo běžným způsobem při nízké rychlosti. Viz část „Provozní
kontrolka 2WD/4WD a kontrolka nízkého rozsahu“.

Pokud se přepínač režimu pohonu přepne mezi režimy „2H“ a „4H“ při zapnutém tempomatu, z rozdělovací převodovky může
vycházet hluk.

Pokud se přepínač režimu pohonu přepne mezi režimy „4H“ a „4L“ za studeného počasí, volba se nemusí dokončit. Vraťte
přepínač režimu pohonu do své původní polohy. Volbu rozsahu proveďte znovu, jakmile se zahřeje motor.

221)
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Provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu

Provozní kontrolkou 2WD/4WD (1) a
kontrolkou nízkého rozsahu (2) je
indikován stav řazení, pokud je spínač
zapalování v poloze „ON“ nebo je
zapnutý provozní režim. Provozní
kontrolka 2WD/4WD se rozsvítí v každé
poloze přepínače režimu pohonu
následovně:

“2H” <-> “4H”

Poloha

voliče
Kontrolka

2H

Probíhá

přepínání

režimu

jízdy

4H

– Bliká

– Svítí

– Nesvítí

Je-li přepínačem režimu pohonu řazeno
mezi režimy „2H“ a „4H“, v průběhu
volby bliká provozní kontrolka
2WD/4WD. Pokud kontrolka bliká,
přijměte následující opatření.

Při volbě rozsahu držte volant v poloze
přímého směru jízdy. Pokud se pokusíte
rozjet vpřed s natočeným volantem,
může dojít k rachocení převodů nebo
otřesu a požadovaný rozsah nemusí být
nakonec zvolen.

Je-li přepínačem režimu pohonu řazeno
mezi režimy „2H“ a „4H“ při zastaveném
vozidle, v průběhu volby bliká provozní
kontrolka 2WD/4WD. Jakmile se
kontrolka rozsvítí, ovládejte vozidlo
běžným způsobem při nízké rychlosti.

Pokud provozní kontrolka 2WD/4WD
dále bliká po provedení volby mezi
režimy „2H“ a „4H“ za jízdy s vozidlem,
podržte volant v přímém směru jízdy a
pomalu, opakovaně sešlápněte plynový
pedál.

266 AHA103651
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“4H” <-> “4L”

Poloha

voliče
Kontrolka

4H

a

a

a

Probíhá

přepínání

režimu

jízdy

4L

– Bliká

– Svítí

– Nesvítí

Při řazení z režimu „4H“ do režimu „4L“
a obráceně bude blikat provozní
kontrolka 2WD/4WD, neboť rozdělovací
převodovka je řazena přes neutrální

polohu. Přepínač režimu pohonu je
nutné přepnout tak, aby se provozní
kontrolka 2WD/4WD znovu rozsvítila.

Při parkování před vypnutím motoru
zatáhněte parkovací brzdu a
přesvědčte se, zda během procesu
řazení mezi režimy „4H“ a „4L“ neblikají
provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu. V jiném
případě se může vozidlo neočekávaně
uvést do pohybu, i když je automatická
převodovka v poloze „P“ (parkování).

Pokud po zvolení režimu „4H“ nebo
„4L“ stále bliká provozní kontrolka
2WD/4WD a požadovaný rozsah není
aktuálně zvolen, vraťte přepínač režimu
pohonu zpět do předchozí polohy.
Natočte volant to polohy přímého
směru jízdy, popojeďte s vozidlem
dopředu a uvolněte plynový pedál. Poté
sešlápněte a podržte spojkový pedál (u
manuální převodovky), nebo přesuňte
páku voliče do polohy „N“ (neutrál) (u
automatické převodovky) a znovu
proveďte volbu rozsahu.

Pokud při pokusu o přepnutí “4H” <–>
“4L” bliká kontrolka nízkého rozsahu,
nelze přepnutí “4H” <–> “4L” provést.
Zastavte vozidlo a uvolněte plynový
pedál. Poté sešlápněte a podržte
spojkový pedál (u manuální
převodovky), nebo přesuňte páku voliče
do polohy „N“ (neutrál) (u automatické
převodovky) a znovu proveďte volbu
rozsahu.

Navolením režimu “4L” se vypne funkce
electronic stability control, což je
indikováno rozsvícením kontrolky .
To neznamená žádný problém. Je-li
zvolen režim „2H“ nebo „4H“, tato
kontrolka zhasne a funkce se obnoví.
Viz „Indikační kontrolka ESC, indikační
kontrolka vypnutí ESC OFF“.

222)

POZOR

219) Rozsah „4L“ poskytuje maximální

krouticí moment pro jízdu nízkou rychlostí

po prudkých svazích nebo písčitých,

blátivých a jiných náročných površích. Je-li

vozidlo vybaveno automatickou

převodovkou, v rozsahu „4L“ nepřekračujte

rychlost přibližně 70 km/h.

220) V rozsahu „4H“ nebo „4L“ nejezděte s

vozidlem po suchých zpevněných

komunikacích a dálnicích. Mohlo by tak

dojít k nadměrnému sjetí pneumatik,

zvýšení spotřeby paliva a možnému zvýšení

hlučnosti. Může se rovněž zvýšit teplota

oleje diferenciálu, což může vést k

poškození systému pohonu. Hnací ústrojí

bude navíc vystaveno nadměrnému

zatížení, což může vést k únikům oleje,

zadírání součástí a jiným vážných

problémům. Po suchých zpevněných

komunikacích a dálnicích jezděte s

vozidlem pouze v režimu „2H“.

221) Nepřepínejte přepínač režimu pohonu,

pokud se prokluzují zadní kola vozidla na

ledu nebo sněhu.
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222) Pokud se zjistí závada v systému

rozdělovací převodovky, aktivuje se

bezpečnostní zařízení. Bliká provozní

kontrolka 2WD/4WD (dvakrát za sekundu)

a řazení rozdělovací převodovky bude

znemožněno. Zaparkujte vozidlo na

bezpečném místě a na několik minut

vypněte motor. Opět nastartujte motor.

Kontrolka by měla obnovit svoji běžnou

funkci. Pokud kontrolka nadále bliká, co

nejdříve nechejte vozilo zkontrolovat u

prodejce Fiat.

SUPER SELECT 4WD
II

(je-li poskytováno)

Zařazení pohonu zadních kol nebo
pohonu čtyř kol je možné provést
použitím přepínače režimu pohonu (A).
Nastavte přepínač režimu pohonu do
příslušné polohy v závislosti na stavu
povrchu vozovky. Polohu nastavení
přepínače režimu pohonu signalizují
provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu. Viz část
„Provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu“.

Poloha přepínače režimu pohonu a
provozní kontrolka 2WD/4WD

Poloha

voliče
Kontrolka

Jízdní

podmínky

2H

(pohon

dvou kol)

Pohon

zadních

kol

Při jízdě po

suché

zpevněné

komunikaci

4H

(pohon

dvou kol)

Trvalý

pohon

čtyř kol

Při jízdě po

suché

zpevněné

komunikaci

nebo kluzkém

povrchu

4HLc

(pohon

dvou kol)

Pohon

čtyř kol

aktivní

uzávěrkou

meziná-

avového

diferenc.

Při jízdě po

drsných,

písčitých nebo

sněhem

pokrytých

silnicích.

267 AHA103635
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Poloha

voliče
Kontrolka

Jízdní

podmínky

4LLc

(pohon

dvou kol)

Nízký

rozsah,

pohon

čtyř kol s

aktivní

uzávěrkou

meziná-

avového

diferenc.

a

Při jízdě v

prudkém

svahu nahoru

nebo dolů, na

drsných nebo

blátivých

silnicích

(především,

je-li vyžadován

vyšší točivý

moment).

– Svítí

– Nesvítí

223) 224)

Funkce přepínače režimu pohonu

Jízdní režim je zobrazen na přepínači
režimu pohonu.

Otočte přepínač režimu pohonu.

Stiskněte a otočte přepínač režimu
pohonu.

Přepínač režimu pohonu je nutné
přepínat do takové polohy, jež odpovídá
následujícím provozním podmínkám:

268 AHA103648
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Pro řazení z Do Postup pro vozidla s manuální převodovkou

2H 4H Přepínač režimu pohonu je možné používat jak za jízdy, tak při zastaveném vozidle.

Pokud se vozidlo nepohybuje, před použitím přepínače režimu pohonu přesuňte

řadicí páku do polohy „N“ (neutrál). Pokud se vozidlo pohybuje a může-li být řízeno

pouze v přímém směru jízdy, před použitím přepínače režimu pohonu uvolněte

plynový pedál.

4H 2H nebo 4HLc

4HLc 4H

4HLc 4LLc Zastavte vozidlo, sešlápněte pedál spojky na podlahu a přepněte přepínač režimu

pohonu. Spojkový pedál držte sešlápnutý, dokud bliká provozní kontrolka

2WD/4WD.4LLc 4HLc

Pro řazení z Do Postup pro vozidla s automatickou převodovkou

2H 4H Přepínač režimu pohonu je možné používat jak za jízdy, tak při zastaveném vozidle.

Pokud se vozidlo nepohybuje, před použitím přepínače režimu pohonu přesuňte

páku voliče do polohy „N“ (neutrál). Pokud se vozidlo pohybuje a může-li být řízeno

pouze v přímém směru jízdy, před použitím přepínače režimu pohonu přesuňte páku

voliče do polohy „D“ (jízda) a uvolněte plynový pedál.

4H 2H nebo 4HLc

4HLc 4H

4HLc 4LLc Zastavte vozidlo a před použitím přepínače režimu pohonu přesuňte páku voliče do

polohy „N“ (neutrál). Pokud úkon provedete s pákou voliče umístěnou v jakékoli jiné

poloze než „N“ (neutrál), z převodovky může vycházet hluk a nemusí dojít k zařazení

správného převodového stupně.4LLc 4HLc

Nastavování přepínačem režimu pohonu mezi režimy „2H“, „4H“ a „4HLc“ je možné provádět jen, když je rychlost vozidla nižší
než 100 km/h.

Nikdy se nepokoušejte řadit z režimu „4HLc“ do režimu „4LLc“ za jízdy.

Při řazení mezi režimy „2H“, „4H“ a „4HLc“ za studených zimních klimatických podmínek během jízdy může být rozdělovací
převodovka hlučná. Za studeného počasí doporučujeme řadit převodové stupně při zastaveném vozidle.

Při řazení z režimu „4LLc“ do „4HLc“ může být rozdělovací převodovka hlučná.

Je-li přepínačem režimu pohonu řazeno mezi režimy „2H“, „4H“ a „4HLc“ při zastaveném vozidle, v průběhu volby bliká
provozní kontrolka 2WD/4WD. Jakmile se kontrolka rozsvítí, ovládejte vozidlo běžným způsobem při nízké rychlosti. (Viz část
„Provozní kontrolka 2WD/4WD a kontrolka nízkého rozsahu“).
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Pokud se přepínač režimu pohonu přepne mezi režimy “2H”, “4H” a “4HLc” při zapnutém tempomatu, z rozdělovací
převodovky může vycházet hluk.

Pokud se přepínač režimu pohonu přepne mezi režimy „4HLc“ a „4LLc“ za studeného počasí, volba se nemusí dokončit. Vraťte
přepínač režimu pohonu do své původní polohy. Volbu rozsahu proveďte znovu, jakmile se zahřeje motor.

225)
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Provozní kontrolka 2WD/4WD a
kontrolka nízkého rozsahu

D. Kontrolka předních kol

B. Kontrolka uzávěrky
mezinápravového diferenciálu

D. Kontrolka zadních kol

D. Kontrolka nízkého rozsahu

Provozní kontrolkou 2WD/4WD a
kontrolkou nízkého rozsahu je indikován
stav řazení, pokud je spínač zapalování
v poloze „ON“ nebo je zapnutý provozní
režim. Provozní kontrolka 2WD/4WD se
rozsvítí v každé poloze přepínače
režimu pohonu následovně:

Přepínání mezi režimy 2H a 4H

Poloha přepínače

režimu pohonu
Kontrolka

2H

Probíhá přepínání

režimu jízdy

4H

Bliká

Svítí

Nesvítí

Přepínání mezi režimy 4H a 4HLc

Poloha přepínače

režimu pohonu
Kontrolka

4H

Probíhá přepínání

režimu jízdy

4HL

Bliká

Svítí

Nesvítí

269 AHA104951
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Přepínání mezi režimy 4HL a 4LLc

Poloha

přepínače režimu

pohonu

Kontrolka

4HLc

Probíhá přepínání

režimu jízdy

a

4LLc a

Bliká

Svítí

Nesvítí

Pozn. Je-li přepínač režimu pohonu
nastaven mezi režimy „2H“, „4H“ a
„4HLc“, v průběhu volby bliká kontrolka
předních kol a/nebo kontrolka uzávěrky
mezinápravového diferenciálu. Pokud
kontrolka bliká, přijměte následující
opatření.

Při volbě rozsahu držte volant v

poloze přímého směru jízdy. Pokud se

pokusíte rozjet vpřed s natočeným

volantem, může dojít k rachocení

převodů nebo otřesu a požadovaný

rozsah nemusí být nakonec zvolen.

Je-li přepínač režimu pohonu

nastaven mezi režimy „2H“, „4H“ a

„4HLc“ při zastaveném vozidle, v

průběhu volby bliká kontrolka předních

kol a/nebo kontrolka uzávěrky

mezinápravového diferenciálu. Jakmile

se kontrolka rozsvítí, ovládejte vozidlo

běžným způsobem při nízké rychlosti.

Pokud kontrolka předních kol a/nebo

kontrolka uzávěrky mezinápravového

diferenciálu dále bliká po provedení

volby mezi režimy „2H“, „4H“ a „4HLc“

za jízdy s vozidlem, podržte volant v

přímém směru jízdy a pomalu,

opakovaně sešlápněte plynový pedál.

Pozn. Při řazení z režimu „4HLc“ do
režimu „4LLc“ a obráceně bude blikat
kontrolka předních a zadních kol, neboť
rozdělovací převodovka je řazena přes
neutrální polohu.

Přepínač režimu pohonu je nutné
přepnout tak, aby se kontrolky předních
a zadních kol znovu rozsvítily.

Pozn. Při parkování před vypnutím
motoru zatáhněte parkovací brzdu a
přesvědčte se, zda během procesu
řazení mezi režimy „4HLc“ a „4LLc“
neblikají kontrolky předních a zadních
kol a kontrolka nízkého rozsahu. V jiném
případě se může vozidlo neočekávaně
uvést do pohybu, i když je automatická
převodovka v poloze „P“ (parkování).

Pozn. Pokud po zvolení režimu „4HLc“
nebo „4LLc“ stále blikají kontrolky
předních a zadních kol a požadovaný
rozsah není aktuálně zvolen, vraťte
přepínač režimu pohonu zpět do
předchozí polohy. Natočte volant to
polohy přímého směru jízdy, popojeďte
s vozidlem dopředu a uvolněte plynový
pedál. Poté sešlápněte a podržte
spojkový pedál (u manuální
převodovky), nebo přesuňte páku voliče
do polohy „N“ (neutrál) (u automatické
převodovky) a znovu proveďte volbu
rozsahu.

Pozn. Pokud při pokusu o volbu mezi
režimy „4HLc“ a „4LLc“ bliká kontrolka
nízkého rozsahu, volba režimu „4HLc“
nebo „4LLc“ se neuskuteční. Zastavte
vozidlo a uvolněte plynový pedál. Poté
sešlápněte a podržte spojkový pedál (u
manuální převodovky), nebo přesuňte
páku voliče do polohy „N“ (neutrál) (u
automatické převodovky) a znovu
proveďte volbu rozsahu.
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Pozn. Navolením režimu “4LLc” se
vypne funkce electronic stability control,
což je indikováno rozsvícením kontrolky

. To neznamená žádný problém. Je-li
zvolen režim „2H“, „4H“ nebo „4HLc“,
tato kontrolka zhasne a funkce se
obnoví. Viz „Indikační kontrolka ESC,
indikační kontrolka vypnutí ESC OFF“.

226)

POZOR

223) Rozsah „4LLc“ poskytuje maximální

krouticí moment pro jízdu nízkou rychlostí

po prudkých svazích nebo písčitých,

blátivých a jiných náročných površích. Je-li

vozidlo vybaveno automatickou

převodovkou, v rozsahu „4LLc“

nepřekračujte rychlost přibližně 70 km/h.

224) V rozsahu „4HLc“ nebo „4LLc“

nejezděte s vozidlem po suchých

zpevněných komunikacích a dálnicích.

Mohlo by tak dojít k nadměrnému sjetí

pneumatik, zvýšení spotřeby paliva a

možnému zvýšení hlučnosti. Může se

rovněž zvýšit teplota oleje diferenciálu, což

může vést k poškození systému pohonu.

Hnací ústrojí bude navíc vystaveno

nadměrnému zatížení, což může vést k

únikům oleje, zadírání součástí a jiným

vážných problémům. Po suchých

zpevněných komunikacích a dálnicích

jezděte s vozidlem pouze v režimu „2H“

nebo „4H“.

225) Nepřepínejte přepínač režimu pohonu,

pokud se prokluzují zadní kola vozidla na

ledu nebo sněhu.

226) Pokud se zjistí závada v systému

rozdělovací převodovky, aktivuje se

bezpečnostní zařízení. Zhasnou kontrolky

předních a zadních kol, rychle (dvakrát za

sekundu) se rozbliká kontrolka uzávěrky

mezinápravového diferenciálu a bude

znemožněno řazení rozdělovací

převodovky. Zaparkujte vozidlo na

bezpečném místě a na několik minut

vypněte motor. Opět nastartujte motor.

Kontrolka by měla obnovit svoji běžnou

funkci. Pokud kontrolky nadále blikají, co

nejdříve nechejte vozilo zkontrolovat u

prodejce Fiat.

UZÁVĚRKA ZADNÍHO
DIFERENCIÁLU
(je-li poskytováno)

Pokud jedno z kol začne volně
prokluzovat a vozidlo uvízne natolik, že
se není schopno samo vyprostit
použitím pohonu čtyř kol, stiskem
spínače uzávěrky zadního diferenciálu je
možné aktivovat uzávěrku zadního
diferenciálu k zajištění lepšího přenosu
tahové síly.

Ovládání uzávěrky zadního
diferenciálu

1. Zastavte vozidlo.

2. Přesuňte přepínač režimu pohonu do
polohy „4L“ nebo „4H“ (Easy select
4WD), „4LLc“ nebo „4HLc“ (Super
select 4WD II).

3. Chcete-li zapnout uzávěrku zadního
diferenciálu, stiskněte spínač uzávěrky
zadního diferenciálu (A).

270 AHZ101128

271 AHA106069
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4. Chcete-li vypnout uzávěrku zadního
diferenciálu, stiskněte spínač uzávěrky
zadního diferenciálu (B).

127)

Uzávěrka zadního diferenciálu
nepracuje, pokud je přepínač režimu
pohonu v poloze „2H“ (Easy select
4WD), „2H“ nebo „4H“ (Super select
4WD II).

Je-li zadní diferenciál uzamčen
přepínačem režimu pohonu v poloze
„4L“ nebo „4H“ (Easy select 4WD),
„4LLc“ nebo „4HLc“ (Super select 4WD
II), přepnutím přepínače režimu pohonu
do polohy „2H“ (Easy select 4WD), „2H“
nebo „4H“ (Super select 4WD II) se
uzávěrka zadního diferenciálu
automaticky uvolní.

Indikační kontrolka uzávěrky
zadního diferenciálu

Pokud se přepne spínač zapalování do
polohy „ON“ nebo se zapne provozní
režim, na několik sekund se rozsvítí
kontrolka uzávěrky zadního diferenciálu
(A) na přístrojovém panelu, která
následně označí provozní stav uzávěrky
zadního diferenciálu (zapnutá nebo
vypnutá).

Při otočení spínače zapalování do
polohy „ON“ nebo zapnutí provozního
režimu se na několik sekund rovněž
rozsvítí provozní kontrolka 2WD/4WD.
Viz „Provozní kontrolka 2WD/4WD“.
Stav uzávěrky zadního diferenciálu
(aktivovaný stiskem spínače uzávěrky
zadního diferenciálu) je reprezentován
blikající nebo trvale rozsvícenou
kontrolkou uzávěrky zadního
diferenciálu.

272 AHA106072

273 AHA104980

274 AHA104993
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Provozní stav

uzávěrky

zadního

diferenciálu

Indikační kontrolka

uzávěrky zadního

diferenciálu

Easy

select

4WD

Super

select

4WD II

Uzávěrka

zadního

diferenciálu

vypnuta

Probíhá

zapínání

Uzávěrka

zadního

diferenciálu

zapnuta

Bliká

Svítí

Nesvítí

V průběhu zapínání nebo vypínání
uzávěrky zadního diferenciálu kontrolka
bliká. Po dokončení postupu zapnutí
nebo vypnutí zůstane kontrolka buď
rozsvícena, nebo zhasnuta.

Je-li uzávěrka zadního diferenciálu
zapnutá, funkce ESC a ABS nejsou
aktivní. Když jsou tyto funkce dočasně
deaktivovány, rozsvítí se indikační
kontrolka ESC, indikační kontrolka
vypnutí ESC a výstražná kontrolka ABS.

To neznamená žádný problém. Jakmile
se uzávěrka zadního diferenciálu
rozpojí, tyto funkce začnou opět
pracovat a kontrolky zhasnou. Viz
„Výstražná kontrolka ABS“, „Indikační
kontrolka ESC, indikační kontrolka ESC
OFF.

Pokud kontrolka nadále bliká po stisku
spínače za účelem vypnutí uzávěrky
zadního diferenciálu, podržte volant v
přímém směru jízdy, poté pomalu
opakovaně sešlápněte a uvolněte
plynový pedál.

Pokud kontrolka nadále bliká po stisku
spínače za účelem zapnutí uzávěrky
zadního diferenciálu, postupujte podle
následujících pokynů:

Je-li rychlost vozidla 12 km/h nebo

vyšší, snižte ji na 2,5 km/h nebo méně.

Kontrolka se trvale rozsvítí a aktivuje se

uzávěrka zadního diferenciálu.

Je-li rychlost vozidla 12 km/h nebo
nižší, otáčejte volantem z jedné strany
na druhou, dokud se kontrolka trvale
nerozsvítí. Je-li vozidlo uvízlé v měkkém
terénu, přesvědčte se, zda je prostor
kolem vozidla volný a pokuste se s
vozidlem pohybovat vpřed a vzad.
Kontrolka se trvale rozsvítí a aktivuje se
uzávěrka zadního diferenciálu.

128)

Příklady účinného použití uzávěrky
zadního diferenciálu

129)

Je-li jedno z kol v příkopu

Při jízdě po kamenité vozovce

Pokud se vozidlo nemůže pohybovat v
důsledku zvednutého jednoho kola ve
vzduchu.

275 AHA105206

276 AHA105219
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Při vyprošťování ze sněhu

Pokud se vozidlo není schopno rozjet s
jedním kolem na sněhu a druhým kolem
na zpevněné komunikaci.

Příklady nesprávného použití
uzávěrky zadního diferenciálu

227)

228)

229) 230)

POZOR

227) Je-li se zvolí poloha „4L“ nebo „4H“

(Easy select 4WD), „4LLc“ nebo „4HLc“

(Super Select 4WD II) společně s

uzávěrkou zadního diferenciálu, mohou

vzniknout následující situace, jež jsou velmi

nebezpečné. Na běžných vozovkách musí

být uzávěrka zadního diferenciálu vypnutá.

Pokud se omylem aktivuje uzávěrka

zadního diferenciálu při jízdě na zpevněné

komunikaci: Je-li zapnutá uzávěrka zadního

diferenciálu, velmi se zvýší výkon pohánějící

vozidlo v přímém směru jízdy, čímž dochází

k obtížnému ovládání vozidla volantem.

228) Pokud se uzávěrka zadního

diferenciálu neúmyslně zapne při projíždění

zatáčkou nebo prudkém zatáčení doprava

nebo doleva na křižovatce nebo jiných

místech: Vozidlo nebude schopno zatočit a

může se pohybovat v přímém směru.

229) Pokud se omylem aktivuje uzávěrka

zadního diferenciálu při nouzovém vyjíždění

ze sněhu nebo zledovatělé vozovky: Bude

znemožněno plynulé zatáčení.

230) Pokud je stav vozovky odlišný pro

pravou pneumatiku a pro levou pneumatiku

(např. jedna pneumatika je na zpevněné

vozovce a druhá na ledu), při brzdění nebo

zrychlování může dojít k náhlé změně

směru jízdy. Uzávěrku zadního diferenciálu

používejte výhradně při nouzovém vyjíždění

na zasněžené nebo zamrzlé vozovce, v

jiném případě používejte pohon 4 kol WD).(

277 AHA105222

278 AHA105235

279 AHA105248

280 AHA105251
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UPOZORNĚNÍ

127) Spínač uzávěrky zadního diferenciálu

používejte, jakmile se zastaví kola vozidla. V

případě použití spínače za jízdy se může

neočekávaně změnit směr vozidla.

128) Pokud se zjistí závada v systému

uzávěrky zadního diferenciálu, aktivuje se

bezpečnostní zařízení. Rychle (dvakrát za

sekundu) se rozbliká kontrolka uzávěrky

zadního diferenciálu a uzávěrka zadního

diferenciálu se vypne. Zaparkujte vozidlo na

bezpečném místě a na několik minut

vypněte motor. Opět nastartujte motor.

Jakmile kontrolky obnoví běžnou funkci, je

bezpečné pokračovat v jízdě. Pokud po

opětovném zapnutí uzávěrky zadního

diferenciálu bliká kontrolka uzávěrky

zadního diferenciálu, co nejdříve nechejte

vozidlo zkontrolovat u prodejce Fiat.

129) Uzávěrku zadního diferenciálu

používejte pouze v případě nouze, pokud

vozidlo uvízne a není schopno se vyprostit s

přepínačem režimu pohonu v poloze „4L“

nebo „4H“ (Easy select 4WD), „4LLc“ nebo

„4HLc“ (Super Select 4WD II). Uzávěrku

zadního diferenciálu neprodleně vypínejte

po jejím použití.

JÍZDA S POHONEM
4 KOL

Pokud je zvolen pohon 4 kol, obě
nápravy vozidla jsou navzájem pevně
spojeny. Tím se zvýší trakční vlastnosti.
Při ostrém zatáčení nebo časté jízdě
vpřed a vzad, je však hnací ústrojí
vystavováno namáhání, jež je vnímáno
jako účinek brzd. Vozidlo s pohonem
4 kol může rychleji a plynuleji
zrychlovat.

Je třeba si však uvědomit, že brzdná
vzdálenost není kratší ve srovnání s
vozidlem s pohonem zadních kol.

Je-li použit pohon 4 kol na obtížně
sjízdných komunikacích (sníh, bláto,
písek apod.), je důležité, aby bylo
vozidlo správně ovládáno.

Pozn. Řidič by měl být ve vzpřímenější
poloze a blíže volantu než obvykle; je
nutné nastavit sedadlo do takové
polohy, aby bylo umožněno snadné
řízení a ovládání pedálů. Poutejte se
bezpečnostním pásem.

Pozn. Po jízdě po drsných
komunikacích zkontrolujte všechny
části vozidla a pečlivě jej umyjte vodou.
Viz „Péče o vozidlo“ a „Kontrola a
údržba po jízdě po obtížně sjízdné
vozovce“.

Jízda po suché zpevněné vozovce a
dálnici

Při jízdě pod suché zpevněná
komunikaci je nutné zvolit režim „2H“
(Easy select 4WD), „2H“ nebo „4H“
(Super select 4WD II). Při jízdě po suché
dálnici nikdy nesmí být zvolen režim
„4H“ nebo „4L“ (Easy select 4WD),
„4HLc“ nebo „4LLc“ (Super select 4WD
II).

130)

Jízda po zasněžené nebo
zledovatělé vozovce

Přepínač režimu pohonu nastavte do
polohy „4H“ (Easy select 4WD), „4H“
nebo „4HLc“ (Super Select 4WD II) v
závislosti na stavu vozovky a poté se
plynule rozjeďte pozvolným sešlápnutím
plynového pedálu. Na plynový pedál se
co nejvíce snažte vyvíjet konstantní tlak
a jeďte nízkou rychlostí.

Pozn. Je doporučeno používat zimní
pneumatiky a/nebo sněhové řetězy.

Pozn. Udržujte bezpečnou vzdálenost
mezi vozidly, vyhýbejte se prudkému
brzdění a brzděte motorem
(podřazování).

131)
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Jízda po písčité nebo blátivé
vozovce

Přepínač režimu pohonu nastavte do
polohy „4H“ nebo „4L“ (Easy select
4WD), „4HLc“ nebo „4LLc“ (Super
select 4WD II) a poté se plynule
rozjeďte pozvolným sešlápnutím
plynového pedálu. Na plynový pedál se
co nejvíce snažte vyvíjet konstantní tlak
a jeďte nízkou rychlostí.

132) 133)

231)

Pozn. Vyhýbejte se prudkému brzdění,
zrychlování a zatáčení; takové jednání
může mít za následek uvíznutí vozidla.

Pozn. Pokud vozidlo uvízne na písčité
nebo blátivé vozovce, často je možné
jej vyprostit kolébavým pohybem.
Rytmicky přesouvejte páku voliče mezi
polohou „D“ (jízda) a polohou „R"
(zpátečka) (s manuální převodovkou,
řazením 1. převodového stupně a
zpátečky), přičemž mírným tlakem
sešlapujte plynový pedál.

Pozn. Je doporučeno se s vozidlem
rozjíždět s částečně zataženou
parkovací brzdou (ne však úplně)
mírným povytažením páky parkovací
brzdy. Parkovací brzdu nezapomeňte
uvolnit, jakmile se vozidlo vyprostí.

Pozn. Je-li nezbytné projíždět extrémně
blátivým terénem, je doporučeno použít
sněhové řetězy.

Vzhledem k tomu, že je obtížné
posoudit složitost blátivého terénu, je
nutné se pohybovat nízkou rychlostí,
neboť vozidlo se může propadnout do
velké hloubky. Je-li to možné, vystupte
z vozidla a před jízdou předem
zkontrolujte stav terénu.

Pozn. Po jízdě po vozovkách poblíž
pobřeží nebo silnicích, které jsou
posypány přípravky proti smyku, může
dojít ke vzniku koroze na vozidle;
neprodleně po takové jízdě vozidlo
pečlivě umyjte.

Jízda do prudkých kopců

Chcete-li získat maximální točivý
moment motoru, nastavte přepínač
režimu pohonu do polohy „4L“ (Easy
select 4WD), „4LLc“ (Super select 4WD
II)

232) 233)

Pozn. Vybírejte co nejhladší část svahu
s co nejméně kameny a jinými
překážkami.

Pozn. Před pokusem o vyjetí svahu
vyjděte na kopec a přesvědčte se, že je
vozidlo schopné jej zdolat.

Sjíždění z prudkých kopců

Nastavte přepínač režimu pohonu do
polohy „4L“ (Easy select 4WD), „4LLc“
(Super select 4WD II) a pomocí brzdění
motorem (podřazení) pomalu sjeďte ze
svahu.

234)

Pozn. Pokud při sjíždění z prudkého
svahu náhle použijete brzdy z důvodu
překážky, můžete ztratit kontrolu nad
vozidlem. Před sjetím ze svahu sejděte
dolů a zkontrolujte trasu.

Pozn. Před sjetím ze svahu je nutné
zvolit vhodný převodový stupeň. Při
jízdě ze svahu dolů se vyhněte řazení
převodových stupňů nebo sešlapování
spojky.

Pozn. Automobilka Fiat nenese
odpovědnost vůči provozovateli za
žádné škody, zranění či odpovědnost
vzniklé v důsledku nepatřičného a
nezodpovědného provozování vozidla.
Všechny techniky ovládání vozidla
uvedené v tomto dokumentu závisí na
odbornosti a zkušenostech řidiče a
jiných účastníků a jakékoli odchýlení od
výše uvedených doporučených
provozních pokynů je na jejich vlastní
nebezpečí.

Ostré zatáčení

Při ostrém zatáčení se zvoleným
režimem „4H“ nebo „4L“ (Easy select
4WD), „4HLc“ nebo „4LLc“ (Super
Select 4WD II) může být při nízké
rychlosti vnímána mírná změna v řízení,
jako by byly použity brzdy. To se nazývá
„brzdění v ostré zatáčce“, jež je
způsobeno tím, že všechny
4 pneumatiky jsou různě vzdáleny od
vnitřního oblouku zatáčky.
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Projíždění vodním tokem

Vozidla s pohonem 4 kol nejsou zcela
vodotěsná. Pokud navlhnou elektrické
obvody, bude znemožněna další jízda s
vozidlem. V maximální možné míře se
tedy vyhýbejte projíždění vodních toků.
Je-li nutné projet vodním tokem,
postupujte následovně:

Před pokusem o projetí vodního

toku zkontrolujte jeho hloubku a

geografické rysy a přebroďte vodní

tok v místě, kde je co

nejmělčí.Přesuňte přepínač režimu

pohonu do polohy „4L“ (Easy select

4WD), „4LLc“ (Super select 4WD

II).Jeďte pomalu rychlostí přibližně

5 km/h, abyste předešli

nadměrnému rozstřikování vody.

134) 135)

Kontrola a údržba po jízdě po
obtížně sjízdné vozovce

Po jízdě po obtížně sjízdné vozovce je
nutné provést následující kontroly a
postupy údržby:

Přesvědčte se, zda vozidlo není

poškozeno od kamenů, štěrku apod.

Pečlivě umyjte vozidlo vodou.

Pomalu jeďte s vozidlem a současně

zlehka sešlápněte brzdový pedál, čímž

vysušíte brzdy.

Pokud brzdy nepracují spolehlivě,

doporučujeme nechat systém co

nejdříve zkontrolovat.

Ze žeber a chladiče oleje

automatické převodovky odstraňte

hmyz, suchou trávu, apod.

Jakmile projedete vodním tokem, u
prodejce Fiat nechejte zkontrolovat
následující položky a přijměte nutná
opatření:

Zkontrolujte brzdový systém a v

případě potřeby nechejte provést jeho

údržbu.

Zkontrolujte hladinu a zabarvenost

oleje nebo maziva v motoru,

převodovce, rozdělovací převodovce a

diferenciálu. Je-li olej nebo mazivo

mléčný, znamená to znečištění vodou.

Vyměňte olej nebo mazivo za nové.

Namažte kardanový hřídel.

Zkontrolujte interiér vozidla. Pokud

naleznete průnik vody, vysušte koberce

apod.

Zkontrolujte světlomety. Je-li žárovka

světlometu zaplavena, nechejte

světlomet vyschnout.

UPOZORNĚNÍ

130) Pokud zvolíte režim „4H“ nebo „4L“

(Easy select 4WD), „4HLc“ nebo „4LLc“

(Super Select 4WD II) pro jízdu po suché

zpevněné vozovce, dojde ke zvýšení

spotřeby paliva, možné nadměrné hlučnosti

a předčasnému ojetí pneumatik. Může se

rovněž zvýšit teplota oleje diferenciálu, což

může vést k poškození systému pohonu.

Hnací ústrojí bude navíc vystaveno

nadměrnému zatížení, což může vést k

únikům oleje, zadírání součástí a jiným

vážných závadám.

131) Vyhýbejte se prudkému brzdění,

zrychlování a ostrému zatáčení, což by

mohlo vést ke smyku.

132) Na písčitých površích nejezděte s

vozidlem bezohledně. Při jízdě po takových

površích jsou součásti motoru a jiných

hnacích systémů ve srovnání s běžnými

povrchy vozovek vystavovány nadměrnému

zatížení, což může vést ke vzniku nehody.

133) Pokud nastane jakákoli z následujících

situací při jízdě s vozidlem, neprodleně jej

zaparkujte na bezpečném místě a řiďte se

těmito postupy: ručička teploměru se

přiblíží do pole přehřívání. Pokud se rozsvítí

kontrolka teploty oleje automatické

převodovky, viz část „Přehřívání motoru“.

Viz část „Pokud se rozsvítí kontrolka teploty

oleje automatické převodovky“.

134) Nikdy neprojíždějte hlubokým vodním

tokem. Při projíždění vodním tokem

neměňte převodové stupně. Časté

projíždění vodních toků může nepříznivě

ovlivnit životnost vozidla; doporučujeme

přijmout vhodná opatření ohledně přípravy,

kontrol a oprav vozidla.
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135) Jakmile projedete vodním tokem,

sešlápnutím brzdového pedálu ověřte

správnou funkci brzd. Pokud jsou brzdy

mokré a nepracují správně, vysušte je

pomalou jízdou a mírným sešlápnutím

brzdového pedálu. Pečlivě zkontrolujte

všechny součásti vozidla.

POZOR

231) Pokud se pokoušíte „rozkolébat“

vozidlo a uvolnit jej z uvízlé polohy,

přesvědčte se, že se v prostoru kolem

vozidla nenacházejí jiné osoby a fyzické

překážky. Kolébavým pohybem může

vozidlo náhle vyrazit vpřed nebo vzad a

způsobit zranění jiných osob či poškození

předmětů v blízkosti.

232) Jezděte v přímém směru proti svahu.

Nepokoušejte se jezdit napříč prudkým

svahem.

233) Pokud vozidlo začne ztrácet tahovou

sílu, mírně uvolněte plynový pedál a

střídavě otáčejte volantem doleva a

doprava, abyste znovu získali tahovou sílu.

234) Vyhýbejte sjíždění ze svahu dolů v

obloucích. Sjíždějte ze svahu dolů v

maximálně možném přímém směru.

UPOZORNĚNÍ
TÝKAJÍCÍ SE
POUŽITÍ VOZIDLA S
POHONEM 4 KOL

Pneumatiky a kola

Vzhledem k tomu, že hnací moment je
možné přenášet na všechna 4 kola,
výkon vozidla je při použití pohonu 4 kol
značně ovlivněn stavem pneumatik.

Věnujte zvýšenou pozornost
pneumatikám.

Na všechna kola montujte

specifikované pneumatiky. Viz část

„Pneumatiky a kola“.

Udržujte správný tlak v pneumatikách

v závislosti na tom, zda je převážen

náklad či nikoli. Viz část „Tlaky v

pneumatikách“.

Je důležité, aby byly montovány

4 pneumatiky a kola stejného rozměru a

typu. V případě výměny některé z

pneumatik je nutné vyměnit všechny

čtyři.

Pokaždé, kdy je patrný rozdíl v míře

ojetí mezi předními a zadními

pneumatikami, všechny pneumatiky je

nutné vzájemně zaměňovat.

Je-li patrný rozdíl v opotřebení mezi
pneumatikami, nelze očekávat dobrý
výkon vozidla. Viz část „Záměna
pneumatik“.

Pravidelně kontrolujte tlak v
pneumatikách.

136)

Vlečení

Je-li nutné odvléci vaše vozidlo,
doporučujeme, abyste úkon přenechali
prodejci Fiat nebo autorizované
odtahové službě. V následujících
případech přepravte vozidlo pomocí
odtahovacího vozidla.

Motor pracuje, avšak vozidlo se

nemůže rozjet nebo z něj vychází

abnormální hluk.

Při kontrole podvozku vozidla je

zjištěno, že dochází k úniku nějaké

kapaliny.

Pokud uvízne kolo v příkopu,
nepokoušejte se vozidlo odtáhnout.
Obraťte se prosím na místního prodejce
Fiat nebo autorizovanou odtahovou
službu.

Pouze pokud nemůžete využít služby
místního prodejce Fiat nebo
autorizované odtahové služby, opatrně
odvlečte vozidlo podle pokynů
uvedených v části „Vlečení“.
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137)

Zvedání vozidla s pohonem 4 kol

235)

Ovládání spojky

Rychlé nebo mírné sepnutí spojky při
vysokých otáčkách motoru může vést k
poškození spojky a převodovky v
důsledku velmi vysoké tahové síly.
Pedál obsluhujte pomalu až do
koncových poloh.

UPOZORNĚNÍ

136) Vždy používejte pneumatiky stejné

velikosti, stejného typu a značky a stejného

opotřebení. V případě použití pneumatik

různého rozměru, typu, značky, míry

opotřebení nebo nesprávného tlaku se

bude zvyšovat teplota oleje diferenciálu,

čímž se může poškodit hnací systém. Hnací

ústrojí bude navíc vystaveno nadměrnému

zatížení, což může vést k únikům oleje,

zadírání součástí a jiným vážných závadám.

137) Vozidlo přepravuje s hnacími koly na

přepravním voze (Type C či D), jak je

uvedeno na obrázku. Nikdy se

nepokoušejte táhnout vozidlo s předními či

zadními koly na zemi (type A nebo B), jak je

uvedeno na obrázku. Může tak dojít k

poškození hnacího ústrojí nebo

nestabilnímu vlečení.

POZOR

235) Nestartujte motor při zvedání vozidla.

Pneumatika na zemi se může pootočit a

způsobit sesunutí vozidla ze zvedáku.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Všechny součásti brzdového systému
jsou velmi důležité pro bezpečnost.
Doporučujeme, abyste vozidlo nechali
pravidelně kontrolovat.

138)

Brzdový systém

Provozní brzdy jsou rozděleny do dvou
brzdných okruhů. Vaše vozidlo je navíc
vybaveno posilovačem brzd. Pokud
selže jeden brzdový okruh, k zastavení
vozidla je k dispozici druhý okruh.
Pokud z nějakého důvodu přestane
pracovat posilovač vozidla, brzdy
budou nadále pracovat.

Pokud je za této situace možné brzdový
pedál sešlápnout až do úplně krajní
polohy, nebo je-li snížen jeho odpor,
pedál sešlapujte vyšší silou a dále, než
je obvyklé. Co nejdříve zastavte vozidlo
a nechejte brzdový systém opravit.

236) 237)

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka brzdového systému
se rozsvítí, pokud dojde k jeho závadě.
Více informací naleznete v části
„Kontrolka brzdy“.

281 AHE100182

183



Pokud jsou brzdy mokré

Neprodleně po rozjetí zkontrolujte
brzdový systém za jízdy nízkou
rychlostí, především, jsou-li brzdy
mokré, a ověřte jejich správnou funkci.

Na brzdových kotoučích a v brzdových
bubnech se může usadit vodní film, jenž
může zabránit běžnému brzdění po
jízdě v prudkém dešti, projíždění velkými
kalužemi nebo mytí vozidla. Pokud k
tomu dojde, vysušte brzdy pomalou
jízdou a současným mírným
sešlápnutím brzdového pedálu.

Při jízdě z kopce

Při jízdě z prudkého kopce je důležité
využívat výhod brzdění motorem
přeřazením na nižší převodový stupeň,
aby nedocházelo k přehřívání brzd.

238)

Brzdové destičky a obložení

Vyhýbejte se prudkému brzdění. Nové
brzdy je nutné správně zajet mírným
používáním po prvních 200 km.

Kotoučové brzdy jsou opatřeny
varovným zařízením, které při brzdění
vydává pískavý kovový zvuk, pokud
brzdové destičky dosáhnou meze
svého opotřebení. Pokud tento zvuk
zaslechnete, nechejte vyměnit brzdové
destičky.

239)

UPOZORNĚNÍ

138) Nezvykejte si jezdit tak, abyste museli

prudce brzdit: brzdy by se mohly přehřát a

mohl by se tím snížit brzdný účinek.

POZOR

236) Nevypínejte motor, je-li vozidlo v

pohybu. Pokud vypnete motor za jízdy,

přestane pracovat posilovač brzdového

systému a brzdy nebudou pracovat

dostatečně účinně.

237) Pokud přestane pracovat posilovač

nebo přestane správně pracovat jeden z

hydraulických systémů brzd, nechejte

vozidlo neprodleně zkontrolovat.

238) Poblíž brzdového pedálu

neponechávejte žádné předměty a

nedovolte, aby se pod něj zasunula

podlahová rohož; mohl by se tak omezit

celkový chod pedálu, který je potřebný v

případě nouze. Ujistěte se, že lze pedál po

celou dobu bezpečně používat. Přesvědčte

se, že je podlahová rohož bezpečně držena

ve své poloze.

239) Při jízdě s ojetými brzdovými

destičkami bude obtížnější zastavit vozidlo,

což může vést k nehodě.

TEMPOMAT

(je-li součástí výbavy)

Tempomat je automatický systém
ovládání rychlosti, který udržuje
nastavenou rychlost vozidla. Je možné
jej aktivovat při rychlosti přibližně
40 km/h a vyšší.

240) 241)

139) 140) 141)

Pozn. Tempomat nemusí být schopen
udržet rychlost vozidla při jízdě do
kopce nebo z kopce.

Při jízdě do prudkého kopce se může
rychlost snížit. Pokud chcete udržet
nastavenou rychlost, může být nutné
použít plynový pedál.

Při jízdě z kopce se může rychlost
vozidla zvýšit nad nastavenou rychlost.
K ovládání rychlosti bude nutné použít
brzdový pedál. V důsledku toho se jízda
nastavenou rychlostí deaktivuje.
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Spínače tempomatu

A – spínač ZAPNOUT/VYPNOUT
TEMPOMAT

Používá se k zapnutí a vypnutí
tempomatu.

Spínač B — SET -

Používá se ke snížení nastavené
rychlost a nastavení požadované
rychlosti.

Spínač C – RES +

Používá se ke snížení nastavené
rychlost a návratu na původní
nastavenou rychlost.

D – spínač CANCEL

Používá se k vypnutí tempomatu.

Pozn. Spínače tempomatu je nutné
používat správně. Jízda nastavenou
rychlostí se může automaticky vypnout,
pokud se stisknou dva nebo více
spínačů tempomatu současně.

Zapnutí

1. Přepněte spínač zapalování do
polohy „ON“ nebo zapněte provozní
režim a stiskem spínače ZAPNOUT/
VYPNOUT TEMPOMAT (A) zapněte
tempomat. Na sdruženém ukazateli se
rozsvítí kontrolka.

2. Zvyšte nebo snižte rychlost vozidla
podle své potřeby, poté stiskněte
spínač SET - (B) a uvolněte jej, jakmile
se rozsvítí kontrolka.

Nyní bude udržována požadovaná
rychlost vozidla.

Pozn. Když uvolníte spínač SET - (B),
bude udržována nastavená rychlost
vozidla.

Zvýšení nastavené rychlosti

Zvýšení nastavené rychlosti vozidla lze
provést dvěma způsoby.

Spínač RES +

Stiskem a podržením spínače RES +
(C) za jízdy s nastavenou rychlostí se
bude postupně zvyšovat rychlost
vozidla. Spínač uvolněte, jakmile
dosáhnete požadované rychlosti. Nyní
je nastavena nový stálá rychlost.

282 AA0110608

283 AHE100195

284 AA0110624
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Chcete-li zvýšit rychlost vozidla po
malých krocích, stiskněte spínač RES +
(C) na méně než 1 sekundu a uvolněte
jej. Při každém stisku spínače RES + (C)
se rychlost vozidla zvýší přibližně o
1,6 km/h.

Plynový pedál

Pokud jedete nastavenou rychlostí,
plynovým pedálem dosáhněte
požadované rychlosti a poté krátkým
stiskem a uvolněním spínače SET - (B)
nastavte novou požadovanou stálou
rychlost.

Snížení nastavené rychlosti

Snížení nastavené rychlosti vozidla lze
provést dvěma způsoby.

Spínač SET -

Stiskem a podržením spínače set - (B)
za jízdy s nastavenou rychlostí se bude
postupně snižovat rychlost vozidla.
Spínač uvolněte, jakmile dosáhnete
požadované rychlosti. Nyní je nastavena
nový stálá rychlost.

Chcete-li snížit rychlost vozidla po
malých krocích, stiskněte spínač SET -
(B) na méně než 1 sekundu a uvolněte
jej. Při každém stisku spínače SET - (B)
se vozidlo zpomalí přibližně o 1,6 km/h.

Brzdový pedál.

Pokud jedete nastavenou rychlostí,
sešlápněte brzdový pedál, čímž se zruší
funkce tempomatu, a poté krátkým
stiskem a uvolněním spínače SET - (B)
nastavte novou požadovanou stálou
rychlost.

Dočasné zvýšení rychlosti

Běžným způsobem sešlápněte plynový
pedál. Jakmile plynový pedál uvolníte,
vozidlo se vrátí zpět na nastavenou
rychlost.

285 AA0110637 286 AA0110640

287 AA0110624

288 AA0110653
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Dočasné snížení rychlosti

Snižte rychlost sešlápnutím brzdového
pedálu. Chcete-li se vrátit na dříve
nastavenou rychlost, stiskněte spínač
RES + (C). Viz část „Obnovení
nastavené rychlosti“.

Způsob vypnutí

Jízdu nastavenou rychlostí je možné
vypnout následovně:

Stiskněte spínač ZAPNOUT/

VYPNOUT TEMPOMAT (A) (dojde k

vypnutí tempomatu).

Stiskněte spínač CANCEL (D).

Sešlápnete brzdový pedál.

Jízda nastavenou rychlostí se ukončí
automaticky jedním z následujících
způsobů.

Pokud sešlápněte pedál spojky (u

vozidel s manuální převodovkou).

Pokud vozidlo zpomalí o přibližně

15 km/h nebo níže pod nastavenou

rychlost v důsledku jízdy do kopce

apod..

Pokud vozidlo zpomalí na rychlost

přibližně 40 km/h nebo méně.

Když začne působit electronic

stability control (ESC). Viz “Electronic

stability control (ESC)”.

242)

Jízda nastavenou rychlostí může být
ukončena rovněž následovně:

Pokud se otáčky motoru zvýší a

ručička otáčkoměru se přiblíží k

červenému poli otáčkoměru (červená

část na číselníku otáčkoměru).

142)

Obnovení nastavené rychlosti

Pokud se ukončí jízda nastavenou
rychlostí jednou z uvedených podmínek
v části „Způsob vypnutí“, dříve
nastavenou rychlost je možné obnovit
stiskem spínače RES + (C) za
předpokladu, že rychlost vozidla je
40 km/h a vyšší.

Spínačem však nelze obnovit dříve
nastavenou rychlost, nastane-li jedna z
níže uvedených podmínek. Za těchto
situací zopakujte postup nastavení
rychlosti:

Byl stisknut spínač ZAPNOUT/

VYPNOUT TEMPOMAT.

Byl vypnut spínač zapalování nebo

provozní režim.

Kontrolka zhasne.

289 AA0110666

290 AA0110679

291 AA0110637
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POZOR

240) Poku je zařízení v poruše, přepněte

objímku A na O, zkontrolujte stav pojistky a

kontaktujte autorizovaný servis Fiat.

241) Při jízdě s aktivovaným zařízením nikdy

nepřestavte řadicí páku na neutrál.

242) Je-li vozidlo vybaveno automatickou

převodovkou, nikdy nepřesunujte páku

voliče do polohy „N“ (neutrál) za jízdy, i když

se tím jízda nastavenou rychlostí ukončí.

Nebylo by k dispozici brzdění motorem,

což by mohlo vést k vážné nehodě.

UPOZORNĚNÍ

139) Pokud si nepřejete jet s vozidlem

nastavenou rychlostí, pro bezpečnost

vypněte tempomat.

140) Je-li vozidlo vybaveno manuální

převodovkou, při jízdě nastavenou rychlostí

nepřeřazujte řadicí páku do polohy „N“

(neutrál), aniž byste sešlápli spojkový pedál.

Mohou se nadměrně zvýšit otáčky motoru,

což může vést k poškození.

141) Nepoužívejte tempomat za takových

jízdních podmínek, jež neumožňují jízdu

konstantní rychlostí, jako je například hustá

doprava, nadměrně klikatá silnice, sněhem

pokrytá, mokrá a kluzká vozovka nebo

prudký kopec dolů.

142) Pokud se jízda nastavenou rychlostí

ukončí automaticky v jakékoli situaci odlišné

od uvedených situací, v systému může být

závada. Stiskem spínač ZAPNOUT/

VYPNOUT TEMPOMAT vypněte tempomat

a nechejte vozidlo zkontrolovat u prodejce

Fiat.

OMEZOVAČ
RYCHLOSTI

Speed limiter je asistenční systém
řidiče, jenž zabraňuje překročení
nastavené rychlosti řidičem při aktivním
systému řízení výkonu motoru.

143)

Pokud se sešlápne pedál spojky
(manuální převodovka), speed limiter se
neaktivuje.

Pokud vozidlo překročí nastavenou
rychlost, na sdruženém ukazateli se
rozbliká stav ovládání „LIMIT“ a symbol
speed limiter.

Pokud vozidlo překročí nastavenou
rychlost, na sdruženém ukazateli se
rozbliká stav ovládání „LIMIT“ a na
určitou dobu se rozezní zvuková
výstaha.

Pokud za jízdy nebliká stav ovládání
„LIMIT“ a symbol speed limiter a snížíte
nastavenou rychlost, přičemž rychlost
vozidla je vyšší než nastavená rychlost,
stav ovládání „LIMIT“ a symbol speed
limiter se rozblikají, avšak varovný
přerušovaný signál bude opožděn.

Pokud v takovém případě vozidlo
nadále překračuje nastavenou rychlost
po dobu 30 sekund od rozblikání stavu
ovládání „LIMIT“ a symbolu speed
limiter, na určitou dobu se rozezní
varovný přerušovaný signál.
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Pokud se rychlost vozidla sníží pod
nastavenou rychlost, stav ovládání
„LIMIT“ a symbol speed limiter
přestanou blikat. Je-li aktivní varovný
přerušovaný signál, bude rovněž
ukončen.

Priorita je však přiřazena audiovizuální
signalizaci z důvodu bezpečnosti, než
preferencím řidiče.

Je-li nastavená rychlost příliš nízká v
závislosti na aktuálně zařazeném
převodovém stupni, speed limiter
nemusí být schopen snížit rychlost
vozidla a zabránit zastavení motoru.

Spínače speed limiter

Na volantu jsou umístěny 4 spínače,
kterými se ovládá speed limiter.

A – spínač ZAPNOUT/VYPNOUT
SPEED LIMITER

Slouží k zapnutí nebo vypnutí speed
limiter.

Spínač B-SET -

Slouží k nastavení stávající rychlosti
vozidla a ke snížení nastavené rychlosti.

Spínač C-RES +

Slouží k obnovení speed limiter na
uloženou nastavenou rychlost nebo
zvýšení nastavené rychlosti.

Spínač D-CANCEL

Slouží ke zrušení speed limiter.

Spínač stiskněte postupně za sebou.

Speed limiter se může automaticky
vypnout, pokud se stisknou dva nebo
více spínačů současně.

Informace Speed Limiter na
informačním displeji

Informace speed limiter se zobrazují na
informačním displeji v části sdruženého
ukazatele.

Ovládací stav A

K dispozici jsou dva stavy ovládání, viz
níže.

LIMIT OFF (omezení vypnuto)

Je-li speed limiter v režimu STANDBY
(pohotovostní režim), vozidlo může
překročit nastavenou rychlost.

LIMIT (omezení)

Je-li speed limiter zapnutý. Vozidlo je
ovládáno, aby nemohlo překročit
nastavenou rychlost.

292 AA0113771

293 AHA105004
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B – symbol SPEED LIMITER
ZAPNUT

Pokud se aktivuje speed limiter, zobrazí
se symbol speed limiter.

Nastavení rychlosti C

Nastavená rychlost se zobrazí, je-li
uložena v paměti.

Způsob aktivace

Nejdříve přepněte spínač do polohy
„ON“ nebo zapněte provozní režim a
stiskem spínače zapnout/vypnout
zapněte speed limiter.

Symbol speed limiter se zobrazí na
sdruženém ukazateli.

Zapnutí

Zvyšte nebo snižte rychlost vozidla
podle potřeby a stiskněte spínač SET -
(B). Jakmile spínač SET - (B) uvolníte,
speed limiter uloží stávající rychlost
vozidla. Od tohoto okamžiku bude
vozidlo ovládáno omezovačem
rychlosti, aby nemohlo překročit
nastavenou rychlost.

Je-li stávající rychlost vozidla nižší než
30 km/h (nastavitelná minimální
rychlost), rychlost se nastaví na
přibližně 30 km/h.

Nastavená rychlost se zobrazí na
sdruženém ukazateli.

Na sdruženém ukazateli se rovněž
zobrazí stav ovládání „LIMIT“.

Zvýšení nastavené rychlosti

Použitím spínače RES +

Opakovaně stisknete spínač RES +.

Zobrazovaná nastavená rychlost na
sdruženém ukazateli se postupně
zvyšuje. Jakmile rychlost dosáhne
vašeho požadavku, spínač RES + (C)
uvolněte.

294 AHA105020

295 AA0113784

296 AHA105017

297 AA0113797
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Nastavená rychlost se každým stiskem
zvýší o přibližně 5 km/h. Pokud chce
řidič nastavenou rychlost mírně zvýšit,
stiskne a uvolní spínač RES +.
Nastavená rychlost se každým stiskem
zvýší o 1 km/h.

Použitím spínače CANCEL,
plynového pedálu a spínače SET -

Chcete-li speed limiter vypnout,
stiskněte spínač CANCEL (D).

Stav ovládání „LIMIT“ zmizí a stav
ovládání se na sdruženém ukazateli
změní na „LIMIT OFF“.

Zrychlete vozidlo na požadovanou
rychlost a stiskněte a uvolněte spínač
SET - (B).

Znovu se zobrazí stav ovládání „LIMIT“
a nastavená rychlost se aktualizuje.

Snížení nastavené rychlosti

Použitím spínače SET -

Stisknete spínač SET - (B).

Zobrazovaná nastavená rychlost na
sdruženém ukazateli se postupně
snižuje. Jakmile rychlost dosáhne
vašeho požadavku, spínač SET - (B)
uvolněte.

Nastavená rychlost se každým stiskem
sníží o přibližně 5 km/h. Pokud chce
řidič nastavenou rychlost mírně snížit,
stiskne a uvolní spínač SET - (B).
Nastavená rychlost se každým stiskem
sníží o 1 km/h.

Použitím spínače CANCEL,
provozních brzd a spínače SET -

Chcete-li speed limiter vypnout,
stiskněte spínač CANCEL (D). Stav
ovládání „LIMIT“ zmizí a stav ovládání
se na sdruženém ukazateli změní na
„LIMIT OFF“.

298 AHE100225

299 AA0113814

300 AA0113784
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Zpomalte vozidlo na požadovanou
rychlost a stiskněte a uvolněte spínač
SET - (B).

Znovu se zobrazí symbol speed limiter
a nastavená rychlost se aktualizuje.

Dočasné zvýšení rychlosti vozidla

Řidič může v nouzové situaci dočasně
zvýšit rychlost vozidla.

Speed limiter se dočasně vypne a je
možné zvýšit rychlost vozidla. Speed
limiter se znovu aktivuje, jakmile
rychlost vozidla dostatečně klesne pod
nastavenou rychlost.

Sešlápněte plynový pedál až na konec
jeho chodu (za zarážku, jež zvýší
reakční sílu pedálu před koncem jeho
chodu).

243)

Pokud vozidlo překročí nastavenou
rychlost, rozbliká se stav ovládání
„LIMIT“ a symbol speed limiter a
aktivuje se varovný přerušovaný signál.

244)

Řidič může změnit nastavenou rychlost
během tohoto nouzového ovládání.

Způsob vypnutí

Vypnutí lze provést jedním z
následujících způsobů. Je zobrazen
stav zapnutého speed limiter, stav
ovládání „LIMIT“ a změní se nastavená
rychlost.

Stiskněte spínač CANCEL.

Stiskněte spínač ZAPNOUT/

VYPNOUT SPEED LIMITER

Pokud se stiskne spínač

ZAPNOUT/VYPNOUT TEMPOMAT,

speed limiter bude deaktivován.

Pokud se speed limiter deaktivuje jinými
způsoby, v systému může být závada.
Přestaňte speed limiter používat a
vypněte jej. Nechejte vozidlo
zkontrolovat u prodejce Fiat.

245)

301 AHE100225

302 AA0113784 303 AHA105033
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Obnovení funkce

Speed limiter ukládá nastavenou
rychlost v okamžiku vypnutí systému.
Speed limiter je možné znovu aktivovat
stiskem spínače RES + (C).

Je-li však rychlost vozidla vyšší než
nastavená rychlost, speed limiter začne
neprodleně ovládat vozidlo, které
zpomalí, jako by byl zcela uvolněn
plynový pedál.

246)

UPOZORNĚNÍ

143) Vzhledem k tomu, že systém

nepoužívá provozní brzdy (hydraulickou

brzdu), vozidlo může při jízdě z kopce

překročit nastavenou rychlost.

POZOR

243) Je rovněž možné, že speed limiter

umožní prudké zrychlení podle polohy

plynového pedálu. Počítejte tedy s

možností prudkého zrychlení.

244) Nejezděte nadměrnou rychlostí.

245) Je rovněž možné, že speed limiter

umožní prudké zrychlení podle polohy

plynového pedálu, je-li speed limiter

vypnut. Buďte opatrní.

246) V závislosti na jízdním odporu může

dojít k prudkému pohybu. Buďte opatrní.

VAROVÁNÍ NA
VYJETÍ Z JÍZDNÍHO
PRUHU

(je-li poskytováno)

Systém LDW monitoruje pomocí
kamery (A) jízdní pruh, ve kterém se
vozidlo pohybuje, a pokud hrozí vyjetí
vozidla ze svého jízdního pruhu,
upozorňuje řidiče prostřednictvím
akustické výstrahy a vizuální výstrahy na
informačním displeji.

304 AA0113797

305 AA0114055
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Způsob ovládání systému LDW

Zobrazené údaje se mění následovně
podle stavu systému.

Zapnutí systému

Pokud přepnete spínač zapalování do
polohy „ON“ nebo zapnete provozní
režim, zobrazí se kontrolka zapnutého
systému LDW, jež označuje, že je tento
systém v „aktivním režimu“.

Vypnutí systému

Pokud stisknete spínač systému LDW,
kontrolka zapnutého systému LDW
zhasne, což značí, že je tento systém v
„neaktivním režimu“. Opětovným
stiskem spínač systém znovu zapnete.

Pozn. Pokud přepnete spínač
zapalování do polohy „OFF“ nebo
vypnete provozní režim při vypnutém
systému LDW, tento systém bude
následně zapnut. (Režim „LDW 1“)
Můžete rovněž zvolit režim „LDW 2“,
který vždy systém LDW přepíná do
„neaktivního režimu“.

1. Stiskem spínače systému LDW
uvedete systém do „neaktivního
režimu“.

2. Stiskněte spínač systému LDW a
podržte ho přibližně 10 sekund. Aktivuje
se zvukové znamení a systém se
přepne do režimu „LDW 2“.

3. Po stisku spínače LDW kontrolka
zapnutého systému LDW zhasne.

Chcete-li systém přepnout zpět do
režimu „LDW 1“, uveďte systém do
„neaktivního režimu“ a stiskněte spínač
LDW a podržte jej na dobu alespoň
10 sekund. Aktivuje se zvukové
znamení a systém se přepne do režimu
„LDW 1“.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu je systém
schopen rozpoznávat jízdní pruh, ve
kterém se vozidlo nachází, a aktivovat
akustický výstražný signál v případě
vyjetí vozidla z pruhu.

Systém se automaticky přepíná z
„aktivního režimu“ do „pohotovostního
režimu“, pokud jsou najednou splněny
všechny následující podmínky.
Kontrolka zapnutého systému LDW se
změní na kontrolku režimu LDW v
pohotovostním režimu (zelená).

Rychlost vozidla je přibližně 65 km/h

nebo vyšší.

Páčka ukazatelů směru není v

přepnuté poloze.

Nejsou zapnuta výstražná světla.

Není sešlápnut brzdový pedál.

Podmínky okolního prostředí jsou

vhodné na to, aby systém rozpoznal

značení na obou stranách jízdního

pruhu.

Systém je přepnut v „aktivním

režimu“.

306 AHA106359

307 AHA106375

308 AHA106388
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Pozn. Systém zůstane v „aktivním
režimu“ po dobu přibližně 7 sekund od
okamžiku, kdy přestanou blikat
výstražná světla nebo se vrátí páčka
ukazatelů směru do výchozí polohy.

Varování na vyjetí z jízdního pruhu

Pokud vozidlo opouští nebo již opustilo
jízdní pruh v pohotovostním režimu,
přerušovaně zní zvukové znamení a
bliká kontrolka systému LDW (žlutá).

Pozn. Pokud výstraha zůstává aktivní
po dobu 3 sekund nebo déle, systém
se přepne do pohotovostního režimu
před tím, než se výstraha ukončí.

Upozornění na problém v systému

Pokud v systému vznikne nějaký
problém, aktivuje se vizuální výstraha
vztahující se ke konkrétnímu problému.

Příliš horká kamera systému LDW

Pokud se systém dočasně vyřadí z
provozu v důsledku příliš vysoké teploty
kamery systému LDW, rozsvítí se
kontrolka zapnutého systému LDW.

Jakmile teplota kamery klesne pod
předem nastavenou teplotu, systém se
automaticky přepne do běžného stavu.

Pozn. Kontrolku zapnutého systému
LDW je možné dočasně vypnout
přepnutím systému LDW do
„neaktivního režimu“.

Vypnutí systému LDW v důsledku
závady

Pokud se systém přepne do
neaktivního stavu v důsledku závady,
rozsvítí se kontrolka systému LDW
(žlutá).

Pokud k tomu dojde, požádejte
prodejce Fiat o provedení kontroly
systému.

144) 145) 146) 147)

247) 248) 249)

POZOR

247) Jestliže nejsou dělicí čáry zřetelné,

překrývají se nebo chybí-li úplně, systém

nebude s to poskytovat asistenci: v

takovém případě nebude Driving Advisor

aktivní.

309 AHA106391

310 AHA106405

311 AHA106375

312 AHA106391
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248) Driving Advisor není automatický

systém řízení vozidla a nenahrazuje řidiče

při udržování směru jízdy. Řidič je osobně

odpovědný za pozorné sledování stavu

dopravy i vozovky a bezpečné udržování

směru jízdy vozidla.

249) Jakmile se změní poloha kamery

změnou zatížení vozidla, může se stát, že

systém nebude krátkodobě pracovat, aby

mohla proběhnout samočinná kalibrace

kamery.

UPOZORNĚNÍ

144) Systém LDW má určitá funkční

omezení. Na systém se nedá spolehnout

na sto procent.

145) Systém LDW není zkonstruován tak,

aby zmírňoval rizika spojená s opomenutím

sledování situace před vozidlem (pozornost

věnována jiné situaci po boku vozidla,

roztržitost apod.) nebo s nesprávnou

viditelností způsobenou špatným počasím

apod. Správně ovládejte vozidlo a jezděte

bezpečně.
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146) Systém nemusí být schopen správně

zjišťovat jízdní pruh v následujících

případech. V případě potřeby přepněte

spínač systému LDW do vypnuté polohy:

při jízdě na vozovce, jejíž značení jízdního

pruhu (bílé nebo žluté) je vybledlé nebo

rozmazané nečistotami do takové míry, že

jej systém není schopen rozeznat; pokud je

značení jízdního pruhu špatně viditelné,

především za jízdy v dešti, sněhu, mlze

nebo při jízdě proti slunci; pokud vozidlo

přijede do míst, kde je značení jízdního

pruhu přerušované, jako jsou například

příjezd k mýtným budkám nebo křižovatky;

při jízdě po části vozovky, na které je špatně

odstraněno dřívější značení jízdního pruhu,

kde jsou přítomny stíny, přetrvávající sníh,

kaluže o velikosti nákladního automobilu, jež

lze snadno splést se značením jízdního

pruhu (především po dešti, kdy povrch

vozovky odráží světlo) nebo jiné matoucí

faktory; při jízdě v jízdním pruhu odlišném

od jízdního a předjížděcího pruhu; při jízdě

podél uzavřeného úseku jízdního pruhu

nebo prozatímního pruhu v pracovním

pásmu provozu; při jízdě ve velmi úzkém

pruhu; pokud se značně sníží vzdálenost

mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi

(především, je-li značení zakryto vozidlem

před vámi, jež jede příliš blízko značení); při

vjetí do křižovatky nebo jiného místa

vozovky, kde je značení jízdních pruhů velmi

složité; při projíždění úsekem vozovky, kde

se počet jízdních pruhů zvyšuje nebo

snižuje, nebo kde se navzájem kříží mnoho

jízdních pruhů; je-li jízdní pruh vyznačen

dvojitými nebo jinými speciálními čárami; při

jízdě po klikaté nebo nerovné vozovce; při

jízdě po kluzké vozovce pokryté dešťovou

vodou, sněhem, ledem apod.; při projíždění

místem, kde se často mění okolní světlo

(např vjezd do tunelu nebo výjezd z něj); při

ostrém zatáčení; kde povrch vozovky odráží

světlo od opačného směru jízdy; pokud se

vozidlo nadměrně kývá při přejíždění

výškových rozdílů nebo jiných překážek na

povrchu vozovky; je-li omezeno svícení

předních světel v důsledku znečištění nebo

zhoršení stavu skel světel nebo nesprávně

nasměrovaných paprsků světel; pokud se

vozidlo naklání k jedné straně v důsledku

těžkých zavazadel nebo nesprávného tlaku

v pneumatikách; pokud přední světlomety

protijedoucích vozidel oslňují kameru

systému LDW; je-li vozidlo vybaveno

nestandardními pneumatikami (včetně

nadměrně ojetých pneumatik a použití

rezervního kola), sněhovými řetězy nebo

nespecifikovanými součástmi, jako je

upravené zavěšení kol; je-li čelní sklo

pokryto dešťovou vodou, sněhem,

prachem apod..

147) Chcete-li zajistit správnou funkci

systému LDW, postupujte podle pokynů

níže: vždy udržujte čelní sklo v čistotě;

nevystavujte kameru systému LDW

nadměrným nárazům nebo tlakům.

Nepokoušejte se ji demontovat; narušování

instalace kamery systému LDW či její

demontáž nejsou za žádných okolností

povoleny. Kamera je přesně nasměrována z

výrobního závodu; na čelní sklo do místa

před objektiv kamery systému LDW

neaplikujte žádné nálepky či jiné předměty;

při výměně stěračů čelního skla používejte

pouze ORIGINÁLNÍ díly.

ZADNÍ PARKOVACÍ
KAMERA

(je-li poskytováno)

Zadní parkovací kamera je systém,
který přenáší pohled za vozidlem na
obrazovku komunikačního systému
nebo systému Radio Nav.

250) 251) 252)

148)

Zorný úhel zadní parkovací kamery

Zorný úhel zadní parkovací kamery je
omezen na prostor znázorněný na
obrázku. Není schopna zobrazit obě
strany a spodní část zadního nárazníku
apod. Při jízdě vzad vždy vizuálně
kontrolujte bezpečnost kolem vozidla.

313 AHA103707
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Umístění zadní parkovací kamery

Zadní parkovací kamera (A) je
zabudována u držadla zadních
sklopných dveří.

Způsob použití zadní parkovací
kamery

Pohled za vozidlem je automaticky
přenesen na obrazovku systému Radio
Nav, jakmile při otočeném spínači
zapalování v poloze „ON“ nebo
zapnutém provozním režimu přesunete
řadicí páku nebo páku voliče do polohy
„R“. Jakmile přesunete řadicí páku
nebo páku voliče do jiné polohy,
obrazovka se přepne na zpět na
indikaci původních informací.

149)

Pozn. Vzhledem k tomu, že zadní
parkovací kamera používá zvláštní
objektiv, čáry na zemi mezi parkovacími
místy se nemusí jevit jako rovnoběžné.

Pozn. V následujících případech bude
obtížně viditelný pohled kamery na
obrazovce. Nejedná se o závadu.

Spodní světlo (noční)

Pokud světelné paprsky od slunce

nebo světel jiného vozidla směřují přímo

do objektivu

Pokud fluorescenční světlo svítí

přímo do objektivu, zobrazený pohled

může blikat. Nejedná se o závadu.

Pozn. Je-li kamera teplá a zchladí se v
dešti nebo mycí lince, objektiv se může
zamlžit. Tento fenomén nesignalizuje
závadu.

Pozn. Je-li teplota ovzduší příliš vysoká
nebo nadměrně nízká, pohled zadní
parkovací kamery nemusí být čistý.
Nejedná se o závadu.

Pozn. Pokud se do blízkosti kamery
umístí radiopřijímač, obrazy zadní
parkovací kamery mohou způsobit
rušení elektrického systému, který může
přestat řádně pracovat.

Pozn. Je-li objektiv znečištěný, není
možné vidět všechny nebo celé
překážky. Pokud se objektiv znečistí
kapkami vody, sněhem, blátem nebo
olejem, nečistoty opatrně otřete tak,
abyste objektiv nepoškrábali.

Pozn. Řiďte se následujícími
opatřeními. V opačném případě hrozí
poškození kamery.

Nevystavujte kameru fyzickým

otřesům, jež mohou být způsobeny

například silnými údery nebo zásahy

jinými předměty.

Nedovolte, aby kamera přišla do

kontaktu s organickými látkami,

voskem, odmašťovačem nebo čističem

skla. Pokud takové látky přilnou,

neprodleně je otřete.

Nelijte na kameru vařící vodu.

Nikdy nestříkejte ani nevylévejte vodu

na kameru nebo kolem ní.

Kameru neodpojujte, nedemontujte

ani neupravujte.

Kameru nepoškrábejte, neboť by

došlo ke snížení kvality obrazu zadní

parkovací kamery.

314 AHA103723

315 AHA103710
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Referenční čáry na obrazovce

Na obrazovce jsou vyobrazeny
referenční čáry a horní povrch zadního
nárazníku (A).

Červená čára (B) značí vzdálenost

přibližně 50 cm za zadním nárazníkem.

Dvě zelené čáry (C) označují

vzdálenost přibližně 20 cm od karoserie

vozidla.

Krátké příčné čáry (1 až 3) označují

vzdálenost od zadního nárazníku.

1. Téměř na zadním okraji zadního

nárazníku 2. Přibližně 100 cm
3. Přibližně 200 cm

150)

Rozdíly mezi zobrazením a
stávajícím povrchem vozovky

Referenční čáry pro vzdálenost a šířku
vozidla jsou určeny k indikaci
vzdálenosti na rovném plochém
povrchu vozovky.

V následujících případech dochází k
rozdílům mezi referenčními čárami na
obrazovce a vzdáleností na stávajícím
povrchu vozovky.

Je-li zadní část vozidla snížena
hmotností cestujících a zavazadel
ve vozidle.

Referenční čáry se zobrazují blíže než
aktuální vzdálenost. Pokud je tedy
překážka umístěna na stoupajícím
povrchu, jeví se být dále, než je ve
skutečnosti.

A. Stávající předměty

B. Předměty na obrazovce

Pokud je za vozidlem stoupající
povrch

Referenční čáry se zobrazují blíže než
aktuální vzdálenost. Pokud je tedy
překážka umístěna na stoupajícím
povrchu, jeví se být dále, než je ve
skutečnosti.

A. Stávající předměty

B. Předměty na obrazovce

Pokud je za vozidlem klesající
povrch

Referenční čáry se zobrazují dále než
aktuální vzdálenost.

Pokud je tedy překážka umístěna na
klesajícím povrchu, jeví se být blíže, než
je ve skutečnosti.

316 AG0027115

317 AHA104720

318 AHA103736

319 AHA103749
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Jsou-li v blízkosti vozidla pevné
předměty

Pokud jsou v blízkosti vozidla umístěny
pevné předměty, vzdálenost uvedená
na obrazovce se může lišit od aktuální
vzdálenosti.

Příjezd k pevným předmětům

Referenční čáry pro vzdálenost a šířku
vozidla jsou určeny k indikaci
vzdálenosti na plochém předmětu, jako
je rovný plochý povrch vozovky.
Vzdálenost k vyčnívajícímu předmětu
zobrazeném na displeji se tak může lišit
od aktuální vzdálenosti k vyčnívajícímu
předmětu.

Nepoužívejte je jako měřítko vzdáleností
k pevným předmětům.

Příklad: Na obrazovce se bod B jeví
nejblíže, bod C dále a nejdále bod A.
Body A a B jsou od vozidla ve
skutečnosti stejně daleko a bod C je
vzdálenější než body A a B.

POZOR

250) Za parkování a další manévrování s

vozidlem je vždy a za každých okolností

zodpovědný pouze řidič. Při provádění

těchto manévrů vždy zkontrolujte, zda se

v dotyčné oblasti nenacházejí osoby

(zejména děti) nebo zvířata. Kamera je

pomůckou řidiče, ale během potenciálně

nebezpečných manévrů, a to i těch, které

probíhají při nízkých rychlostech, se nesmí

řidič nikdy nechat rozptylovat. Vždy

udržujte nízkou rychlost, abyste mohli

rychle zastavit v případě zjištění překážky.

251) Zadní parkovací kamera je asistenční

systém umožňující řidiči dohlížet na

překážky za vozidlem. Zorný úhel kamery je

omezen, takže byste na ni neměli zcela

spoléhat. Jezděte stejně opatrně, jako s

vozidlem bez zadní parkovací kamery.

252) Na vlastní oči se vizuálně ujišťujte, že
je prostor kolem vozidla bezpečný.

Nespoléhejte pouze na zadní parkovací

kameru.

320 AHE100241

321 AHA103765
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UPOZORNĚNÍ

148) Pro správnou funkci je mimořádně

důležité, aby byla kamera vždy čistá bez

bahna, nečistot, sněhu a ledu. Dávejte

pozor, abyste při čištění kameru

nepoškrábali nebo nepoškodili.

Nepoužívejte suchou, hrubou nebo tvrdou

tkaninu. Kameru je nutné mýt čistou vodou,

do které je možné v případě potřeby přidat

autošampon. V myčkách, které používají

páru nebo vysokotlaký proud vody, kameru

vyčistěte rychle a trysku udržujte více než

10 cm od senzorů. Na kameru neumisťujte

samolepky.

149) Zadní parkovací kamera má speciální

objektiv, který může zobrazovat předměty

na displeji blíže nebo dále, než jsou ve

skutečnosti.

150) Počet osob ve vozidle, množství

paliva, hmotnost a rozmístění nákladu

a/nebo stav povrchu vozovky mohou

ovlivnit přesnost umístění čar v pohledu

zadní parkovací kamery vůči stávající

vozovce. Referenční čáry používejte pouze

jako vodítko a za jízdy vždy provádějte

bezpečnostní kontrolu prostoru za vozidlem

a v jeho bezprostředním okolí.
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V NOUZI

Proděravěná pneumatiky nebo spálená
žárovka?

Čas od času se při jízdě může
vyskytnout problém.

Strany věnované nouzovým situacím
vám mohou pomoci vyřešit kritické
situace vlastními silami a bez stresu.

V případě nouze vám doporučujeme
zavolat na bezplatné telefonní číslo
uvedené v záruční knížce.

Zavolat můžete rovněž na bezplatnou
telefonní linku 00 800 3428 0000,
chcete-li vyhledat nejbližšího prodejce
Fiat.

POKUD SE VOZIDLO

POROUCHÁ . . . . . . . . . . . . . . .203

NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ . . . . . . .203

PŘEHŘÍVÁNÍ MOTORU . . . . . . . .205

ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO

SYSTÉMU. . . . . . . . . . . . . . . . .206

NÁŘADÍ, ZVEDÁK A TYČ

ZVEDÁKU. . . . . . . . . . . . . . . . .207

ZPŮSOB VÝMĚNY PNEUMATIKY. .211

VLEČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . .219

JÍZDA ZA NEPŘÍZNIVÝCH

JÍZDNÍCH PODMÍNEK . . . . . . . . .222

TAVNÉ POJISTKY. . . . . . . . . . . .223

POJISTKY. . . . . . . . . . . . . . . . .223

VÝMĚNA ŽÁROVEK . . . . . . . . . .231
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POKUD SE VOZIDLO
POROUCHÁ

Pokud se vaše vozidlo porouchá na
silnici, přejeďte s ním na kraj vozovky a
zapněte výstražná světla a/nebo
umístěte výstražný trojúhelník či jiné
výstražné zařízení. Viz „Spínač
výstražných světel“.

Pokud se zastaví nebo porouchá
motor

Pokud se zastaví motor, ovlivní se
provoz a ovládání vozidla. Před
přepravou vozidla na bezpečné místo si
uvědomte následující:

Posilovač brzd bude nefunkční a úsilí

potřebné k sešlápnutí pedálu bude

vyšší. Sešlápněte pedál brzdy silněji než

obvykle.

Vzhledem k tomu, že již nepracuje

systém posilovače řízení, volant klade

při otáčení větší odpor.

Upevňovací popruhy lékárničky a
výstražného trojúhelníku

Lékárnička a výstražný trojúhelník je
možné upevnit popruhy, které jsou
upevněné v poloze vyznačené na
obr. 322.

Single cab, Double cab

Stěna za sedadlem je opatřena
popruhem pro upevnění lékárničky a
výstražného trojúhelníku obr. 324.

Club cab

Popruh k upevnění lékárničky se
nachází pod podlahou na levé straně
od zadního sedadla.obr. 323

Popruh k upevnění výstražného
trojúhelníku se nachází pod zadním
sedadlem.

322 AHA106274

323 AHA106287

324 AHA106290

203



4. Přesvědčte se, zda je hladina
elektrolytu akumulátoru ve správné výši.
Viz část „Akumulátor“.

5. Připojte jeden konec startovacího
kabelu (1) ke kladnému (+) pólu
vybitého akumulátoru (A) a druhý konec
(2) ke kladnému (+) pólu pomocného
akumulátoru (B).

Jeden konec druhého startovacího
kabelu připojte k zápornému (-) pólu
pomocného akumulátoru (B) a druhý
konec k bloku motoru vozidla s vybitým
akumulátorem do nejvzdálenějšího
místa od akumulátoru.

Pozn. Před připojením startovacího
kabelu ke kladnému (+) pólu
akumulátoru otevřete krytku pólu. Viz
část „Akumulátor“.

6. Nastartujte motor vozidla s
pomocným akumulátorem, nechejte
motor několik minut pracovat, poté
nastartujte motor vozidla s vybitým
akumulátorem.
Pozn. U vozidla vybaveného systémem
Start&Stop stiskem spínače
“Start&Stop OFF” vypněte tento
systém, abyste předešli automatickému
zastavení motoru před tím, než dojde k
dostatečnému nabití akumulátoru. Viz
část „Způsob vypnutí“.
7. Jakmile se motor nastartuje, odpojte
kabely v opačném sledu jejich připojení
a nechejte motor pracovat po dobu
několika minut.
Pozn. Pokud se rozjedete s vozidlem s
pouze částečně nabitým
akumulátorem, může dojít ke ztrátě
plynulého chodu motoru a rozsvícení
kontrolky protiblokovacího systému
brzd. Viz část „Protiblokovací systém
brzd (ABS)“.

POZOR

253) Chcete-li nastartovat motor pomocí

startovacích kabelů z jiného vozidla, držte

se správného postupu dle níže uvedených

pokynů. Nesprávným postupem může dojít

ke vzniku požáru, explozi nebo poškození

vozidel.

254) Nepřibližujte se s jiskrami, cigaretami

a otevřeným ohněm k akumulátoru, neboť

hrozí jeho exploze.

255) Nepokoušejte se nastartovat motor

roztažením nebo roztlačením vozidla. Mohli

byste vozidlo poškodit.

256) Zkontrolujte druhé vozidlo. Musí mít

12V akumulátor. Jestliže druhý systém

nepracuje na 12V, propojením se mohou

obě vozidla poškodit.

257) Používejte správné kabely podle
kapacity akumulátoru, abyste předešli

přehřívání kabelů.

258) Před použitím se přesvědčte, zda

nejsou startovací kabely nijak poškozeny.

259) Při práci v blízkosti akumulátoru vždy

používejte brýle pro ochranu zraku.

260) Akumulátor udržujte mimo dosah dětí.

261) Nejdříve zapněte zapalování obou
vozidel. Přesvědčte se, že kabely nebo

vaše oděvy nemohou být zachyceny

ventilátorem nebo hnacím řemenem.

Mohlo by dojít ke zranění.

262) Pokud není vidět elektrolyt nebo se

zdá být zamrzlý, nepokoušejte se o

startování s pomocným akumulátorem Je-li

teplota pod bodem mrazu nebo

akumulátor není naplněn do správné

úrovně, může prasknout nebo explodovat.

325 AHA102061
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253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264)

265) 266) 267) 268) 269)

Pokud není možné nastartovat motor v
důsledku slabého nebo zcela vybitého
akumulátoru, k nastartování motoru je
možné použít akumulátor z jiného
vozidla, který se připojí pomocí
startovacích kabelů.

1. Umístěte vozidla k sobě tak, aby
mohly dosáhnout startovací kabely,
přičemž vozidla se nesmí navzájem
dotýkat.

2. Vypněte všechna světla, topení a jiná
elektrická zařízení.

3. Pevně zatáhněte parkovací brzdy u
obou vozidel. Automatickou
převodovku uveďte do režimu „P“
(parkování), nebo automatickou
převodovku zařaďte na neutrál „N“.
Zastavte motor.



265) Při připojování startovacích kabelů

nesmíte připojit kladný (+) kabel k

zápornému (–) pólu. Vzniklé jiskry by mohly

způsobit explozi akumulátoru.

266) Dávejte pozor, aby propojovací kabel
nebyl zachycen chladicím ventilátorem

nebo jinou rotující součástí v motorovém

prostoru.

267) Motor pomocného vozidla musí být

celou dobu nastartován.

268) Elektrolyt akumulátoru je jedovatý a

žíravý: zamezte styku s pokožkou a očima.

Dobíjení akumulátoru musí probíhat

na dobře větraném místě mimo dosah

otevřeného ohně nebo potenciálních zdrojů

jisker, aby se vyloučila možnost výbuchu a

požáru.

269) Nepokoušejte se dobíjet zmrzlý

akumulátor: akumulátor je nutné nejdříve

rozmrazit, protože v opačném případě

může vybuchnout. Pokud akumulátor

zamrzne, musí jej zkontrolovat zkušený

personál a ujistit se, že není žádná z

vnitřních částí zničená a že plášť

akumulátoru není prasklý a nehrozí tak únik

jedovaté žíraviny.

PŘEHŘÍVÁNÍ
MOTORU

Pokud se začne motor přehřívat,
rozbliká se symbol . V takovém
případě přijměte následující nápravná
opatření:

1. Zastavte vozidlo na bezpečném
místě.

2. Přesvědčte se, zda pára vystupuje z
motorového prostoru.

Pokud pára nevychází z motorového
prostoru, nechejte pracovat motor a
otevřením kapoty odvětrejte motorový
prostor.

Pozn. U vozidel se systémem
Start&Stop stiskem spínače „Auto Stop
& Go (AS&G) OFF“ vypněte tento
systém ještě před zastavením vozidla.

Pokud pára vychází z motorového
prostoru, zastavte motor, počkejte,
dokud pára nepřestane vycházet, a
otevřením kapoty odvětrejte motorový
prostor. Opět nastartujte motor.

270) 271) 272)

3. Přesvědčte se, zda se otáčí chladicí
ventilátor (B).

Pokud se chladicí ventilátor otáčí:
jakmile zmizí varování na vysokou
teplotu chladicí kapaliny, vypněte motor.

Pokud se chladicí ventilátor neotáčí:
neprodleně zastavte motor a požádejte
o pomoc prodejce Fiat.

A. Víčko chladiče

B. Chladicí ventilátor

C. Rezervní nádržka

273)

4. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v rezervní nádržce (C).

326 AHA102074

327 AHA102087
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263) Elektrolyt je korozivní zředěná kyselina
sírová. Pokud elektrolyt (kyselina z

akumulátoru) přijde do styku s vašima

rukama, očima, oděvem nebo lakovaným

povrchem vozidla, zasažené místo je nutné

důkladně vypláchnout vodou. Pokud se

elektrolyt dostane do očí, neprodleně je

propláchněte velkým množstvím vody a

vyhledejte lékařskou pomoc.

264) Připojení je nutné provést do
určených poloh (viz obrázek). Je-li připojení

provedeno přímo k zápornému (–) pólu

akumulátoru, hořlavé plyny vystupující z

akumulátoru se mohou vznítit a explodovat.



5. Doplňte chladicí kapalinu do chladiče
a/nebo v případě potřeby do rezervní
nádržky (viz část „Údržba“).

274)

151)

6. Zkontrolujte, zda neuniká chladicí
kapalina z hadic chladiče a zda není
volný nebo poškozený hnací řemen. V
případě jakékoli závady chladicího
systému nebo hnacího řemenu
doporučujeme, abyste nechali závadu
zkontrolovat a opravit.

POZOR

270) Pokud vystupuje z motorového

prostoru pára, neotevírejte kapotu. Může

vytrysknout horká pára nebo voda, jež

mohou způsobit popálení. Horká voda

může vytrysknout, i když nevystupuje

žádná pára, a některé součásti budou

velmi horké. Při otevírání kapoty buďte

obezřetní.

271) Dávejte pozor na horkou páru, jež

může unikat z víčka vyrovnávací nádržky.

272) Nepokoušejte se sejmout víčko

chladiče, je-li motor stále teplý.

273) Dávejte pozor, aby nebyly vaše ruce
nebo oděvy zachyceny do chladicího

ventilátoru.

274) Před sejmutím víčka chladiče (A) se

přesvědčte, že je motor vychladlý, neboť

horká pára nebo vroucí voda mohou

vytrysknout z plnicího otvoru a způsobit

popálení.

UPOZORNĚNÍ

151) Nedoplňujte chladicí kapalinu, je-li
motor teplý. Náhlým doplněním studené

chladicí kapaliny může dojít k poškození

motoru. Počkejte, dokud motor

nevychladne, poté po trochách doplňujte

chladicí kapalinu.

ODVZDUŠNĚNÍ
PALIVOVÉHO
SYSTÉMU

Pokud se za jízdy vyčerpá zásoba
paliva, je nutné odvzdušnit palivový
systém podle postupu níže. Čerpejte
ručním čerpadlem (A) v horní části
palivového filtru, dokud nebude chod
ručního čerpadla tuhý.

Poté zkuste motor opět nastartovat.
Pokud se motor nenastartuje, zopakujte
postup výše.

275) 276)

POZOR

275) Při odvzdušňování palivového
systému nekuřte a k vozidlu se nepřibližujte

s otevřeným ohněm.

276) Pečlivě otřete veškeré uniklé palivo,
jež se může vznítit a způsobit požár.

328 AHA102090
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NÁŘADÍ, ZVEDÁK A
TYČ ZVEDÁKU

Úložný prostor

Pro případ nouzové situace je důležité,
abyste si zapamatovali umístění
úložného prostoru nářadí, zvedáku a
tyče zvedáku.

Single cab

Typ 1

A – Nářadí (klíč na matice kol)

B – Tyč zvedáku

C – Zvedák

Typ 2

A – Nářadí

B – Tyč zvedáku

C – Zvedák

Club cab

A. Nářadí

B. Zvedák

C. Tyč zvedáku

Double Cab

Typ 1

A. Nářadí (klíč na matice kol)

B. Tyč zvedáku

C. Zvedák

Typ 2

A. Nářadí

329 AHA104052
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B. Tyč zvedáku

C. Zvedák



Nářadí

Typ 1

Single cab, Double cab
1. Klíč na matice kol

Club cab
1. Vak na nářadí 2. Klíč na matice kol

Typ 2

1. Vak na nářadí 2. Klíč na matice kol
3. Kleště 4. Šroubovák 5. Klíč

Zvedák

Zvedák je určen pouze pro výměnu
pneumatiky v případě jejího proražení.

Pozn. Zvedák nevyžaduje žádnou
údržbu.

Pozn. Zvedák je v souladu s předpisy
EC, jak stanovuje směrnice pro strojní
zařízení 2006/42/EC.

Pozn. Prohlášení o shodě ES je
připojeno k oddílu „Prohlášení o shodě“
na konci této příručky uživatele. V
prohlášení o shodě ES jsou uvedeny
obchodní název, celá adresa výrobce a
jeho zplnomocněného zástupce a
označení zvedáku.

Vyjmutí a uložení nářadí, zvedáku a
tyče zvedáku

Single cab

Nářadí, zvedák a tyč zvedáku jsou
umístěny za sedadlem.

1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu
(viz část „Sedadla“).

2. Typ 1: Uvolněte klíč na matice kol (A)
z držáku (B) a klíč vyjměte.

Typ 2: Uvolněte zajišťovací popruh (C) a
pak vyjměte nářadí (D).

3. Demontujte pojistnou matici (E) a
vyjměte zvedák (F).

334 AHA104094
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4. Uvolněte tyč zvedáku (G) z držáku (H)
a tyč vyjměte.

5. Chcete-li nářadí, zvedák a tyč
zvedáku uložit, postupujte v opačném
sledu jejich vyjmutí.

Pokud ukládáte tyč zvedáku, vyrovnejte
černě vyznačenou část (I) tyče zvedáku
s držákem (H).

Club cab

Nářadí je uloženo pod podlahou na levé
straně od zadního sedadla. Zvedák a
tyč zvedáku jsou uloženy pod podlahou
na pravé straně od zadního sedadla.

1. Zvedněte sedák. Viz část „Odklopení
sedáku (kabina Club)“. Otevřete zadní
dveře. Viz část „Otevření nebo zavření
zadních dveří (kabina Club)“.

2. Otevřete víko.

3. Uvolněte zajišťovací popruh (C) a pak
vyjměte nářadí (B) na levé straně.

4. Demontujte pojistnou matici (C) a
pak vyjměte zvedák (D) na pravé straně.

5. Uvolněte tyč zvedáku (E) z držáku (F)
a poté tyč vyjměte na pravé straně.

337 AHA104124
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340 AHA104153

341 AHA104166
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6. Chcete-li nářadí, zvedák a tyč
zvedáku uložit, postupujte v opačném
sledu jejich vyjmutí.

Pozn. Při ukládání tyče zvedáku
vyrovnejte barevně označenou část tyče
zvedáku s částí držáku, poté upevněte
zvedák do držáku.

Double Cab

Nářadí, zvedák a tyč zvedáku jsou
umístěny za zadním sedadlem.

1. Vyklopte sedák zadního sedadla
dopředu. Viz část „Vyklopení sedáku
dopředu, (kabina Double)“.

2. Typ 1: uvolněte klíč na matice kol (A)
z držáku (B) a klíč vyjměte. Typ 2:
uvolněte zajišťovací popruh (C) a pak
vyjměte nářadí (D).

3. Demontujte pojistnou matici (E) a
vyjměte zvedák (F).

4. Uvolněte tyč zvedáku (G) z držáku (H)
a tyč vyjměte.

5. Chcete-li nářadí, zvedák a tyč
zvedáku uložit, postupujte v opačném
sledu jejich vyjmutí.

Pozn. Pokud ukládáte tyč zvedáku,
vyrovnejte černě vyznačenou část (I)
tyče zvedáku s držákem (H).

343 AHA104182 344 AHA104195
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Použití tyče zvedáku (kabina Club)

1. Stiskněte pojistný kolík (A) na tyči s
černým označením a vytáhněte a
vyjměte vnitřní tyč (B).

2. Otočte vnitřní tyč (B), poté stiskněte
pojistný kolík (C) a současně tyč
zasuňte do vnější tyče (D), dokud se
neuzamkne použitím pojistného kolíku,
viz obrázek.

3. Stiskněte pojistný kolík (F) na
smontované tyči (E) a současně
zasuňte bíle označenou tyč (G) tak, aby
se uzamkla pojistným kolíkem dle
obrázku.

ZPŮSOB VÝMĚNY
PNEUMATIKY

152) 153)

Před výměnou pneumatiky nejdříve
odstavte vozidlo na rovném bezpečném
místě.

1. Vozidlo odstavte na rovném a
stabilním povrchu bez kamení a jiných
překážek.

2. Pevně zatáhněte parkovací brzdu.

3. Je-li vozidlo vybaveno manuální
převodovkou, otočte spínač zapalování
do polohy „LOCK“ nebo vypněte
provozní režim a přesuňte řadicí páku
do polohy „R“ (zpátečka). Je-li vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou,
přesuňte páku voliče do polohy „P“
(parkování), otočte spínač zapalování
do polohy „LOCK“ nebo vypněte
provozní režim.

4. Zapněte výstražná světla a umístěte
výstražný trojúhelník, blikající
signalizační světlo nebo jiné zařízení do
dostatečné vzdálenosti od vozidla a
požádejte všechny cestující, aby opustili
vozidlo.

5. Založte klíny nebo bloky (A) kolo, jež
je příčně umístěno od vyměňované
pneumatiky (B), abyste předešli rozjetí
vozidla při jeho zvedání.

348 AHA104212
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277) 278) 279) 280) 281) 282)

Pozn. Klíny znázorněné na obrázku
nejsou s vozidlem dodávány.
Doporučujeme, abyste klíny s sebou
vozili pro případ potřeby.

Pozn. Nemáte-li klíny k dispozici,
použijte kameny nebo jiné předměty, jež
jsou dostatečně velké na to, aby
udržely kolo v poloze.

6. Připravte si zvedák, tyč zvedáku a
klíč na matice kola. Viz část „Nářadí,
zvedák a tyč zvedáku”.

Informace o rezervním kole

Rezervní kolo je umístěno pod
podlahou ložné plochy. Často
kontrolujte tlak vzduchu v rezervním
kole a přesvědčte se, že je kdykoli
připraveno k nouzovému použití.

Pokud je v rezervním kole stále
udržován nejvyšší specifikovaný tlak
vzduchu, bude zajištěno jeho bezpečné
použití za všech podmínek (jízda ve
městě či vysokou rychlostí, změna
zatížení apod.).

Vyjmutí rezervního kola

1. Připravte si tyč zvedáku. (Club Cab)
(viz část „Použití tyče zvedáku, Club
Cab)“.

2. Tyč zvedáku (A) zasuňte do otvoru
(B) pod zadními sklopnými dveřmi.

3. Bezpečně zasuňte čep (C) na tyči
zvedáku do držáku (D) rezervního kola.

4. Prostrčte klíč na matice kola (E)
koncovým otvorem tyče zvedáku (F) a
otáčením klíče proti směru hodinových
ručiček spusťte rezervní kolo na zem
tak, aby se povolil řetěz.

154)

5. Demontujte závěsný disk (G) z
rezervního kola.
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Pozn. Umístěte rezervní kolo pod
karoserii vozidla do blízkosti defektní
pneumatiky. To je z důvodu bezpečnosti
v případě vysmeknutí zvedáku z polohy.

Výměna pneumatiky

1. Použitím klíče na matice kol povolte
matice kola o čtvrt otáčky. Matice
prozatím nedemontujte.

2. Umístěte zvedák pod jeden bod pro
umístění zvedáku, viz obrázek. Použijte
bod pro umístění zvedáku, který je co
nejblíže k vyměňované pneumatice.

A – Přední bod pro umístění zvedáku

B – Zadní bod pro umístění zvedáku

283) 284)

Pozn. Pokud zvedáte zadní část
vozidla, natočte koncovou část zvedáku
tak, aby se drážka (C) správně vsadila
do určeného místa.

355 AHA102292
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359 AHA105743
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3. Použitím tyče zvedáku otočte
odlehčovacím ventilem (D) doprava až
nadoraz.

4. Zasuňte tyč zvedáku do konzoly
zvedáku a zahákněte drážku (E) na
konci tyče zvedáku do čelisti (F)
konzoly.

5. Pohybem tyče zvedáku nahoru a
dolů vysunujte pístní tyč tak, aby byla
téměř v kontaktu s bodem pro umístění
zvedáku na vozidle. Přesvědčte se, zda
přijde zvedák do správného kontaktu s
bodem pro umístění zvedáku na
vozidle. Pohybem tyče zvedáku nahoru
a dolů zvedněte vozidlo.

Pozn. Tento zvedák umožňuje
dvoustupňové vysouvání.

285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292)

6. Pomocí klíče na matice kola
demontujte matice kola a poté sejměte
kolo.

7. Z povrchu hlavy (G), šroubů hlavy (H)
nebo z montážních otvorů (I) v kole
odstraňte veškeré nečistoty, poté
namontujte rezervní kolo.

293)

294)

8. Našroubujte matice kol otáčením
doprava a utáhněte je nejdříve ručně.

Typ 1: Vozidla s ocelovými koly:
dočasně ručně utáhněte matice kola
tak, aby kónické části matic kola přišly
do lehkého kontaktu se sedly otvorů
kola a kolo nebylo volné.

361 AHA105756
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Typ 2: Vozidla s hliníkovými koly:
dočasně ručně utáhněte matice kola
tak, aby nákružky matic kola přišly do
lehkého kontaktu s kolem a kolo nebylo
volné.

155)

Pozn. V případě výměny všech
4 hliníkových kol za ocelová kola, např.
montáž zimních pneumatik, použijte
kónické matice.

9. Nasaďte zářez (K) na konci tyče
zvedáku na ventil (L) zvedáku. Použitím
tyče zvedáku pomalým otočením
odlehčovacího ventilu doleva spusťte
vozidlo tak, aby pneumatika přišla do
styku se zemí.

295)

10. Křížem utahujte matice ve 2 nebo
3 krocích, dokud všechny matice
nebudou bezpečně utaženy.

Utahovací moment
Ocelové kolo: 137 až 157 Nm

Hliníkové kolo: 118 až 137 Nm

(Moment dosažen při vyvinutí síly na
konec klíče na matice kol dodávaného
s vozidlem. Ocelové kolo: 510 až
580 Nm; Hliníkové kolo: 440 až
500 Nm)

365 AA0027931

366 AHA102364

367 AHZ100596 368 AHA105798
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296)

11. Zcela snižte zvedák a vyjměte jej.

156) 157)

Pozn. Občas se stane, že se po
zvednutí vozidla část s drážkou v
určeném bodu neuvolní. Pokud k tomu
dojde, zakýváním s vozidlem zasuňte
pístní tyč.

Jde-li zvedák demontovat ručně s
obtížemi, zasuňte tyč zvedáku (M) do
konzoly (N). Poté vyjměte zvedák za
držadlo.

12. Zcela zasuňte dolů píst a otočte
odlehčovací ventil doprava až nadoraz.

13. Zkontrolujte tlak v pneumatice.
Správný tlak je uveden na dveřním
štítku. Viz obrázek.

297) 298) 299) 300)

Uložení rezervního kola

1. Nainstalujte závěsný disk (A) do
otvoru disku kola.

2. Otáčením klíče na matice kola (B)
doprava naviňte řetěz.

Pozn. Zvedněte kolo těsně nad zem a
přesvědčte se, zda je závěsný disk
bezpečně upevněn v otvoru disku kola.

369 AHA102377 370 AHZ101131

371 AHA105538

372 AHA102306

373 AHA102319
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3. Jakmile dostatečně navinete rezervní
kolo, přesvědčte se, zda není volné
(utahovací moment je přibližně 40 Nm,
kterého lze dosáhnout vyvinutím síly
200 N na konec klíče na matice kola),
poté vytáhněte tyč zvedáku.

4. Co nejdříve nechejte opravit
poškozenou pneumatiku.

301) 302) 303)

Uložení nářadí, zvedáku a tyče
zvedáku

Při ukládání zvedáku, tyče zvedáku a
klíče na matice kol postupujte v
opačném sledu vyjmutí. Viz část
„Nářadí, zvedák a tyč zvedáku”.

POZOR

277) Používejte zvedák jen pro výměnu kol

vozidla, s nímž je dodaný nebo jiného

vozidla téhož modelu. Nikdy nepoužívejte

zvedák pro jiné účely, například pro zvedání

jiných modelů vozidla. Nikdy nepoužívejte

zvedák pro opravy pod vozidlem.

Nesprávným umístěním zvedáku by mohl

zvednuté vozidlo spadnou. Nepoužívejte

zvedák ke zvedání břemen těžších, než je

nosnost uvedená na štítku.

278) Kolo nechejte co nejdříve opravit a

namontovat zpět na vozidlo. Závity šroubů

před zašroubováním nepotírejte tukem:

nemusely by se řádně zašroubovat.

279) Rezervní kolo (je-li ve výbavě) dodané

s vaším vozidlem je určené jen proto

vozidlo. Nesmí se použít pro jiné vozidlo.

Rezervní kolo nemontujte na jiné modely

vozidla. Kolové šrouby jsou určené jen pro

vaše vozidlo: nepoužívejte je na jiných

modelech a na své vozidlo nemontujte

šrouby z jiného vozidla.

280) Na své odstavené vozidlo upozorněte

zapnutím výstražných světel, výstražným

trojúhelníkem apod. v souladu s platnými

předpisy. Cestující by měli vystoupit z

vozidla, především, je-li nadměrně zatížené,

a na výměnu kola by měli počkat mimo

silniční provoz. Zatáhněte ruční brzdu.

Pokud je výměna kola prováděna na svahu

nebo nezpevněné cestě, založte kola

vhodným předmětem.

281) Při zvedání vozidla zvedákem založte

neporouchanou pneumatiku vozidla klíny

nebo bloky. Pokud se zvednuté vozidlo

uvede do pohybu, zvedák se může

vysunout z určené polohy, což může vést k

nehodě.

282) Je nutné pravidelně kontrolovat tlak v
rezervní pneumatice, který musí být

udržován na specifikované hodnotě. Při

jízdě s pneumatikou s nízkým tlakem může

dojít k nehodě. Nemáte-li jinou možnost

než jet s pneumatikou s nízkým tlakem,

udržujte nízkou rychlost a co nejdříve

nahustěte pneumatiku na správný tlak. (Viz

část „Tlaky v pneumatikách“.)

283) Zvedák umísťujte pouze do míst

znázorněných v tomto návodu. Pokud se

zvedák umístí do nesprávné polohy, může

poškodit vaše vozidlo nebo se zvedák

může převrátit a způsobit zranění.

284) Zvedák nepoužívejte na nakloněném
nebo měkkém povrchu. V jiném případě se

zvedák může vysmeknout a způsobit

zranění. Zvedák používejte vždy na rovném

a tvrdém povrchu. Před usazením zvedáku

se ujistěte, že pod paticí zvedáku není

žádný písek ani kameny.

285) Zvedání vozidla ukončete v okamžik,

kdy se pneumatika zvedne nad zem.

Zvedání vozidla do větší výšky je

nebezpečné. Nevstupujte pod vozidlo, je-li

zdviženo zvedákem. Do zvednutého vozidla

nijak netlačte, ani jej nenechejte

dlouhodobě umístěné na zvedáku. Obě

situace jsou velmi nebezpečné. Používejte

výhradně zvedák dodávaný s vaším

vozidlem. Zvedák je možné používat

výhradně pro účel výměny pneumatiky. Při

použití zvedáku se ve vozidle nesmí

nacházet žádné osoby. Je-li vozidlo

umístěno na zvedáku, nestartujte motor ani

jej nenechejte pracovat. Neotáčejte

volantem. Pneumatiky umístěné na zemi se

mohou pootočit a způsobit sesunutí vozidla

ze zvedáku.

286) Nevstupujte pod vozidlo, je-li zdviženo

zvedákem.

287) Do zvednutého vozidla nijak netlačte,

ani jej nenechejte dlouhodobě umístěné na

zvedáku. Obě situace jsou velmi

nebezpečné.

288) Používejte výhradně zvedák dodávaný
s vaším vozidlem.

289) Zvedák je možné používat výhradně

pro účel výměny pneumatiky.

290) Při použití zvedáku se ve vozidle

nesmí nacházet žádné osoby.

291) Je-li vozidlo umístěno na zvedáku,

nestartujte motor ani jej nenechejte

pracovat.
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292) Neotáčejte volantem. Pneumatiky

umístěné na zemi se mohou pootočit a

způsobit sesunutí vozidla ze zvedáku.

293) Při výměně pneumatiky opatrně

zacházejte s kolem, abyste předešli

poškrábání povrchu kola.

294) Namontujte rezervní kolo tak, aby byl

ventilek (J) na vnější straně. Pokud ventilek

(J) nevidíte, namontovali jste kolo

obráceně. Při jízdě s opačně

namontovaným rezervním kolem hrozí

poškození vozidla a vznik nehody.

295) Pomalu otevřete odlehčovací ventil

zvedáku. Pokud jej otevřete rychle, vozidlo

může rychle klesnout, zvedák se může

vysunout z polohy a způsobit vážné

zranění.

296) Na klíč na matice kol nikdy

nestoupejte nohou ani nepoužívejte

trubkový nástavec pro zvýšení síly. Pokud

tak učiníte, matice utáhnete nadměrně.

297) Je nutné pravidelně kontrolovat tlak v
rezervní pneumatice, který musí být

udržován na specifikované hodnotě.

298) Jakmile vyměníte pneumatiku a

ujedete s vozidlem přibližně 1 000 km,

dotažením matic kola se přesvědčte, že se

neuvolnily.

299) Jestliže za jízdy vibruje volant po
výměně pneumatiky, doporučujeme, abyste

si nechali kola vyvážit.

300) Nekombinujte jeden typ pneumatiky s

jiným typem, ani nepoužívejte odlišný

rozměr od uvedeného rozměru. Mohlo by

tak dojít k předčasnému opotřebení a

obtížnému ovládání vozidla.

301) Rezervní kolo musí být vždy bezpečně

upevněno v poloze. Po výměně umístěte

pneumatiku s defektem do montážního

místa rezervního kola tak, aby vnější plocha

kola směřovala nahoru, a použitím klíče na

kola ji bezpečně upevněte v poloze.

302) Nezasahujte do nafukovacího ventilu.

Nikdy nevkládejte žádné nářadí mezi ráfek a

pneumatiku. Pravidelně kontrolujte tlak kola

a rezervního kola podle hodnot uvedených

v části „Technické specifikace“.

303) Pohyblivé části zvedáku (šroub a

klouby) můžou také způsobit zranění:

nedotýkejte se jich. Pokud přijdete do

kontaktu s mazacím tukem, důkladně se

očistěte.

UPOZORNĚNÍ

152) Nepoužívejte takové pneumatiky,

jejichž rozměry se liší od uvedených

hodnot, a společně nepoužívejte různé typy

pneumatik, neboť se může ohrozit

bezpečnost jízdy.

153) I když jsou rozměr ráfku a odsazení

kola shodné se specifikovaným typem kola,

jeho tvar může zabránit jeho správné

montáži. Před použitím kol, které vlastníte,

se poraďte s autorizovaným prodejcem

Fiat.

154) Při montáži nebo demontáži

rezervního kola se řiďte následujícími

pokyny. Pokud se jimi nebudete řídit, může

dojít k prasknutí držáku rezervního kola.

Nepoužívejte elektrické nářadí. Používejte

klíč na matice kol uložený ve vozidle. Na

konec klíče na kola nevyvíjejte sílu větší než

400 N.

155) Na šrouby nebo matice kol nikdy

neaplikujte žádný olej, neboť by došlo k

jejich nadměrnému utažení.

156) Pokud se odlehčovací ventil nadměrně

povolí (2 nebo více otáček) proti směru

hodinových ručiček, začne vytékat olej

zvedáku. Zvedák poté nebude možné dále

používat.

157) Po spouštění vozidla odlehčovací

ventil utahujte pomalu, aby nedošlo k jeho

poškození.
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VLEČENÍ

Je-li nutné odvléci vaše vozidlo

Je-li nutné odvléci vaše vozidlo,
doporučujeme, abyste úkon přenechali
prodejci Fiat nebo autorizované
odtahové službě. V následujících
případech přepravte vozidlo pomocí
odtahovacího vozidla.

Motor pracuje, avšak vozidlo se

nemůže rozjet nebo z něj vychází

nadměrný hluk.

Při kontrole podvozku vozidla je

zjištěno, že dochází k úniku nějaké

kapaliny.

Pokud uvízne kolo v příkopu,
nepokoušejte se vozidlo odtáhnout.
Kontaktuje autorizovaný servis Fiat
nebo komerční odtahovou službu
nákladních vozidel.

Pouze pokud nemůžete využít služby
místního prodejce Fiat nebo
autorizované odtahové služby, opatrně
odvlečte vozidlo podle pokynů
uvedených v části „Nouzové vlečení“ v
této kapitole. Předpisy upravující vlečení
se mohou lišit v závislosti na konkrétní
zemi. Je doporučeno, abyste se řídili
předpisy země, ve které se s vozidlem
nacházíte.

Vlečení vozidla pomocí
odtahovacího vozidla

158) 159) 160) 161)

304) 305) 306)

Vlečení se zdviženými předními koly
nad zemí (typ B)

Přesuňte řadicí páku do polohy „N“
(neutrál) (manuální převodovka) nebo
páku voliče do polohy „N“ (NEUTRÁL)
(automatická převodovka). Uvolněte
parkovací brzdu.

162)

Vlečení se zdviženými zadními koly
nad zemí (typ C)

Přesuňte řadicí páku do polohy „N“
(neutrál) (manuální převodovka) nebo
páku voliče do polohy „N“ (NEUTRÁL)
(automatická převodovka). Otočte
spínač zapalování do polohy „ACC“
nebo přepněte provozní režim do
režimu ACC a zajistěte volant v poloze
přímého směru jízdy pomocí lana nebo
upínacího pásu. Při vlečení nikdy
nepřepínejte spínač zapalování do
polohy „LOCK“, ani nevypínejte
provozní režim.

Nouzové tažení

Pokud v případě nouze není k dispozici
odtahové vozidlo, vaše vozidlo může
být nouzově odtaženo pomocí lana
připevněného k tažnému háku. Pokud
bude vaše vozidlo vlečeno jiným
vozidlem, nebo pokud vaše vozidlo
povleče jiné vozidlo, věnujte pozornost
následujícím bodům.

Je-li nutné odvléci vaše vozidlo
pomocí jiného vozidla

1. Přední tažné háky jsou umístěny, jak
je uvedeno na obrázku. Připevněte
vlečné lano k přednímu tažnému háku.

374 AHE100108
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Pozn. Je-li použit jakýkoli jiný díl než
určené tažné háky, může dojít k
poškození karoserie vozidla.

V případě použití ocelového lana nebo
řetězu hrozí poškození karoserie
vozidla. Nejvhodnější je nekovové
vlečné lano. Pokud použijete ocelové
lano nebo řetěz, oviňte jej hadrem ve
všech místech, jež jsou v kontaktu s
karoserií vozidla.

Zajistěte, aby vlečné lano bylo co
nejlépe ve vodorovné poloze. Vlečné
lano upevněné ve sklonu může
poškodit karoserii vozidla.

Připevněte vlečné lano ke stejnému
bočnímu tažnému háku, aby bylo
vedeno co nejvíce zpříma.

2. Nechejte spuštěný motor. Pokud
motor nemůže pracovat, poté
odemkněte volant podle následujícího
postupu.

(Kromě vozidel s bezklíčovým
ovládáním vozu) U vozidla s manuální
převodovkou otočte spínač zapalování
do polohy „ACC“ nebo „ON“. U vozidla
s automatickou převodovkou otočte
spínač zapalování do polohy „ON“.
(Vozidla s bezklíčovým ovládáním vozu)
U vozidla s manuální převodovkou
zapněte provozní režim „ACC“ nebo
„ON“. U vozidla s automatickou
převodovkou zapněte provozní režim
„ON“.

Pozn. U vozidel se systémem
Start&Stop stiskem spínače
“Start&Stop OFF” vypněte tento systém
ještě před zastavením vozidla. Viz část
„Způsob vypnutí“.

163) 164)

3. Přesuňte řadicí páku do polohy „N“
(neutrál) (manuální převodovka) nebo
páku voliče do polohy „N“ (NEUTRÁL)
(automatická převodovka).

4. U vozidel s pohonem čtyř kol (4WD)
přepněte přepínač jízdního režimu do
polohy “2H”.

5. Zapněte výstražná světla, pokud to
vyžaduje zákon. (Dodržujte místní
silniční předpisy a zákony.)

6. Během vlečení musí být řidiči obou
vozidel v blízkém kontaktu a musí být
udržována nízká rychlost vozidel.

307) 308) 309)

Je-li nutné odvléci jiné vozidlo
pomocí vašeho vozidla (pouze
vozidla se zadním tažným hákem)

310) 311) 312) 313) 314) 315)

Zadní tažný hák je umístěn, jak je
uvedeno na obrázku. Připevněte vlečné
lano k zadnímu tažnému háku. Dále
platí stejné pokyny uvedené v části
„Je-li nutné odvléci vaše vozidlo pomocí
jiného vozidla“.

Pozn. Je-li použit jakýkoli jiný díl než
určený tažný hák, může dojít k
poškození karoserie vozidla.

165)

375 AHA102423

376 AHA104326
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Pozn. Nevlečte vozidlo těžší než vaše
vozidlo.

POZOR

304) Tažení neslouží k překonání velkých
překážek na cestě (např. hromady sněhu

nebo materiál na cestách).

305) Tažení musí být prováděno pouze na

silnicích nebo na ulici; zařízení nesmí být

použito, když je auto mimo vozovku.

306) Je-li vozidlo vlečeno se spínačem

zapalování v poloze „ON“ nebo zapnutým

provozním režimem, přičemž jsou nad zemí

zdvižena pouze přední kola nebo pouze

zadní kola, může se uvést do činnosti

systém traction control, což může vést k

nehodě.

307) Vyhýbejte se prudkému brzdění,

zrychlování nebo rychlým pohybům

volantem; takové chování může poškodit

tažný hák nebo vlečné lano. Rovněž mohou

být zraněny osoby v blízkosti.

308) Pokud sjíždíte ze svahu, mohou se

přehřát brzdy, což může vést ke ztrátě jejich

účinnosti. Nechejte vozidlo přepravit

pomocí přepravního vozidla.

309) Osoba ve vlečeném vozidle musí

věnovat pozornost brzdovým světlům

vlečného vozidla a předcházet tomu, aby

docházelo k povolování vlečného lana.

310) Při tažení nepoužívejte pružná lana
a zamezte trhavým pohybům. Při tažení

zajistěte, aby utažený kloub neponičil okolní

části.

311) Při tažení vozidla respektujte dané
dopravní předpisy týkající se tažného

zařízení a chování na silnici.

312) Nestartujte motor během tažení.

313) Tažení musí být prováděno pouze na

silnicích nebo na ulici; zařízení nesmí být

použito, když je auto mimo vozovku.

314) Tažení neslouží k překonání velkých
překážek na cestě (např. hromady sněhu

nebo materiál na cestách).

315) Při tažení musí být obě vozidla (tažné

a tažené) co nejvíce vyrovnány; při tažení

vozidly silničních služeb musí být obě

vozidla také co nejvíce navzájem

vyrovnaná.

UPOZORNĚNÍ

158) Toto vozidlo nesmí být taženo

odtahovacím vozidlem za použití zařízení

typu zvedacího popruhu (typ A), viz

obrázek. Při použití zvedacího popruhu

dojde k poškození nárazníku a přední části.

159) U vozidla s pohonem čtyř kol (4WD) je

nutné nastavit přepínač režimu pohonu do

polohy „2H“ a vozidlo je nutné přepravit tak,

aby hnací kola spočívala na přepravním

voze (typ D nebo E), viz obrázek. Nikdy se

nepokoušejte vléci vozidlo s přepínačem

režimu pohonu přepnutém v polohách „4H“

nebo „4L“ (Easy select 4WD), „4H“, „4HLc“

nebo „4LLc“ (Super Select 4WD II) a s

předními nebo zadními koly na zemi (typ B

nebo C), viz obrázek. Mohlo by tak dojít k

poškození hnacího systému nebo

„odskočení“ vozidla na přepravním voze.

Pokud není možné nastavit přepínač režimu

pohonu do polohy „2H“, nebo je nefunkční

nebo poškozená převodovka, vozidlo je

nutné přepravit tak, aby všechna kola

spočívala na přepravním voze (typ D nebo

E), viz obrázek.

160) Je-li nefunkční nebo poškozená

převodovka u vozidla s pohonem dvou kol

(2WD), je nutné jej přepravit tak, aby hnací

kola spočívala na přepravním voze (typ C, D

nebo E), viz obrázek.

161) Pokud vlečete vozidlo s automatickou

převodovkou s hnacími koly na zemi (typ

B), viz obrázek, při vlečení nikdy nesmí být

překročena níže uvedená rychlost a

vzdálenost, neboť by došlo k poškození

převodovky. Rychlost při vlečení: 30 km/h

Vzdálenost při vlečení: 80 km Při vlečení

nepřekračujte rychlost a vzdálenost v

souladu s místními silničními předpisy a

zákony.

162) Nikdy nevlečte vozidlo s automatickou

převodovkou se zdviženými předními koly (a

zadními koly na zemi) (typ B), je-li nízká

hladina kapaliny v automatické převodovce.

Může tak dojít k vážnému a nákladnému

poškození převodovky.

377 AHZ101027
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163) Pokud není spuštěn motor, posilovač

brzd a čerpadlo posilovače řízení nepracují.

To znamená, že je vyžadováno větší úsilí při

sešlapování brzdového pedálu a řízení

vozidla. Ovládání vozidla je tedy velice

obtížné.

164) Nenechávejte spínač zapalování v
poloze „LOCK“, ani nevypínejte provozní

režim. Dojde tak k uzamknutí volantu a

ztrátě kontroly nad vozidlem.

165) Pokud se chystáte vléci jiné vozidlo s

vozidlem vybaveným systémem Super

Select 4WD II, přepínač režimu pohonu

nastavte do polohy „4H“. Pokud se zvolí

pohon „2H“, může dojít ke zvýšení teploty

oleje diferenciálu, což může vést k

poškození hnacího systému. Hnací ústrojí

bude navíc vystaveno nadměrnému

zatížení, což může vést k únikům oleje,

zadírání součástí a jiným vážných závadám.

JÍZDA ZA
NEPŘÍZNIVÝCH
JÍZDNÍCH
PODMÍNEK

Na zaplavené vozovce

Vyhýbejte se zaplaveným vozovkám. Při
jízdě po zaplavené vozovce může dojít
k následujícímu vážnému poškození
vozidla.

Zastavení motoru

Zkrat elektrických součástí

Poškození motoru v důsledku

ponoření do vody

Po jízdě po zaplavené vozovce nechejte
vozidlo zkontrolovat u prodejce Fiat,
případně přijměte nezbytná opatření
nebo zajistěte opravu.

Při jízdě v dešti, po vozovce pokryté
vrstvou vody nebo při průjezdu mycí
linkou může voda proniknout do
brzdových kotoučů, což může vést k
dočasnému vyřazení brzd z provozu. V
takových případech lehkým sešlápnutím
brzdového pedálu se přesvědčte, zda
brzdy správně pracují. Pokud správně
nepracují, za jízdy opakovaně zlehka
sešlápněte brzdový pedál, čímž
vysušíte brzdové destičky.

Na mokré vozovce

Při jízdě v dešti nebo po vozovce s
mnoha loužemi se mezi pneumatikami
a povrchem vozovky může vytvořit
vrstva vody.

Ta sníží třecí odpor pneumatiky na
vozovce, což může vést ke ztrátě
stabilního řízení a brzdného výkonu.

Tomu předejdete, pokud se budete řídit
následujícím:

(a) Jezděte s vozidlem pomalu.

(b) Nejezděte na ojetých pneumatikách.

(c) Vždy mějte pneumatiky nahuštěné
na specifikovaný tlak.

Na vozovce pokryté sněhem nebo
ledem

Při jízdě po vozovce pokryté sněhem
nebo ledem je doporučeno používat
zimní pneumatiky nebo sněhové řetězy
(sněhové trakční zařízení). Viz část
„Zimní pneumatiky“ a „Trakční sněhové
zařízení (sněhové řetězy)“.

Vyhýbejte se ovládání rychlými pohyby,
nadměrnému zrychlování, prudkému
brzdění a ostrému zatáčení.

Sešlápnutím brzdového pedálu za jízdy
po vozovce pokryté sněhem nebo
ledem může dojít k prokluzování
pneumatik a ke smyku. Pokud se sníží
přilnavost pneumatik k vozovce, kola
mohou začít prokluzovat a vozidlo
nemusí být možné zastavit pomocí
běžných technik brzdění. Brzdění se
bude lišit v závislosti na tom, zda je
vozidlo vybaveno protiblokovacím
systémem brzd (ABS). Pokud je vozidlo
vybaveno systémem ABS, brzděte
silným sešlápnutím brzdového pedálu a
jeho podržením.

222

V
N
O
U
Z
I



Pokud vozidlo není vybaveno systémem
ABS, přerušovaně rychle stlačujte
brzdový pedál, přičemž k zajištění
nejlepšího účinku je nutné pedál zcela
sešlápnout a zcela uvolnit.

Udržujte větší vzdálenost od vozidla
před vámi a vyhýbejte se prudkému
brzdění.

Nárůst ledu na brzdném systému může
způsobit zablokování kol. Zkontrolujte,
zda je situace kolem vozidla bezpečná,
a pomalu se rozjíždějte z klidové polohy.

316)

Na hrbolaté nebo vyježděné
vozovce

Po hrbolaté nebo vyježděné vozovce
jezděte co nejpomaleji.

166)

POZOR

316) Plynový pedál nesešlapujte rychle.
Jakmile se kola uvolní z ledu, vozidlo se

může náhle rozjet a případně způsobit

nehodu.

UPOZORNĚNÍ

166) Při jízdě po hrbolaté nebo vyježděné

vozovce může dojít k poškození pneumatik

a/nebo kol.

TAVNÉ POJISTKY

Dojde-li k hrozbě proudění vyššího
proudu jistými elektrickými systémy,
tavné pojistky se přepálí, čímž zamezí
vzniku požáru. V případě přepálené
tavné pojistky doporučujeme, abyste
vozidlo nechali zkontrolovat. Umístění
tavných pojistek viz „Tabulka umístění
pojistek v prostoru pro cestující“ a
„Tabulka umístění pojistek v motorovém
prostoru“.

317)

POZOR

317) Tavné pojistky nesmí být nahrazovány

žádným jiným zařízením. Použitím

nesprávné pojistky hrozí vznícení vozidla,

vážné nebo smrtelné zranění nebo zničení

majetku.

POJISTKY

Umístění bloku pojistek

Všechny jednotlivé obvody jsou
chráněny pojistkou, aby nedošlo k
poškození elektrického systému v
důsledku zkratu nebo přetížení.
Přítomny jsou pojistkové bloky v
prostoru pro cestující a v motorovém
prostoru.

Prostor pro cestující (vozidla s
levostranným řízením)

Bloky pojistek v prostoru pro cestující
jsou umístěny pod krytem pojistek před
sedadlem řidiče v místě znázorněném
na obrázku. Kryt sejmete tak, že za něj
zatáhnete.

378 AHA102612
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Prostor pro cestující (vozidla s
pravostranným řízením)

Blok pojistek v prostoru pro cestující je
umístěn za odkládací schránkou v místě
znázorněném na obrázku.

1. Otevřete odkládací schránku.

2. Stiskněte odkládací schránku na
straně a současně uvolněte levý a pravý
hák (A) a odkládací schránku snižte.

3. Odstraňte upevňovací prvek
odkládací schránky (B) a poté schránku
demontujte.

Motorový prostor

Blok pojistek se v motorovém prostoru
nachází v místě vyznačeném na
obrázku.

A – Stiskněte jazyk.

B – Sejměte kryt.

Proudová intenzita pojistek

Proudová kapacita pojistek a názvy
elektrických systémů chráněných
pojistkami jsou uvedeny na vnitřní
straně krytu (vozidla s levostranným
řízením), zadní straně odkládací
schránky (vozidla s pravostranným
řízením) a pod krytem bloku pojistek (v
motorovém prostoru).

Pozn. V bloku pojistek motorového
prostoru jsou k dispozici náhradní
pojistky. Při výměně vždy používejte
pojistky se stejnou proudovou
intenzitou.

379 AHA102713

380 AHA102739

381 AHA102742

382 AHA102726
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Tabulka umístění pojistek v prostoru pro cestující

Č. Elektrický systém Proudová intenzita

1 Koncové světlo (levé) 7,5 A

2 Zapalovač cigaret 15 A

3 Zapalovací cívka 10 A

4 Motor startéru 7,5 A

5 Střešní okno 20 A

6 Zásuvka pro příslušenství 15 A

383 AA0103837
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Č. Elektrický systém Proudová intenzita

7 Koncové světlo (pravé) 7,5 A

8 Vnější zpětná zrcátka 7,5 A

9 Řídicí jednotka motoru 7,5 A

10 Řídicí jednotka 7,5 A

11 Zadní mlhové světlo 10 A

12 Centrální zamykání dveří 15 A

13 Osvětlení interiéru 15 A

14 Stěrač zadního okna 15 A

15 Měřicí přístroj 10 A

16 Relé 7,5 A

17 Vyhřívané sedadlo 20 A

18 Volitelné 10 A

19 Vyhřívané boční zrcátko 7,5 A

20 Stírač čelního skla 20 A

21 Zpětné světlomety 7,5 A

22 Odmlžovač 30 A

23 Topení 30 A

24 Elektricky ovládané sedadlo 40 A*

25 Autorádio 10 A

26 Elektronická řídicí jednotka 20 A

*: Tavná pojistka
Některé pojistky nemusí být ve vašem vozidle přítomny, což závisí na jeho modelu nebo výbavě.

V tabulce výše je uvedena hlavní výbava odpovídající jednotlivým pojistkám.
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Tabulka umístění pojistek v motorovém prostoru

Č. Elektrický systém Objem náplně

SBF1 Pojistka (+B) 30 A*

SBF2 Protiblokovací systém brzd 30 A*

SBF3 Spínač zapalování 40 A*

SBF4 Ovládání elektricky ovládaného okna 30 A*

BF1 — —

BF2 DC-DC (AUDIO) 30 A

384 AA3008441
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Č. Elektrický systém Objem náplně

F1 Tlumené světlo (levé) 15 A

F2 Tlumené světlo (pravé) 15 A

F3 Dálkové světlo (levé) 10 A

F4 Dálkové světlo (pravé) 10 A

F5 Klakson 10 A

F6 Přední mlhová světla 15 A

F7 Světla pro denní svícení 10 A

F8 Motor ventilátoru chladiče 20 A

F9 T/F 20 A

F10 — —

F11 Ostřikovač světlometů 20 A

F12 Brzdová světla 15 A

F13 Zapalovací cívka 10 A

F14 Management motoru 7,5 A

F15 Alternátor 7,5 A

F16 Varovná světla 15 A

F17 Automatické řazení 20 A

F18 Klimatizace 20 A

F19
ETV 15 A

Ohřívač palivového potrubí 20 A

F20 Startér 7,5 A

F21 — —

F22 Palivové čerpadlo 15 A
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Č. Elektrický systém Objem náplně

F23 Motor 20 A

F24 — —

č. 1 Náhradní pojistka 20 A

č. 2 Náhradní pojistka 30 A

*: Tavná pojistka
Některé pojistky nemusí být ve vašem vozidle přítomny, což závisí na jeho modelu nebo výbavě.

V tabulce výše je uvedena hlavní výbava odpovídající jednotlivým pojistkám.

Pojistkový blok neobsahuje náhradní pojistky s proudovou intenzitou 7,5 A, 10 A nebo 15 A. Je-li jedna z těchto pojistek
přepálená, nahraďte ji následující pojistkou.

7,5 A: Vnější zpětná zrcátka

10 A: Volitelné

15 A: Zapalovač cigaret

Pokud použijete náhradní pojistku, co nejdříve ji nahraďte pojistkou správné proudové intenzity.

Označení pojistek

Proudová intenzita Barva

7,5 A Hnědá

10 A Červená

15 A Modrá

20 A Žlutá

30 A Zelená (typ pojistky) / růžová (typ tavné pojistky)

40 A Zelená (typ tavné pojistky)

229



Výměna pojistek

318) 319) 320) 321) 322) 323)

167)

1. Před výměnou pojistky vždy vypněte
daný elektrický obvod a otočte spínač
zapalování do polohy “LOCK” nebo
vypněte provozní režim.

2. Vyjměte pinzetu na pojistky (A) z
vnitřní strany pojistkového bloku v
motorovém prostoru.

3. Pod tabulky proudových intenzit
pojistek zkontrolujte pojistku vztahující
se k závadě.

B. Pojistka je v pořádku.

C. Pojistka je přepálená.

Pozn. Pokud nějaký systém nepracuje,
avšak pojistka vztahující se k tomuto
systému není přepálená, závada může
být někde jinde v systému.
Doporučujeme nechat vozidlo
zkontrolovat.

4. Pinzetou na pojistky zasuňte pojistku
o stejné proudové hodntoě.

POZOR

318) Never replace a fuse with another

with a higher amp rating; DANGER OF

FIRE. If a general protection fuse

(MEGA-FUSE, MIDI-FUSE) is activated,

contact a Fiat Dealership.

319) If the newly inserted fuse blows again

after a short time, we recommend you to

have the electrical system checked to find

the cause and rectify it.

320) Never use a fuse with a larger

capacity than specified or a substitute

(such as a cable or foil). Doing so could

cause the circuit wires to overheat and

create a fire.

321) Never replace a blown fuse with metal

wires or other material.

322) Before replacing a fuse, make sure

that the ignition key has been removed and

that all the other services are switched off

and/or disengaged.

323) If a general protection fuse for safety

systems (airbag system, braking system),

power unit systems (engine system,

transmission system) or steering system

blows, contact a Fiat Dealership.

UPOZORNĚNÍ

167) If it is necessary to wash the engine

compartment, take care not to directly hit

the fuse box and the window wiper motor

with the water jet

385 AA0109871

386 AA0110129

387 AA0087304
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VÝMĚNA ŽÁROVEK

324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331)

Před výměnou žárovky se ujistěte, že je
vypnuté světlo. Nedotýkejte skleněné
části nové žárovky holou rukou;
mastnota z pokožky se při rozpálení
žárovky začne odpařovat a tyto výpary
zkondenzují na reflektoru a zamlží
povrch.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jak provést
požadovaný úkon, doporučujeme,
abyste se obrátili na odborníka.

Pozn. Při demontáži světla a skla
dávejte pozor, abyste nepoškrábali
karoserii vozidla.

Pozn. Za deště nebo při mytí vozidla se
občas zamlží vnitřní část skla. Jedná se
o stejný jev, jako když se zamlží sklo
okna za vlhkého dne, což neznačí
žádný funkční problém. Zamlžení zmizí
teplem při zapnutí světla.

Pokud se však voda ve světle hromadí,
doporučujeme nechat si světlo
zkontrolovat.

Umístění a výkon žárovky

Při výměně použijte žárovku stejného
výkonu a barvy.

Vnější strana

Přední

S výjimkou vozidel s výbojkovými
světlomety s vysokou intenzitou

1. Obrysová světla: 5 W (W5W)

2. Přední směrová světla: 21 W
(PY21W/P21W)

3. Přední světlomet - dálkové/tlumené
světlo: 60/55 W (H4)

4. Typ 1 Přední mlhová světla: 35 W
(H8) Světla pro denní svícení: 13 W
(P13W) Typ 2 Světla pro denní svícení:
13 W (P13W)

5. Boční směrová světla (na blatníku) *1,
*2: 5W

6. Boční směrová světla (na vnější
straně zpětného zrcátka) *1

Vozidla s výbojkovými světlomety s
vysokou intenzitou

1. Přední směrová světla: 21 W
(PY21W)

2. Obrysová světla / světla pro denní
svícení:

3. Přední světlomet - dálkové/tlumené
světlo: 25 W (D5S)

4. Přední mlhová světla: 19 W (H16)

5. Boční směrová světla (na blatníku) *1,
*2: 5W

6. Boční směrová světla (na vnější
straně zpětného zrcátka) *1

*1: Je-li ve výbavě vozidla.

*2: Žárovky nechejte vyměnit u prodejce
Fiat.

Kódy v závorkách označují typy
žárovek.

Pozn. Není možné opravit nebo
nahradit pouze žárovku bočního
směrového světla (na blatníku).

388 AA0030717
389 AHA104603
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Zadní

1. Prostřední výše umístěné brzdové
světlo*

2. Koncová a brzdová světla: 21/5 W
(P21/5W)

3. Zadní směrová světla: 21 W (PY21W)

4. Zadní mlhové světlo (na straně
řidiče)*: 21 W (P21W) Světla zpátečky:
21 W (P21W)

5. Osvětlení registrační značky: 5 W
(W5W)

Kódy v závorkách označují typy
žárovek.

V následujících světlech jsou použity
žárovky LED namísto obyčejných
žárovek. Ohledně opravy nebo výměny
se obraťte na prodejce Fiat.

Boční směrová světla (na vnější

straně zpětného zrcátka)

Obrysová světla (vozidla s

výbojkovými světlomety s vysokou

intenzitou)

Světla pro denní svícení (vozidla s

výbojkovými světlomety s vysokou

intenzitou)

Prostřední výše umístěné brzdové

světlo

Uvnitř

1. Osvětlení zadního prostoru: 8 W

2. Osvětlení předního prostoru a
bodová světla*: 7,5 W

3. Osvětlení odkládací schránky: 1,4 W

Přední světlomety (halogenová
žárovka)

1. Chcete-li vyměnit žárovku na pravé
straně vozidla, demontujte svorky (A)
vzduchového filtru a posuňte horní kryt
(B) směrem k zadní části vozidla.390 AH4100040

391 AHA106522
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Postupujte ve směru šipky označující
příď vozidla.

Pozn. Jakmile posunete horní kryt
směrem k zadní části vozidla, vyjměte
kabelový svazek z háků vzduchového
filtru (C).

Šipka označující příď vozidla.

2. Odpojte konektor (A).

3. Odstraňte uzavírací kryt (B).

4. Vyhákněte pružinu (C), jež zajišťuje
žárovku, a poté vyjměte žárovku světla.

5. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Obrysová světla

1. Chcete-li vyměnit žárovku na levé
straně vozidla, odstraňte sponu (A)
upevňující hrdlo nádrže kapaliny do
ostřikovačů a posuňte hrdlo směrem k
zadní části vozidla.

392 AHA103954

393 AHZ100961

394 AHA102771

395 AHA102784

396 AHA102797

397 AHA103967

233



2. Vyjměte objímku žárovky otočením
doleva. Poté vyjměte žárovku z objímky
jejím vytažením.

3. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Přední směrová světla

S výjimkou vozidel s výbojkovými
světlomety s vysokou intenzitou

1. Chcete-li vyměnit žárovku na levé
straně vozidla, odstraňte sponu (A)
upevňující hrdlo nádrže kapaliny do
ostřikovačů a posuňte hrdlo směrem k
zadní části vozidla.

2. Vyjměte objímku žárovky otočením
doleva. Poté vyjměte žárovku z objímky
tak, že ji zatlačíte a otočíte doleva.

3. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Vozidla s výbojkovými světlomety s
vysokou intenzitou

1. Chcete-li vyměnit žárovku na levé
straně vozidla, odstraňte sponu (A)

upevňující hrdlo nádrže kapaliny do
ostřikovačů a posuňte hrdlo směrem k
zadní části vozidla.

2. Vyjměte objímku žárovky otočením
doleva. Poté vyjměte žárovku z objímky
tak, že ji zatlačíte a otočíte doleva.

3. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

398 AHA102801

399 AHA103967

400 AHA102814

401 AHA103967

402 AHA102827
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Přední mlhové světlomety* / Denní
světla*

1. Zasuňte plochý šroubovák s hadrem
převlečeným přes jeho hrot do okraje
krytu (A) a mírným zapáčením
demontujte kryt.

2. Demontujte 3 šrouby (B) a vyjměte
světlo.

Pozn. Při demontáži šroubů mlhového
světla dávejte pozor, abyste omylem
neotočili stavěcím šroubem polohy
světelného paprsku (C).

3. Vyjměte objímku otočením doleva.

D. Přední mlhové světlo

E. Světlo pro denní svícení

4. Přidržte výstupek a vyjměte žárovku.

5. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu úkonů než při demontáži.

Zadní kombinovaná světla

1. Otevřete zadní sklopné dveře. (Viz
část „Zadní sklopné dveře“).

2. Demontujte šrouby (A) upevňující
světlo.

3. Posuňte světlo směrem k zadní části
vozidla demontujte spony (B).

403 AHA102667

404 AHA102670

405 AHZ101056

406 AA0112846

407 AHA102872
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4. Demontujte jednotlivé montážní celky
objímky a žárovky otočením doleva.

C. Koncové a brzdové světlo: vyjměte
žárovku z objímky tak, že ji zatlačíte a
otočíte doleva.

D. Zadní směrové světlo: vyjměte
žárovku tak, že ji vytáhnete.

E. Zadní mlhové světlo (na straně
řidiče)* / světlo zpátečky: vyjměte
žárovku tak, že ji vytáhnete.

5. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Při montáži světla vyrovnejte čepy (F) a
sponu (G) na světle s otvory (H) v
karoserii.

Osvětlení registrační značky

1. Zasuňte plochý šroubovák do
montážního celku světla a jemným
zapáčením jej demontujte.

Pozn. Kolem hrotu šroubováku oviňte
kus hadru, abyste předešli poškrábání
skla a karoserie.

2. Vyjměte montážní celek objímky a
žárovky otočením doleva, poté vyjměte
žárovku jejím vytažením.

3. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

408 AHA102885

409 AHA102898

410 AHA102902

411 AHA102915

412 AHA102928
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Pozn. Při montáži světla nejdříve
zasuňte hák (A) na pravé straně světla
do karoserie.

Osvětlení předního prostoru a
bodová světla*

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky
skla a jemným zapáčením jej
demontujte. Vyjměte žárovku z držáku
světla.

Pozn. Kolem hrotu šroubováku oviňte
kus hadru, abyste předešli poškrábání
skla.

2. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Pozn. Při montáži skla vyrovnejte
2 výstupky na skle s otvory na vozidle.

Osvětlení zadního prostoru — Typ 1

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky
skla a jemným zapáčením jej
demontujte. Vyjměte žárovku z držáku
světla.

Pozn. Kolem hrotu šroubováku oviňte
kus hadru, abyste předešli poškrábání
skla.

2. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Pozn. Při montáži skla vyrovnejte
2 výstupky na skle s otvory na vozidle.

413 AHZ100639

414 AHA102931

415 AHA102944

416 AHA102957

417 AHA102960
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Pozn. Při montáži skla vložte dva
výstupky na boční straně skla do otvorů
ve vozidle ještě před tím, než vložíte dva
výstupky na opačné straně skla do
otvorů ve vozidle.

Osvětlení zadního prostoru — Typ 2

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky
skla a jemným zapáčením jej
demontujte. Vyjměte žárovku z držáku
světla.

Pozn. Kolem hrotu šroubováku oviňte
kus hadru, abyste předešli poškrábání
skla.

2. Montáž žárovky proveďte v opačném
sledu operací vyjmutí.

Pozn. Při montáži skla vložte dva
výstupky na boční straně skla do otvorů
ve vozidle ještě před tím, než vložíte dva
výstupky na opačné straně skla do
otvorů ve vozidle.

Osvětlení odkládací schránky

Žárovku odkládací schránky nechejte
vyměnit u prodejce Fiat.

POZOR

324) Halogenové žárovky obsahují stlačený
plyn a v případě prasknutí mohou

vybuchnout.

325) Žárovky se nadměrně zahřejí

neprodleně po jejich rozsvícení. Chcete-li

žárovku vyměnit, nechejte ji dostatečně

vychladnout tak, abyste se jí mohli

dotknout. V jiném případě se můžete

popálit.

326) S halogenovými žárovkami

manipulujte velmi opatrně. Plyn uvnitř

halogenové žárovky je pod mírným tlakem,

takže v případě upuštění, poklepání nebo

poškrábání může halogenová žárovka

prasknout.

327) Nikdy nedržte halogenovou žárovku

holou rukou, znečištěnými rukavicemi

apod. Mastnota na vaší pokožce může

způsobit prasknutí žárovky při jejím příštím

rozsvícení. Je-li skleněný povrch

znečištěný, je nutné jej vyčistit použitím lihu,

ředidla apod. a před namontováním je

žárovku nutné řádně vysušit.

328) Při opravě nebo výměně žárovek

výbojkového světlometu s vysokou

intenzitou se vždy poraďte s odborníkem.

Důvodem je vysoké napětí v napájecím

obvodu, žárovkách a elektrodách, jež může

způsobit úraz elektrickým proudem.

418 AHZ101043

419 AHA104645

420 AHZ101043
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329) Změny nebo opravy elektrického

systému, které nejsou prováděny správně,

nebo nerespektují systémové technické

specifikace, mohou způsobit poruchy

vedoucí k nebezpečí požáru.

330) Žárovky měňte pouze v případě, že je

vypnutý motor. Také zajistěte, aby byl

motor studený, abyste se vyhnuli popálení.

331) Neinstaluje žárovky ledkového typu,

které jsou k dostání na trhu. Žárovky

ledkového typu, které jsou k dostání na

trhu, by mohly narušovat fungování vozidla,

zejména žárovek a dalších zařízení.
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SERVIS A ÚDRŽBA

Správnou údržbou je po celou dobu
nejen zachován správný výkon vozidla,
ale také snižovány provozní náklady a
udržována správná funkce
bezpečnostních systémů.

V této kapitole je uvedeno, jak toho lze
dosáhnout.
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BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ
SE ÚDRŽBY

332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339)

Správnou péčí o své vozidlo v
pravidelných intervalech dlouhodobě
zachováte jeho hodnotu a vzhled.
Uvedené položky údržby v tomto
návodu k obsluze a údržbě může
provádět majitel.

Pravidelnou kontrolu a údržbu
doporučujeme přenechat
autorizovanému servisu Fiat.

V případě závady nebo zjištění
problému doporučujeme nechat
provést kontrolu a opravu. V této části
jsou uvedeny informace o postupech
kontroly a údržby, jež můžete provést
svépomocí. Držte se pokynů a
upozornění pro jednotlivé postupy.

POZOR

332) Při provádění kontroly nebo údržby v

motorovém prostoru musí být vypnutý a

dostatečně vychladlý motor.

333) Je-li zapotřebí pracovat v motorovém

prostoru při spuštěném motoru, dávejte

velký pozor, aby nebylo vaše oblečení,

vlasy apod. zachyceny chladicím

ventilátorem, hnacími řemeny a jinými

pohyblivými součástmi.

334) Po údržbě se ujistěte, že v

motorovém prostoru nezůstalo žádné

nářadí či hadry. Pokud by v něm něco

takového zůstalo, vozidlo by se mohlo

vznítit nebo poškodit.

335) Chladicí ventilátor se může

automaticky spustit i při vypnutém motoru.

K zajištění své bezpečnosti při práci v

motorovém prostoru otočte spínač

zapalování do polohy „LOCK“ nebo

vypněte provozní režim.

336) V blízkosti paliva nebo akumulátoru

nekuřte, nevytvářejte jiskry ani nepoužívejte

otevřené ohně. Výpary jsou hořlavé.

337) Při práci v blízkosti akumulátoru si

počínejte velmi opatrně. Obsahuje

jedovatou a žíravou kyselinu sírovou.

338) Nevstupujte pod vozidlo, je-li zdviženo

pouze zvedákem. Vždy používejte montážní

podstavce na automobily.

339) Nesprávnou manipulací se součástmi

a materiály použitými ve vozidle může být

ohrožena vaše bezpečnost. Doporučujeme

vám získat si potřebné informace od

odborníka.
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NAFTOVÝ MOTOR 4N15

Tisíce mil 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tisíce kilometrů nebo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zkontrolujte stav/opotřebení pneumatik a v

případě potřeby seřiďte tlak
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte fungování systému osvětlení

vozu (přední světlomety, ukazatele směru,

výstražná světla, osvětlení zavazadlového

prostoru, osvětlení prostoru cestujících,

osvětlení odkládací schránky, výstražné

kontrolky na přístrojové desce, atd.)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kontrola a v případě potřeby doplnění

provozních kapalin (1)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte stav akumulátoru ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vyměňte chladicí kapalinu motoru ●

Seřiďte vůli zdvihátek ventilů (tam kde není

hydraulický seřizovač vůle)
● ● ●

Kontrola výfukových plynů/kouřivosti ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pro kontrolu napájecího/řídicího systému

motoru, emisí a (v závislosti na

verzi/regionu) degradace motorového oleje

použijte diagnostickou zásuvku

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(1) Kontrola poškození systému; k doplňování je třeba vždy používat pouze kapaliny uvedené v příručce.
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Tisíce mil 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tisíce kilometrů nebo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proveďte postup "Small Injection Quantity

Learning” (adaptaci malého objemu vstřiku)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Promažte příslušná místa na hřídeli

převodovky
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte stav: ochranného

nátěru spodku vozu, potrubí a hadic

(výfukového a palivového systému),

pryžových částí (manžet, objímek, pouzder,

atd.)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte celistvost všech

součástí řízení a jejich upevňovacích prvků

(včetně těsnění a krytů)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte stav spojek pružných

přívodních vzduchových hadic a olejových

vedení (kde jsou přítomny)

● ● ● ● ●

Zkontrolujte polohy/opotřebení lišt předních

i zadních stěračů
● ● ● ● ●

Kontrola funkce systému stěračů/

ostřikovačů čelního skla a v případě potřeby

seřízení trysek

● ● ● ● ●

Kontrola čistoty zámků kapoty a

zavazadlového prostoru, čistoty a

promazání táhel

● ● ● ● ●
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Tisíce mil 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tisíce kilometrů nebo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pohledem zkontrolujte stav a opotřebení

destiček předních kotoučových brzd a

fungování indikátorů opotřebení destiček

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte stav a opotřebení

obložení zadních bubnových brzd
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte vůle ložisek předních a zadních

kol
● ● ●

Pohledem zkontrolujte, zda neuniká

kapalina z automatické převodovky (pokud

objevíte nějaký únik, zkontrolujte hladinu

oleje)

● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte olej automatické převodovky
(14)

● ●

Pohledem zkontrolujte, zda neuniká

kapalina z automatické převodovky (pokud

objevíte nějaký únik, zkontrolujte hladinu

oleje)

● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte olej manuální převodovky ● ●

Pohledem zkontrolujte celistvost všech

součástí závěsů kol a jejich upevňovacích

prvků

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(14) To by se mělo dělat pouze v případě náročného využívání pouze na základě počtu ujetých kilometrů.
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Tisíce mil 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tisíce kilometrů nebo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontrola pohybu páky ruční brzdy a

v případě potřeby seřízení
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte vůli brzdového a spojkového

pedálu
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte stav a zkontrolujte

také napnutí hnacích řemenů příslušenství
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pohledem zkontrolujte, zda neuniká

kapalina z předního a zadního diferenciálu

(pokud objevíte nějaký únik, zkontrolujte

hladinu oleje)

● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte olej předního a zadního

diferenciálu
● ●

Pohledem zkontrolujte, zda neuniká

kapalina ze skříně rozdělovací převodovky

(pokud objevíte nějaký únik, zkontrolujte

hladinu oleje)

● ● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte olej skříně rozdělovací

převodovky
● ●

Vyměňte motorový olej a olejový filtr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vyměňte hnací řemeny příslušenství (3)

(3) Řemen by měl být vyměňován pouze v případě, že během pravidelné kontroly objevíte jeho poškození/opotřebení.
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Tisíce mil 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tisíce kilometrů nebo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vyměňte vložku palivového filtru (4) ● ● ● ● ●

Výměna vložky vzduchového filtru (5) ● ● ●

Zkontrolujte ucpání nebo poškození vložky

vzduchového filtru
● ● ● ● ● ● ●

Zkontrolujte brzdovou kapalinu (6) ● ● ● ● ●

Vyměňte čistič vzduchu prostoru cestujících ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(4) V případě tankování takového druhu nafty, který není v souladu s předpisy EU, doporučujeme po každých 20 000 km vyměnit filtr.

(5) Je-li vozidlo provozováno v prašných oblastech, je nutné vzduchový filtr čistit každých 20 000 km.

(6) Výměna brzdové kapaliny se musí provést každé dva roky, bez ohledu na počet najetých kilometrů.



PRAVIDELNÉ
KONTROLY

Před jízdou na dlouhé vzdálenosti
proveďte následující úkony a kontroly:

hladina chladicí kapaliny motoru;

hladina brzdové kapaliny;

hladina kapaliny ostřikovačů čelního

skla;

funkce systému osvětlení

(světlomety, směrová světla, výstražná

světla apod.);

tlak v pneumatikách a jejich stav;

sbíhavost kol;

funkce systému stěračů a

ostřikovačů čelního skla, poloha a

opotřebení lišt stěračů čelního a

zadního skla.

Aby bylo vozidlo stále v dobrém a
udržovaném stavu, výše uvedené úkony
je doporučeno provádět pravidelně
(přibližně po každých 1 000 km) a po
každých 3 000 km je doporučeno
kontrolovat a případně doplňovat
motorový olej.

NÁROČNÉ POUŽITÍ
VOZIDLA

Pokud je vozidlo většinou provozováno
v následujících podmínkách:

tažení přívěsu nebo karavanu;

prašné silnice;

krátké, opakované jízdy (kratší než

7–8 km) při venkovních teplotách pod

bodem mrazu;

motor často pracuje na volnoběh

nebo jízda na dlouhé vzdálenosti při

nízké rychlosti, nebo dlouhá období

nečinnosti;

je nutné následující kontroly provést
častěji, než jak je uvedeno v plánu
pravidelné údržby:

kontrola stavu a opotřebení destiček

předních kotoučových brzd;

kontrola čistoty zámků kapoty a

zavazadlového prostoru, čistoty a

namazání táhel;

vizuální kontrola stavu: motoru,

převodovky, potrubí a hadic (výfuk,

palivový systém a brzdy) a pryžových

prvků (manžety, objímky, pouzdra

apod.);

kontrola nabití akumulátoru a hladiny

kapaliny (elektrolytu) v akumulátoru;

vizuální kontrola stavu hnacích

řemenů příslušenství;

kontrola a případně výměna

motorového oleje a olejového filtru;

kontrola a případně výměna pylového

filtru.
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KONTROLA HLADIN

1. Nádržka chladicí kapaliny motoru 2. Nádržka brzdové kapaliny 3. Nádržka spojkové kapaliny (je-li poskytováno) 4. Uzávěr
nádrže motorového oleje 5. Měrka hladiny motorového oleje 6. Nádržka kapaliny posilovače řízení 7. Nádržka kapaliny do
ostřikovačů 8. Akumulátor

A — Verze s řízením vpravo

340) 341)

POZOR

340) Při provádění údržby v motorovém prostoru nikdy nekuřte. Mohou se vznítit hořlavé plyny a výpary.

341) Je-li motor horký, při práci v motorovém prostoru si počínejte velmi opatrně: můžete se popálit. Je-li motor teplý, pamatujte, že se může

spustit ventilátor: ten vás může poranit. Pohyblivé části mohou zachytit šátky, kravaty a jiné volné oděvy.

421 VANODIESEL3231
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KATALYZÁTOR

342)

Na snižování škodlivých plynů jsou
velmi účinná zařízení pro zachycování
výfukových plynů používaná s
katalyzátorem. Katalyzátor je
nainstalován ve výfukovém systému.

K zajištění správné funkce katalyzátoru
a zabránění možnému poškození
katalyzátoru je důležité správné seřízení
motoru.

Pozn. Používejte doporučený typ
paliva, viz část „Výběr paliva“.

POZOR

342) Neparkujte toto vozidlo, stejně jako

jakákoli jiná vozidla, v místech, kde mohou

hořlavé materiály (např. suchá tráva nebo

listí) přijít do kontaktu s horkým výfukem,

neboť může dojít ke vzniku požáru.

MOTOROVÝ OLEJ

Kontrola a doplnění motorového
oleje

343)

A – Minimální hladina

B – Maximální hladina

C – Značka výměny oleje

Použitý motorový olej má velký vliv na
výkon, provozní životnost a schopnost
startování motoru. Používejte olej
doporučené kvality a správné viskozity.
Všechny motory za normálního provozu
spotřebují určité množství oleje. Je tedy
důležité, abyste pravidelně nebo před
jízdou na dlouhou vzdálenost
kontrolovali hladinu oleje.

1. Zaparkujte vozidlo na vodorovném
povrchu.

2. Vypněte motor.

3. Počkejte několik minut.

4. Vyjměte měrku oleje a otřete ji čistým
hadrem.

5. Zasuňte měrku oleje zpět až
nadoraz.

6. Vytáhněte měrku oleje a zkontrolujte
hladinu oleje, který by vždy měl být ve
stanoveném rozmezí.

7. Je-li hladina oleje pod specifikovanou
mezní výškou, sejměte víčko na krytu
hlavy válců a doplněním dostatečného
množství oleje zvedněte jeho hladinu do
specifikovaného rozmezí. Nedoplňte
nadměrné množství, aby nedošlo k
poškození motoru. Použijte
specifikovaný motorový olej a
nemíchejte jej s různými typy oleje.

8. Po doplnění oleje pevně utáhněte
víčko.

9. Znovu zkontrolujte hladinu oleje
podle kroků 4 až 6.

Pozn. Olej zkontrolujte, případně
doplňte podle následujícího postupu.

Pokud provádíte kontrolu hladiny

oleje dle kroku 6 výše, kontrolujte jej na

spodní straně měrky oleje, neboť

hladina oleje se jinak zobrazuje na dvou

stranách měrky oleje.

U vozidel vybavených filtrem pevných

částic vznětového motoru (DPF) musí

být hladina oleje v rozmezí (A) až (B) na

měrce oleje.

U vozidel s filtrem DPF musí být

hladina oleje v rozmezí (A) až (C)

(značka výměny oleje) na měrce oleje.

422 AHA102654
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Je-li hladina oleje za značkou výměny

oleje (C), co nejdříve olej vyměňte. Olej

je nutné poté doplnit do maximální

úrovně (B).

U vozidla s filtrem DPF se bude

hladina motorového oleje zvyšovat v

důsledku směšování paliva s

motorovým olejem při regeneraci filtru

DPF, jež probíhá za účelem spálení

pevných částic (PM). Avšak to

neznamená, že se jedná o poruchu.

Hladina motorového oleje se zvýší

směšováním paliva s motorovým olejem

při regeneraci filtru DPF probíhající pro

spálení pevných částic (PM). Není to

příznakem žádné poruchy. Hladina

motorového oleje se může snadno

zvýšit za následujících stavů: časté jízdy

do kopce a z kopce a ve vysoké

nadmořské výšce, častý chod motoru

na volnoběh; časté jezdění v

dopravních zácpách Doporučujeme

hladinu často kontrolovat.

Pozn. Je-li vozidlo vystaveno náročným
podmínkám, kvalita motorového oleje
se bude rychle snižovat, což bude
vyžadovat jeho častější výměnu. Viz
plán údržby.

Výběr motorového oleje

Viz “Objemy náplní” v Technických
specifikacích.

Bezpečnostní informace o
zacházení s vyjetým motorovým
olejem

344) 345) 346)

Chraňte životního prostředí

Je nezákonné znečistit kanalizaci, vodní
toky a půdu. Používejte povolený
sběrná zařízení odpadku včetně
občanské vybavenosti a servisy
vybavené pro likvidaci vyjetého
motorového oleje a použitých olejových
filtrů. V pochybách konzultujte
zpracování odpadu s obecním úřadem.

POZOR

343) Při doplňování motorového oleje před

uvolněním uzávěru zásobníku počkejte,

dokud motor nezchladne; to platí zejména

u vozidel s hliníkovým uzávěrem (je-li

ve výbavě). VAROVÁNÍ: Nebezpečí

popálení!

344) Delší a opakovaný styk může způsobit

vážné onemocnění pokožky včetně zánětů

a rakoviny.

345) Vyvarujte se zasažení pokožky a po
každém případném kontaktu ji umyjte

hohným množstvím vody.

346) Udržujte motorové oleje mimo dosah

dětí.

CHLADICÍ KAPALINA
MOTORU

Kontrola hladiny chladicí kapaliny

Průhledná nádržka chladicí kapaliny (A)
je umístěna v motorovém prostoru. V
této nádržce by měla být udržována
hladina chladicí kapaliny mezi ryskami
„L“ (nízká) a „F“ (horní), přičemž měření
je nutné provádět při studeném motoru.

423 AHM100742
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Doplnění chladicí kapaliny

Chladicí systém je uzavřený systém a
ztráty chladicí kapaliny jsou běžně velmi
nepatrné. Značný pokles hladiny
chladicí kapaliny by mohl naznačovat
její únik. V takovém případě
doporučujeme nechat systém co
nejdříve zkontrolovat. Pokud hladina
klesne pod rysku „L“ (nízká) na rezervní
nádržce, otevřete víčko a chladicí
kapalinu doplňte.

Pokud se rezervní nádržka zcela
vyprázdní, sejměte rovněž víčko
chladiče (B) a doplňte chladicí kapalinu,
dokud nebude sahat až k plnicímu
hrdlu.

347) 348)

Nemrznoucí směs

Chladicí kapalina motoru obsahuje
protikorozní látku na bázi etylenglykolu.
Některé součásti motoru jsou vyrobeny
z hliníkové slitiny, takže k zajištění
ochrany těchto částí před korozí je
nutná pravidelná výměna chladicí
kapaliny.

Používejte doporučenou chladicí
kapalinu společností Fiat nebo
ekvivalentní (vysoce kvalitní chladicí
kapalina na bází etylenglykolu, bez
obsahu silikátů, aminu, dusičnanů a
boritanu s hybridní technologií na bázi
organických kyselin s dlouhou
životností).

Originální chladicí kapalina Fiat zajišťuje
vynikající ochranu proti tvorbě koroze
na všech kovech, včetně hliníku, a
může pomoci předcházet ucpávání
chladiče, topení, hlavy válců, bloku
motoru apod.

Vzhledem k nezbytnosti této
protikorozní látky nesmí být chladicí
kapalina nahrazena čistou vodou ani v
letním období. Požadovaná
koncentrace proti zamrznutí se liší v
závislosti na očekávané okolní teplotě.

Nad -35 °C: 50 % nemrznoucí směsi

Pod -35 °C: 60 % nemrznoucí směsi

168) 169) 170) 171) 172)

Za studeného počasí

Pokud teploty ve vašem okolí klesají
pod bod mrazu, hrozí nebezpečí
zamrznutí chladicí kapaliny v motoru
nebo chladiči, což může vést k
vážnému poškození motoru a/nebo
chladiče. Do chladicí kapaliny doplňte
dostatečné množství nemrznoucí
směsi, abyste předešli zamrznutí
kapaliny.

Je nutné kontrolovat koncentraci na
začátku zimního období a v případě
potřeby doplnit nemrznoucí směs do
systému.

POZOR

347) Vyjetý motorový olej a vyměněný

olejový filtr obsahují škodlivé látky pro

životní prostředí. Doporučujeme se s

výměnou motorového oleje a olejového

filtru obrátit na autorizovaný servis Fiat.

348) Neotevírejte víčko chladiče (B), je-li

motor stále teplý. Chladicí kapalina je pod

tlakem a v případě úniku v horkém stavu

může způsobit vážná popálení.

UPOZORNĚNÍ

168) Nepoužívejte nemrznoucí směs na

bázi líhu nebo metanolu ani žádné jiné

chladicí kapaliny motoru smíchané s

nemrznoucí směsí s obsahem lihu nebo

metanolu. Použití nevhodné nemrznoucí

směsi může způsobit vznik koroze

hliníkových součástí.
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169) Koncentrace nad 60 % způsobí

snížení ochrany před zamrznutím a

chladicího výkonu, což nepříznivě ovlivňuje

motor.

170) Nedoplňujte samotnou vodou.

171) V chladicím systému motoru se

používá nemrznoucí kapalina PARAFLU UP.

Vždy doplňujte kapalinu takového typu, jaký

se nachází v chladicím systému. Kapalina

PARAFLU UP nesmí být smíchána s

žádným jiným typem kapaliny. Pokud k

tomu přeci jen dojde, za žádných okolností

nestartujte motor a kontaktujte autorizovaný

servis Fiat.

172) Neřeďte chladicí kapalinu vodou.

KAPALINA
OSTŘIKOVAČŮ

Otevřete víčko nádržky kapaliny
ostřikovačů a použitím měrky
zkontrolujte hladinu kapaliny
ostřikovačů. Je-li hladina nízká, doplňte
do nádržky kapalinu ostřikovačů.

Pozn. Nádržka kapaliny ostřikovačů
slouží pro čelní sklo a přední světla (dle
výbavy).

Za studeného počasí

Aby byla zajištěna správná funkce
ostřikovačů při nízkých teplotách,
používejte kapalinu obsahující
nemrznoucí prostředek.

349) 350)

POZOR

349) Nejezděte s vozidlem, pokud je nádrž

kapaliny do ostřikovačů prázdná:

ostřikovače jsou nezbytně nutné k zajištění

odpovídající viditelnosti. Opakované použití

systému bez kapaliny by mohlo poškodit

nebo způsobit rychlé zhoršení stavu

některých součástí systému.

350) Některé běžně prodávané přísady
určené pro kapaliny do ostřikovačů jsou

hořlavé. V prostoru motoru se nacházejí

horké součásti, které se mohou vznítit.
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BRZDOVÁ KAPALINA

Kontrola hladiny kapaliny

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v
nádržce. Hladina brzdové kapaliny musí
být mezi značkami „MAX“ a „MIN“ na
nádržce.

Hladina brzdové kapaliny je
kontrolována prostřednictvím plováku.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
pod značku „MIN“, rozsvítí se kontrolka
brzdové kapaliny.

Hladina brzdové kapaliny mírně klesá
úměrně opotřebení brzdových destiček,
což však neznamená žádnou závadu.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
znatelně během krátkého období,
dochází k úniku kapaliny v brzdovém
systému. V takovém případě
doporučujeme nechat vozidlo
zkontrolovat.

Typ kapaliny

Používejte brzdovou kapalinu v souladu
se specifikací DOT3 nebo DOT4.
Brzdová kapalina je hydroskopická.
Příliš velká vlhkost v brzdové kapalině
nepříznivě ovlivní brzdový systém a sníží
výkon brzd.

Nádržka brzdové kapaliny je navíc
vybavena speciálním víčkem, jež
zabraňuje prostupu vzduchu. Toto víčko
nesmí být demontováno.

351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358)

173) 174) 175)

POZOR

351) Kapalina z posilovače řízení nesmí

přijít do styku s horkými částmi motoru: je

totiž hořlavá.

352) Některé běžně prodávané přísady do
kapalin do ostřikovačů jsou hořlavé.

V motorovém prostoru se nacházejí horké

díly, které by se při doteku mohly vznítit.

353) Nejezděte s vozidlem, pokud je nádrž

kapaliny do ostřikovačů prázdná:

ostřikovače jsou nezbytně nutné k zajištění

odpovídající viditelnosti.

354) Chladicí systém je pod tlakem.

V případě potřeby uzávěr vyměňte za jiný

originální. Jinak může být nepříznivě

ovlivněna funkce systému. Nesnímejte

uzávěr zásobníku, když je motor horký:

existuje riziko popálení.

355) Při manipulaci s brzdovou kapalinou si

počínejte opatrně, neboť může poranit

zrak, podráždit pokožku a rovněž poškodit

lakované povrchy.

356) Používejte pouze specifikovanou
brzdovou kapalinu. Nemíchejte ani

nedoplňujte brzdovou kapalinu jiné značky,

aby nedošlo ke vzniku chemické reakce.

Nedovolte, aby kapalina na ropné bázi

přišla do kontaktu s brzdovou kapalinou,

byla s ní smíchána nebo ji jinak

kontaminovala. Dojde tak k poškození

těsnění.

357) Víčko pečlivě očistěte před údržbou a

po jejím provedení víčko řádně uzavřete.

358) Brzdová kapalina je jedovatá a vysoce
žíravá. V případě náhodného styku omyjte

zasažené části těla vodou a jemným

mýdlem. Poté místo pečlivě opláchněte. Při

požití vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

UPOZORNĚNÍ

173) Víčko vyrovnávací nádržky musí být

neustále zavřené, aby nedocházelo ke

snižování kvality brzdové kapaliny. Víčko je

možné otevřít za účelem údržby.

174) Zamezte styku brzdové kapaliny

s lakovanými povrchy, protože je kapalina

mimořádně korozivní. Pokud k tomu dojde,

opláchněte plochy okamžitě vodou.

175) Symbol na nádobě s brzdovou

kapalinou značí, zda je brzdová kapalina na

syntetické nebo minerální bázi. Minerální

kapalina neopravitelně poškodí speciální

pryžová těsnění a brzdový systém.
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KAPALINA SPOJKY

Kontrola hladiny kapaliny

Kapalinu spojky v hlavním válci je nutné
kontrolovat při provádění jiných prací v
motorovém prostoru. Zároveň je mimo
jiné nutné kontrolovat těsnost systému.

Hladina kapaliny spojky musí být vždy
mezi značkami hladiny „MAX“a „MIN“
označenými na nádržce kapaliny.

Rychlá ztráta kapaliny značí netěsnost v
systému spojky, což je nutné nechat
neprodleně zkontrolovat u prodejce
Fiatu.

Typ kapaliny

Je nutné používat brzdovou kapalinu
dle specifikace DOT 3 nebo DOT 4.
Víčko nádržky musí být řádně utaženo,
aby nedošlo k proniknutí nečistot nebo
vlhkosti. NEDOVOLTE, ABY KAPALINA
NA ROPNÉ BÁZI PŘIŠLA DO
KONTAKTU S BRZDOVOU

KAPALINOU, BYLA S NÍ SMÍCHÁNA
NEBO JI JINAK KONTAMINOVALA.
DOJDE TAK K POŠKOZENÍ TĚSNĚNÍ.

359)

POZOR

359) Spojková kapalina je jedovatá a
vysoce žíravá. V případě náhodného styku

omyjte zasažené části těla vodou a jemným

mýdlem. Poté místo pečlivě opláchněte. Při

požití vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

KAPALINA
POSILOVAČE ŘÍZENÍ

360)

3)

Kontrola hladiny kapaliny

Hladinu kapaliny v nádržce kontrolujte
při spuštěném motoru na volnoběh.
Hladina kapaliny posilovače řízení musí
být vždy mezi značkami hladiny „MAX“
a „MIN“ označenými na nádržce
kapaliny: v případě potřeby kapalinu
doplňte.

POZOR

360) Kapalina z posilovače řízení nesmí

přijít do styku s horkými částmi motoru: je

totiž hořlavá.
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UPOZORNĚNÍ

3) Spotřeba kapaliny do posilovače je velmi

nízká; pokud kapalina dojde v příliš krátké

době, nechejte systém zkontrolovat u

prodejce Fiat.

AKUMULÁTOR

4)

Dobrý stav akumulátoru je důležitý pro
rychlé nastartování motoru a správnou
funkci elektrického systému vozidla. Je
důležitá pravidelná kontrola a péče
především za studených klimatických
podmínek.

361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368)

Kontrola hladiny elektrolytu
akumulátoru

Hladina elektrolytu musí být ve
specifikované výši vyznačené na vnější
straně akumulátoru. V případě potřeby
doplňte destilovanou vodu. Vnitřní část
akumulátoru je rozdělen do několika
prostorů; sejměte víčko z každého
prostoru a doplňte k horní rysce.

Nedoplňujte nad horní rysku, neboť
rozlitý elektrolyt za jízdy může způsobit
poškození.

Hladinu elektrolytu kontrolujte alespoň
jednou za čtyři týdny v závislosti na
provozních podmínkách. Pokud není
akumulátor používán, v průběhu času
dojde k jeho samovolnému vybití.

Kontrolujte jej jednou za čtyři týdny a v
případě potřeby jej dobijte nízkým
proudem.

Za studeného počasí

Při nízkých teplotách se snižuje
kapacita akumulátoru. K tomu
nevyhnutelně dochází v důsledku jeho
chemických a fyzických vlastností. Z
tohoto důvodu velmi studený a
především ne zcela nabitý akumulátor
bude poskytovat pouze část běžně
dostupného startovacího proudu.

Před startováním za studeného počasí
je doporučeno akumulátor zkontrolovat
a v případě potřeby dobít nebo vyměnit.
Tím bude zajištěno nejen spolehlivé
startování, ale akumulátor bude
udržován ve zcela nabitém stavu a
bude zajištěna jeho delší životnost.

Odpojení a připojení

176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183)

Chcete-li odpojit kabel akumulátoru,
zastavte motor a nejdříve odpojte
záporný (-) pól a poté kladný (+) pól. Při
připojováni akumulátoru nejdříve
připojte kladný (+) pól a pak záporný (-)
pól.

428 AHA102595
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Pozn. Před odpojením nebo připojením
kladného (+) pólu akumulátoru otevřete
krytku pólu (A).

Pozn. Povolte matici (B) a poté odpojte
kabel akumulátoru od kladného (+)
pólu.

Pozn. Póly udržujte v čistotě. Po
připojení akumulátoru aplikujte na póly
ochranné mazivo. Chcete-li póly
vyčistit, použijte vlažnou vodu.

Pozn. Přesvědčte se, zda je
akumulátor bezpečně namontován a
zda se za jízdy nemůže pohybovat.
Rovněž zkontrolujte dotažení každé
svorky.

Pozn. Bude-li vozidlo dlouhodobě
vyřazeno z provozu, vyjměte
akumulátor a uložte jej na místě, kde
nemůže zamrznout jeho elektrolyt.
Akumulátor by měl být skladován
výhradně ve zcela nabitém stavu.

POZOR

361) Kapalina v akumulátoru je toxická a

žíravý. Zamezte zasažení pokožky a očí.

Nepřibližujte se k akumulátoru otevřeným

plamenem ani zdroji jisker: nebezpečí

výbuchu a požáru.

362) Před jakýmkoli zásahem do

elektrického systému odpojte minusový

kabel baterie na příslušné svorce. Před

odpojením kabelu počkejte nejméně jednu

minutu od přepnutí zapalování na STOP.

363) Nepřibližujte se s jiskrami, cigaretami

a otevřeným ohněm k akumulátoru, neboť

hrozí jeho exploze.

364) Elektrolyt akumulátoru je velmi žíravý.

Dávejte pozor, aby nepřišel do styku s

vašima očima, pokožkou, oděvem nebo

lakovanými plochami vašeho vozidla.

Rozlitý elektrolyt je nutné neprodleně

opláchnout dostatečným množstvím vody.

V případě podráždění očí nebo pokožky

elektrolytem neprodleně vyhledejte

lékařskou pomoc.

365) Při nabíjení nebo používání

akumulátoru v uzavřeném prostoru zajistěte

dostatečnou ventilaci.

366) Při práci v blízkosti akumulátoru vždy

používejte brýle pro ochranu zraku.

367) Udržujte jej mimo dosah dětí.

368) Používání akumulátoru s nedostatkem

elektrolytu způsobí jeho neopravitelné

poškození a může vést k výbuchu.

UPOZORNĚNÍ

176) Nesprávná montáž elektrického a

elektronického zařízení může způsobit

vážné poškození vozidla. Chcete-li po

zakoupení vozidla nainstalovat příslušenství

(např. alarm, radiotelefon atd.), obraťte se

na autorizovaný servis Fiat, který má

k dispozici nejvhodnější vybavení a poradí

vám, zda je třeba nainstalovat akumulátor

s vyšší kapacitou.

177) Při odstavení vozidla na delší dobu při

velmi nízkých teplotách vyndejte z něho

akumulátor a uložte ho na teplém místě,

protože ve vozidle by mohl zamrznout.

429 AHZ101072

430 AHZ101157
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178) Dávejte pozor, aby přiléhající součásti,
plastové díly apod. nepřišly do kontaktu s

kyselinou sírovou (elektrolytem

akumulátoru), neboť ta může způsobit jejich

prasknutí, tvorbu skvrn nebo ztrátu

barevného odstínu. Pokud tyto části přijdou

do styku s kyselinou, otřete je měkkým

hadrem, jelenicí nebo jiným prostředkem a

vodným roztokem neutrálního čisticího

prostředku, neprodleně poté znečištěné díly

opláchněte dostatečným množstvím vody.

179) Bude-li vozidlo zaparkováno

po dlouhou dobu při velmi nízké teplotě,

vyjměte akumulátor a uložte jej na teplém

místě, aby nezamrzl.

180) Nikdy neodpojujte akumulátor při

zapnutém klíči zapalování, nebo je-li zapnut

provozní režim, neboť by mohlo dojít k

poškození elektrických součástí vozidla.

181) Nikdy akumulátor nezkratujte. Mohlo

by dojít k jeho přehřátí a poškození.

182) Je-li nutné nabít akumulátor

rychlonabíječkou, nejdříve odpojte kabely

akumulátoru.

183) Nejdříve odpojte záporný pól (-), aby
nedošlo ke zkratu.

UPOZORNĚNÍ

4) Akumulátory obsahují látky, které jsou

nebezpečné pro životní prostředí. Postup

výměny akumulátoru kontaktujte

autorizovaný servis Fiat.

VÝMĚNA LIŠTY
STĚRAČE

369)

184)

1. Zvedněte ramínko stěrače nad čelní
sklo.

2. Stáhněte lištu stěrače tak, aby se
jeho zarážka (A) uvolnila z háku (B).
Poté lištu stěrače dalším zatažením
sejměte.

Pozn. Rameno stěrače nesmí spadnou
na čelní sklo: mohlo by se poškodit.

3. Připevněte výztuhy (C) k nové liště
stěrače. Při vkládání výztuh zkontrolujte
jejich správné vyrovnání podle obrázku.

4. Zasuňte lištu stěrače do ramínka,
přičemž začněte na opačném konci lišty
od zarážky. Přesvědčte se, zda je hák
(B) správně vložen ve drážkách lišty.

Pozn. Nejsou-li zarážky přítomny na
nové liště stěrače, použijte zarážky ze
staré lišty.

5. Zatlačte lištu stěrače tak, aby se hák
(B) správně spojil se zarážkou (A).

431 AG0005274

432 AA3001992

433 AG0006284
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UPOZORNĚNÍ

184) Nespouštějte stěrače, pokud jsou

z čelního skla zvednuty stírací lišty.

POZOR

369) Jízda s opotřebenými lištami stěračů

čelního/zadního skla představuje vážné

riziko, protože za nepříznivého počasí

dochází z tohoto důvodu ke snížení

viditelnosti.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

Únik paliva, chladicí kapaliny
motoru, oleje a výfukových plynů

Pohlédněte pod podvozek svého
vozidla a přesvědčte se, zda nedochází
k úniku paliva, chladicí kapaliny motoru,
oleje a výfukových plynů.

Funkce vnějšího a vnitřního
osvětlení

Použitím kombinovaného spínače světel
se přesvědčte, zda všechna světla
pracují správně. Pokud se světla
nerozsvítí, příčinou může být přepálená
pojistka nebo prasklé vlákno žárovky.
Nejdříve zkontrolujte pojistky. Nejsou-li
přepálené žádné pojistky, zkontrolujte
žárovky. Informace ohledně kontroly a
výměny pojistek a žárovek naleznete v
části „Pojistky“ a „Výměna žárovek“.

Funkce měřicích přístrojů,
kontrolek a indikátorů

Nastartujte motor a zkontrolujte
správnou funkci všech měřicích
přístrojů, kontrolek a indikátorů. V
případě jakékoliv závady
doporučujeme, abyste vozidlo nechali
zkontrolovat.

Mazání pantů a západek

Zkontrolujte všechny západky a panty a
případně je nechejte namazat.

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ
SE PÉČE O VOZIDLO

370)

185)

5)

Chcete-li zachovat hodnotu svého
vozidla, je nutné provádět pravidelnou
údržbu podle správných postupů.

Vždy udržujte své vozidlo v souladu se
všemi předpisy, jež se týkají ochrany
životního prostředí.

Pečlivě volte materiály používané pro
mytí a jiné účely, aby neobsahovaly
korozivní látky. V případě pochybností
při výběru těchto materiálů vám
doporučujeme obrátit se na odborníka.

POZOR

370) Čisticí prostředky mohou být

nebezpečné. Vždy dodržujte pokyny

dodavatele čisticího prostředku.

UPOZORNĚNÍ

185) Aby nedošlo k poškození, k čištění

vozidla nikdy nepoužívejte následující

prostředky: benzín, ředidlo, benzen,

petrolej, terpentýn, nafta, ředidlo laků,

chlorid uhličitý, odlakovač, aceton.
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UPOZORNĚNÍ

5) Čistící prostředky znečišťují životní
prostředí. Vozidlo myjte pouze v zařízeních,

která jsou vybavena systémem zpracování

odpadních vod vznikajících při tomto typu

činnosti.

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
VAŠEHO VOZIDLA

Jakmile vyčistíte interiér svého vozidla
vodou, čisticím nebo jiným
prostředkem, vytřete a vysušte jej na
stinném, dobře odvětrávaném místě.

K čištění vnitřní strany zadního okna
vždy používejte měkký hadr, kterým
opatrně otřete topné těleso pro
odmlžování okna tak, abyste jej
nepoškodili.

371) 372)

186)

Plastové, textilní a flokované části

1. Tyto části zlehka otřete měkkým
hadrem namočeném ve slabém roztoku
mýdla a vody.

2. Hadr ponořte do vlažné vody a dobře
jej vyždímejte. Tímto hadrem pečlivě
otřete čisticí prostředek.

Nepoužívejte čisticí prostředky,
kondicionéry a ochranné prostředky s
obsahem silikonu nebo vosku. Pokud
se takové produkty aplikují na palubní
desku nebo jiné části, mohou se
odrážet v čelním skle a tím mohou
bránit ve výhledu. Pokud rovněž se
takové produkty dostanou do spínačů
elektronického příslušenství, může dojít
k jeho poškození.

Čalounění

1. Chcete-li zachovat hodnotu svého
nového vozu, k čalounění se chovejte
šetrně a udržujte interiér v čistotě. K
čištění sedadel používejte vysavač a
kartáč. Případně potřísněnou
syntetickou kůži je možné vyčistit
vhodným čističem. Látkové tkaniny lze
čistit buď s čisticím prostředkem na
čalounění, nebo jemným roztokem
mýdla a vody.

2. Koberce čistěte vysavačem a
veškeré skvrny odstraňte použitím
čisticího prostředku na koberce. Olej a
mazivo mohou být odstraněny lehkým
otřením pomocí čistého stálobarevného
hadru a odstraňovače skvrn.

Pravá kůže

1. Chcete-li kůži vyčistit, zlehka ji otřete
měkkým hadrem namočeném ve
slabém roztoku mýdla a vody.

2. Hadr ponořte do vlažné vody a dobře
jej vyždímejte. Tímto hadrem pečlivě
otřete čisticí prostředek.

3. Na povrch z pravé kůže aplikujte
ochranný prostředek na kůži.

Je-li pravá kůže mokrá nebo umytá
vodou, co nejdříve vodu utřete suchým
měkkým hadrem. Je-li kůže vlhká,
může dojít k tvorbě plísní.
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Organická rozpouštědla jako benzín,
petrolej, líh a benzín, kyseliny nebo
alkalická rozpouštědla mohou povrch
pravé kůže odbarvit. Používejte
neutrální čisticí prostředky.

Olejové produkty odstraňujte co
nejrychleji, aby na pravé kůži nevznikly
trvalé skvrny.

Povrch pravé kůže může ztvrdnout a
srazit se, je-li dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu světlu. Při
parkování umístěte vozidlo co nejvíce
do stínu, jak je to jen možné.

Pokud v letním období dojde ke zvýšení
teploty interiéru vozidla, vinylové
produkty ponechané na sedadle z
pravé kůže mohou sedadlo poškodit a
mohou se k němu přilepit.

POZOR

371) Neukládejte spreje ve vozidle: riziko
exploze. Spreje nesmí být vystavovány

teplotám vyšším než 50 °C. Když stojí

vozidlo na slunci, může teplota v interiéru

vysoce přesáhnout tuto hodnotu.

372) Pro čištění uvnitř vozidla nikdy

nepoužívejte hořlavé látky, jako je benzín

nebo technický benzín. Elektrostatické

výboje vytvářené třením při čištění mohou

způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

186) Nepoužívejte organické látky (ředidla,
benzín, petrolej, líh, technický benzín apod.)

nebo alkalické nebo kyselé roztoky. Tyto

chemické látky mohou způsobit odbarvení,

zabarvení nebo praskliny na povrchu.

Pokud použijete čisticí nebo lešticí

prostředky, přesvědčte se, zda neobsahují

výše zmiňované látky.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO
POVRCHU VAŠEHO
VOZIDLA

Jsou-li na vozidle ponechány následující
nečistoty, mohou způsobit vznik koroze,
zabarvení a skvrn; vozidlo co nejdříve
umyjte:

mořská voda, produkty pro

odstraňování námrazy na vozovce;

saze a prach, železný prášek z

továren, chemické látky (kyseliny, louhy,

černouhelný dehet apod.);

ptačí trus, hmyz, míza ze stromů

apod.

Mytí

Chemikálie obsažené v nečistotách a
prachu, jež se zvedají z povrchu
vozovky, mohou poškodit lakovaný
povrch a karoserii vašeho vozidla,
jsou-li ponechány v dlouhodobém
kontaktu.

Nejlepším způsobem zajištění ochrany
před takovým poškozením je časté
mytí. To bude rovněž účinné při ochraně
před vlivy prostředí, jako je déšť, sníh,
slaný vzduch apod.

Vozidlo nemyjte na přímém slunci.
Zaparkujte vozidlo ve stínu a
postříkáním vodou z něj odstraňte
prach. Poté umyjte vozidlo shora dolů
použitím dostatečného množství čisté
vody a kartáče nebo houby na mytí
automobilů.
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V případě potřeby použijte jemný
autošampon. Pečlivě opláchněte a
otřete dosucha měkkým hadrem. Po
umytí vozidla pečlivě umyjte švy a lemy
dveří, kapoty a jiných částí, kde
pravděpodobně nečistoty zůstávají.

187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194)

6)

Za studeného počasí

Sůl a jiné chemikálie, kterými jsou
posypány vozovky v některých
oblastech v zimě, mohou mít škodlivé
účinky na karoserii vozidla. Vozidlo
byste tedy měli co nejdříve umýt v
souladu s pokyny týkající se péče o
vozidlo. Před zimní sezónou a po ní je
doporučeno nechat aplikovat ochranný
konzervační prostředek na spodek
vozidla.

Po umytí vozidla otřete veškeré kapky
vody z pryžových částí kolem dveří, aby
nemohlo dojít k jejich přimrznutí.

Voskování

Navoskováním vozidla pomůžete
předcházet usazování prachu a
chemikálií z vozovky na lakovaných
površích. Roztok vosku aplikujte na
vozidlo po jeho umytí nebo alespoň
jednou za tři měsíce, čímž bude
zajištěno odvádění vody.

Vozidlo nevoskujte na přímém slunci.
Plochy je možné voskovat až po jejich
vychladnutí.

Informace o způsobu voskování
naleznete v pokynech k použití
dodávaných s voskem.

195)

Leštění

Vozidlo je dobré leštit pouze v případě,
že lakovaný povrch ztratí svoji barvu
nebo lesk. Neleštěte části s matným
povrchem a plastové nárazníky. Mohli
byste tak vytvořit skvrny nebo poškodit
povrchovou úpravu.

Čištění plastových dílů

Používejte houbu nebo jelenici. Jestliže
vosk na automobily přilne k šedému
nebo černému drsnému povrchu
nárazníku, lištám nebo světlometům,
povrch změní barvu na bílou. V
takovém případě části umyjte vlažnou
vodou a měkkým hadrem nebo jelenicí.

196) 197)

Chromované díly

Abyste předešli tvorbě skvrn a vzniku
koroze chromovaných dílů, umyjte je
vodou, pečlivě osušte a aplikujte
speciální ochrannou vrstvu. Tyto úkony
je dobré provádět častěji v zimě.

Hliníková kola *

Odstraňte nečistoty pomocí houby,

přičemž stříkejte na kolo

vodu.Použitím neutrálního čisticího

prostředku odstraňte nečistoty, jež

nelze snadno odstranit vodou. Po

umytí kola neutrální čisticí

prostředek opláchněte.Pečlivě kolo

vysušte použitím jelenice nebo

měkkého hadru.

198) 199) 200) 201)

Okenní sklo

Okenní sklo je možné běžně čistit
pouze pomocí houby a vody.

K odstranění olejů, maziva, hmyzu
apod. je možné použít čistič skla. Po
umytí sklo otřete dosucha pomocí
čistého suchého měkkého hadru. K
čištění oken nikdy nepoužívejte hadr,
který jste používali k čištění lakovaných
povrchů. Na sklo se může přenést vosk
z lakovaných povrchů, který může snížit
průhlednost skla a omezit výhled.

K čištění vnitřní strany zadního okna
vždy používejte měkký hadr, kterým
opatrně otřete topné těleso pro
odmlžování okna tak, abyste jej
nepoškodili.

Lišty stěračů

K odstranění čističe skla, hmyzu apod.
z lišt stěračů použijte měkký hadr. Lišty
stěračů měňte, jakmile přestanou řádně
stírat.
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Motorový prostor

Prostor motoru čistěte na začátku a
konci zimního období. Zvláštní
pozornost věnujte přírubám, štěrbinám
a okrajovým součástem, kde může být
usazen prach obsahující chemikálie z
vozovky a jiné korozivní látky.

Jsou-li vozovky ve vaší oblasti
posypávány solí a jinými chemikáliemi,
motorový prostor čistěte alespoň každé
tři měsíce.

Nikdy nestříkejte vodu na elektrické
součásti v motorovém prostoru, neboť
mohou způsobit poškození.

Dávejte pozor, aby přiléhající součásti,
plastové díly apod. nepřišly do kontaktu
s kyselinou sírovou (elektrolytem
akumulátoru), neboť ta může způsobit
jejich prasknutí, tvorbu skvrn nebo
ztrátu barevného odstínu.

Pokud tyto části přijdou do styku s
kyselinou, otřete je měkkým hadrem,
jelenicí nebo jiným prostředkem a
vodným roztokem neutrálního čisticího
prostředku, neprodleně poté znečištěné
díly opláchněte dostatečným
množstvím vody.

UPOZORNĚNÍ

187) Vyvarujte se čištění válci a/nebo
kartáči v myčkách. Vozidlo myjte pouze

ručně při použití čisticího prostředku

s neutrálním pH. Karosérii vysušte vlhkou

jelenicí. Pro čištění vozidla nesmí být

používány žádné abrazivní prostředky

a/nebo leštidla. Výkaly ptáků je nutné ihned

pečlivě omýt, protože kyselina, kterou

obsahují, je značně agresivní. Vyvarujte se

parkování pod stromy (pokud je to možné).

Rostlinné pryskyřice odstraňujte okamžitě,

protože když uschnou, je možné je

odstranit pouze pomocí abrazivních

výrobků a/nebo leštidel, což jsou

prostředky, které rozhodně

nedoporučujeme, protože mohou změnit

typickou neprůhlednost a lesk nátěru. Pro

čištění předního a zadního okna

nepoužívejte čistou kapalinu do

ostřikovačů, ale nařeďte ji vodou na 50 %.

Čistou kapalinu do ostřikovačů použijte

pouze tehdy, když je to nezbytně nutné

vzhledem k teplotním podmínkám.

188) Při mytí podvozku vozidla nebo kol

dávejte pozor, abyste si neporanili ruce.

189) Je-li vaše vozidlo vybaveno stěrači

dešťových senzorů, před mytím vozidla

deaktivujte dešťový senzor přesunutím

páčky spínače stěračů do vypnuté polohy.

V jiném případě by se při postříkání čelního

skla vodou mohly stěrače uvést do chodu,

což by mohlo vést k jejich poškození.

190) Vyvarujte se příliš častému mytí

vozidla v mycích linkách, neboť jejich

kartáče mohou poškrábat lakovaný povrch

a způsobit ztrátu jeho lesku. Škrábance

budou obzvláště viditelné na vozidlech s

tmavší barvou.

191) Nikdy nestříkejte vodu na elektrické

součásti v motorovém prostoru. Mohli

byste nepříznivě ovlivnit schopnost

startování motoru. Opatrně si rovněž

počínejte při mytí podvozku, abyste

nestříkali vodu do motorového prostoru.

192) Některé typy mycího zařízení horkou

vodou mohou vystavovat vozidlo vysokému

tlaku a teplu. Tato zařízení mohou způsobit

tepelnou deformaci a poškození

pryskyřicových částí vozidla, což může mít

za následek zaplavení interiéru vozidla. Mezi

karoserií vozidla a mycí tryskou tedy

udržujte dostatečnou vzdálenost alespoň

70 cm. Rovněž při mytí v okolí oken dveří

držte trysku v minimální vzdálenosti 70 cm

a kolmo k proskleným plochám.

193) Po umytí pomalu jeďte s vozidlem a

současně zlehka opakovaně sešlápněte

brzdový pedál, čímž vysušíte brzdy.

Ponecháte-li brzdy mokré, může dojít ke

snížení brzdného výkonu. Rovněž hrozí

jejich zamrznutí nebo vyřazení z provozu v

důsledku koroze, což může znemožnit

rozjetí s vozidlem.
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194) Při použití automatické mycí linky

věnujte pozornost následujícím položkám a

rovněž prostudujte návod k obsluze nebo

se poraďte s obsluhou mycí linky. V případě

nedodržení následujícího postupu hrozí

nebezpečí poškození vašeho vozidla: 1 –

sklopená vnější zpětná zrcátka; 2 – stažená

anténa, pokud je vozidlo opatřené

stahovací anténou; Odstraněná anténa,

pokud je vozidlo opatřené prutovou

anténou. 3 – ramínka stěračů jsou zajištěna

v poloze páskou; 4 – je-li vaše vozidlo

vybaveno stěrači dešťových senzorů,

deaktivujte dešťový senzor přesunutím

páčky spínače stěračů do vypnuté polohy.

195) Není dobré používat vosky s obsahem
brusných částic.

196) Nepoužívejte kartáč nebo jiné tvrdé

nástroje, jež by mohly poškodit plastový

povrch součástí.

197) Na plastové součásti neaplikujte
benzín, lehký olej, brzdové kapaliny,

motorové oleje, maziva, ředidla a kyselinu

sírovou (elektrolyt akumulátoru), jež by

mohly způsobit prasknutí, tvorbu skvrn

nebo odbarvení plastových dílů. Pokud tyto

látky přijdou do styku s plastovými díly,

otřete je měkkým hadrem, jelenicí nebo

jiným prostředkem a vodným roztokem

neutrálního čisticího prostředku, neprodleně

poté znečištěné díly opláchněte vodou.

198) Na kola nepoužívejte kartáč nebo jiné

tvrdé předměty. Mohli byste jimi kola

poškrábat.

199) Nepoužívejte čisticí prostředek, který
obsahuje abrazivní částice, nebo takový,

který je kyselinotvorný nebo alkalický.

Takové prostředky by mohly způsobit

změnu zabarvení nebo odbarvení

povrchové úpravy na kolech.

200) Přímo nestříkejte horkou vodu pomocí

parního čističe nebo jiného prostředku.

201) Kontakt s mořskou vodou a

produktem pro odstraňování námrazy na

vozovce může způsobit vznik koroze.

Takové látky co nejdříve opláchněte.

UPOZORNĚNÍ

6) Čistící prostředky znečišťují životní
prostředí. Vozidlo myjte pouze v zařízeních,

která jsou vybavena systémem zpracování

odpadních vod vznikajících při tomto typu

činnosti.
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PNEUMATIKY

373)

Rozměr pneumatiky AŽ 3 CESTUJÍCÍ MAX. ZATÍŽENÍ NEBO TAŽENÍ PŘÍVĚSU

Vpředu Vzadu Vpředu Vzadu

205R16C 110/108R 8PR

2,4 bar

(240 kPa)

{35 psi}

2,4 bar

(240 kPa)

{35 psi}

2,4 bar

(240 kPa)

{35 psi}

4,5 bar

(450 kPa)

{65 psi}

245/70R16 111S RF

2,0 bar

(200 kPa)

{29 psi}

2,0 bar

(200 kPa)

{29 psi}

2,0 bar

(200 kPa)

{29 psi}

2,9 bar

(290 kPa)

{42 psi}

245/65R17 111S RF

2,2 bar

(220 kPa)

{32 psi}

2,2 bar

(220 kPa)

{32 psi}

2,2 bar

(220 kPa)

{32 psi}

2,9 bar

(290 kPa)

{42 psi}

Tlak vzduchu ve všech pneumatikách kontrolujte, jsou-li pneumatiky studené; je-li tlak nízký nebo příliš vysoký, upravte jej na
specifikovanou hodnotu.

Po upravení tlaku v pneumatikách se přesvědčte, zda nejsou pneumatiky poškozené a zda neuniká vzduch. Na ventilky
nainstalujte čepičky.
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Stav kola

374) 375) 376)

202)

1. Umístění indikátoru opotřebení
běhounu

2. Indikátor opotřebení běhounu

Přesvědčte se, zda nejsou v
pneumatikách zářezy, praskliny či jiná
poškození. Jsou-li v pneumatikách
hluboké zářezy nebo praskliny, vyměňte
je. Přesvědčte se, zda v žádných
pneumatikách nejsou kusy kovů nebo
suti.

Použití ojetých pneumatik může být
velmi nebezpečné, neboť hrozí větší
pravděpodobnost smyku nebo
aquaplaningu. Hloubka dezénu
pneumatik musí být vyšší než 1,6 mm,
aby pneumatiky splňovaly minimální
požadavky pro bezpečné použití.

Nejméně 3 mm u zimních pneumatik (u
příslušné verze vozidla).

Je-li pneumatika opotřebena, na jejím
povrchu se objeví indikátor opotřebení
běhounu, což značí, že pneumatika již
nesplňuje minimální požadavky pro
bezpečné použití. Pokud se tyto
ukazatele opotřebení objeví,
pneumatiky je nutné vyměnit za nové.

Je-li nutné vyměnit jakoukoli
pneumatiku u vozidla s pohonem čtyř
kol, vyměňte všechny pneumatiky
najednou.

Výměna pneumatik a kol

203) 204)

Záměna pneumatik

Opotřebení pneumatik se liší podle
stavu vozidla, stavu vozovky a jízdních
zvyků jednotlivých řidičů. Chcete-li
zajistit stejnoměrné opotřebení
pneumatik a prodloužit jejich životnost,
je doporučeno zaměňovat pneumatiky,
jakmile zjistíte abnormální opotřebení,
nebo pokaždé, kdy je patrný rozdíl v
opotřebení předních a zadních
pneumatik.

Při záměně pneumatik kontrolujte jejich
nerovnoměrné opotřebení a poškození.
Abnormální opotřebení je obvykle
způsobeno nesprávným tlakem v
pneumatikách, nesprávnou sbíhavostí
kol, nevyvážeností kol nebo
nadměrným brzděním.

Chcete-li zjistit příčinu nepravidelného
opotřebení běhounu, obraťte se na
autorizovaného prodejce Fiat.

377)

205) 206)

434 AA0002549

435 AHE100140
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Zimní pneumatiky

377)

207) 208)

Zimní pneumatiky je doporučeno
používat při jízdě po zasněžené a
zledovatělé silnici. Aby byla zajištěna
jízdní stabilita, na všechna čtyři kola
montujte zimní pneumatiky stejného
rozměru a vzoru běhounu. Zimní
pneumatiky opotřebené více než o 50
% již není vhodné používat jako zimní
pneumatiky. Pneumatiky by měly mít
vzorek hluboký nejméně 3 mm (u
příslušné verze vozidla). Zimní
pneumatiky, jež nesplňují specifikace,
se nesmí používat.

Pozn. Zákony a předpisy týkající se
zimních pneumatik (rychlost jízdy,
požadované použití, typ apod.) se liší.
Zjistěte si a dodržujte zákony a předpisy
platné v oblasti, kterou hodláte
projíždět.

Pozn. Jsou-li na vašem vozidle použity
matice s nákružkem, zaměňte je za
kuželové matice, pokud hodláte použít
ocelová kola.

Pozn. U některých verzí vozidla je na
zimních pneumatikách M&S vyznačena
povolená rychlost takto:

QMS: do 160 km/h

TMS: do 190 km/hV případě, že je v

technickém průkazu vyznačena vyšší

rychlost, je nutno tuto výše uvedenou

nižší rychlost v každém případě

dodržovat a do výhledu řidiče umístit

štítek s upozorněním na tuto nižší

rychlost.

Trakční sněhové zařízení
(sněhové řetězy)

Je-li nutné použít trakční sněhové
zařízení (sněhové řetězy), musí být
nainstalováno pouze na hnací kola
(zadní) v souladu s pokyny výrobce.

U vozidel s pohonem 4 kol (4WD) je
nutné trakční sněhové zařízení (sněhové
řetězy) montovat na zadní kola, na která
je přednostně přenášen hnací výkon.

Používejte jen takové trakční sněhové
zařízení (sněhové řetězy), jenž je určeno
k použití s pneumatikami
namontovanými na vozidle: trakční
sněhové zařízení (sněhové řetězy)
nesprávné velikosti nebo typu může
způsobit poškození karoserie vozidla.

Před montáží trakčního sněhového
zařízení (sněhových řetězů) se poraďte
s prodejcem Fiat. Maximální výška
trakčního sněhového zařízení
(sněhových řetězů) je následující:

Rozměr

pneumatiky

Rozměr

kola

Maximální

výška řetězu

(mm)

205R16C
16x6 J

16x6 JJ
22

245/70R16 16x7 J 22

245/65R17 17x7 1/2J 22

Při jízdě s namontovaným trakčním
sněhovým zařízením (sněhovými řetězy)
na pneumatikách nejezděte rychlostí
vyšší než 50 km/h. Pokud najedete na
vozovku nepokrytou sněhem,
neprodleně zastavte a trakční sněhové
zařízení (sněhové řetězy) demontujte.

209) 210) 211) 212) 213) 214) 215)

Zákony a předpisy týkající se použití
trakčního sněhového zařízení
(sněhových řetězů) se mohou lišit. Vždy
dodržujte místní zákony a předpisy. Ve
většině zemí zákon zakazuje používat
trakční sněhové zařízení (sněhové
řetězy) na vozovkách nepokrytých
sněhem.

436 AA0002552
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POZOR

373) Při jízdě s opotřebenými, poškozenými

nebo nesprávně nahuštěnými

pneumatikami může dojít ke ztrátě kontroly

nebo explozi pneumatik, což může vést k

nehodě s vážným nebo smrtelným

zraněním.

374) Nezapomeňte, že správná přilnavost

vašeho vozidla závisí také na správném

tlaku pneumatik.

375) Pokud je tlak příliš nízký, pneumatika

se přehřívá a může tak dojít k jejímu

vážnému poškození.

376) Nikdy nenechávejte obnovovat
povrchovou úpravu slitinových ráfků

procesem, který vyžaduje teplotu vyšší než

150 °C. Mohlo by dojít k narušení

mechanických vlastností kol.

377) Nepřehazujte pneumatiky z pravé

strany vozidla na levou stranu ani naopak.

UPOZORNĚNÍ

202) Vždy používejte pneumatiky stejné

velikosti, stejného typu a značky a stejného

opotřebení. Při použití pneumatik různé

velikosti, značek nebo různé míry

opotřebení se zvýší teplota oleje v

diferenciálu, což může vést k poškození

hnacího systému. Hnací ústrojí bude navíc

vystaveno nadměrnému zatížení, což může

vést k únikům oleje, zadírání součástí a

jiným vážných závadám.

203) Nepoužívejte takové pneumatiky,

jejichž rozměry se liší od uvedených

hodnot, a společně nepoužívejte různé typy

pneumatik, neboť se může ohrozit

bezpečnost jízdy.

204) I když jsou rozměr ráfku a odsazení

kola shodné se specifikovaným typem kola,

jeho tvar může zabránit jeho správné

montáži. Před použitím kol, které vlastníte,

se poraďte s prodejcem Fiat.

205) Jsou-li na pneumatikách přítomny

šipky (A) označující správný směr otáčení,

samostatně zaměňujte přední a zadní

pneumatiky na levé straně vozidla a přední

a zadní pneumatiky na pravé straně vozidla.

Každou pneumatiku ponechejte na původní

straně vozidla. Při montáži pneumatik se

přesvědčte, zda šipky označují správný

směr otáčení kol, když se vozidlo pohybuje

dopředu. U každého kola, jehož šipky

ukazují nesprávným směrem, nebude využit

jeho úplný potenciál.

206) Nepoužívejte společně různé typy
pneumatik. Při použití různých typů

pneumatik se může ovlivnit výkon vozidla a

bezpečnost.

207) Pokud jsou použity pneumatiky určené

pro nižší rychlosti, než je uvedeno

v registračním dokumentu, nepřekračujte

maximální rychlost odpovídající maximální

přípustné rychlosti použitých pneumatik.

208) Dodržujte maximální povolenou

rychlost zimních pneumatik a omezení

rychlosti stanovené silničními předpisy.

209) Nemontujte trakční sněhové zařízení

(sněhové řetězy) dříve, než je potřebné.

Dojde k opotřebení pneumatik a povrchu

vozovky.

210) Po ujetí přibližně 100–300 metrů

zastavte a trakční sněhové zařízení

(sněhové řetězy) dotáhněte.

211) Jezděte opatrně a nepřekračujte
rychlost 50 km/h. Pamatujte, že trakční

sněhové zařízení (sněhové řetězy) není

určeno k předcházení nehodám.

212) Při montáži trakčního sněhového

zařízení (sněhových řetězů) na pneumatiky

dávejte pozor, aby nepoškodilo disk kola

nebo karoserii.

213) Při jízdě s trakčním sněhovým

zařízením (sněhovými řetězy) může dojít k

poškození hliníkových kol. Při montáži

trakčního sněhového zařízení (sněhových

řetězů) na hliníková kola je třeba dávat

pozor, aby se žádná část trakčního

sněhového zařízení (sněhových řetězů) a

spojky nedotýkala kola.

214) Při montáži nebo demontáži trakčního

sněhového zařízení (sněhových řetězů)

dávejte pozor, abyste si neporanili ruce a

jiné části těla o ostré hrany karoserie

vozidla.

215) Trakční sněhové zařízení (sněhové
řetězy) montujte pouze na zadní pneumatiky

a co nejvíce jej utáhněte a správně zajistěte

jeho konce.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

V této kapitole jsou uvedeny veškeré
informace, pomocí kterých lépe
porozumíte tomu, jak je vaše vozidlo
vyrobeno a jak pracuje prostřednictvím
údajů, tabulek a grafických zobrazení.
Informace jsou uvedeny nejen pro
nadšence a techniky, ale také pro ty,
kteří chtějí znát veškeré podrobnosti o
svém vozidle.
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TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU . . .271

ROZMĚRY VOZIDLA . . . . . . . . . .273
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KAPALINY A MAZIVA. . . . . . . . . .289

SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO 2 .292
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ZNAČENÍ VOZIDLA

Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla je vyraženo v
místě vyznačeném na obrázku.

Štítek s identifikační číslem vozidla
(pouze vozidla s řízením vpravo)

Identifikační číslo vozidla je vyraženo na
štítku přinýtovaném k levému přednímu
rohu karosérie. Štítek je vidět přes čelní
sklo.

Kódový štítek s informacemi o
vozidle

Kódový štítek s informacemi o vozidle je
v místě vyznačeném na obrázku.

437 AHA101413

438 AHA113380

439 AHA106535
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Na štítku jsou uvedeny kód modelu,
model motoru, model převodovky,
barevný kód karoserie apod.

Toto číslo použijte prosím při
objednávání náhradních dílů.

1. Kód modelu

2. Kód modelu motoru

3. Kód modelu převodovky

4. Poměr rozvodovky

5. Kód barvy karoserie

6. Kód interiéru

7. Kód volitelné výbavy

Model/číslo motoru

Model motoru a číslo motoru jsou
vyraženy na bloku válců motoru, viz
obrázky.

440 AA0117333

441 AHA101426
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TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU

2.4 150 k Dieselový motor (4N15)

Modely motoru 4N15

Typ motoru Euro 5

Počet válců 4 v řadě

Celkový obsah 2 442 cm3

Vrtání 86,0 mm

Zdvih 105,1 mm

Vačkový hřídel Dvojitý nad hlavou válců

Příprava směsi Elektronické přímé vstřikování

Maximální výkon (EHS netto) 113 kW / 3 500 ot/min(*)

Maximální točivý moment (EHS netto) 380 Nm/1,500~2,500 ot/min(*)

(*) Vozidla s vysokým výkonem motoru
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2.4 180 k 4WD dieselový motor (4N15)

Modely motoru 4N15

Typ motoru Euro 5

Počet válců 4 v řadě

Celkový obsah 2 442 cm3

Vrtání 86,0 mm

Zdvih 105,1 mm

Vačkový hřídel Dvojitý nad hlavou válců

Příprava směsi Elektronické přímé vstřikování

Maximální výkon (EHS netto) 133 kW / 3 500 ot/min(*)

Maximální točivý moment (EHS netto) 430 Nm / 2 500 ot/min(*)

(*) Vozidla s vysokým výkonem motoru

378)

POZOR

378) Změny nebo opravy palivového systému, které nejsou prováděny správně, nebo nerespektují systémové technické specifikace, mohou

způsobit poruchy vedoucí k nebezpečí požáru.
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ROZMĚRY VOZIDLA

Kabina Club

442 AH5101927
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Odkaz Délka

1 Rozchod předních kol 1 520 mm

2 Celková šířka 1 785 mm, 1 815 mm(*1)

3 Přední převis 865 mm

4 Rozvor 3 000 mm

5 Zadní převis
Bez zadního nárazníku 1 330 mm

Včetně zadního nárazníku 1 410 mm

6 Celková délka
Bez zadního nárazníku 5 195 mm

Včetně zadního nárazníku 5 275 mm

7
Světlá výška (nenaloženého

vozidla)
200 mm, 205 mm(*1)

8
Celková výška (nenaloženého

vozidla)

1 775 mm, 1 780 mm(*1)
1 790 mm(*2)

9 Rozchod zadních kol 1 515 mm

10 Délka ložné plochy 1 850 mm

11 Šířka ložné plochy 1 470 mm

12 Výška ložné plochy 845 mm, 850 mm(*1)

(*1) Vozidla se širokým blatníkem

(*2) Vozidla vybavená zadním ochranným rámem

Celková délka a výška vozidla se může lišit v závislosti na namontované výbavě.

Minimální poloměr zatáčení

Karosérie 6,3 m

Kolo 5,9 m
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Kabina Double

443 AH5102328

275



Odkaz Délka

1 Rozchod předních kol 1 520 mm

2 Celková šířka 1 785 mm, 1 815 mm(*)

3 Přední převis 865 mm

4 Rozvor 3 000 mm

5 Zadní převis
Bez zadního nárazníku 1 340 mm

Včetně zadního nárazníku 1 420 mm

6 Celková délka
Bez zadního nárazníku 5 205 mm

Včetně zadního nárazníku 5 285 mm

7
Světlá výška (nenaloženého

vozidla)
200 mm, 205 mm(*)

8
Celková výška (nenaloženého

vozidla)
1 775 mm, 1 780 mm(*)

9 Rozchod zadních kol 1 515 mm

10 Délka ložné plochy 1 520 mm

11 Šířka ložné plochy 1 470 mm

12 Výška ložné plochy 845 mm, 850 mm(*)

(*) Vozidla se širokým blatníkem

Minimální poloměr zatáčení

Karosérie 6,3 m

Kolo 5,9 m
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Single Cab

444 AH5101914
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Odkaz Délka

1 Rozchod předních kol 1 520 mm

2 Celková šířka 1 785 mm

3 Přední převis 865 mm

4 Rozvor 3 000 mm

5 Zadní převis
Bez zadního nárazníku 1 215 mm

Včetně zadního nárazníku 1 295 mm

6 Celková délka
Bez zadního nárazníku 5 080 mm

Včetně zadního nárazníku 5 160 mm

7 Světlá výška (nenaloženého vozidla) 200 mm

8 Celková výška (nenaloženého vozidla) 1 780 mm

9 Rozchod zadních kol 1 515 mm

10 Délka ložné plochy 2 265 mm

11 Šířka ložné plochy 1 470 mm

12 Výška ložné plochy 845 mm

Minimální poloměr zatáčení
Karosérie 6,3 m

Kolo 5,9 m
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VÝKON VOZIDLA

Single cab

Maximální rychlost 169 km/h

Club cab

Vozidla bez širokého blatníku Vozidla se širokým blatníkem

Maximální rychlost 169 km/h 179 km/h

Double Cab

Vozidla bez širokého

blatníku

Vozidla se širokým blatníkem

M/T A/T

Maximální rychlost 169 km/h
174 km/h

179 km/h

173 km/h

177 km/h (1)

(1)Vozidla s vysokým výkonem motoru
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HMOTNOSTI VOZIDLA

Single Cab

Odkaz Hmotnost

Pohotovostní hmotnost vozidla
Bez volitelné výbavy 1,790 kg

S plnou volitelnou výbavou 1,835 kg

Maximální celková hmotnost vozidla 2,850 kg

Maximální zatížení nápravy
Přední 1,260 kg

Zadní 1,840 kg

Maximální přípojná hmotnost
S brzdou 3,000 kg

Bez brzdy 750 kg

Maximální svislé zatížení tažného zařízení – přívěsu 120 kg

Maximální užitková hmotnost vozidla 5,820 kg

Maximální přípustná hmotnost tažného zařízení 34 kg

Počet míst k sezení 2 osoby

Pozn. Technické údaje přívěsu jsou dle doporučení výrobce.
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Club Cab

Vozidla bez širokého blatníku

Vozidla se

širokým

blatníkem

Levostranné

řízení

Pravostranné

řízení

Pohotovostní hmotnost vozidla

Bez volitelné

výbavy
1 820 kg 1 805 kg 1 840 kg

S volitelnou

výbavou
1 910 kg 1 895 kg 1 925 kg

Maximální celková hmotnost vozidla 2 850 kg

Maximální zatížení nápravy
Přední 1 260 kg

Vzadu 1 840 kg

Maximální přípojná hmotnost
S brzdou 3 000 kg

Bez brzdy 750 kg

Maximální svislé zatížení tažného zařízení – přívěsu 120 kg

Maximální užitková hmotnost vozidla 5 820 kg

Maximální přípustná hmotnost tažného zařízení 34 kg

Počet míst k sezení 4 osoby, 2 osoby(*)

(*) Vozidla s výbavou bez zadního sedadla

Technické údaje přívěsu jsou dle doporučení výrobce.
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Double Cab

2WD Hi-Rider

Pohotovostní hmotnost vozidla

Bez volitelné výbavy 1 765 kg

S plnou volitelnou výbavou
1 860 kg

1 855 kg(*1)

Maximální celková hmotnost vozidla 2 800 kg

Maximální zatížení nápravy
Přední 1 260 kg

Zadní 1 840 kg

Maximální přípojná hmotnost
S brzdou 2 700 kg

Bez brzdy 750 kg

Maximální svislé zatížení tažného zařízení – přívěsu 110 kg

Maximální užitková hmotnost vozidla 5 450 kg

Maximální přípustná hmotnost tažného zařízení 34 kg

Počet míst k sezení 5 osoby

(*1) Vozidla se Start&Stop
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Dieselový motor 2.4 4WD

M/T

Levostranné řízení Pravostranné řízení

Vozidla bez širokého

blatníku

Vozidla se širokým

blatníkem

Pohotovostní hmotnost

vozidla

Bez volitelné výbavy
1 870 kg

1 840 kg, 1 835 kg(*2)
1 875 kg

1 855 kg, 1 850 kg(*2)
1 860 kg

1 855 kg(*1)

S plnou volitelnou

výbavou

1 965 kg

1 920 kg, 1 915 kg(*2)
1 955 kg

1 955 kg, 1 950 kg(*2)
1 950 kg

1 965 kg(*1)

Maximální celková hmotnost vozidla
2 900 kg

2 850 kg(*2)
2 905 kg

2 850 kg(*2)
2 905 kg

2 900 kg(*1)

Maximální zatížení

nápravy

Přední 1 260 kg

Zadní 1 840 kg

Maximální přípojná

hmotnost

S brzdou 3 100 kg

Bez brzdy 750 kg

Maximální svislé zatížení tažného zařízení – přívěsu 125 kg

Maximální užitková hmotnost vozidla
5 950 kg

5 900 kg(*2)
5 950 kg

Maximální přípustná hmotnost tažného zařízení 34 kg

Počet míst k sezení 5 osoby

(*2) Modely pro konkrétní trhy

(*1) Vozidla se Start&Stop
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Dieselový motor 2.4 (4N15) 4WD

A/T

Levostranné řízení Pravostranné řízení

Vozidla bez širokého

blatníku

Vozidla se širokým

blatníkem

Pohotovostní hmotnost

vozidla

Bez volitelné výbavy 1 870 kg
1 875 kg

1 855 kg(*2)
1 860 kg

S plnou volitelnou

výbavou
1 965 kg

1 955 kg

1 955 kg(*2)
1 950 kg

Maximální celková hmotnost vozidla 2 900 kg
2 910 kg

2 850 kg(*2)
2 910 kg

Maximální zatížení

nápravy

Přední 1 260 kg

Zadní 1 840 kg

Maximální přípojná

hmotnost

S brzdou 3 100 kg

Bez brzdy 750 kg

Maximální svislé zatížení tažného zařízení – přívěsu 125 kg

Maximální užitková hmotnost vozidla 5 950 kg

Maximální přípustná hmotnost tažného zařízení 34 kg

Počet míst k sezení 5 osoby

(*2) Modely pro konkrétní trhy
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ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Kromě vozidel se systémem Start&Stop
Vozidla se systémem

Start&Stop
Všechna vozidla

Vozidla pro konkrétní

trhy

Napětí 12 V

Akumulátor Typ (JIS)
95D31L – 80Ah

115D31L – 84Ah(*)
115D31L – 84Ah T-105 – 86Ah

Kapacita alternátoru 95 A, 130 A(*) 130 A 95 A, 130 A(*)

(*) Příplatková výbava

Pozn. S výměnou akumulátoru ve vozidlech se systémem Start&Stop se obraťte na autorizovaný servis Fiat.
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PNEUMATIKY A KOLA

Rozměr pneumatiky

Pneumatiky 205R16C 8PR 110/108R 245/70R16 111S RF 245/65R17 111S

Kolo
Rozměr 16x6J, 16x6JJ 16x7J 17x7 1/2J

Odsazení 38 mm
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OBJEMY NÁPLNÍ

A — Vozidla s řízením vpravo

Č. Množství Maziva

1
Chladicí kapalina motoru

(Včetně 0,65 l v rezervní nádržce)
7,7 litrů

PARAFLU UP Contractual Technical Reference

N° F101.M01 (1)

Kapalina pro automatické převodovky (1) 10,9 litrů
TUTELA TRANSMISSION GI/PA Contractual Technical

Reference N°F001.A16

2
Brzdová kapalina

(Včetně 0,23 l v rezervní nádržce)
0,56 litrů

TUTELA TOP 4/S Contractual Technical Reference

N° F005.F15

(1) Je-li ve výbavě

445 VANODIESEL3231
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Č. Množství Maziva

3 Kapalina spojky (1) Dle potřeby
TUTELA TOP 4/S Contractual Technical Reference

N° F005.F15

6 Kapalina posilovače řízení Dle potřeby
TUTELA GI/Z Contractual Technical Reference

N°F001.A16

4 Motorový olej

Olejová vana 8,0 litrů

SELENIA MULTIPOWER C3 Contractual Technical

Reference N° F129.F11
Olejový filtr 0,3 litrů

Chladič oleje 0,1 litrů

7 Kapalina ostřikovače 4,2 litrů

Olej do manuální převodovky 5M/T (1) 2,2 litrů
TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH Z3

Contractual Technical Reference N°F001.A16

Olej do manuální převodovky 6M/T (1)
TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH Z4

Contractual Technical Reference N°F002.A16

Olej rozdělovací

převodovky

Super select 4WD II 1,34 litrů do 5M/T: TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH Z3

Contractual Technical Reference N°F001.A16

do 6M/T, A/T: TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH

Z4 Contractual Technical Reference N°F002.A16Easy select 4WD 1,15 litrů

Olej diferenciálu

2WD 2,3 litrů
TUTELA TRANSMISSION AXLE Z Contractual

Technical Reference N°F002.A16

4WD
Přední 1,2 litrů TUTELA TRANSMISSION AXLE Z-LS Contractual

Technical Reference N°F003.A16Zadní 2,3 litrů

Chladivo (klimatizace)

Množství 0,52 kg

HFC-134a (2)
Ekvivalent Co 2 0.743 t

Potenciál globálního

oteplování
1,430

(1) Je-li ve výbavě

(2) Obsahuje fluorované skleníkové plyny
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KAPALINY A MAZIVA

Specifikace výrobku

Vozidlo obsahuje motorový olej, který byl pečlivě vyvinut a otestován tak, aby byly splněny požadavky přehledu plánového
servisu.

Trvalé používání předepsaných maziv zaručuje dosažení uvedené spotřeby paliva a emisních specifikací. Kvalita maziva má
zásadní význam pro provoz motoru a jeho životnost.

Mazivo Charakteristiky Specifikace
Originální kapaliny a

maziva
Interval výměny

Motorový olej

S DPF

Bez DPF

SAE 5W-30

ACEA C3

9.55535-S3

nebo MS-11106

SELENIA MULTIPOWER

C3

Contractual Technical

Reference N° F129.F11

Podle přehledu

plánovaného servisu

Pokud nejsou k dispozici maziva splňující požadované specifikace, lze k doplnění použít produkty splňující minimální
požadované charakteristiky; v tomto případě není zaručena optimální funkce motoru.

216)

289

UPOZORNĚNÍ

216) Použitím výrobků s odlišnou specifikací, než je uvedeno výše, se může motor poškodit způsobem, na který se nevztahuje záruka.



Mazivo Charakteristiky Specifikace
Originální kapaliny a

maziva
Použití

Maziva a tuky pro

převodové ústrojí

Syntetické mazivo ATF 9.55550-AV 6

TUTELA TRANSMISSION

GI/PA

Contractual Technical

Reference N°F001.A16

Kapalina pro automatické

převodovky

Syntetické mazivo SAE

75W-80 API GL-3
9.55550-MZ 9

TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z3

Contractual Technical

Reference N°F001.A16

Olej do manuální a

rozdělovací převodovky

5M/T

Syntetické mazivo SAE

75W-80 API GL-4
9.55550-MZ 10

TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z4

Contractual Technical

Reference N°F002.A16

Olej do manuální a

rozdělovací převodovky

6M/T

Syntetické mazivo SAE

75W-80 API GL-4
9.55550-MZ 10

TUTELA TRANSMISSION

GEARSYNTH Z4

Contractual Technical

Reference N°F002.A16

Olej rozdělovací

převodovky A/T

Syntetické mazivo SAE

80 API GL-5
9.55550-DA 12

TUTELA TRANSMISSION

AXLE Z

Contractual Technical

Reference N°F002.A16

Olej do diferenciálu pro

2WD a 4WD bez

diferenciálu multi plate

typu LSD

Syntetické mazivo SAE

80 API GL-5
9.55550-DA 13

TUTELA TRANSMISSION

AXLE Z-LS

Contractual Technical

Reference N°F003.A16

Olej do diferenciálu pro

4WD do diferenciálu multi

plate typu LSD

Brzdová kapalina

Kapalina spojky
DOT 4

9,55597

nebo MS.90039

TUTELA TOP 4/S

Contractual Technical

Reference N° F005.F15

Hydraulické brzdy a

ovládání hydraulické

spojky

Posilovač řízení Syntetické mazivo ATF 9.55550-AG 4

TUTELA GI/Z

Contractual Technical

Reference N°F001.A16

290

T
E
C
H
N
IC
K
É
S
P
E
C
IF
IK
A
C
E



Mazivo Charakteristiky Specifikace
Originální kapaliny a

maziva
Použití

Ochranná směs do

chladičů

CUNA NC 956-16

ASTM D 3306

9,55523

nebo MS.90032

PARAFLU UP

Contractual Technical

Reference N° F101.M01 (1)
Chladicí kapalina motoru

(1) Výrobek použitý pro první náplň a PARAFLU UP se dají smíchat, i když mohou mít rozdílnou barvu. PARAFLU UP se smí použít pro doplnění do jednoho litru.
Pokud by bylo třeba doplnit více kapaliny, doporučuje se chladicí kapalinu vyměnit všechnu s dodržením předepsaného množství.
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SPOTŘEBA PALIVA / EMISE CO 2

KOMBINOVANÉ POUŽITÍ

Motory podle Euro 5 Převodovka CO2 (g/km)
Spotřeba paliva

(l/100 km)

2WD Hi-Rider
Se Start&Stop 6M/T 166 6,3

Bez Start&Stop 5A/T 185 7,0

4WD

Se Start&Stop 6M/T 169 6,4

Bez Start&Stop

6M/T
173

188, 192(*)
6,6

7,1, 7,3(*)

5A/T
189

197, 203(*)
7,2

7,5, 7,7(*)

(*) Vozidla pro konkrétní trhy

KOMBINOVANÉ POUŽITÍ

Motory podle Euro 6 Převodovka CO2 (g/km)
Spotřeba paliva

(l/100 km)

2WD Hi-Rider
Se Start&Stop 6M/T 177 6,7

Bez Start&Stop 5A/T 192 7,3

4WD

Se Start&Stop 6M/T 180 6,4

Bez Start&Stop

6M/T
186

188; 192(*)
7,1

7,1; 7,2(*)

5A/T
196

197; 201(*)
7,5

7,5; 7,6(*)

(*) Vozidla pro konkrétní trhy

Uvedené výsledky nevyjadřují ani neznamenají žádnou záruku spotřeby paliva příslušného vozidla. Samotné vozidlo nebylo
testováno a mezi jednotlivými vozidly stejného modelu zcela jistě existují rozdíly. Toto vozidlo může navíc zahrnovat speciální
úpravy.
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Mopar® Vehicle Protection představuje sérii servisních smluv, které jsou navrženy tak, aby umožnily našim
zákazníkům naplno si vychutnat jízdu ve svém vozidle bez jakýchkoli obav nebo problémů.

Portfolio produktů nabízí širokou škálu flexibilních řešení, jako jsou rozšířené záruční a údržbové plány garantované
skupinou FCA. Tyto plány nabízí různé úrovně pokrytí z hlediska doby trvání a počtu najetých kilometrů, a

jsou sestaveny tak, aby dokázaly vyhovět potřebám každého zákazníka.
Všechny servisní smlouvy byly navrženy ve spolupráci s našimi vysoce specializovanými techniky, kteří dokonale znají
každou část vašeho vozu a jejich hlavním cílem je najít způsoby, jak vozidlo udržet v prvotřídním stavu po co

nejdelší dobu. Naše know-how a zanícení nám umožňují vyvíjet stále lepší řešení, která přispívají k bezstarostné jízdě.
Pouze s produkty Mopar® Vehicle Protection můžete mít jistotu, že veškeré servisní práce budou provedeny

vysoce kvalifikovanými mechaniky v autorizované servisní síti FCA pomocí specializovaných nástrojů za
použití výhradně originálních náhradních dílů, a to v rámci celé Evropy.
Ověřte si aktuální nabídku servisních smluv na vašem trhu a vyberte si produkt, 

který nejvíce vyhovuje vašemu stylu jízdy.
Další informace získáte od svého dealera.

DÍKY PRODUKTŮM

UDRŽET VAŠE VOZIDLO V
PRVOTŘÍDNÍM STAVU

JE MOŽNÉ 



NOTE







REJSTŘÍK

Adaptace předních světlometů . . . .48

Air purifier . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Airbagy systému SRS. . . . . . . . . .126

Aktivní opěrky hlavy . . . . . . . . . . . .36

Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . .255

Automatická klimatizace . . . . . . . . .60

Automatická převodovka. . . . . . . .159

Bezpečnostní opatření týkající se

údržby. . . . . . . . . . . . . . . . . .241

Bezpečnostní pásy

Použití . . . . . . . . . . . . . . . . .107

bezpečnostní systémy . . . . . . . . .136

Boční airbagy . . . . . . . . . . . . . . .131

Brzdová kapalina. . . . . . . . . . . . .253

Celková údržba . . . . . . . . . . . . .258

Centrální zamykání dveří . . . . . . . . .28

Částicový filtr pro vznětové motory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Čištění interiéru vašeho vozidla . . . .259

Čištění vnějšího povrchu vašeho
vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . .260

Dětská sedačka . . . . . . . . .112 ,115

Digitální hodiny . . . . . . . . . . . . . . .80

Držák kelímků . . . . . . . . . . . . . . .82

Držák láhví . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Důležité rady k provozu klimatizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Dveře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Easy select 4WD . . . . . . . . . . . .164

Elektrický systém . . . . . . . . . . . .285

Elektronický imobilizér . . . . . . . . . .13

Emise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Funkce turbodmychadla . . . . . . .152

Grafický rejstřík . . . . . . . . . . . . . . .9

Háček na kabát . . . . . . . . . . . . . .83

Hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Chladicí kapalina motoru . . . . . . .250

Informační displej . . . . . . . . . . . . .88

Jak používat tuto uživatelskou

příručku . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Jízda pod vlivem alkoholu a drog . .144

Jízda s pohonem 4 kol . . . . . . . . .179

Jízda za nepříznivých jízdních
podmínek . . . . . . . . . . . . . . .222

Kapalina ostřikovačů. . . . . . . . . .252

Kapalina posilovače řízení . . . . . . .254

Kapalina spojky. . . . . . . . . . . . . .254

Kapaliny a maziva . . . . . . . . . . . .289

Katalyzátor . . . . . . . . . . . . . .72 ,249

Klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Klimatizační soustava. . . . . . . . . . .55

Kontrola hladin . . . . . . . . . . . . . .248

Manuální převodovka . . . . . . . . .156

Motorový olej . . . . . . . . . . . . . . .249

Motorový prostor . . . . . . . . . . . . .73

Nakládání zavazadel nebo nákladu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Nákladní prostor . . . . . . . . . . . . . .75

Napájecí zásuvka příslušenství . . . . .79

Náročné použití vozidla . . . . . . . . .247

Nářadí, zvedák a tyč zvedáku. . . . .207

Nastavení sedadla. . . . . . . . . . . . .33

Nastavení výšky a délky volantu . . . .38

Nouzové startování . . . . . . . . . . .203

Objemy náplní . . . . . . . . . . . . . .287

Odvzdušnění palivového systému . .206

Okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Omezovač rychlosti . . . . . . . . . . .188

Omezovač síly . . . . . . . . . . . . . .111

Opatření týkající se péče o vozidlo . .258

Ovládací páčka ukazatelů směru. . . .46

Ovládací spínač sklonu předních
světlometů . . . . . . . . . . . . . . . .45

Ovládání elektricky ovládaného
okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Parkovací brzda . . . . . . . . . . . . .147

Parkování . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Plán pravidelné údržby . . . . . . . . .242

Pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . .264

Pneumatiky a kola . . . . . . . . . . . .286

Podpůrné jízdní systémy . . . . . . . .139

Pojistky. . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

Pokud se vozidlo porouchá . . . . . .203

Polohy ISOFIX . . . . . . . . . . . . . .115

Popelník . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Použití vozidla s pohonem 4 kol . . .182

Praktický háček . . . . . . . . . . . . . .83

Pravidelné kontroly . . . . . . . . . . .247

Prvky interiéru . . . . . . . . . . . . . . .77



Předepínače . . . . . . . . . . . . . . .111

Přední sedadla . . . . . . . . . . . . . . .33

Přehřívání motoru . . . . . . . . . . . .205

Přidržovací madlo . . . . . . . . . . . . .83

Přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Přívěšek s číslem klíče . . . . . . . . . .13

Rozměry vozidla . . . . . . . . . . . .273

Sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Sluneční clony . . . . . . . . . . . . . . .77

Spínač kombinovaných světlometů
a potkávacích světel . . . . . . . . . .43

Spínač mlhových světel . . . . . . . . .46

Spínač motoru . . . . . . . . . . . . . . .25

Spínač odmrazovače zadního okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Spínač stěračů a ostřikovačů . . . . . .51

Spínač výstražných světel . . . . . . . .46

Spínač zapalování . . . . . . . . . . . . .24

Sportovní režim. . . . . . . . . . . . . .159

Spotřeba paliva. . . . . . . . . . . . . .292

Startování a zastavení motoru . . . .149

Stírač čelního skla . . . . . . . . . . . . .51

Super Select 4WD II. . . . . . . . . . .169

Systém bezklíčového ovládání . . . . .17

Systém bezklíčového vstupu . . . . . .14

Systém Deadlock . . . . . . . . . . . . .29

Systém SBR . . . . . . . . . . . . . . .109

Systém Start&Stop . . . . . . . . . . .153

Systémy aktivní bezpečnosti . . . . .136

Tavné pojistky . . . . . . . . . . . . . .223

Tažení přívěsu . . . . . . . . . . . . . . .75

Technické údaje motoru . . . . . . . .271

Techniky bezpečné jízdy . . . . . . . .144

Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Toaletní zrcátko . . . . . . . . . . . . . .78

Topení/manuální klimatizace . . . . . .57

Toto si pozorně přečtěte. . . . . . . . . .2

Úložné prostory . . . . . . . . . . . . . .80

Úsporná jízda . . . . . . . . . . . . . . .143

Uzávěrka zadního diferenciálu . . . .175

Varování na vyjetí z jízdního pruhu .193

Ventilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Vlečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Vnější světla. . . . . . . . . . . . . . . . .43

Vnější zpětná zrcátka . . . . . . . . . . .40

Vnitřní osvětlení . . . . . . . . . . . . . .49

Vnitřní zpětná zrcátka. . . . . . . . . . .40

Volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Výběr paliva . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Výkon vozidla . . . . . . . . . . . . . . .279

Výměna lišty stěrače . . . . . . . . . .257

Výměna žárovek . . . . . . . . . . . . .231

Zadní dveře s dětskou pojistkou

(Double Cab) . . . . . . . . . . . . . .30

Zadní parkovací kamera . . . . . . . .197

Zadní sedadlo . . . . . . . . . . . . . . .34

Zadní výklopné dveře . . . . . . . . . . .31

Zadní zpětná zrcátka . . . . . . . . . . .40

Zámek volantu . . . . . . . . . . . . . . .38

Zapalovač cigaret . . . . . . . . . . . . .79

Změny / úpravy vozidla . . . . . . . . . .5

Značení vozidla . . . . . . . . . . . . . .269

Zůsob výměny pneumatiky . . . . . .211

R
E
J
S
T
Ř
ÍK

FCA Italy S.p.A. - MOPAR - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Výtisk 60 - 1 vydání3.9 Z -C 0   /20161.0 05 7



My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, 
jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.  V autorizovaných servisech Fiat Professional Service 

se setkáte s techniky, které jsme přímo zaškolili a kteří Vám poskytnou veškerou kvalitu a profesionalitu 
při všech úkonech údržby. Servisy Fiat Professional Vám stojí vždy po boku pro pravidelnou údržbu, sezónní kontroly 

a praktické rady od našich oborníků.
S originálními náhradními díly Fiat Professional zachováte dlouhodobě charakteristiky, jako je spolehlivo-

st, komfort a výkony, pro které jste si vybral právě toto vozidlo.
Pro komponenty svého vozidla požadujte jedině originální díly, které se používají při výrobě Vašeho vozidla a které 

Vám vřele doporučujeme, protože představují výsledek naší trvalé snahy vyvíjet stále vyspělejší technologie.  
Ze všech těchto důvodů spoléhejte pouze na originální náhradní díly: 

jedině ty byly vyprojektovány automobilkou Fiat Professional pro Vaše vozidlo.

BEZPEČNOST:
BRZDOVÁ SOUSTAVA

EKOLOGIE: FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 
ÚDRŽBA KLIMATIZACE

KOMFORT: 
ZAVĚŠENÍ A STÍRAČE OKEN

VÝKONY: 
SVÍČKY, VSTŘIKOVAČE A BATERIE

LINEA ACCESSORI: 
STŘEŠNÍ NOSIČE, RÁFKY

PROČ POUŽÍVAT
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
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Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
FCA Italy S.p.A. mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.

Dal‰í informace si zákazník mÛÏe obstarat v autorizovaném servisu Fiat. 
Vyti‰tûno na ekologickém papíru bez chlóru.

P O U Î I T Í  A  Ú D R Î B A

F I A T F U L L B A C K  
ČESKÁ
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