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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 distribuovanými firmou MOPAR® zachováte dlouhodobě charakteristiky

spolehlivosti, komfort a výkonů, kvůli nimž jste si vybrali toto své nové 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 FCA 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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Vážený kliente

Blahopřejeme a děkujeme, že jste zvolil vozidlo Fiat Professional.

Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla.

Když budete tento návod číst dále, naleznete informace, rady a upozornění důležitá pro používání vozidla, které vám umožní
plně využívat technické přednosti vašeho Fiat Talento.

Doporučujeme vám si tento návod pročíst ještě před první jízdou a seznámit se ovládáním vozidla, zejména brzd, řízení a řazení.
Současně začnete poznávat, jak se vozidlo chová na různých jízdních povrchách.

V tomto dokumentu naleznete vlastnosti, zvláštní poznámky a důležité informace týkající se péče, údržby, bezpečnosti jízdy a
provozu vašeho Fiat Talento.

V přiložené Záruční knížce naleznete i přehled asistenčních služeb, které nabízí Fiat svým zákazníkům, záruční list a podrobný
popis záručních lhůt a podmínek pro údržbu vozu.

Jsme si jisti, že vám všechny tyto nástroje pomohou ocenit nový vůz i pracovníky značkových servisů Fiat Professional, kteří
budou servisovat vaše vozidlo.

Příjemné čtení a šťastnou cestu!



ČTĚTE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ

ČERPÁNÍ PALIVA

Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu podle evropské specifikace EN590. Používáním jiných pohonných hmot nebo palivových směsí

se může nenapravitelně poškodit motor a záruka na vozidlo pozbýt platnosti.

STARTOVÁNÍ MOTORU

Ujistěte se, zda je parkovací brzda zatažená, řadicí pákou zařaďte neutrál, sešlápněte spojkový pedál na doraz bez sešlápnutí pedálu

akcelerace a otočte klíčkem zapalování na AVV. Klíček uvolněte, jakmile motor naskočí. Ve verzích s elektronickým klíčem se motor nastartuje,

jakmile se stiskne startovací tlačítko na spínací skříňce.

ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK

S motorem v chodu se katalyzátor zahřívá na vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém

materiálu: nebezpečí požáru.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise.

PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Jestliže po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat další zařízení, která vyžadují elektrické napájení (čímž vznikne riziko postupného vybití

baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla

snese požadovanou zátěž.

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA

Plánovanou údržbou dlouhodobě zajistíte zachování výkonů vozidla, bezpečnostních vlastností, nízkých provozních nákladů a ochranu

životního prostředí.



POUŽITÍ NÁVODU
OPERATIVNÍ POKYNY

V případě pokynů ohledně směru ve vztahu k vozidlu (vlevo/vpravo nebo dopředu/dozadu) platí, jak tyto pokyny vidí osoba
sedící na místě řidiče. Případné výjimky z pokynu jsou v textu řádně označeny.

Obrázky uvedené v Návodu k použití a údržbě slouží pro informaci, což znamená, že některé podrobnosti zobrazené na
obrázku nemusejí odpovídat tomu, co naleznete ve svém voze. Návod je sestaven pro vozidla s řízením vlevo. Je tedy možné,
že u vozidel s volantem vpravo jsou některé ovládače umístěné nebo zhotovené jinde než v přesném zrcadlovém zobrazení.

Kapitolu s požadovanými informacemi lze vyhledat v abecedním rejstříku uvedeném na konci tohoto Návodu k použití a údržbě.

Kapitoly lze rychle vyhledat i podle grafických odkazů uvedených po straně každé liché stránky. O několik stránek dále najdete
popis, díky němuž se seznámíte s pořadím kapitol a symboly, jimiž jsou označeny. Daná kapitola je označena příslušným textem
po straně každé sudé stránky.



UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

V tomto Návodu k použití a údržbě naleznete řadu UPOZORNĚNÍ na ochranu před postupy, které by mohly poškodit vaše
vozidlo.

Jsou zde uvedena i OPATŘENÍ, jejichž pozornou realizací zabráníte nevhodnému používání těch součástí vozidla, které by
mohly způsobit nehody nebo úrazy.

Je proto vhodné velmi pečlivě sledovat všechna tato UPOZORNĚNÍ a OPATŘENÍ.

UPOZORNĚNÍ a OPATŘENÍ jsou v textu označeny symboly:

bezpečnost osob;

ochrana vozidla;

ochrana životního prostředí.

Pozn.: Tyto symboly jsou v případě potřeby vyznačeny na konci odstavce a jsou označeny číslem. Toto číslo odkazuje na
upozornění uvedené na konci příslušné sekce.

POZOR

V tomto Návodu k použití a údržbě jsou popsány všechny verze modelu Fiat Talento. Případná příplatková výbava,
výbava určená jen pro určité země či speciální verze nejsou v textu zvlášť označeny. Proto je třeba brát v úvahu jen
informace o výbavě, motorizaci a verzi zakoupeného vozidla. Případná zařízení zaváděná během produktivního
života modelu, ale nezávisející na výslovném objednání příplatkové výbavy při koupi vozidla, budou označena
textem (u příslušné verze vozidla).

Údaje jsou v této publikaci uvedeny s cílem vám poskytnout návod pro správné používání vozidla. FCA Italy a.s.
usiluje o neustálé zdokonalování vyráběných vozidel. Proto si vyhrazuje právo upravovat popsaný model z důvodů
technické a/nebo obchodní povahy.

Ohledně dalších informací se obraťte na autorizovaný servis Fiat.

SYMBOLY

Na některých komponentech vozidla jsou upevněny barevné štítky s upozorňovacími symboly a výzvami k přijetí opatření, podle
nichž je nutno postupovat při manipulaci s daným komponentem. Souhrnný štítek se symboly se nachází pod víkem
motorového prostoru.
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ÚPRAVY / ZMĚNY VOZIDLA
UPOZORNĚNÍ

Jakoukoli úpravou nebo zásahem do vozidla by byla vážně ohrožena bezpečnost i stabilita na jízdním povrchu a mohla by se
způsobit nehoda obnášejí pro cestující rizika, kterou mohou být i smrtelná.
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAKOUPENÁ UŽIVATELEM

Jestliže po koupi vozidla chcete instalovat další příslušenství (např. autorádio, satelitní sledování vozidla, atd.), která vyžadují
trvalé napájení či jiná zařízení, která zatíží energetickou bilanci vozidla, obraťte se na autorizované servisy Fiat, kde vyhodnotí
celkovou spotřebu elektrické energie a zkontrolují, zda elektrická soustava vozidla snese požadovanou zátěž či zda je třeba
použít silnější baterii.

UPOZORNĚNÍ Dávejte pozor při montáži přídavných spoilerů, slitinových ráfků a nesériových krytů kol. Mohla by se omezit

ventilace brzd a tím jejich účinnost při prudkém opakovaném brzdění nebo při dlouhé jízdě z kopce. Zkontrolujte rovněž, zda nic

nebrání pohybu pedálů (např. svrchní koberečky, atd.)

INSTALACE ELEKTRICKÝCH/ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Elektrická/elektronická zařízení instalovaná dodatečně po zakoupení vozidla a v rámci poprodejního servisu musejí být opatřeny
značkou .

Fiat povoluje montáž radiostanic za podmínky, že bude provedena řádně podle pokynů výrobce ve specializovaném servisním
středisku.

UPOZORNĚNÍ Po namontování zařízení, jimiž se pozmění charakteristiky vozidla, se může stát, že příslušné orgány odejmou

vozidlu technický průkaz a případně přestane platit i záruka na závady způsobené touto úpravou nebo z ní přímo či nepřímo

vyplývající.

Fiat nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené instalací zařízení nedodaných nebo nedoporučených společností Fiat a
nenainstalovaných podle příslušných pokynů.
RADIOSTANICE A MOBILNÍ TELEFONY

Přijímací a vysílací přístroje (telefonní přístroje do motorových vozidel, občanské radiostanice, amatérské radiostanice a
podobná zařízení) se nesmějí používat ve vozidle, pokud nejsou vybaveny samostatnou venkovní anténou.

Schopnost vysílání a příjmu těchto zařízení se navíc může snížit stínicím účinkem karosérie vozidla. Co se týče používání
mobilních telefonů (GSM, GPRS, UMTS, LTE) s homologací EU, doporučujeme postupovat přesně podle pokynů výrobce
daného přístroje.

UPOZORNĚNÍ Použití takových zařízení v kabině (bez venkovní antény) může poškodit zdraví cestujících a způsobit poruchy
elektronických systémů, kterými je vozidlo vybaveno a poškodit tak bezpečnost vozidla.
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KLÍČE
KLÍČ S DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM

1)

Radiofrekvenční dálkové ovládání
obr. 4 - obr. 5

1 Kovová vložka klíčku zapalování,

zamknutí/odemknutí dveří západkou.

2 Zamknutí všech otevíratelných

částí.

3 Odemknutí otevíratelných částí

nebo v závislosti na typu vozidla pouze

dveří řidiče.

4 Zamknutí / odemknutí

zavazadlového prostoru (u příslušné

verze vozdla) a v závislosti na verzi,

posuvných bočních dveří.

UPOZORNĚNÍ Klíč se nesmí používat k
žádné jiné činnosti, s výjimkou
popsaných činností.

UPOZORNĚNÍ Nepřibližujte dálkové
ovládání ke zdroji tepla, chladu nebo
vlhkosti.

Funkční dosah radiofrekvenčního
dálkového ovládání

Mění se v závislosti na prostředí:
Pozornost však věnujte manipulaci s
dálkovým ovládáním, která může
způsobit zamknutí nebo odemknutí
dveří vozidla v důsledku neúmyslného
stisknutí některého z tlačítek.

Poznámka: Pokud se u některých
vozidel dveře neotevřou do 2 minut
(přibližně) po odemknutí dálkovým
ovládáním, dveře se opět automaticky
zamknou.

Rušení

V závislosti na okolí (vnější zařízení nebo
použití přístrojů, které pracují na

stejném kmitočtu jako dálkové ovládání)
může být činnost dálkového ovládání
rušena.

UPOZORNĚNÍ Pokud potřebujete
výměnu dálkového ovládání nebo další
dálkové ovládání, obracejte se pouze
na autorizovaný servis Fiat.

V případě výměny dálkového

ovládání se dostavte do autorizovaného

servisu Fiat s vozidlem a se všemi jeho

klíči: pro inicializaci systému je nutné

mít k dispozici vozidlo a dálkové

ovládání;

Podle typu vozidla můžete mít až

čtyři dálková ovládání.

UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že baterie je
vždy v dobrém stavu, je požadovaného
typu a je správně vložena. Životnost
baterie je přibližně dva roky. Postup
výměny baterie je uveden v příslušném
odstavci.

Zamykání otevíratelných částí

U vozidel, která nejsou vybavena

výhradním odemykáním dveří řidiče,

stisknutí tlačítka 2 obr. 6 umožní

odemknout všechny otvíratelné části.

U vozidel, která jsou vybavena

výhradním odemykáním dveří řidiče,

stisknutí tlačítka 2 umožní odemknout

pouze dveře řidiče. Druhým stiskem do

20 sekund se odemknou všechny

dveře.

4 T26519

5 T25028
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Krátkým stiskem tlačítka 3 (u příslušné
verze vozidla) obr. 7 se odemknou
zadní dveře a v závislosti na typu
vozidla boční posuvné dveře.

Odemknutí je signalizováno jedním
bliknutím nouzových světel a
směrových světel.

Poznámka: Pokud se dveře neotevřou
do 2 minut od odemknutí dálkovým
ovládáním, opět se automaticky
zamknou.

Zamykání otevíratelných částí

Stisknutím tlačítka 2 obr. 8 lze
zamknout všechny otevíratelné části.

Krátkým stiskem tlačítka 4 obr. 8 (u
příslušné verze vozidla) se odemknou
zadní dveře a v závislosti na verze
vozidla i boční posuvné dveře.

Zamknutí je potvrzeno dvojím bliknutím
výstražných světel a směrových světel.

Jsou-li otevřeny nebo špatně zavřeny
jedny dveře, aktivuje se uzavření a poté
otevření otevíratelných částí v rychlém
sledu bez blikání nouzových světel a
směrových světel.

Centrální zamykání dveří (DEAD
LOCKING)

2)

Pokud je vozidlo vybaveno centrálním
zamykáním, umožní vám to zamknout
všechny otevíratelné části a zabránit
otevření dveří zevnitř kličkami (v případě
rozbití skla s pokusem o otevření dveří
zevnitř).

Pro aktivaci centrálního zamykání
stiskněte dvakrát tlačítko 1 obr. 9
-obr. 10.

6 T103A

7 T25028-1

8 T25028

9 T26519-1
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Zamknutí je signalizováno
pětinásobným bliknutím výstražných
světel a směrových světel.

Poznámka: Centrální zamykání není
možné, pokud jsou výstražná světla
nebo obrysová světla vozidla
rozsvícena.

Výměna baterie dálkového ovladače

1)

Vyšroubujte šroub 1 obr. 11 a sejměte
kryt dálkového ovládání.

UPOZORNĚNÍ Baterie jsou k dostání v
autorizovaném servisu Fiat, jejich
životnost je asi dva roky. Dávejte pozor,
aby na baterii nebyly stopy inkoustu:
riziko špatného elektrického kontaktu.

Vyměňte baterii 2 obr. 12 s dodržením
polarity vyznačené na krytu.

Poznámka: Při výměně baterie se
nedotýkejte elektronického obvodu
umístěného v krytu klíče.

UPOZORNĚNÍ Při zpětné montáži se
ujistěte, že je kryt řádně zabezpečen a
že je šroub dotažen.

ELEKTRONICKÝ KLÍČ

(Keyless ENTRY / Keyless GO)

1)

1 obr. 14 Odemknutí všech

otevíratelných částí.

2 Zamknutí všech otevíratelných

částí.

3 Zapnutí vnitřního osvětlení na

dálku.

4 Zamknutí / odemknutí

zavazadlového prostoru a bočních

posuvných dveří.

5 Integrovaný klíč.

10 T25028-2 11 T29999

12 T31574

13 T26913
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Elektronický klíč umožňuje:
zamknutí / odemknutí dveří (viz

následující stránky);

rozsvícení vnitřního osvětlení vozidla

na dálku (viz následující stránky);

nastartování motoru, viz odstavec

„Nastartování motoru“.

Dojezdová vzdálenost

Ujistěte se vždy, že baterie je v dobrém
stavu, je požadovaného typu a je
správně vložena. Její životnost je
přibližně dva roky: Vyměňte ji, když
uvidíte příslušné hlášení na přístrojové
desce (viz následující stránky).

Funkční dosah elektronického klíče

Mění se podle prostředí: dejte proto
pozor, abyste neúmyslně nestiskli
tlačítka na elektronickém klíči, což může
způsobit zamknutí nebo odemknutí
dveří vozidla.

Integrovaný klíč

Integrovaný klíč 5 obr. 15 se používá k
zamknutí nebo odemknutí levých
předních dveří a v závislosti na typu
vozidla, zadních dveří, když elektronický
klíč nefunguje:

vybitá baterie elektronického klíče;

používání přístrojů pracujících na

stejném kmitočtu jako klíč;

vozidlo je v oblasti, která se

vyznačuje silnými elektromagnetickými

vlnami.

Přístup ke klíči: Stiskněte tlačítko 6
obr. 15, klíč 5 vytáhněte a potom
tlačítko uvolněte.

Použití klíče: Viz odstavec „Zamknutí,
odemknutí otevíratelných částí“.

Po nasednutí do vozidla s integrovaným
klíčkem jej umístěte do jeho uložení v
elektronickém klíčku. Elektronický klíček
pro nastartování vložte do čtečky.

UPOZORNĚNÍ Elektronický klíček
nepřibližujte ke zdrojům tepla, chladu
nebo vlhkosti. Elektronický klíček
neukládejte v místě, kde jej lze ohnout
nebo nechtěně poškodit, například když
si sednete na klíček v zadní kapse
kalhot.

UPOZORNĚNÍ Pro výměnu nebo
potřebu dalšího elektronického klíčku či
při jeho ztrátě se obraťte na
autorizovaný servis Fiat. Při výměně
elektronického klíčku bude nutné zajet s
vozidlem a všemi elektronickými klíčky k
němu do autorizovaného servisu Fiat
pro reset systému. Vozidlu mohou být
přiděleny až čtyři elektronické klíčky.

Usnadněný přístup (Keyless
ENTRY)

Umožňuje zamknutí / odemknutí bez
nutnosti použít elektronický klíček,
pokud se nachází v přístupové oblasti 1
obr. 16.

14 T26787

15 T26788

16 T36509

16

S
E

Z
N

Á
M

E
N

Í
S

V
O

Z
ID

L
E

M



Zamknutí / odemknutí vozidla

Existují dva režimy zamknutí /
odemknutí vozidla: fyzická přítomnost v
oblasti přístupu nebo použití
elektronického klíče.

UPOZORNĚNÍ Neukládejte elektronický
klíč v místě, kde může přijít do kontaktu
s jiným elektronickým zařízením
(počítač, telefon, atd.), které mohou mít
vliv na jeho funkčnost.

Přítomnost v přístupové oblasti:
Podle typu vozidla, stiskněte tlačítko 2
obr. 17 – obr. 18 – obr. 19 na klice
některých předních dveří, dveří
zavazadlového prostoru nebo zadních
křídlových dveří.

Zablikání výstražných světel vás
informuje o stavu vozidla:

dvě bliknutí upozorňují, že je vozidlo

zamknuté;

jedno bliknutí upozorní na

skutečnost, že je vozidlo odemknuté.

Zvláštnosti týkající se zamykání
vozidla

Při zavírání, pokud jsou jedny dveře

otevřeny nebo nedovřeny, dojde k

rychlému zamknutí / odemknutí vozidla,

aniž by výstražná světla zablikala;

Po zamknutí stiskem tlačítka 2

obr. 17 – obr. 18 – obr. 19 je třeba

počkat asi tři sekundy, než je možné

vozidlo znovu odemknout.

Odemknutí pomocí elektronického
klíče: Stiskněte tlačítko 3 obr. 20.
Otevření je potvrzeno jedním bliknutím
výstražných světel.

Zamknutí elektronickým klíčem: Se
zavřenými dveřmi stiskněte tlačítko 4
obr. 20: vozidlo se zamkne. Zamknutí je
potvrzeno dvojím bliknutím výstražných
světel.

Poznámka: Maximální vzdálenost od
vozidla, ve které ještě dojde k
uzamčení, závisí na okolním prostředí.

17 T36508

18 T36533

19 T36513

20 T26787-1
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Poznámka: Zamknutí vozidla nelze
provést, pokud:

jsou jedny dveře otevřeny nebo

nedovřeny;

elektronický klíč není v zóně 1

obr. 21.

UPOZORNĚNÍ Po zamknutí /
odemknutí vozidla tlačítky
elektronického klíče je zamykání a
odemykání v režimu „usnadněného
přístupu“ deaktivováno. Pro návrat k
režimu „usnadněného přístupu“ znovu
vozidlo nastartujte.

Pokud s běžícím motorem po otevření a
zavření dveří už elektronický klíč zóně 5
obr. 22 není, upozorní vás příslušné
hlášení (společně se zvukovým
signálem, když rychlost vozidla překročí
určitou mez), že elektronický klíč již není
ve vozidle. To například zabrání
rozjezdu po vysazení cestujícího, který
má elektronický klíč u sebe.

Výstraha zmizí, když je elektronický klíč
opět detekován.

Funkce „osvětlení na dálku“

Stisknutím tlačítka 6 obr. 23 se vnitřní
osvětlení na cca 30 sekund rozsvítí. To
například umožňuje najít vozidlo
zaparkované daleko na parkovišti.

Poznámka: Stisknutím tlačítka
6 osvětlení zhasne.

Zamykání / odemykání zadních
otevíratelných částí

Stiskem tlačítka 7 obr. 23 zamknete /
odemknete zadní křídlové dveře nebo, u
některých verzí, zadní výklopné dveře a
boční dveře obr. 18 – obr. 19.

Blikání výstražných světel informuje o
stavu zadních otevíratelných částí:

dvě bliknutí indikují, že jsou zadní

otevíratelné části zamknuty;

jedno bliknutí indikuje, že jsou zadní

otevíratelné části odemknuty.

UPOZORNĚNÍ Po zamknutí /
odemknutí vozidla tlačítky
elektronického klíče je zamykání a
odemykání v režimu „usnadněného
přístupu“ deaktivováno. Pro návrat k
režimu "usnadněného přístupu" znovu
vozidlo nastartujte.

Centrální zamykání dveří (DEAD
LOCKING)

Pokud je vozidlo vybaveno centrálním
zamykáním, umožní vám to zamknout
všechny otevíratelné části a zabránit
otevření dveří zevnitř kličkami (v případě
rozbití skla s pokusem o otevření dveří
zevnitř).

2)

21 T36509

22 T36626

23 T26787-2
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Aktivace centrálního zamykání:
Stiskněte dvakrát rychle tlačítko 2

obr. 24;

nebo:
U odemknutého vozidla existuje

možnost dvojího krátkého stisknutí

tlačítka 3 obr. 25 dveří na straně řidiče,

spolujezdce nebo podle typu vozidla

výklopných zadních dveří nebo zadních

dveří.

Ve všech případech je zamknutí
signalizováno pěti bliknutími
výstražných světel.

Deaktivace centrálního zamykání:
odemkněte otvíratelné části vozidla
tlačítkem 1 obr. 24 elektronického klíče.
Otevření je potvrzeno jedním bliknutím
výstražných světel.

UPOZORNĚNÍ Po aktivaci celkového
zamknutí tlačítkem 2 obr. 24 je
zamykání a odemykání v režimu
„usnadněného přístupu“ deaktivováno.
Pro návrat k režimu usnadněného
přístupu znovu vozidlo nastartujte.

Výměna baterie

Když se na přístrojové desce zobrazí
hlášení, vyměňte baterii elektronického
klíče. Stiskněte tlačítko 1 obr. 26 s
vytažením integrovaného klíče 2
obr. 26, potom uvolněte kryt 3
obr. 27 pomocí jazýčku 4 obr. 27.
Vyjměte baterii zatlačením z jedné
strany (pohyb A) a přizvednutím z druhé
(pohyb B), pak baterii vyměňte a přitom
dodržte polaritu a model uvedený na
krytu 3.

Při zpětné montáži je třeba postupovat
v opačném pořadí kroků, poté stiskněte
čtyřikrát v blízkosti vozidla jedno z
tlačítek na elektronickém klíči: při dalším

24 T26787-3

25 T36508-1

26 T26860

27 T26862
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Poznámka: Při výměně baterie se
nedotýkejte elektronického obvodu a
kontaktů v elektronickém klíči.

UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že je kryt
bezpečně uzavřen.

UPOZORNĚNÍ Baterie jsou k dostání v
autorizovaném servisu Fiat, jejich
životnost je asi dva roky. Dávejte pozor,
aby na baterii nebyly stopy inkoustu:
riziko špatného elektrického kontaktu.

Nepravidelné fungování

Je-li baterie příliš vybitá k zajištění
činnosti, lze nastartovat (vložit
elektronický klíč do čtečky) a zamknout
/ odemknout dveře vozidla (viz
odstavec "Manuální zamknutí a
odemknutí" v kapitole "Seznámení s
vozidlem").

1)

POZOR

1) Nikdy nenechávejte vozidlo bez dozoru s

elektronickým klíčem uvnitř a dítětem,

nesoběstačným dospělým nebo zvířetem,

a to ani na krátkou dobu. Mohlo by to

ohrozit vaši bezpečnost a bezpečnost

jiných osob při nastartování motoru,

aktivaci prvků výbavy jako například

ovládání oken nebo dokonce zámku dveří.

Také v horkém počasí a / nebo na přímém

slunci teplota velmi rychle stoupá.

Nebezpečí usmrcení nebo vážného zranění.

2) Nikdy nepoužívejte centrální zamykání

dveří, pokud někdo zůstává uvnitř vozidla.

UPOZORNĚNÍ

1) Pokud nebudou vybité baterie řádně

zpracované jako odpad, mohou ohrozit

životní prostředí. Proto je nutno je vytřídit

do příslušných odpadních nádob, jak je

stanoveno ze zákona, nebo je možné je

odevzdat v značkovém servisu Fiat, který

zajistí jejich řádnou likvidaci.

DVEŘE
PŘEDNÍ DVEŘE

3) 4) 5) 6) 7) 8)

Otevření zvenku

Vozidla s dálkovým ovládáním:
vozidlo odemkněte pomocí dálkového
ovládání a zatáhněte za kliku 2 obr. 29.

Vozidla s elektronickým klíčem:
pomocí elektronického klíče stisknutím
tlačítka 1 obr. 29 odemkněte vozidlo a
zatáhněte za kliku 2.

Zavření zvenku

Zabouchněte dveře. Zamkněte je
pomocí dálkového ovládání nebo u
vozidel nevybavených dálkovým
ovládáním pomocí elektronického klíče
stisknutím tlačítka 2.

Otevření zevnitř

Zatáhněte za kliku 4 obr. 30 a zatlačte
na dveře.

28 T26913

29 T36507
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Zavření zevnitř

Dveře zavřete přitažením za kliku 3
obr. 30

Při otevřených dveřích se ozve
akustický signál s cílem upozornit, že
světla jsou stále zapnutá, ačkoliv
zapalování motoru je vypnuté.

Signalizace zapomenutí
elektronického klíče (u příslušné
verze vozidla): Při otevření dveří řidiče,
pokud je elektronický klíč stále ve
čtečce, se na přístrojové desce zobrazí
příslušná zpráva spolu s akustickým
signálem.

Signalizace zapomenutí klíče (u
příslušné verze vozidla): Při otevření
dveří řidiče se ozve výstražný tón s
cílem varovat, že klíč zůstal v zapalování

Signalizace zapomenutí zavření
některé otvíratelné části: Pokud jsou
některé dveře otevřené nebo nejsou
správně zavřené a vozidlo překročí
rychlost 20 km/h, na přístrojové desce
se spolu s rozsvícením kontrolky
zobrazí příslušná zpráva.

Poznámka: V závislosti na typu vozidla
se prvky výbavy (autorádio atd.) vypnou
při vypnutí motoru, otevření dveří řidiče
nebo při zavření dveří.

BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE
9) 10) 11)

Vozidla s dálkovým ovládáním

Boční posuvné dveře se zamykají a
odemykají stisknutím tlačítka dálkového
ovladače

Vozidla s elektronickým klíčem

Boční posuvné dveře se zamykají a
odemykají:

stiskem tlačítek elektronického klíče;

v režimu usnadněného přístupu

zamknutím / odemknutím předních

dveří nebo dveří zavazadlového

prostoru.

Otevření zvenčí

Odemknuté vozidlo, zatáhněte za kliku
1 obr. 31 směrem k sobě a dveře
posuňte dozadu.

Zavření zvenčí

Zatáhněte za kliku 1 obr. 31 a posuňte
dveře směrem dopředu do úplného
zavření.

Otevření zevnitř

Páčku 2 obr. 32 zatáhněte dozadu a
otevřete posuvné dveře do
zajišťovacího bodu.

Zavření zevnitř

Potáhněte páčku 2 obr. 32 dopředu a
zavřete dveře, dokud nezapadnou.

Ruční zamknutí/odemknutí zevnitř:
Stiskněte tlačítko 3 obr. 32. Posuvné
dveře jsou zamčeny.

30 T36515

31 T36529

32 T36530
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Bezpečnost dětí

Aby se zabránilo otevření zadních dveří
zevnitř, otočte šroub 4 obr. 33 a zavřete
dveře.

Zevnitř zkontrolujte, zda jsou dveře
dobře zavřené.

Nyní lze dveře otevřít pouze zvenčí.

ZADNÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE

14) 15)

Otevření zvenčí

Vozidla s klíčem na dálkové
ovládáním: Vozidlo odemkněte pomocí
dálkového ovládání a zatáhněte za kliku
1 obr. 34.

Vozidla s elektronickým klíčem:
Pomocí klíče stisknutím tlačítka 2
obr. 34 odemkněte vozidlo a zatáhněte
za kliku 1.

Pro otevření dveří zatáhněte za páčku 3
obr. 35.

Zamknutí levého křídla zadních
dveří

S otevřeným pravým křídlem dveří
zavřete levé křídlo. Je-li vozidlo
příslušně vybaveno, zamkněte levé
křídlo dveří otočením zámku 5
obr. 36 do uložení 4.

Maximální otevření dveří

U kterýchkoliv dveří zatažením za páčku
6 obr. 37 uvolněte táhlo dveří 7 obr. 38.
Otevřete dveře do koncové polohy.

33 T36623

34 T36532

35 T36537

36 T36617

37 T36538
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Zavření zvenku

Pravé křídlo dveří uveďte do téměř
zavřené polohy a nakonec je
zaklapněte.

Pak udělejte totéž s levým křídlem dveří.

Křídla dveří zamkněte.

Odemknutí dveří A obr. 39, viz
„Centrální zamykání / odemykání
otevíratelných částí“ v kapitole
"Seznámení s vozidlem".

Ruční zamknutí/odemknutí zevnitř

Otočením tlačítka 8 obr. 39 ve směru
hodinových ručiček zamknete dveře A.

Otočením tlačítka 8 proti směru
hodinových ručiček odemknete dveře
A.

Otevření zevnitř

Zatáhněte za kliku 9 obr. 39 a zatlačte
na křídlo A.

Zatáhněte za páčku 3 obr. 40 a otevřete
křídlo B.

Zavření zevnitř

Nejdříve uveďte křídlo dveří B
obr. 40 do téměř zavřené polohy a
nakonec je silou dovřete.

Pak udělejte totéž s křídlem dveří A.

ZADNÍ VÝKLOPNÉ DVEŘE

16)

Vozidla s dálkovým ovládáním

Zadní výklopné dveře se zamykají a
odemykají stisknutím tlačítka dálkového
ovladače.

Vozidla s elektronickým klíčem

Zadní výklopné dveře se zamykají a
odemykají:

stiskem tlačítek elektronického klíče;

v režimu usnadnění přístupu

zamknutím / odemknutím předních

dveří.

Otevření

Po odemknutí dveří stiskněte tlačítko 2
obr. 41 a zvedněte výklopné dveře.

Zavření

Stáhněte zadní výklopné dveře nejprve
zatažením za vnitřní madlo 2 obr. 42.

38 T36539 39 T40615

40 T36537-1

41 T36513
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Když jsou zadní výklopné dveře ve
výšce ramen, pusťte madlo 2 a zavřete
dveře zatlačením na jejich vnější část.

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ /
ODEMYKÁNÍ
OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ

Ovládání zamykání / odemykání
zevnitř

Tlačítko 1 obr. 43 ovládá všechny dveře
současně.

Pokud jsou jedny dveře otevřeny nebo
špatně zavřeny, dojde k rychlému
zamknutí / odemknutí otvíratelných
dveří.

Pokud je třeba pro převoz nákladu
nechat otevřené zadní křídlové dveře
nebo víko zavazadlového prostoru, je
přesto možné zamknout ostatní
otevíratelné části takto: s vypnutým
motorem stiskněte na pět sekund
tlačítko 1 obr. 43, tím zamknete ostatní
otevíratelné části.

Zamknutí otevíratelných částí bez
použití mechanického nebo
elektronického klíčku

Například v případě vybité baterie,
dočasné selhání funkce elektronického
klíče nebo klíče s dálkovým ovládáním
atd.

Postupujte takto:

Při vypnutém motoru, se zavřenými
zadními dveřmi a jedněmi předními
dveřmi otevřenými po dobu delší než
pět sekund stiskněte tlačítko 1 obr. 43.

Před opuštěním vozidla se přesvědčte,
že u sebe máte klíč.

Při zavření dveří se zamknou také
všechny ostatní otvíratelné části.

Odemknutí zvenku se uskuteční pouze
pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo elektronického klíče.

UPOZORNĚNÍ Po zamknutí /
odemknutí vozidla tlačítky
elektronického klíče je zamykání a
odemykání v režimu „usnadněného
přístupu“ deaktivováno. Pro návrat k
režimu usnadněného přístupu znovu
vozidlo nastartujte.

4) 5)

Kontrolka otevíratelných částí

Při zapnutém zapalování kontrolka
integrovaná v tlačítku 1 obr. 43 indikuje
stav zamknutí otevíratelných částí:

kontrolka svítí, otevírací prvky jsou

zamčeny;

kontrolka nesvítí, otvíratelné prvky

jsou odemčeny

Při vypnutém zapalování, když zavřete
dveře, kontrolka zůstane svítit a potom
zhasne.

Zamknutí dveří s otevřenými dveřmi
kufru

Pro uzamčení vozidla s ponechaným
otevřeným kufrem (přeprava předmětů s
otevřeným zavazadlovým prostorem
atd.), nebo když se vozidlo nachází v
oblasti, která se vyznačuje vysokou
přítomností elektromagnetických vln
nebo v případě poruchy klíče: při
vypnutém motoru stiskněte tlačítko 1

42 T36531

43 T36595
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Poznámka: Po zavření se kufr zamkne.



MANUÁLNÍ ZAMYKÁNÍ /
ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ

4) 5)

Zamykání / odemykání dveří zvenčí

Provádí se dálkovým ovládáním nebo
elektronickým klíčkem: viz «Klíček s
dálkovým ovládáním» či «Elektronický
klíček» v kapitole “Seznámení s
vozidlem”.

V některých případech nemusí
radiofrekvenční dálkové ovládání nebo
elektronický klíček fungovat:

baterie radiofrekvenčního dálkového

ovládání nebo elektronického klíče je

vybitá, nízký stav baterie atd.

použití přístrojů pracujících na

stejném kmitočtu jako elektronický klíč

(mobilní telefon…);

vozidlo je v oblasti, která se

vyznačuje silnými elektromagnetickými

vlnami.

Lze tedy:
podle typu vozidla použít k

odemknutí levých předních dveří nebo

křídla zadních dveří integrovaný klíč

radiofrekvenčního dálkového ovládání

nebo nouzový klíč integrovaný do

elektronického klíče

ručně zamknout zámek každých

dveří

stlačit tlačítko pro zamykání /

odemykání dveří zevnitř (viz odstavec

„Centrální zamykání / odemykání

otevíratelných částí" v kapitole

"Seznámení s vozidlem").

Použití klíče

Klíč vložte do zámku 1 obr. 45 a
zamkněte nebo odemkněte levé přední
dveře nebo, podle typu vozidla, křídlo
zadních dveří.

Manuální zamknutí zámku každých
dveří

U otevřených dveří otočte šroub 2
obr. 46 (jako páku použijte konec klíče)
a dveře zavřete.

Nyní jsou zamčeny zvenčí. Otevření
předních dveří je možné pouze zevnitř
nebo klíčem.

44 T36612 45 T36611

46 T36616
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Zvláštnosti vozidel s výklopnými
dveřmi: Po ručním zamknutí dveří
zůstanou výklopné dveře odemknuté.

AUTOMATICKÉ
ZAMKNUTÍ DVEŘÍ BĚHEM
JÍZDY

Pro zapnutí funkce:

Při zapnutém zapalování stiskněte
tlačítko 1 obr. 47 na dobu asi 5 sekund,
dokud neuslyšíte zvukový signál.

Pro vypnutí funkce:

Při zapnutém zapalování stiskněte
tlačítko 1 obr. 47 na dobu asi 5 sekund,
dokud neuslyšíte zvukový signál.

Princip fungování

Po nastartování vozidla systém
automaticky zavře dveře, jakmile se
překročí rychlost asi 7 km/h.

K odemknutí dojde:
stisknutím tlačítka 1 obr. 47 pro

otevření dveří;

u stojícího vozidla otevřením předních

dveří.

Poznámka: Pokud se otevřou/zavřou
jedny dveře, k jejich zamčení dojde
znovu automaticky, když vozidlo
dosáhne rychlosti 7 km/h.

Závada v činnosti

V případě závady v činnosti (k
automatickému zamknutí nedojde)
nejprve zkontrolujte správné uzavření
dveří a dveří zavazadlového prostoru.
Pokud jsou řádně uzavřeny a problém
přetrvává, obraťte se na autorizovaný
servis Fiat.

Také se ujistěte, zda zamčení nebylo
vypnuté omylem.

Pokud je vypnuté, zapněte je po vypnutí
a zapnutí zapalování.

POZOR

3) Z bezpečnostních důvodů se před

rozjezdem ujistěte, že jsou všechny dveře

zavřené.

4) Nikdy neopouštějte vozidlo, když je klíč s

dálkovým ovládáním nebo elektronický klíč

ve vozidle.

5) Z bezpečnostních důvodů vždy vozidlo

otvírejte / zavírejte, pouze když stojí.

6) NIKDY nenechávejte děti ve vozidle bez

dozoru, ani nenechávejte vozidlo s

odemknutými dveřmi v místě, kam mají děti

snadný přístup. Děti by se mohly vážně

poranit či utrpět smrtelný úraz. Ujistěte se

rovněž, zda děti nemohou náhodně

zapnout elektrickou parkovací brzdu či

sešlápnout brzdový pedál.

7) Dveře vozidla otvírejte a zavírejte, stejně

jako u ostatních otvíratelných částí vozidla,

vždy s ohledem na bezpečnost této

činnosti: zkontrolujte, zda nikdo, ani žádná

část těla nebo zvířete, či nějaký předmět

nebudou ohroženi kontaktem s dveřmi

během zavírání či otevírání. K ovládání dveří

používejte pouze a výlučně vnitřní a vnější

kliky. S dveřmi zacházejte opatrně, a to jak

při otevírání, tak při zavírání. Dejte pozor,

je-li vozidlo zaparkováno ve svahu, otvírejte

nebo zavírejte dveře opatrně a až do

koncové polohy. Před uvedením vozidla do

pohybu vždy zkontrolujte, zda jsou posuvné

dveře zcela zavřené.

8) Než otevřete dveře, zkontrolujte, zda tak

lze učinit zcela bezpečně.

9) Během čerpání s otevřeným uzávěrem

palivové nádrže neotevírejte levé posuvné

dveře. Před otevřením/zavřením bočních

posuvných dveří se ujistěte, zda je uzávěr

palivové nádrže zavřený, aby se nepoškodil.

10) U vozidla stojícího ve svahu

nenechávejte posuvné dveře otevřené a

nezajištěné: náhodný náraz by mohl dveře

uvolnit a ty by se mohly volně posouvat.

11) Před opuštěním stojícího vozidla s

otevřenými posuvnými dveřmi vždy

zkontrolujte, zda je blokovací mechanismus

zajištěný.

12) Dětskou pojistku používejte vždy, když

ve vozidle cestují děti.

47 T36595
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13) Pružinový zajišťovací mechanismus má

ovládací síly navržené s ohledem na

maximální komfort obsluhy. Při případném

nárazu tělesa nebo poryvu větru může dojít

k uvolnění křídel dveří a k jejich zavření.

14) Při zavírání zavřete nejdříve kompletně

pravé a poté levé křídlo dveří. Nikdy

nezavírejte obě křídla současně.

15) V případě silného poryvu větru,

nenechávejte zadní dveře otevřeny.

Nebezpečí zranění.

16) Když zastavíte u krajnice a výklopné

dveře zavazadlového prostoru jsou zcela

otevřené, zadní světla nemusí být vidět.

Upozorněte ostatní účastníky silničního

provozu na vozidlo umístěním výstražného

trojúhelníku nebo jiných zařízení

předepsaných dle legislativy platné v zemi,

kde se právě nacházíte.

OPĚRKA HLAVY
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY

17)

Nastavení

Vytáhněte opěrku hlavy směrem nahoru
až do požadované výšky. Ujistěte se, že
je bezpečně zajištěna.

Stiskněte tlačítko 1 obr. 48 a umístěte
opěrku hlavy 2 do požadované výšky.
Ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.

Demontáž

Zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší
polohy (v případě potřeby sklopte
sedadlo). Stiskněte tlačítko a zvednutím
opěrku hlavy vyjměte.

Zpětná montáž

Zasuňte tyčky opěrky hlavy do vodítek
(v případě potřeby sklopte opěradlo).
Zatlačte opěrku hlavy, dokud
nezapadne, potom stiskněte tlačítko a
nastavte ji do požadované výšky.
Zkontrolujte správné zajištění tyček v
opěradle sedadla.

48 T36589

49 T26342
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ZADNÍ OPĚRKA HLAVY
17)

Demontáž

Stiskněte tlačítko 1 obr. 50 a zvednutím
opěrku hlavy vyjměte (pokud je to
nutné, sklopte opěradlo).

Zpětná montáž

Zasuňte tyčky opěrky hlavy do vodítek
(v případě potřeby sklopte opěradlo).
Opěrku hlavy spusťte na maximum,
poté ji zvedněte, dokud nezapadne.
Zkontrolujte správné zajištění tyček v
opěradle sedadla.

POZOR

17) Opěrky hlavy je nutno nastavit tak, aby

se o ně opírala hlava, nikoli krk. Pouze takto

nastavené opěrky mohou poskytnout

účinnou ochranu. Všechny hlavové opěrky

je nutno umístit řádně zpět tak, aby

ochránily cestující v případě nárazu:

postupujte podle výše uvedených pokynů.

SEDADLA
PŘEDNÍ SEDADLA

18) 19) 20)

Nastavení sedadla

Chcete-li sedadlo posunout dopředu
nebo dozadu, zvednutím rukojeti 1
obr. 52 sedadlo uvolníte. V požadované
poloze rukojeť uvolněte a zkontrolujte,
zda je sedadlo správně zajištěno.

K nastavení výšky sedáku zatlačte nebo
potáhněte za páčku 3 obr. 52 tolikrát,
kolikrát je to potřeba.

Vyhřívané sedadlo
(U příslušné verze vozidla)

Při zapnutém zapalování stiskněte
tlačítko 2 obr. 52, integrovaná kontrolka
se rozsvítí.

Systém obsahující termostat reguluje
vyhřívání a v případě nutnosti ho vypne.

50 T36588

51 T36587

52 T36596
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K nastavení bederních opěrek otáčejte
kolečkem 4 obr. 53 pro zesílení nebo
zmírnění opory.

K nastavení sklonu opěradla použijte
páčku 6 obr. 53.

Přední seřiditelné loketní opěrky

Přední loketní opěrky 5 obr. 53

Sklopení prostředního sedadla pro
cestující

21)

Zkontrolujte, zda je držák nápojů 6
obr. 54 zavřený.

Ujistěte se, že žádný předmět nebrání
nastavení sedadla.

Opěradlo uchopte shora a připravte

ho ke sklopení, zároveň stlačte páčku 7

obr. 54 a opěradlo sklopte dopředu;

Stiskem tlačítka na zadní straně

opěradla ho zajistěte. Ujistěte se, že je
opěradlo řádně zajištěno.

Před vrácením sedadla spolucestujícího
do původní polohy se ujistěte, že žádný
předmět nebrání nastavení sedadla.

Stlačením páčky 7 obr. 54 opěradlo

uvolněte;

Opěradlo zvedněte;

Zkontrolujte správné zajištění

sedadla.

LAVICE ZADNÍCH
SEDADEL

18) 22) 23) 24)

Podle výbavy může mít vozidlo dvě
lavice zadních sedadel: zadní lavice 2
obr. 55 (druhá řada sedadel) a zadní
lavice 1 obr. 55 (třetí řada sedadel).

Pro snazší přístup k poslední řadě
(zadní lavice 1) stlačte dolů páčku 5
obr. 55 (pohyb A) obr. 55 a sklopte
opěradlo obr. 55.

Zadní lavice 2

Před manipulací s opěradlem/opěradly
zasuňte přezky 3 obr. 56 do jejich
uložení 4 obr. 56.

Nezapomeňte bezpečnostní pás opět
zapnout, když cestující na místo
usedne.

53 T36597

54 T36618 55 T36584
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Zadní lavice 1

Sedadlo 1 obr. 57 je skládací a
sklápěcí.

Složení:
zatáhnutím za pásek uvolněte

opěradlo 6 obr. 58

opěradlo sklopte proti sedadlu.

uchopte prvky 7 obr. 58 a přisuňte je

současně k sobě (pohyb B) obr. 58;

Sklopení (podle typu vozidla):
sklopte sedadlo dopředu, dokud

nezapadne;

zatlačte na horní část sedadla (ve

směru C) obr. 59 a sedadlo zajistěte v

požadované poloze zatlačením na

zajišťovací páčky 8 obr. 59;

zkontrolujte, zda je sedadlo správně

zajištěno.

25)

Vyjmutí / opětovné připevnění lavic
(U příslušné verze vozidla)

Lavice 1–2 obr. 60 se vyndají a zandají
zpět stejným způsobem.

56 T36644

57 T36584-1

58 T36586

59 T36661

60 T36584
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Vyndání

Nejdříve uvolněte postranní pásy jejich
odjištěním z modulu.

Pod lavicí stiskněte západku 9

obr. 61 a potom ji potáhněte dopředu

(pohyby C a D) obr. 61;

zvedněte ji (pohyb E) obr. 61

lavici přesuňte směrem k zadní části

vozidla, aby se uvolnily body ukotvení

(pohyb F obr. 62 );

lavici zvedněte (pohyb G obr. 62 )

znovu posuňte lavici dozadu (pohyb

H obr. 62 ), čímž uvolníte přední body

ukotvení;

lavici vyjměte posunutím k přední

části vozidla.

UPOZORNĚNÍ Vyjměte lavici 2
obr. 60 před vyjmutím lavice 1 obr. 60.

Zpětná montáž
Umístěte samostatné sedadlo

vzhledem k příslušným předním bodům

ukotvení;

lavici zatlačte, dokud nezapadne do

zadních bodů ukotvení;

sklopte západky 9 obr. 63 a zatlačte

na ně, dokud nezapadnou;

zkontrolujte správné vyrovnání

grafických značek na západkách 9

obr. 63.

POZOR

18) Z bezpečnostních důvodů provádějte

tyto činnosti na stojícím vozidle.

19) Před sklopením opěradla předního

sedadla platí povinnost deaktivovat airbag

předního spolucestujícího (viz «Airbag

spolucestujícího a dětské autosedačky» v

kapitole «Bezpečnost»). Hrozí nebezpečí

vážného zranění v případě vystřelení

airbagu, který by mohl vymrštit předměty

umístěné na sklopené opěradlo. Na tento

pokyn upozorňuje i štítek na palubní desce

a sítotisk a značky vyražené na čelním skle.

20) Pro bezpečnost cestujících je třeba

přepravované předměty připevnit, když je

sedadlo v poloze odkládacího stolku.

61 T36659

62 T36660 63 T36660-1

31



21) Z bezpečnostních důvodů provádějte

tyto činnosti na stojícím vozidle. Za účelem

zachování účinnosti bezpečnostních pásů

se nedoporučuje naklánět opěradla

sedadel příliš dozadu. Na podlaze (na místě

řidiče) se nesmí nic nacházet: v případě

prudkého brzdění mohou předměty

sklouznout pod pedály a zabránit jejich

použití.

22) Při zásahu do samostatného zadního

sedadla zkontrolujte, zda jsou body jejich

ukotvení volné a čisté (nesmí v nich být

kameny, kusy tkaniny nebo jiné předměty,

které by mohly bránit správnému zajištění

samostatného sedadla).

23) Je nezbytně nutné umístit zadní

samostatná sedadla do původních bodů

ukotvení. Při jízdě je zakázáno umísťovat

„samostatná sedadla opěradly otočenými

proti směru jízdy“.

24) Po zpětné montáži samostatných

sedadel se ujistěte, že jsou dobře zajištěna.

Dejte pozor, abyste řádně zajistili postranní

pásy v příslušném modulu.

25) Je zakázáno zaměnit samostatná

sedadla 1 a 2.

VOLANT /
POSILOVAČ ŘÍZENÍ
NASTAVENÍ VOLANTU

26) 27) 28)

1)

Nastavení výšky a hloubky volantu

Zatáhněte za páčku 1 obr. 64 a
umístěte volant do požadované polohy:
Zatlačením na páčku za bod odporu
volant zajistíte.

Ujistěte se, že je volant správně
zajištěný.

Variabilní posilovač řízení

Variabilní posilovač řízení je elektronický
systém, který mění účinek v závislosti
na rychlosti vozidla.

Řízení je tedy lehčí při parkování (pro
větší pohodlí), zatímco se vzestupem
rychlosti musíte vyvinout větší sílu (pro
větší bezpečnost při vysoké rychlosti).

POZOR

26) Toto nastavení se smí provést pouze

při stojícím vozidle se zastaveným

motorem.

27) Nikdy nevypínejte motor při jízdě z

kopce a obecně když je vozidlo v pohybu

(při vypnutí motoru již není funkční

posilovač řízení).

28) Je přísně zakázáno v rámci

poprodejního dovybavování vozidla

upravovat řízení nebo volantový hřídel

(např. při montáž imobilizéru) způsobem,

jímž by se mohly snížit výkony systému;

záruka by pozbyla platnosti, a mohly by

vzniknout vážné problémy z hlediska

bezpečnosti. Vozidlo by neodpovídalo

homologaci.

UPOZORNĚNÍ

1) S vypnutým motorem nebo v případě

selhání systému je nicméně vždy možné

otáčet volantem. Síla, kterou je potřeba

vyvinout, bude ale větší.
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SYSTÉM
START&STOP

29)

Tento systém umožňuje snížit spotřebu
paliva a emise škodlivých plynů. Po
nastartování vozidla se systém
automaticky aktivuje. Během jízdy
systém vypne motor (uvede ho do
pohotovostního režimu), když je vozidlo
v klidu (dopravní zácpa, zastavení na
červenou, atd.).

PROVOZNÍ REŽIM

Motor se uvede do pohotovostního
režimu, pokud:

po jízdě s vozidlem;

převodovka je na neutrálu (neutrál);

řidič uvolní spojkový pedál;

je rychlost vozidla nižší než 3 km/h.

2) 3) 4)

Na uvedení motoru do pohotovostního
režimu upozorní kontrolka na
přístrojové desce.

Vybavení vozu zůstane v činnosti po
celou dobu vypnutí motoru.

Motor se automaticky znovu spustí,
když sešlápnete spojkový pedál a
zařadíte rychlost.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
SYSTÉMU

Stiskem tlačítka 1 obr. 65 funkci
vypnete. Na přístrojové desce se
zobrazí příslušné upozornění a rozsvítí
se kontrolka 2 obr. 65 v tlačítku.

Opakovaným stiskem se systém znovu
aktivuje. Na přístrojové desce se
zobrazí příslušné upozornění a
kontrolka 2 v tlačítku 1 zhasne.

Systém se opět automaticky aktivuje při
každém nastartování vozidla (viz
«Startování motoru» v kapitole
«Startování motoru a řízení vozidla»).

POZN.: S motorem v pohotovostním
režimu se stisknutím tlačítka 1 motor
automaticky nastartuje.

Zvláštní případy
Pokud u vozidel s elektronickým

klíčem, s aktivním systémem, vypnutým

motorem (dopravní zácpa, zastavení na

červenou, atd.) řidič opustí sedačku

nebo si odepne bezpečnostní pás a

otevře dveře řidiče, zapalování se

vypne. Chcete-li znovu nastartovat a

reaktivovat systém Start&Stop,

stiskněte tlačítko start (viz «Spínací

skříňka zapalování» v kapitole

«Seznámení s vozidlem»).

Pokud je v případě zastavení motoru

systém zapnutý, stiskněte rozhodným

způsobem spojkový pedál, tím se

vozidlo znovu nastartuje.

STAVY, PŘI KTERÝCH SE
MOTOR NEVYPNE

V závislosti na typu vozidla některé
podmínky zabraňují systému, aby uvedl
motor do pohotovostního režimu,
konkrétně:

je zařazena zpátečka;

kapota motoru není zajištěna;

u vozidel s elektronickým klíčem

nejsou zavřeny dveře řidiče;

u vozidel s elektronickým klíčem není

zapnut bezpečnostní pás řidiče;

venkovní teplota je příliš nízká nebo

příliš vysoká (méně než asi 0 °C nebo

vyšší než 30 °C);

baterie není dostatečně nabitá;

rozdíl mezi vnitřní teplotou vozidla a

teplotou nastavenou automatickou

klimatizací je příliš vysoký;

je aktivní funkce MAX DEF (viz

"Klimatizace" v kapitole "Seznámení s

vozidlem");

teplota chladicí kapaliny motoru není

dostatečná;

probíhá automatické regenerace filtru

pevných částic;
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nebo:
kontrolka , která se rozsvítí na

přístrojové desce, upozorňuje na

nemožnost uvést motor do

pohotovostního režimu.

POZNÁMKY: Při tankování paliva musí
být motor zastavený (nesmí být v
pohotovostním stavu): viz «Startování
motoru» v kapitole «Startování motoru a
řízení vozidla»).

PODMÍNKY PRO OPĚTNÉ
NASTARTOVÁNÍ

V některých případech se může motor
nastartovat bez nutnosti jakéhokoliv
zásahu, aby se zajistila bezpečnost a
ideální podmínky komfortu. K tomu
dochází zejména tehdy, když:

venkovní teplota je příliš nízká nebo

příliš vysoká (méně než asi 0 °C nebo

vyšší než 30 °C);

je aktivní funkce MAX DEF (viz

"Klimatizace" v kapitole "Seznámení s

vozidlem");

baterie není dostatečně nabitá;

rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h

(při klesání atd.);

opakované stlačení brzdového

pedálu nebo nutnost zásahu brzdové

soustavy;

Vozidla s dálkovým ovládáním

Některé z těchto podmínek znemožní
automatické nastartování motoru při
otevření:

některých dveří (u vozidel s klíčem);

dveří pro spolucestující (u vozidel s

elektronickým klíčem).

NESPRÁVNÁ ČINNOST

Když se na přístrojové desce zobrazí
příslušné hlášení, doprovázené
rozsvícením kontrolky 2 integrované v
tlačítku 1 obr. 65, je systém vypnutý.

Obraťte se na značkový servis Fiat.

POZOR

29) V případě nouzového zastavení lze

motor znovu nastartovat sešlápnutím

spojkového pedálu, pokud je funkce

Start&Stop aktivovaná.

UPOZORNĚNÍ

2) Nevyjíždějte, když je motor v

pohotovostním režimu (na přístrojové desce

se rozsvítí kontrolka ).

3) Motor v pohotovostním režimu,

posilovač brzd je vypnutý.

4) Vystoupíte-li z vozidla, zvuková
signalizace společně s příslušnou zprávou

upozorňuje, že motor je v pohotovostním

režimu (není zastavený ). Před opuštěním

vozidla je zcela nutné vypnout spínací

skříňku zapalování (viz «Spínací skříňka

zapalování» v kapitole «Seznámení s

vozidlem»).

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ
ZRCÁTKA

30) 31) 32)

Elektrická zpětná zrcátka

Přepínač 1 obr. 66 přepněte do polohy:
B pro seřízení levého zrcátka,

D pro seřízení pravého zrcátka,

C pro vypnutí zrcátka.

Zpětná zrcátka s manuálním
nastavením

Pro nastavení polohy na zrcátko A
obr. 66 požadovaným způsobem
zatlačte.

Odmrazování

Podle výbavy je s běžícím motorem je
odmrazování zrcátek zajištěno společně
s odmrazováním zadních oken.
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ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

30) 31)

Zpětné zrcátko s manuálním
nastavením: Abyste při jízdě v noci
nebyli oslněni světlomety vozidla
jedoucího za vámi, přesuňte páčku 2
obr. 67 umístěnou za zpětným
zrcátkem.

Elektrochromatické zrcátko: Zpětné
zrcátko automaticky ztmavne v noci,
když za Vámi pojede vozidlo s
rozsvícenými světly.

POZOR

30) Z bezpečnostních důvodů provádějte

tyto činnosti na stojícím vozidle.

31) Během jízdy se vnější zrcátka musejí

nacházet ve vyklopené poloze. Vnější

zpětná zrcátka jsou zakřivená, a proto

mírně zkreslují vnímání vzdálenosti.

32) Předměty odražené ve zpětném

zrcátku jsou ve skutečnosti blíže, než se

zdají. Z bezpečnostních důvodů si to

uvědomte při hodnocení správné

vzdálenosti před jakoukoli činností.

VNĚJŠÍ SVĚTLA
POZIČNÍ SVĚTLA

33) 34) 35) 36)

Vypnutí

Otočte prstenec 2 obr. 68 do polohy 0.

SVĚTLA PRO DENNÍ
SVÍCENÍ
(pouze přední světla)

Zapnutí

Světla pro denní svícení se automaticky
rozsvítí bez manipulace s páčkou 1
obr. 69 při nastartování motoru a
zhasnou při vypnutí motoru.
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UPOZORNĚNÍ V případě, že se v určité
zemi jezdí vlevo a ve vašem vozidle je
místo řidiče vlevo (nebo naopak), je
nezbytné pro dobu pobytu v dané zemi
seřídit světla (viz odstavec „Nastavení
světel“ v kapitole "Seznámení s
vozidlem").

POTKÁVACÍ SVĚTLOMETY

Manuální zapnutí

Otočte prstenec 2 obr. 68 na symbol
a na přístrojové desce se rozsvítí

kontrolka.

Automatické zapnutí
(U příslušné verze vozidla)

Otočte prstenec 2 obr. 68 na symbol
AUTO: s nastartovaným motorem se
potkávací světla automaticky rozsvítí
nebo zhasnou podle venkovních
světelných podmínek, aniž by bylo
nutné použít páčku 1 obr. 68.

Vypnutí

Ručně otočte prstenec 2 obr. 68 do

polohy 0;

Automaticky, s prstencem 2 obr. 68 v

poloze proti symbolu AUTO, potkávací

světla zhasnou po vypnutí motoru,

otevření dveří řidiče nebo po zamknutí

vozidla. V tomto případě se při příštím

nastartování motoru potkávací světla

znovu rozsvítí podle okolních světelných

podmínek, bez nutnosti použít páčku 1

obr. 68.

Poznámka: Pokud by dálková světla
nebo přední mlhová světla byla
zapnuta, tato světla se automaticky
vypnou.

DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY

Zapnutí

Při spuštěném motoru a rozsvícených
tlumených světlech zatlačte na páčku 1
obr. 68. Na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka . Pro návrat do polohy
pro tlumená světla přitáhněte páčku 1
obr. 68 směrem k řidiči.

Vypnutí

Otočte prstenec 2 obr. 68 do polohy 0.

V případě, že světla byla zapnuta ručně,
při otevření dveří řidiče se ozve
výstražný tón s cílem varovat, že světla
zůstala rozsvícena.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA
Prostřední prstenec 4 obr. 70 otočte na
symbol a uvolněte ho. Činnost závisí
na zvolené poloze vnějšího osvětlení,
spolu s rozsvícením příslušné kontrolky
na přístrojové desce.

Činnost světel v zatáčce

V zatáčce s rozsvícenými obrysovými
světly a za určitých podmínek (rychlost,
úhel volantu, jízda vpřed, směrová
světla zapnuta atd.) se jedno z předních
mlhových světel rozsvítí a osvětlí
zatáčku.

ZADNÍ MLHOVÉ SVĚTLO
Středním prstencem 4 obr. 70 otočte,
dokud se neobjeví symbol před
značkou 5 obr. 70, potom jej uvolněte.

Činnost závisí na zvolené poloze
vnějšího osvětlení, spolu s rozsvícením
příslušné kontrolky na přístrojové desce.
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Nezapomeňte vypnout toto světlo, když
už ho není potřeba, abyste zbytečně
neobtěžovali ostatní účastníky silničního
provozu.

Vypnutí

Otočte znovu prstenec 4 obr. 70 k
příslušnému symbolu předního a
zadního mlhového světla, které chcete
zhasnout. Odpovídající kontrolka na
přístrojové desce zhasne. Vypnutí
vnějších světel také vyvolá zhasnutí
předních mlhových světel a zadních
mlhových světel.

UPOZORNĚNÍ Za mlhy, sněhu nebo v
případě přepravy předmětů, které
přesahují střechu, automatické
rozsvěcování světel není systematické.
Zapínání mlhových světlometů a
zadního mlhového světla nadále
zůstává na uvážení řidiče: Kontrolky na
přístrojové desce ukazují, pokud jsou
rozsvíceny (kontrolka svítí) nebo
zhasnuty (kontrolka nesvítí).

NASTAVENÍ SKLONU
SVĚTLOMETŮ

(U příslušné verze vozidla)

U vozidel vybavených touto funkcí
umožňuje prstenec A obr. 71 nastavení
výšky světlometů v závislosti na
naložení vozidla. Otočením prstence A
dolů světlomety sklopíte a nahoru
zvednete.

Stav naložení Místo ovladače

Prázdné vozidlo,

pouze s řidičem
0

Řidič se

spolujezdcem /

spolujezdci a

naloženým

zavazadlovým

prostorem (1)

2

Ostatní případy
Podle posouzení

řidiče

UPOZORNĚNÍ Při jízdě na levé straně s
vozidlem s levostranným řízením (nebo
naopak) je nutné dočasně upravit
nastavení světlometů.

Nastavení světlometů v zahraničí

Otevřete kapotu motoru a najděte
označení B obr. 72 poblíž jednoho z
předních světlometů.

U každého světlometu pomocí
šroubováku otočte šroubem 1 obr. 72 o
1/4 otáčky směrem k - pro sklopení
světlometů.

Poté, co podmínky pro změnu
nastavení pominou, obnovte původní
polohu: otočením šroubu 1 o
1/4 směrem k + světlomety zvedněte.

SMĚROVÁ SVĚTLA
Páčka 1 obr. 73:

nahoru: zapnutí pravého ukazatele

směru jízdy;

dolů: zapnutí levého ukazatele směru

jízdy.
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Postupné zavírání

Při jízdě může být pohyb volantu
nedostatečný k automatickému vrácení
páčky do původní polohy. V takovém
případě přesuňte páčku 1 do poloviny
dráhy a poté ji uvolněte: páčka se vrátí
do výchozí polohy a kontrolka změny
směru jízdy třikrát zabliká.

POZOR

33) Před cestováním v noci: Zkontrolujte,

zda je elektrická výbava v dobrém

technickém stavu a zkontrolujte výšku

světlometů (pokud nevezete standardní

náklad). Zkontrolujte, zda nic necloní

světelnému kuželu světlometů (nečistota,

bláto, sníh...).

34) Za jízdy ve dne nahrazují světla pro

denní svícení potkávací světlomety v

zemích, kde je povinné svítit i za dne, a

smějí se používat i v zemích, kde tato

povinnost neplatí.

35) Denní světla dne nenahrazují potkávací

světlomety při jízdě za noci nebo v tunelu.

Používání denních světel je upraveno

Pravidly silničního provozu, která platí v

zemi, v níž se právě nacházíte. Dodržujte je.

36) Když zastavíte u krajnice a výklopné

dveře zavazadlového prostoru jsou zcela

otevřené, zadní světla nemusí být vidět.

Upozorněte ostatní účastníky silničního

provozu na vozidlo umístěním výstražného

trojúhelníku nebo jiných zařízení

předepsaných dle legislativy platné v zemi,

kde se právě nacházíte.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
STROPNÍ SVÍTIDLA

Pomocí tlačítek 1 obr. 74, 2
obr. 75 nebo 3 obr. 75 dosáhnete:

trvalé osvětlení;

osvětlení řízeného otevřením jedněch

dveří. Zhasne, když jsou příslušné dveře

správně zavřeny;

okamžitého vypnutí.

UPOZORNĚNÍ Odemknutí a otevření
dveří bude mít za následek dočasné
rozsvícení stropních svítidel.
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Bodové světlo se rozsvítí přestavením
spínače 4 obr. 76 (u příslušné verze
vozidla).

SVĚTLO ODKLÁDACÍ
SKŘÍŇKY

Rozsvítí se při otevření odkládací
skříňky 4 obr. 77.

OSVĚTLENÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Rozsvítí se při otevření zavazadlového
prostoru.

UPOZORNĚNÍ Po správném zavření
dveří, zastavení nebo nastartování
motoru stropní světlo a světla zhasnou.

ZADNÍ SVĚTLO

Přepnutím spínače 7 obr. 79 se rozsvítí:
trvalé osvětlení;

osvětlení řízené otevřením jedněch ze

zadních dveří. Zhasne, pouze když jsou

příslušné dveře správně zavřené;

zhasnutí je okamžité.
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STÍRAČ ČELNÍHO
SKLA / STÍRAČ
ZADNÍHO OKNA
STĚRAČ ČELNÍHO SKLA /
OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO
SKLA

37) 38) 39)

5) 6) 7)

Při zapnutém zapalování manipulujte
páčkou 1 obr. 80
A Zastavení

B Přerušované fungování: stírátka se

mezi kmity na několik sekund zastaví.

Prodlevu mezi kmity lze upravit

otočením prstence 2 obr. 81.

C pomalé plynulé stírání

D rychlé plynulé stírání

UPOZORNĚNÍ Režimy činnosti B-C
obr. 80 jsou možné pouze při zapnutém
zapalování.

Režim činnosti D obr. 80 je možný
pouze s nastartovaným motorem.

Poznámka: Během jízdy se při každém
zastavení vozidla snižuje rychlost
stěrače: od plynulé rychlé činnosti
přechází k pomalé plynulé činnosti.
Jakmile se vozidlo rozjede, stěrač se
vrátí k rychlosti v původně zvoleném
režimu. Jakákoliv manipulace s páčkou
1 obr. 80 má přednost a ruší
automatický režimem.

Vozidla s automatickou činností
stěrače

(U příslušné verze vozidla)

S nastartovaným motorem nastavte
páčku 1 obr. 81

A obr. 80 Zastavení

B obr. 80 Činnost automatického

stírání. V této poloze detekuje systém

přítomnost vody na předním skle a

spustí stěrač s nejvhodnější pracovní
rychlostí.

Práh citlivostí a čas mezi cykly lze

upravit otočením prstence 2:

E obr. 81 Minimální citlivost

F obr. 81 Maximální citlivost

C obr. 80 Pomalé nepřetržité stírání

D obr. 80 Rychlé nepřetržité stírání

Poznámka: V mlze nebo při sněžení
automatické stírání není systematické a
závisí na zásahu řidiče.

UPOZORNĚNÍ Režim činnosti C
obr. 80 je možný pouze při zapnutém
zapalování. Režimy činnosti B a D
obr. 80 jsou možné pouze s běžícím
motorem.

Poznámka: Existuje poloha údržby pro
výměnu stírátek. Při zapnutém
zapalování a vypnutém motoru dejte
páčku stěračů 1 obr. 81 úplně dolů
(poloha D), stírátka stěrače se zastaví
ve volné poloze (viz kapitola «Stěrač
čelního skla» v kapitole «Údržba a
péče»).

Ostřikovač čelního skla

Při zapnutém zapalování přitáhněte
páčku 1 obr. 82 k řidiči. Krátkým
zatažením páky se spolu s
ostřikovačem aktivuje i stěrač čelního
skla, který provede jeden kmit. Delším
zatažením páky se spolu s
ostřikovačem aktivuje i stěrače čelního
skla, který provede tři kmity a za několik
sekund i čtvrtý kmit.

80 T36521

81 T35570-4
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UPOZORNĚNÍ V případě sněhu nebo
ledu očistěte před zapnutím stěračů
čelní sklo (včetně střední části za
vnitřním zpětným zrcátkem) a zadní
okno (nebezpečí přehřátí elektrického
motorku). Zkontrolujte stav stírátek
stěračů:

musí zůstat čisté: pravidelně čistěte

stírátka, čelní sklo a zadní okno

mýdlovou vodou;

nepoužívejte je, když je čelní sklo

nebo zadní okno suché;

stěrače odlepte od čelního skla nebo

zadního okna, pokud nebyly po

dlouhou dobu uvedeny do provozu.

V každém případě je vyměňte, jakmile
jejich účinnost klesne: přibližně každý
rok. Před použitím zadního stěrače se
ujistěte, že žádný předmět nebrání jeho
pohybu.

STÍRAČ ZADNÍHO OKNA /
OSTŘIKOVAČ ZADNÍHO
OKNA

37) 38) 39)

5) 6) 7)

Zadní stěrač s cyklováním podle
rychlosti

Při zapnutém zapalování otáčejte
koncem páčky 1 obr. 83, dokud
nebude symbol zarovnán se
značkou 2 obr. 83. Frekvence provozu
se mění podle rychlosti.

Ostřikovač zadního okna

Při zapnutém zapalování otáčejte
koncem páčky 1 obr. 83, dokud
nebude symbol zarovnán se
značkou 2 obr. 83.

Když páčku uvolníte, vrátí se do polohy
pro zadní stěrač.

Poznámka: Pokud stěrače puštěné
nebo jsou v automatickém režimu, při
zařazení zpátečky se stěrač zadního
okna zapne do intervalového režimu.

UPOZORNĚNÍ V případě sněhu nebo
ledu vyčistěte před aktivací zadních
stěračů čelní sklo (včetně střední části
za vnitřním zpětným zrcátkem) a zadní
okno (nebezpečí přehřátí elektrického
motorku). Zkontrolujte stav stírátek
stěračů:

musí zůstat čisté: pravidelně čistěte

stírátka, čelní sklo a zadní okno

mýdlovou vodou;

Nepoužívejte je, když je čelní sklo

nebo zadní okno suché;

stěrače odlepte od čelního skla nebo

zadního okna, pokud nebyly po

dlouhou dobu uvedeny do provozu.

UPOZORNĚNÍ V každém případě je
vyměňte, jakmile jejich účinnost klesne:
přibližně každý rok.

UPOZORNĚNÍ Před použitím zadního
stěrače se ujistěte, že žádný předmět
nebrání jeho pohybu.

UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte raménko
stěrače zadního okna k otevření nebo
zavření dveří zavazadlového prostoru.

82 T36521

83 T35570-2
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POZOR

37) Před prací v motorovém prostoru

zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze

A (vypnutí). Nebezpečí poranění.

38) Pokud je nutné očistit sklo, ujistěte se,

že je stěrač vypnutý nebo že je klíček

zapalování na STOP.

39) Před prací v motorovém prostoru

zkontrolujte, zda je páčka stěrače zadního

okna ve vypnuté poloze. Nebezpečí

poranění.

UPOZORNĚNÍ

5) Stěrače nepoužívejte pro odstranění

sněhu nebo ledu z čelního okna. Je-li stěrač

vystaven silnému namáhání, zasáhne

ochrana motoru, která motor zastaví i na

několik sekund. Pokud se funkcionalita

nezprovozní ani po opětovném sepnutí

klíčku zapalování, obraťte se na

autorizovaný servis Fiat.

6) Stěrače nezapínejte, jsou-li odklopené od

čelního skla.

7) Pokud je čelním sklo namrzlé, ujistěte se,

zda je senzor vypnutý.

TANKOVÁNÍ PALIVA
Užitečný objem nádrže: asi 80 litrů.

Otevřete levé přední dveře pro přístup k
víku A obr. 84.

Během čerpání paliva uložte uzávěr 2
obr. 84 do držáku 1 ve víku A.

UPOZORNĚNÍ Po natankování paliva
zkontrolujte řádné zavření uzávěru i
víka.

Kvalita paliva

Používejte palivo nejvyšší jakosti s
dodržením platných předpisů pro
příslušnou zemi a v souladu s údaji
uvedenými na štítku umístěném na víku
A.

40)

8)

Čerpání paliva

Při čerpání paliva musí být spínací
skříňka vypnutá. Čerpací pistoli před
spuštěním zasuňte co nejvíce do
plnicího hrdla (nebezpečí vystříknutí
paliva).

Čerpací pistole musí být v této poloze
po celou dobu čerpání paliva.

Pokud čerpáte plnou nádrž, po prvním
automatickém zastavení můžete
provést maximálně ještě dvě doplnění,
aby v nádrži zůstal volný prostor pro
expanzi paliva. Při čerpání dávejte
pozor, aby se do nádrže nedostala
voda. Víko A a okolní část musí být
čisté.

Vozidlo vybavené funkcí Start&Stop

UPOZORNĚNÍ Když se provádí čerpání
paliva, musí být motor vypnutý a nikoli v
pohotovostním stavu.

41)

Prázdná nádrž

Vozidla s klíčkem s dálkovým
ovládáním

Klíček otočte do polohy «jízda» M a

před startováním motoru několik minut

počkejte, aby se palivo mohlo nasát do

palivové soustavy;

Klíček otočte do polohy D. Pokud

motor nenaskočí, postup opakujte.

42)

84 T36715
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Vozidla s elektronickým klíčkem

Zasuňte klíček do čtečky. Stiskněte
startovací tlačítko 4 bez stlačení pedálů.
Před startováním několik minut
počkejte. To umožní nasátí paliva do
palivové soustavy. Pokud motor
nenaskočí, postup opakujte.

POZOR

40) Uzávěr nádrže je specifický. Pokud se

musí vyměnit, ujistěte se, že je stejného

typu jako původní. Obraťte se na značkový

servis Fiat. Uzávěr nevystavujte

otevřenému ohni ani zdroji tepla. Oblast

plnění nemyjte vysokotlakým čisticím

zařízením.

41) Pokud zaznamenáte přetrvávající pach

paliva, postupujte takto: zastavte v souladu

s dopravními podmínkami a vypněte

zapalování; zapněte výstražná světla a

požádat všechny cestující, aby opustili

vozidlo a odebrali se do dostatečné

vzdálenosti od silničního provozu; obraťte

se na značkový servis Fiat.

42) Jakákoliv oprava nebo úprava na

systému přívodu paliva (elektronické

obvody, elektroinstalace, palivový okruh,

vstřikovače, ochrana ...) je přísně zakázána

z důvodu nebezpečí, která jsou s tím

spojena (nutno svěřit pouze

kvalifikovanému personálu značkového

servisu Fiat).

UPOZORNĚNÍ

8) Nepřimíchávejte benzín (bezolovnatý

nebo E85) do motorové nafty, byť i jen v

malých množstvích. Nepoužívejte palivo na

bázi etanolu, pokud k tomu vaše vozidlo

není vhodné. Aby nedošlo k poškození

motoru, nepřidávejte do paliva žádné

přísady.

NÁDRŽ NA PŘÍSADU
ADBLUE
Ujistěte se, že postupujete v souladu se
zákony země, kde se právě nacházíte.

Je důležité připomenout, že
nedodržování platných předpisů
majitelem vozidla může mít právní
důsledky.

Princip fungování

Používání přísad snižuje emise
výfukových plynů a zdraví škodlivé plyny
mění na vodní páru a dusík.

Plnění

Užitečný objem nádrže: asi 20 litrů.
Otevřete levé přední dveře a otevřete
víko A. Vyšroubujte zátku 1.

43)

9) 10) 11)

85 T36514

86 T40504
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UPOZORNĚNÍ U vozidla s funkcí
Start&Stop doplňujte přísadu, když je
motor vypnutý. Vždy vypněte motor (viz
informace týkající se spouštění a
zastavování motoru).

Kvalita přísady

Používejte pouze přísady v souladu s
normou ISO 22241 a štítkem na víku
palivové nádrže.

Průměrná spotřeba

Asi 2 l/1000 km podle verze vozidla s
stylu jízdy.

Opatření pro používání

Vždy se řiďte podle informací na obalu
přísady.

S přísadami zacházejte opatrně. Mohou
poškodit oděvy, boty, součásti karosérie
atd.

V případě přelití nebo když přísady
potřísní jakýkoli lakovaný povrch,
zasaženou plochu ihned utřete
navlhčeným hadrem.

V podmínkách extrémního chladu

Vozidlo je vybavené systémem ohřevu
přísady, který umožňuje jízdu i v
extrémně chladných podmínkách.

Opatření během plnění nádrže

Přísada zmrzne při teplotách pod asi
-10 °C: při takové teplotě se ho
nepokoušejte doplnit.

Proto doporučujeme dolévat přísadu
nebo nechat provést tyto činnosti
kvalifikovaným odborníkem při prvním
rozsvícení kontrolky na přístrojové
desce.

44)

POZOR

43) Uzávěr nádrže je specifický. Pokud se

musí vyměnit, ujistěte se, že je stejného

typu jako původní. Obraťte se na

autorizovaný servis Fiat. Oblast plnění

nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

44) Přísada se nesmí dostat do kontaktu s

očima nebo kůží. V případě, že k tomu

dojde, důkladně místo potřísnění

opláchněte vodou. V případě potřeby se

poraďte s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

9) Na žádné části systému není povoleno

dělat jakékoli úpravy. Aby se vyloučila

možná poškození, smí do systému

zasahovat pouze kvalifikovaný personál

autorizovaného servisu Fiat.

10) Při zobrazení příslušného hlášení si

přečtěte pokyny pro dolití a naplňte nádrž

přísadou (minimálně 10 litrů). Nebezpečí

nemožnosti pokračovat v jízdě.

11) Po naplnění nádrže přísadou

zkontrolujte, zda uzávěr a víko jsou zavřené,

nastartujte motor a POČKEJTE 10 sekund

se stojícím vozidlem a nastartovaným

motorem, než se znovu rozjedete. Pokud

tento pokyn nedodržíte, bude naplnění

nádrže detekováno automaticky až po

několika desítkách minut jízdy. Příslušné

hlášení a/nebo kontrolky budou nadále

zobrazené, dokud systém nedetekuje

doplnění nádrže.
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SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
ZAPALOVÁNÍ

45) 46) 47) 48) 49)

S obr. 87: poloha „Stop“. Chcete-li

zamknout řízení, vyjměte klíč a otáčejte

volantem až do zamknutí. Chcete-li

řízení odemknout, netlačte přitom na

klíč ani na volant.

A: poloha „Příslušenství“. Při

vypnutém zapalování případné

příslušenství bude i nadále fungovat.

M: Poloha „Chod“. Zapalování je

zapnuté.

D: Poloha „Nastartování“. Pokud

motor nenastartuje, je třeba před

novým spuštěním motorku startéru klíč

otočit zpět. Po nastartování motoru klíč

uvolněte.

POZOR

45) Po neoprávněné manipulaci se spínací

skříňkou zapalování (např. při pokusu od

odcizení) ji před cestou nechejte

zkontrolovat u autorizovaného servisu Fiat.

46) Při vystoupení vozidla si vždy vezměte

klíček sebou, aby nikdo nemohl neúmyslně

manipulovat s ovládači. Nezapomeňte

zabrzdit parkovací brzdu. Ve vozidle nikdy

nenechávejte děti bez dozoru.

47) Je přísně zakázáno v rámci

poprodejního dovybavování vozidla

upravovat řízení nebo sloupek řízení (např.

při montáži alarmu), což by kromě snížení

výkonu sytému a záruky způsobilo vážné

bezpečnostní problémy a vozidlo by

neodpovídalo homologaci.

48) Nikdy nevytahujte mechanický klíček,

když je vozidlo v pohybu. Volant by se

automaticky zablokoval při prvním

natočení. To samozřejmě platí i pro vlečení

vozidla.

49) Než vystoupíte z vozidla, zatáhněte

VŽDY parkovací brzdu, natočte kola do

strany, zařaďte jedničku, pokud vozidlo stojí

do kopce, zpátečku pokud vozidlo stojí z

kopce. Při stání z prudkého kopce zajistěte

kola klínem nebo kamenem. Při vystoupení

z vozidla zamkněte všechny dveře stiskem

tlačítka na klíčku.

KLIMATIZACE
Rady pro používání

V některých případech (klimatizace
vypnutá, aktivní recirkulace vzduchu,
rychlost ventilátoru nulová nebo
nedostatečná,…) může dojít ke
kondenzaci vody na oknech a na
čelním skle vozidla. Při zamlžení
použijte pro odmlžení MAX DEF a pro
zamezení dalšího zamlžení
doporučujeme používat klimatizaci v
automatickém režimu.

Údržba

Viz program plánované údržby.

UPOZORNĚNÍ Provoz klimatizace vede
ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není
nutná, vypněte ji).

50) 51)

2)

Spotřeba

Je potřeba upozornit na zvýšení
spotřeby paliva (především v městském
provozu) při zapnuté klimatizaci. Několik
tipů ke snížení spotřeby paliva a k
ochraně životního prostředí:

pokud klimatizace není zapotřebí,

vypněte ji;

při jízdě mějte otevřené výstupní

otvory ventilace a zavřená okna;

87 T36545-1
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pokud bylo vozidlo zaparkováno v

prostředí s vysokou teplotou nebo na

slunci, před odjezdem na několik minut

vyvětrejte kabinu a nechte uniknout

horký vzduch.

Vozidla s přídavným topením

Některá vozidla jsou vybavena
přídavným topením, které umožňuje
rychlejší ohřev vnitřního prostoru
vozidla. Toto zařízení pracuje pouze při
běžícím motoru a při nízkých teplotách.
Během normálního provozu je běžný
únik trochy kouře z pravé strany vozidla,
ten pochází z výfukového systému
topení.

Nepravidelné fungování

Obecně platí, že pokud zjistíte
jakoukoliv závadu v činnosti systému,
obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Snížená účinnost odmrazování,

odmlžování nebo klimatizace může být

způsobena zanesením vložky filtru na

vstupu vzduchu do kabiny.

Nevychází žádný studený vzduch.

Zkontrolujte správnou polohu

ovládacích prvků a stav pojistek. V

opačném případě systém vypněte.

Přítomnost vody pod vozidlem

Po delším používání klimatizace je
normální, když zjistíte přítomnost vody v
důsledku kondenzace pod vozidlem.
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TOPENÍ A VENTILACE

1 Vývod pro odmlžení levého bočního okna. 2 Levý boční rozvaděč vzduchu. 3 Vývod vzduchu pro odmlžení čelního skla. 4
Středové rozvaděče. 5 Pravý krajní rozvaděč. 6 Vývod pro odmlžení pravého bočního okna. 7 Spodní rozvaděče vzduchu na
přední místa. 8 Ovládací panel.

88 T36548
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VĚTRACÍ OTVORY V
KABINĚ

Střední větrací otvory

Chcete-li otvory zavřít, spusťte úplně
jezdce 9 obr. 89.

Větrací otvory jsou nastavitelné:

Směrem nahoru/dolů: pomocí jezdců 9.

Směrem doprava/doleva: pomocí
koleček 10 obr. 89.

Boční větrací otvory

Pro otevření větracího otvoru 11
obr. 90 stiskněte (12 obr. 90 ) podle
požadované míry otevření.

Větrací otvory jsou nastavitelné:

Pro nasměrování proudu vzduchu
otáčejte bočním větracím otvorem 11.

K odstraňování nepříjemných pachů
uvnitř vozidla používejte specifické
výrobky. Obraťte se na značkový servis
Fiat.

89 T36549

90 T36550
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MANUÁLNÍ KLIMATIZACE
50) 51)

2)

Ovladače

Vybavení ovladači závisí na verzi a výbavě vozidla.
1 Otočný ovládač rozvodu vzduchu.

2 Tlačítko zapnutí/vypnutí kompresoru klimatizace.

3 Otočný ovládač zapnutí/nastavení ventilátoru.

4 Tlačítko zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu.

5 Ovladače nastavení teploty vzduchu.

91 T36552
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Nastavení teploty vzduchu

Kolečko 5 obr. 91 nastavte podle
požadované teploty. Čím více je
ukazatel v červené zóně, tím je teplota
vyšší.

Nastavení rychlosti ventilace

Použijte ovladač 3 obr. 91 od 0 do 4
obr. 91. Čím je ovladač nastaven více
doprava, tím vyšší je množství
vháněného vzduchu. Chcete-li vstup
vzduchu zastavit, umístěte ovladač 3
obr. 91 do polohy 0. Systém je vypnut:
Rychlost proudění vzduchu je nulová
(vozidlo stojí), můžete však zpozorovat
mírné proudění vzduchu u jedoucího
vozidla.

Poznámka: Delší nastavení tohoto
ovladače na 0 může způsobit zamlžení
čelního skla a bočních oken a
přítomnost vydýchaného vzduchu v
kabině.

Rychlé odmlžení: Izolace kabiny /
vypnutá recirkulace vzduchu
(integrovaná kontrolka tlačítka 4
obr. 91 nesvítí), nastavte ovládací prvky
1 obr. 91 a 3 obr. 91 do poloh .
Zapnutí klimatizace urychlí odmlžování.

Aktivace režimu izolace kabiny /
recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 4 obr. 91 (kontrolka se
rozsvítí).

V této poloze nedochází k přívodu
vzduchu do kabiny zvenčí a pouze v
kabině recirkuluje.

Recirkulace vzduchu umožňuje:
izolovat se od vnějšího prostředí (při

jízdě v oblastech se znečištěným

ovzduším…);

dosáhnout rychleji požadovanou

teplotu uvnitř prostoru pro cestující.

UPOZORNĚNÍ Delší nastavení
recirkulace vzduchu může způsobit
zamlžení čelního skla a bočních oken a
přítomnost vydýchaného vzduchu v
kabině. Doporučuje se tedy vrátit do
normálního provozního režimu (přívod
venkovního vzduchu) stisknutím tlačítka
4 obr. 91, když recirkulace vzduchu již
není nutná.

Rozvod vzduchu v kabině

Otočením ovladače 1 obr. 91 zvolte
požadovaný rozvod vzduchu.

Vzduch proudí do vývodů v palubní
desce.

Vzduch proudí do vývodů v palubní
desce a do spodních vývodů u
předních sedadel.

Vzduch proudí do spodních vývodů
u předních sedadel a v palubní desce.
Chcete-li nasměrovat proud vzduchu
jen dolů, zavřete vývody v palubní
desce.

Proud vzduchu je rozdělen do všech
vývodů, vývodů na přední boční okna a
pro odmlžování čelního skla a do
spodních vývodů.

. Proud je směrován do vývodů pro
odmlžování čelního skla a vývodů pro
odmlžování předních bočních oken.

Zapnutí/vypnutí klimatizace

Tlačítko 2 obr. 91 slouží k zapnutí
(kontrolka svítí) nebo vypnutí (kontrolka
nesvítí) klimatizace.

Zapnutí lze provést, pokud je ovladač 3
obr. 91 v poloze 0.

Použití klimatizace umožňuje:
snížit teplotu uvnitř prostoru pro

cestující;

rychleji odmlžovat skla.

Klimatizace nepracuje, pokud je
venkovní teplota nízká.

UPOZORNĚNÍ Vozidla vybavená
režimem ECO (tlačítko 7 obr. 92 ): Při
aktivaci režimu ECO se může snížit
výkon topení a/nebo klimatizace.

92 T36716
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Odmlžení / odmrazení zadního
vyhřívaného okna

S běžícím motorem stiskněte tlačítko 6
obr. 93. Integrovaná kontrolka se
rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé odmrazení
a odmlžení zadního okna a odmrazení
vnějších zpětných zrcátek u vozidel,
které ji mají ve výbavě.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
tlačítko 6 znovu.

Pokud to neuděláte, odmlžování se
vypne automaticky.

93 T36669
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

50) 51)

2)

Ovladače
1 Zapínací tlačítko funkce AUTO (automatické fungování).

2 Otočný ovladač nastavení teploty.

3 Tlačítko zapnutí funkce MAX DEF (rychlé odmlžení/odmrazení předních skel).

4 Tlačítka volby rozvodu vzduchu.

5 Tlačítko zapnutí/vypnutí kompresoru klimatizace.

6 Otočný ovladač rychlosti ventilátoru.

7 Tlačítko zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu v kabině.

8 Tlačítko zapnutí/vypnutí recirkulace zadního vyhřívaného okna a odmlžen vnějších zpětných zrcátek (u příslušné verze

vozidla).

94 T36551

52

S
E

Z
N

Á
M

E
N

Í
S

V
O

Z
ID

L
E

M



Funkce AUTO (automatické
fungování).

Systém automatické klimatizace
zaručuje (s výjimkou případů použití v
extrémních podmínkách) pohodlí
cestujících v kabině a dobrou úroveň
viditelnosti s optimalizací spotřeby.
Systém reguluje rychlost větrání, rozvod
vzduchu, cirkulaci vzduchu, aktivaci
nebo vypnutí klimatizace a teplotu
vzduchu.

AUTO: optimalizace zajišťování zvolené
úrovně pohodlí podle vnějších
podmínek. Stiskněte tlačítko 1 obr. 94.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém
nastavuje nejvhodnější rychlost
ventilátoru k dosažení a udržení
komfortu.

Vždy je nicméně možné nastavit
rychlost ventilátoru otočením kolečka 6
obr. 94, kterým se zvýší nebo sníží
otáčky ventilátoru.

Regulace teploty vzduchu

Kolečko 2 obr. 94 nastavte podle
požadované teploty.

Čím je kolečko nastavené více doprava,
tím vyšší je teplota vzduchu.

Poznámka: Extrémní nastavení
umožňují systému vytvořit maximální
chlad nebo teplo („18 °C“ a „26 °C“).

Funkce MAX DEF

Stiskem tlačítka 3 obr. 94 se rozsvítí
integrovaná kontrolka.

Tato funkce umožňuje odmrazování a
odmlžování čelního skla a zadního
okna, předních bočních oken a vnějších
zpětných zrcátek (podle vybavení
vozidla). Nastaví automatickou aktivaci
klimatizaci a odmrazování zadního
okna.

Stiskem tlačítka 8 obr. 94 vypnete
vyhřívání zadního okna, integrovaná
kontrolka zhasne.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
tlačítko 3 obr. 94 nebo 1 obr. 94.

UPOZORNĚNÍ Některá tlačítka mají
provozní indikátor, který udává stav
funkce.

Rozvod vzduchu v kabině

Stiskněte některé z tlačítek 4 obr. 94.
Integrovaná kontrolka zvoleného tlačítka
se rozsvítí.

Můžete zvílit dvě pozice najednou
stiskem dvou tlačítek z tlačítek 4
obr. 94.

Proud vzduchu je rozdělován mezi
všechny větrací otvory, štěrbiny pro
odmlžování předních bočních oken a
štěrbiny pro odmlžování čelního skla.

Proud vzduchu je směrován hlavně
směrem k vývodům vzduchu v palubní
desce.

Proud vzduchu je směrován
především do spodních vývodů
vzduchu na přední místa.

Tlačítko zapnutí/vypnutí vyhřívání a
odmrazování zadního skla a
vnějších zpětných zrcátek

(U příslušné verze vozidla)

Stiskem tlačítka 8 obr. 94 se rozsvítí
integrovaná kontrolka. Tato funkce
umožňuje rychlé odmlžení zadního okna
a vnějších zrcátek (u příslušné verze
vozidla).

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
tlačítko 8 obr. 94 znovu. Funkce se
vypne automaticky.

Zapnutí/vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém zapne
či vypne klimatizaci v závislosti na
klimatických podmínkách.

Stiskem tlačítka 5 obr. 94 klimatizaci
vypnete: rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

95 T36540
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UPOZORNĚNÍ Vozidla vybavená funkcí
ECOMODE (tlačítko 9 obr. 95 ): když je
funkce zapnutá ECOMODE, lze snížit
výkony automatické klimatizace. Viz
odstavec "Doporučení pro řízení".

Recirkulace vzduchu v kabině

Tato funkce je ovládána automaticky,
ale lze ji aktivovat i manuálně tlačítkem
7 obr. 94, ve kterém se rozsvítí
kontrolka.

UPOZORNĚNÍ Odmlžování /
odmrazování má vždy přednost před
recirkulací vzduchu v kabině.

Pozn.:
Během recirkulace vzduchu v

prostoru pro cestující nedochází k

přívodu vzduchu zvenčí;

recirkulace vzduchu umožňuje

izolovat se od vnějšího prostředí (při

jízdě v místech se znečištěným

ovzduším);

dosáhnout rychleji požadovanou

teplotu uvnitř prostoru pro cestující.

Manuální použití: Stiskem tlačítka 7
obr. 94 se rozsvítí integrovaná
kontrolka.

Dlouhodobým používání recirkulace
mohou začít být v kabině cítit pachy,
protože se v ní nemění vzduch, a
mohou se začít zamlžovat okna.

Pak se doporučuje vrátit se do
automatického režimu opětovným
stiskem tlačítka 7 obr. 94, jakmile
recirkulace vzduchu již není nutná.

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
tlačítko 7 obr. 94 znovu.

Deaktivace systému

Otočením ovladače 6 obr. 94 na polohy
«OFF» se systém vypne. Po zapnutí
otočte ovladač 6 obr. 94 pro nastavení
otáček ventilátoru nebo stiskněte
tlačítko 1 obr. 94.
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PŘÍDAVNÁ KLIMATIZACE

(U příslušné verze vozidla)

Pokud je jí vozidlo vybaveno, má čtyři
nastavitelné větrací otvory 1 obr. 96.

Tyto ovladače pouze regulují množství
rozptýleného vzduchu v prostoru pro
cestující:

ovladač pro nastavení tepla (vzduch

proudí ze spodních vývodů);

ovladač pro nastavení chladu

(vzduch proudí z horních vývodů).

POZN.: Nikdy nezavírejte všechny čtyři
větrací otvory najednou (může dojít k
poškození systémových prvků).

Klimatizace

Zkontrolujte, zda je klimatizace zapnutá
(kontrolka tlačítka 2 obr. 97 svítí).

UPOZORNĚNÍ Stiskněte tlačítko 2
obr. 97: kontrolka se rozsvítí:

kontrolka svítí, funkce je zapnutá;

kontrolka nesvítí, funkce je vypnutá.

POZOR

50) Nevkládejte nic do ventilačního

systému vozidla (například voňky pro

odstranění nepříjemného zápachu). Riziko

poškození nebo vzniku požáru.

51) Neotevírejte okruh chladicí kapaliny. Je

to nebezpečné pro oči a kůži.

UPOZORNĚNÍ

2) Systém používá chladivo R134a nebo

R1234yf , které je ve shodě s předpisy

platnými v zemi dovozu vozidla (typ

chladiva je vyznačen na štítku v motorovém

prostoru). Použitím jiných chladiv se naruší

účinnost a celistvost klimatizace. Navíc je

nutno použít i maziva kompresoru

kompatibilní s výše uvedeným chladivem.

PARKOVACÍ
SENZORY

52)

12) 13) 14)

Princip fungování

Ultrazvuková čidla instalovaná v zadním
nárazníku (podle typu vozidla) „měří“
vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Pokud tato čidla zaznamenají překážku,
spustí akustický signál, jehož frekvence
se zvyšuje s přibližováním se k
překážce, dokud se nespojí v souvislý
zvuk, když je překážka přibližně
30 centimetrů od vozidla.

Poznámka: Zajistěte, aby ultrazvuková
čidla nebyla zakryta (nečistotami,
blátem, sněhem atd.).

Poznámka: Podle typu vozidla na
displeji lze zobrazit prostředí kolem
vozidla jako doplněk k akustickému
signálu.

96 T36557

97 T36643

98 T36541
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Fungování

Při couvání je zjištěna většina objektů,
které se nacházejí méně než 1,20 m od
zadní části vozidla, na což upozorní
akustický signál a v závislosti na typu
vozidla se rozsvítí displej 1 obr. 99.

Nastavení hlasitosti zvuku
parkovacího asistenta

Podle typu vozidla můžete nastavit
některé parametry na multimediálním
displeji.

Dočasné vypnutí systému

Stiskem spínače 2 obr. 100 systém
vypnete.

Integrovaná kontrolka ve spínači se
rozsvítí, aby Vás upozornila, že je
systém deaktivován.

Opětovným stisknutím se systém znovu
aktivuje a kontrolka zhasne.

Podle typu vozidla lze vypnout funkci
multimediálního displeje.

Nucené vypnutí systému

Systém lze úplně vypnout dlouhým
stiskem tlačítka 2.

Kontrolka ve spínači zůstane svítit.

Takto vypnutý systém lze znovu
zapnout dlouhým stiskem.

Nepravidelné fungování

Podle verzí, když systém zjistí
nepravidelnost v činnosti, zobrazí se na
přístrojové desce příslušné hlášení
doprovázené kontrolkou a
zvukovým signálem po dobu asi
5 sekund. Obraťte se na autorizovaný
servis Fiat.

POZOR

52) Odpovědnost za parkování a za další

potenciálně nebezpečné manévry zůstává

vždy na řidiči. Při provádění podobných

manévrů se vždy ujistěte, že se na dané

trase nenacházejí žádné osoby (zejména

děti) ani zvířata. Parkovací senzory

představují pomoc řidiči, který ale nikdy

nesmí snížit pozornost při provádění

takových manévrů, protože mohou být

nebezpečné i přes nízkou rychlost.

UPOZORNĚNÍ

12) V případě kolize vozidla při couvání

(např. naražení do sloupku, vyvýšeného

chodníku nebo jakéhokoliv jiného

městského prvku) může dojít k poškození

vozidla (např. k deformaci nápravy). Aby

bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody,

nechte své vozidlo zkontrolovat v

autorizovaném servisu Fiat.

13) Pro řádné fungování systému je

nezbytné, aby byly senzory vždy zbavené

bláta, nečistot, sněhu nebo ledu. Při čistění

senzorů je nutno dávat velký pozor, aby se

nepoškrábaly nebo nepoškodily; k čistění

nepoužívejte suché, hrubé nebo tvrdé

utěrky. Snímače musejí být čištěny čistou

vodou, případně s příměsí autošamponu. V

myčkách, kde se používají parní nebo

vysokotlaké trysky, je nutno senzory rychle

očistit tryskou ze vzdálenosti 10 cm.

99 T36519-2

100 T36542
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14) Pokud je třeba přelakovat nárazníky

nebo opravit lak v blízkosti senzorů, obraťte

se jedině na autorizovaný servis Fiat.

Nesprávným nanesením laku se může

narušit činnost parkovacích senzorů.

ZADNÍ KAMERA
Fungování

53)

15)

Při zařazení zpátečky umožní kamera 1
obr. 101 na zadních výklopných dveřích
nebo, v závislosti na typu vozidla, na
zadních křídlových dveřích zobrazit
prostor za vozidlem na vnitřním
zpětném zrcátku 2 obr. 102 nebo, v
závislosti na typu vozidla, na
multimediálním displeji 3 obr. 103 spolu
s jedním nebo dvěma schématy obrysu
4 obr. 104 a 5 obr. 104 (pohyblivým a
pevným).

Poznámka: Dbejte na to, aby couvací
kamera nebyla zakryta (nečistotami,
blátem, sněhem, atd.).

Poznámka: V závislosti na typu vozidla
lze nastavit některé parametry
multimediálního displeje 3 obr. 103.

Pohyblivé schéma obrysu 4 (podle
typu vozidla): je na multimediálním
displeji 3 obr. 103 znázorněno modře.
Udává dráhu vozidla podle polohy
volantu.

101 T36620

102 T36621

103 T36519-3
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Pevné schéma obrysu 5: Pevné
schéma obrysu je tvořeno barevnými
značkami A, B a C obr. 104, které
udávají vzdálenost za vozidlem:

A (červená), přibližně 30 centimetrů

od vozidla;

B (žlutá), přibližně 70 centimetrů od

vozidla;

C (zelená) přibližně 150 centimetrů

od vozidla.

Tento profil se nemění a udává
trajektorii vozidla v případě, že budou
kola vyrovnána.

Tento systém se používá nejprve s
použitím jednoho nebo více profilů
(pohyblivého pro trajektorii, pevného
pro vzdálenost). Pokud se dostanete do
červené zóny, pomozte si zobrazením
nárazníku pro přesné zastavení.

UPOZORNĚNÍ Na displeji se zobrazí
převrácené zobrazení. Profily jsou
obrazy promítané na vodorovný povrch;
proto je ignorujte, pokud se promítnou
na svislý objekt nebo na objekt
položený na zemi. Objekty zobrazené u
okraje displeje mohou být deformovány.
Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci,
apod.) může narušit viditelnost kamery.
Když jsou zadní dveře otevřené nebo
špatně zavřené, na displeji se zobrazí
příslušné hlášení a podle typu vozidla
obraz sejmutý kamerou zmizí.

POZOR

53) Odpovědnost za parkování a za další

potenciálně nebezpečné manévry zůstává

vždy na řidiči. Při parkování se

nezapomínejte ujistit, zda se v daném

prostoru nenacházejí osoby (zejména děti)

ani zvířata. Kamera představuje pomoc

řidiči, který ale nikdy nesmí snížit pozornost

při provádění takových manévrů, protože

mohou být nebezpečné i přes nízkou

rychlost. Jezděte přiměřenou rychlosti, aby

se při zjištění překážky dalo vozidlo včas

zastavit.

UPOZORNĚNÍ

15) Pro řádnou činnost je nezbytné, aby

byla kamera vždy zbavená bláta, nečistot,

sněhu nebo ledu. Během čištění kamery

dávejte pozor, abyste ji nepoškrábali či jinak

nepoškodili; nepoužívejte suché, drsné

nebo tvrdé látky. Kameru umývejte jedině

čistou vodou, případně s příměsí

autošamponu. V myčkách, kde se používají

parní nebo vysokotlaké trysky, očistěte

rychle kameru tryskou ze vzdálenosti více

než 10 cm. Na kamery se nesmějí lepit

samolepky.

104 T39009
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OVLADAČE OKEN
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ
OKNA

54) 55)

Se zapnutým zapalováním:
stiskem tlačítka příslušného okna ho

spustíte do požadované výšky;

stiskem tlačítka příslušného okna ho

zvednete do požadované polohy.

Na straně řidiče stiskněte tlačítko
obr. 105:
1 pro stranu řidiče;

2 pro stranu spolujezdce.
UPOZORNĚNÍ Nedávejte žádné
předměty na pootevřené okno: riziko
poškození ovladačů oken.

Postupné zavírání

Podle vybavení doplňuje tento režim
činnost elektrického ovládání oken
popsanou výše. Týká se pouze okna na
straně řidiče. Krátce stiskněte nebo
potáhněte za spínač 1 obr. 107: okno
se úplně spustí nebo zvedne. Každé
další stisknutí tlačítka pohyb okna
zastaví.

Poznámka: Pokud okno při zavírání
zjistí odpor (například větve stromu
atp.), zastaví se a o několik centimetrů
se spustí.

Nepravidelné fungování

V případě, že se okno nezavírá, systém
opustí impulzní režim, podržte příslušný
spínač stisknutý tak, jak je potřeba,
dokud se okno úplně nezavře (okno se
zvedne postupně), potom podržte
spínač stisknutý (na straně zavírání) po
dobu jedné sekundy, potom okno
spusťte a zvedněte, čímž systém
restartujete.

V případě potřeby se obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

Zadní posuvná okna

56)

Pomocí kličky 4 obr. 108 posuňte okno
do požadované polohy až na doraz.

105 T36560

106 T36561

Na straně spolujezdce použijte tlačítko
3 obr. 106

107 T36560-1
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POZOR

54) Nepatřičné zacházení s elektrickými

ovládači oken je nebezpečné. Než začnete

s oknem manipulovat a při manipulaci s

ním prověřte, zda nejsou cestující vystaveni

nebezpečí úrazu, k němuž by mohlo dojít

pohybem oken nebo by jej mohly způsobit

předměty, jež se zachytily do otevíraného

okna nebo do nichž by okno narazilo. Při

vystoupení z vozidla (s mechanickým

klíčkem s dálkovým ovládáním) vždy

vytáhněte klíček ze zapalování nebo

elektronický klíček z čtečky, aby neúmyslné

ovládání oken mohla ohrozit osoby, které

zůstaly sedět ve vozidle.

55) Při zavírání oken zkontrolujte, zda z

vozidla nevyčnívají žádné části těla (paže,

ruka apod.). Nebezpečí vážného poranění.

56) Před manipulací s nimi se ujistěte se,

že se nikdo z cestujících nenaklání z okna

nebo z otevřených dveří.

KAPOTA MOTORU
57) 58) 59) 60) 61) 62) 63)

16)

Pro otevření zatáhněte za páčku 1
obr. 109.

Odjištění pojistky kapoty

Pro otevření zatlačte páčku 2
obr. 110 doleva: kapota se zvedne.

Otevření kapoty

Zvedněte kapotu a současně ji
přidržujte rukou: zvedání usnadňují
boční vzpěry.

Zavření kapoty motoru

Ujistěte se, že jste nic v motorovém
prostoru nezapomněli. Spusťte víko na
výšku asi 30 cm nad motorovým
prostorem a nechejte je volně padnout.
Pokusem o zvednutí se ujistěte, zda se
řádně zavřelo, to znamená, zda není jen
v poloze jištěné pouze pojistkou. Pokud
není víko motorového prostoru dovřené,
nesnažte se je dovřít tak, že na něj
zatlačíte shora, ale znovu je zvedněte a
opakujte postup.

108 T36562

109 T36581

110 T36594
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POZOR

57) Před jakoukoli činností v motorovém

prostoru je nutno motor vypnout (nesmí být

ani v pohotovostním režimu): motor

bezpodmínečně vypněte (viz kapitola

„Nastartování / vypnutí motoru“ v kapitole

"Seznámení s vozidlem").

58) Neopírejte se o kapotu motoru: hrozí

nebezpečí, že se nechtěně zavře.

59) Při práci v blízkosti motoru mějte na

paměti, že může být horký. Kromě toho se

může kdykoliv spustit ventilátor. Nebezpečí

poranění.

60) Před prací v motorovém prostoru

zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze

jejich vypnutí. Nebezpečí poranění.

61) V případě nárazu, a to i mírného, do

masky chladiče nebo kapoty, nechte co

nejdříve zkontrolovat systém zamykání

kapoty motoru ve autorizovaném servise

Fiat.

62) Víko zvedněte oběma rukama. Před

zvednutím víka se ujistěte, zda nejsou

ramena stěračů odklopená od čelního skla,

zda nejsou stěrače zapnuté a zda je vozidlo

zabrzděné parkovací brzdou.

63) Z bezpečnostních důvodů musí být

kapota za jízdy vždy řádně zavřená. Proto

nezapomínejte kontrolovat, zda je víko

motorového prostoru řádně zavřené i

zajištěné. Pokud si během jízdy zjistíte, že

víko není řádně zajištěno, okamžitě zastavte

a víko zajistěte správně.

UPOZORNĚNÍ

16) Po každém zásahu v motorovém

prostoru, dejte pozor, abyste v něm nic

nezapomněli (hadřík, nářadí, atd.). Tyto

předměty mohou poškodit motor nebo

způsobit požár.

VNITŘNÍ VÝBAVA
SLUNEČNÍ CLONY
Sklopte křídlo sluneční clony 1 obr. 111.
Sluneční clonou lze zastínit sklo.

U příslušné verze vozidla sklopte
sluneční clonu 3 obr. 112 pro přístup k
zrcátku.

111 T36563

112 T36564
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PŘIHRÁDKA

64)

Přihrádka 1 obr. 113 může být použita
jako prostor pro odkládání nápojů,
ukládací prostor nebo prostor k
umístění popelníku.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

64)

Chcete-li otevřít úložný prostor 3
obr. 113, zatáhněte za kličku 2.

PÁSKA NA UCHYCENÍ
DOKUMENTŮ

65)

Páska na uchycení dokumentů 4
obr. 114 na sluneční cloně se může
používat na dálniční lístky, platební karty
atd.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Úložný prostor 5 obr. 115 může sloužit
k uložení platebních karet, mincí atd.

DRŽÁK TELEFONU
(U příslušné verze vozidla)

66)

Držák telefonu 6 obr. 116.

DRŽÁK
MULTIMEDIÁLNÍHO
TABLETU
(U příslušné verze vozidla)

Zatáhněte za rukojeť 7
obr. 117 směrem k řidiči až na doraz.

Otáčejte držákem 8 obr. 118 a zatlačte
ho do koncové polohy.

113 T36645

114 T36576

115 T36572

116 T38819

117 T38815
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Pokud je to nutné, snížením základny 9
obr. 119 držáku 8 ho prodloužíte.

Při zpětné montáži vytáhněte držák
směrem k řidiči až do koncové polohy,
zvedněte ho, dokud nedosáhne
vodorovné polohy a zatlačte ho až na
doraz.

ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA NA
PALUBNÍ DESCE

65)

Odkládací skříňka na palubní desce 10
– 11 – 13 obr. 120.

PŘIHRÁDKA

Přihrádka 12 obr. 120 může být použita
jako prostor pro odkládání nápojů,
ukládací prostor nebo prostor k
umístění popelníku.

64)

ÚLOŽNÝ PROSTOR V
PALUBNÍ DESCE
(U příslušné verze vozidla)

Pro otevření úložného prostoru 15
obr. 121 stlačte kličku 14 .

ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA NA
STRANĚ SPOLUJEZDCE

67)

Pro otevření stlačte kličku 16.obr. 122

V závislosti na typu vozidla je odkládací
přihrádka také vybavena ventilací a
klimatizovaná (pojme láhev o objemu
1,5 litru).

118 T38816

119 T38817

120 T36646

121 T38822

122 T36654
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PŘIHRÁDKA

Přihrádka 17 obr. 123 může být použita
jako držák nápojů, ukládací prostor
nebo prostor k umístění popelníku.

ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA
V PŘEDNÍCH DVEŘÍCH

Odkládací schránka v předních dveřích
18 obr. 124 je ve vnitřní části předních
dveří.

ÚLOŽNÝ PROSTOR POD
SEDADLEM
(U příslušné verze vozidla)

68)

Pro přístup k úložnému prostoru pod
sedadlem 20 obr. 125 zatáhněte za
jazýček 19 a sklopte sedadlo A
dopředu.

OPĚRKA V POLOZE
STOLKU
(U příslušné verze vozidla)

65) 68) 69)

Je-li tímto prvkem vozidlo vybaveno,
sklopením opěrky středního sedadla
zvednutím páčky 24 obr. 126 na zadní
straně opěradla prostředního sedadla
získáte následující:

držák plechovek 21 obr. 126;

úložný prostor 25 obr. 127;

odkládací plochu 23 obr. 126.

Poznámka: Před sklopením opěradla
prostředního sedadla zkontrolujte, zda
je držák nápojů na palubní desce
zavřený.

Úložný prostor

Chcete-li otevřít úložný prostor 25
obr. 127, zatáhněte za kličku 22
obr. 126.

123 T36575

124 T36570

125 T38818

126 T38820
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Pásek 26 obr. 127 uvnitř umožňuje
stabilní přidržení předmětu.

S uzavřeným prostorem 25
obr. 127 umožňuje průchod
27 připojení nabíjecího kabelu
spotřebiče do přístrojové zásuvky.

Odkládací plocha

K uvolnění odkládací plochy 23
obr. 128 stiskněte kličku 30.

K instalaci odkládací plochy zasuňte
konce 31 obr. 128 odkládací plochy do
západek 28 nebo 29.

Pro otevření odkládací plochy odjistěte
zámek 32 obr. 129 a stiskněte kličku 33
obr. 129.

Poznámka: Dávejte pozor, abyste
správně vrátili odkládací plochu na
původní místo a před zvednutím
opěradla prostředního sedadla
nezapomněli vyjmout všechny předměty
z držáku nápojů. Ujistěte se, že je
opěradlo prostředního sedadla správně
zajištěno.

RUKOJEŤ

Cestující se může rukojeti 34
obr. 130 přidržovat za jízdy.

UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte ji při
nastupování nebo vystupování.

VĚŠÁKY NA ODĚVY

V závislosti na vybavení mohou být na
přepážce v nákladovém prostoru
věšáky na oděvy 35 obr. 131.

Z bezpečnostních důvodů věšák slouží
pouze k zavěšení oděvů.

127 T36580

128 T36650

129 T38812

130 T36565
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HORNÍ SCHRÁNKA V
ZADNÍ KABINĚ

71) 72)

Schránka 36 obr. 132 je vyhrazena
pouze pro přepravu předmětů.

Celková hmotnost obsahu horní
schránky zadní kabiny nesmí být vyšší
než 35 kg při rovnoměrném rozdělení.

CARGO PLUS (PROSTOR
A VÍKO)

64) 70)

Podle délky přepravovaných předmětů
v zadní kabině použijte prostor nebo
přihrádku 38 obr. 133. Otevřete víko 37,
které drží zavřené pomocí magnetu.

Víko 40 obr. 134 použijte na
prodloužení délky přepravovaného
nákladu:

potáhnutím jazýčku 39

obr. 134 zvedněte sedadlo B obr. 134;

víko 40 obr. 134 vyklopte směrem k

vnitřní straně sedadla zatažením za

jazýček 41 obr. 135.

POPELNÍK

Popelník může být vložen libovolně do
jednoho z odkládacích prostorů 1
obr. 136 nebo 2 obr. 137.

UPOZORNĚNÍ Pokud vozidlo nemá
cigaretový zapalovač a popelník,
můžete je získat v Linea Accessori.

131 T36634

132 T36678

133 T36636

134 T36658

135 T36662
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ZÁSUVKA NA ZAPOJENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

72)

Zásuvka 3 obr. 138 a v závislosti na
výbavě také zásuvky 4 obr. 139 a 5
obr. 140 jsou určeny k připojení
příslušenství, jehož výkon nesmí
přesáhnout 120 W (12 V).

POZOR

64) Na podlaze (na místě řidiče) se nesmí

nic nacházet: v případě prudkého brzdění

mohou předměty sklouznout pod pedály a

zabránit jejich použití.

65) Zkontrolujte, zda žádný tvrdý, těžký

nebo ostrý předmět nevyčnívá ani se

nenachází v otevřených odkládacích

přihrádkách a prostorech tak, aby nebyla

ohrožena bezpečnost cestujících ve vozidle

při zatáčení nebo prudkém brzdění.

66) Připomínáme, že je třeba dodržovat

předpisy upravující používání telefonu a /

nebo multimediálního tabletu.

67) Při projíždění zatáčky, zrychlování a
brzdění dbejte na to, aby se nevylil nápoj v

nápojovém obalu umístěný v držáku

nápojů. Hrozí nebezpečí zranění, pokud je

tekutina horká.

68) Vždy ponechte sedadla za jízdy

zajištěná. Nebezpečí zranění v případě

náhlého zastavení nebo nehody, riziko pádu

předmětů do kabiny.

136 T36647

137 T36574

138 T36582

139 T36583

140 T36719
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69) Je zakázáno sedět na středovém

sedadle se sklopeným opěradlem

70) Při otevřených dveřích 40 obr. 134 je

zakázáno používat přední sedadlo

spolujezdce. Nebezpečí zranění v případě

náhlého zabrzdění nebo nárazu.

71) Nenechávejte volně těžké a / nebo

ostré předměty, které by mohly spadnout.

Nebezpečí poranění.

72) Připojit lze pouze příslušenství s

maximálním výkonem 120 wattů (12 V). V

případě současného použití různých

zásuvek pro příslušenství by celkový výkon

připojeného zařízení neměl překročit

180 wattů. Nebezpečí požáru.

AUTORÁDIO
Příprava pro autorádio

Uvolněte kryt uložení autorádia 1
obr. 141. Přípojky antény, napájení a
kabelů pro reproduktory jsou za
panelem.

Reproduktory

Pro přístup ke kabelům reproduktorů je
třeba otočit mřížky 2 obr. 142.

POZN:: Pro činnost tohoto zařízení:
Seznamte se s návodem k tomuto
vybavení, který je přiložen k
dokumentaci vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Vlastnosti držáků a kabeláže (k

dostání v autorizovaném servisu Fiat) se

liší v závislosti na výbavě vozidla a

modelu autorádia. Chcete-li je zjistit,

obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Veškeré práce na elektrickém

obvodu vozidla může provádět pouze

autorizovaný servis Fiat, protože

nesprávné zapojení by mohlo vést k

poškození elektrického systému a/nebo

komponent, které jsou k němu

připojeny.

141 TIMAGE-2

142 T36707
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KRYT
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

73)

Kryt zavazadlového prostoru je tvořen
dvěma tuhými částmi.

Jsou možné dvě polohy:
poloha nahoře A obr. 143;

poloha dole B obr. 145.

Podle typu vozidla lze zvednout část 1
obr. 144 až do svislé polohy, čímž se
usnadní nakládání do zavazadlového
prostoru.

POZOR

73) Nepokládejte žádné předměty, zvláště

těžké nebo tupé, na kryt zavazadlového

prostoru. V případě náhlého zastavení

nebo nehody by to mohlo ohrozit

bezpečnost cestujících ve vozidle.

CRUISE CONTROL
(tempomat)

74) 75)

Elektronicky řízený tempomat poskytuje
asistenci umožňující jet s vozidlem
přednastavenou rychlostí bez ovládání
plynového pedálu.

Tempomat se dá používat při rychlosti
vyšší než 30 km/h na dlouhých rovných
suchých úsecích beze změn jízdních
stavů (např. po dálnici).

Ovladače (obr. 146 a obr. 147 )

143 T36651

144 T36652

145 T36653

146 T36543
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1 obr. 146 Hlavní spínač On/Off

(Zap/Vyp).

2 obr. 147 Aktivace, uložení do

paměti a zvýšení cestovní rychlosti (+).

3 obr. 147 Snížení cestovní rychlosti

(-).

4 obr. 147 Aktivace s vyvoláním

uložené cestovní rychlosti (R).

5 obr. 147 Uvedení funkce do

pohotovostního režimu (s uložením

cestovní rychlostí) (O).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 obr. 146 na straně
.

Rozsvítí se zelená kontrolka 6
obr. 148 a na displeji se zobrazí
příslušné hlášení doprovázené čárkami,
což signalizuje, že funkce je aktivní a
čeká na seřízení rychlosti.

Nastavení rychlosti

Při stabilizované rychlosti (přibližně nad
30 km/h) stiskněte tlačítko 2
obr. 147 (+): Funkce se zapne a uloží se
aktuální rychlost.

Rychlost nahradí čárky a nastavení je
potvrzeno rozsvícením zelené kontrolky
6 obr. 148 kromě navíc ke kontrolce 7
obr. 148.

Jízda

Po uložení cestovní rychlosti a po
aktivaci regulace uvolněte plynový
pedál.

76) 77)

Změna rychlosti

Rychlost jízdy lze změnit postupným
stisknutím:

tlačítka 2 obr. 149 pro zvýšení

rychlosti.

tlačítka 3 obr. 149 pro snížení

rychlosti.

Překročení nastavené rychlosti

Nastavenou jízdní rychlost můžete
kdykoli překročit sešlápnutím plynového
pedálu. Když je rychlost vozidla vyšší
než nastavená, na přístrojové desce
bliká indikace nastavené rychlosti.

Pak zase uvolněte plynový pedál a
vozidlo po několika sekundách
automaticky obnoví svou původně
nastavenou rychlost.

Nemožnost udržet rychlost

V případě prudkého svahu systém
rychlost nemůže udržovat: uložená
rychlost na přístrojové desce bliká a

147 T36544 148 T36504-3

149 T36544-1
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Uvedení funkce do pohotovostního
režimu

Funkci lze pozastavit:
stiskem tlačítka 5 (O) obr. 150;

sešlápnutím brzdového pedálu;

sešlápnutí spojkového pedálu.

Ve všech těchto případech zůstane
rychlost uložená v paměti a na displeji
se zobrazuje příslušné hlášení.

Aktivace je potvrzena zhasnutím
kontrolky .

Vyvolání rychlosti uložené do
paměti

Je-li rychlost uložena do paměti,
můžete ji vyvolat po ujištění, že jsou k
tomu vhodné podmínky (provoz, stav
vozovky, počasí ...). Pokud je rychlost
vozidla vyšší než 30 km/h, stiskněte
tlačítko 4 obr. 150.

Při vyvolávání uložené rychlosti je
aktivace tempomatu potvrzena
rozsvícením kontrolky .

Poznámka: Je-li rychlost předtím
uložená do paměti podstatně vyšší než
rychlost aktuální, vozidlo výrazně zrychlí
až do tohoto limitu.

UPOZORNĚNÍ Pokud je funkce v
pohotovostním režimu, stisknutím
spínače 2 obr. 150 se aktivujte bez
ohledu na uloženou rychlost: použije se
rychlost, kterou se vozidlo pohybuje.

Vypnutí funkce

Funkci lze vypnout tlačítkem 1 obr. 151.
Zhasnutí zelených kontrolek a na
přístrojové desce potvrzuje deaktivaci
systému.

78) 79) 80)

POZOR

74) Funkce tempomatu v žádném případě

nepůsobí na brzdovou soustavu.

75) Tato funkce je doplňkovou pomůckou

při jízdě. Tato funkce nicméně nemůže

nahradit řidiče. V žádném případě nemůže

nahradit dodržování maximální povolené

rychlosti nebo bdělost řidiče (vždy buďte

připraveni zabrzdit) či jeho odpovědnost.

Tempomat nesmí být používán v hustém

provozu, na křivolaké nebo namrzlé

vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a

pokud jsou povětrnostní podmínky

nepříznivé (mlha, déšť, poryvy větru, atd.).

Nebezpečí nehody.

76) Doporučujeme, abyste měli vždy nohy

v blízkosti pedálů a byli připraveni

zasáhnout v případě nouze.

77) Během jízdy se zapnutým zařízení

nepřestavujte řadicí páku na neutrál.

78) Uvedení funkce tempomatu do

pohotovostního režimu nezpůsobí náhlý

pokles rychlosti: Brzdit musíte sešlápnutím

brzdového pedálu.

79) Při poruše nebo nesprávné činnosti

zařízení se obraťte na značkový servis Fiat.

80) Elektronický tempomat Cruise Control

může být nebezpečný tam, kde není

systém s to udržovat konstantní rychlost.

Za některých podmínek by mohla být

rychlost nepřiměřená s rizikem ztráty

kontroly nad vozidlem a způsobení

dopravní nehody. Nepoužívejte tempomat v

hustém provozu či na silnicích se

zatáčkami, zledovatělém, zasněženém či

kluzkém jízdním povrchu.

150 T36544 151 T36543
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OMEZOVAČ
RYCHLOSTI
Omezovač rychlosti je funkce, která
vám umožní nepřekračovat určitou
přednastavenou rychlost jízdy.

Ovladače

1 obr. 152 Hlavní spínač On/Off

(Zap/Vyp).

2 obr. 153 Aktivace, uložení do

paměti a zvýšení rychlostního omezení

(+).

3 obr. 153 Snížení rychlostního

omezení (-).

4 obr. 153 Aktivace s vyvoláním

uloženého rychlostního omezení (R).

5 obr. 153 Uvedení funkce do

pohotovostního režimu (s uložením

rychlostního omezení (O)).

Zapnutí

81)

Stiskněte tlačítko 1 na straně .
Kontrolka 6 obr. 154 se rozsvítí
oranžovou barvou a na displeji se
zobrazí příslušné hlášení doprovázené
čárkami, což signalizuje, že omezovač
rychlosti je aktivní a čeká na
zaznamenání rychlostního omezení.

Chcete-li uložit aktuální rychlost,
stiskněte spínač 2 (+): rychlostní
omezení nahradí čárky.

Minimální rychlost, kterou lze uložit, je
30 km/h.

Jízda

Pokud je v paměti uložena rychlost a
této rychlosti zatím nebylo dosaženo,
vozidlo jede stejně jako to, co nemá
omezovač rychlosti.

Jakmile ale rychlost vozidla dosáhne
tohoto omezení, pak dalším
sešlápnutím plynového pedálu už nelze
naprogramovanou rychlost překročit, s
výjimkou naléhavých případů (viz
odstavec «Překročení přednastaveného
limitu rychlosti»).

Změna hodnoty rychlostního
omezení

Nastavení rychlostního omezení lze
změnit postupným stisknutím:

spínače 2 obr. 155 (+) pro zvýšení

rychlosti;

spínače 3 obr. 155 (-) pro snížení

rychlosti.

152 T36543

153 T36544

154 T36504-2
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Překročení nastavené mezní
rychlosti

Kdykoliv můžete nastavenou rychlost
překonat rozhodným sešlápnutím
plynového pedálu až na podlahu (za
„místo odporu“).

Během překročení bude na přístrojové
desce blikat nastavená rychlost blikat a
bude znít zvuková výstraha.

Následně plynový pedál uvolněte:
funkce se opět aktivuje, jakmile se
dosáhne rychlosti nižší, než je rychlost
uložená do paměti.

V případě prudkého svahu systém
nemůže nastavenou rychlost udržovat:
uložená rychlost bude na přístrojové
desce blikat spolu se zvukovou
výstrahou v pravidelných intervalech.

Nemožnost udržování nastaveného
omezení rychlosti

Při jízdě v prudkém klesání nemůže
systém přednastavenou rychlost
udržovat: uložená rychlost na
přístrojové desce bliká spolu se
zvukovou výstrahou v pravidelných
intervalech.

Uvedení funkce do pohotovostního
režimu

Funkcionalitu omezovače rychlosti 3 lze
přerušit spínačem 5 (O) obr. 156. V
tomto případě se omezení rychlosti
uloží do paměti a na displeji se zobrazí
příslušné hlášení společně s uloženou
rychlostí.

Vyvolání rychlostního limitu z
paměti

Pokud byla určitá rychlost uložena,
můžete ji vyvolat stisknutím tlačítka 4
(R) obr. 156.

Pokud je funkce omezovače rychlosti v
pohotovostním režimu, stisknutím
spínače 2 obr. 156 se funkce aktivujte
bez ohledu na uloženou rychlost:
použije se rychlost, kterou se vozidlo
pohybuje.

Vypnutí funkce

Funkci lze vypnout. V tomto případě se
už rychlost neuloží. Deaktivace
omezovače rychlosti bude potvrzena
zhasnutím oranžové kontrolky na
přístrojové desce.

POZOR

81) Omezovač rychlosti v žádném případě

nepůsobí na brzdovou soustavu.

155 T36544-1

156 T36544
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OCHRANA
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Kontrola výfukových plynů

Systém kontroly výfukových plynů
umožňuje odhalit závady v činnosti
zařízení ke snížení emisí vozidla. Tyto
závady mohou způsobit přílišné
škodlivé emise a vyvolat mechanické
škody.

Tato kontrolka na přístrojové desce
signalizuje případné závady v činnosti
systému:

Pokud trvale svítí, obraťte se co

nejdříve na autorizovaný servis Fiat;

Pokud bliká, snižte otáčky motoru,

dokud blikání neustane. Vyhledejte co

nejdříve autorizovaný servis Fiat.

Viz informace uvedené v odstavci
"Nádrž na přísadu ADBLUE" v kapitole
"Seznámení s vozidlem".

Vozidlo bylo vyprojektováno ve snaze
šetřit životní prostředí po celou dobu
jeho životního cyklu: od výroby, po
celou dobu používání až do konce
životnosti. Tento závazek představuje
nápis eco2.

Výroba

Výroba vozidla se uskutečnila v
průmyslovém závodě, který uplatňuje
pokročilé postupy ke snížení dopadů na
životní prostředí, člověka, okolní přírodu
(snižováním spotřeby vody a energie,
vizuálního a hlukové rušení, emisí do
ovzduší a vodních toků, likvidací a
využitím odpadů).

Emise

Vozidlo bylo navrženo tak, aby za
provozu produkovalo méně emisí
skleníkových plynů (CO 2) a dosahovalo

nižší spotřeby paliva (např.: 170 g/km

odpovídá 6,4 l/100 km pro motorové

vozidlo se vznětovým motorem).

Kromě toho jsou vozidla vybavena
systémy proti znečištění, jako je
katalyzátor, lambda sonda atd.

U některých vozidel je tento systém
doplněn o filtr pevných částic, který
umožňuje snižování emisí částic.

Opotřebované díly a díly vyměněné v
rámci pravidelné údržby (akumulátor,
olejový filtr, vzduchový filtr, baterie…) a
olejové nádoby (prázdné nebo s
použitým olejem) musí být předány na
specializovaná sběrná místa.

Vozidla se skončenou životností lze bez
jakýchkoli výdajů předat buď našim
dealerům nebo některému sběrnému a
zpracovatelskému zařízení
autorizovanému společností FCA.

Tato zařízení byla uváženě vybrána tak,
aby byly zaručeny služby s
odpovídajícími kvalitativními standardy z
hlediska sběru, zpracování a recyklace
vozidel se skončenou životností s
ohledem na ochranu životního
prostředí.

Recyklovatelnost

Vozidlo je z 85% recyklovatelné a z
95% obnovitelné.

K dosažení těchto cílů je ve vozidle
mnoho dílů navrženo tak, aby šlo
recyklovat. Konstrukce a materiály byly
speciálně navrženy tak, aby se
usnadnila demontáž těchto komponent
a jejich přepracování specializovanými
společnostmi.

V zájmu zachování zdrojů surovin v
sobě vozidlo integruje mnoho dílů z
recyklovaného plastu nebo
obnovitelných materiálů (rostlinné nebo
živočišné materiály, jako je bavlna nebo
vlna).
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ZVLÁŠTNOSTI
VZNĚTOVÝCH VERZÍ

17)

Otáčky motoru

Vznětové motory jsou vybaveny
systémem vstřikování, který motoru
neumožní překročit určité otáčky, ať je
zařazený jakýkoli rychlostní stupeň.

Pokud se zobrazí výzva "Zkontrolujte
filtr pevných částic" a rozsvítí se
kontrolka a výstražná kontrolka

, obraťte se bez prodlení na
autorizovaný servis Fiat.

Během jízdy a podle typu používaného
paliva může vozidlo ve výjimečných
případech vypouštět bílý kouř.

To je způsobeno automatickou
regenerací filtru pevných částic a nemá
to žádný vliv na chování vozidla.

Úplné spotřebování paliva

Po doplnění paliva po jeho úplném vyjetí
je třeba nasát palivo do palivového
okruhu: před nastartováním motoru s
přečtěte pokyny uvedené v části
«Tankování paliva do vozidla».

Opatření v zimním období

Pro vyloučení nesnází v případě mrazu:
ujistěte se, že baterie je stále nabitá,

ujistěte se, že v nádrži nezůstala příliš

nízká hladina paliva, aby se vyloučila

tvorba kondenzátu z vodních par, který

se pak hromadí na dně nádrže.

UPOZORNĚNÍ

17) Neodborně provedené úpravy nebo

opravy systému dodávky paliva bez

přihlédnutí k jeho technickým

charakteristikám mohou způsobit provozní

závady s nebezpečím vzniku požáru.
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SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJOVOU DESKOU

V této sekci návodu jsou uvedeny
všechny užitečné informace, jak poznat,
interpretovat a správně používat
přístrojovou desku.

DISPLEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

KONTROLKY . . . . . . . . . . . . . . .79

PŘÍSTROJOVÁ DESKA A PALUBNÍ

PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . .87
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DISPLEJ
82)

Otáčkoměr 1 obr. 157

(stupnice x1000)

Ukazatel rychlosti 2 obr. 158

Ukazuje v kilometrech nebo mílích za
hodinu.

Akustická signalizace překročení
povolené rychlosti

V závislosti na typu vozidla zazní alarm
po dobu cca 10 sekund každých
40 sekund při jízdě rychlostí nad
120 km/h.

Ukazatel jízdního stylu 4 obr. 158

Viz odstavec "Doporučení pro řízení".

Ukazatel minimální hladiny
motorového oleje 3 obr. 158

Po nastartování motoru displej
3 upozorní, když dosáhnete minimální
hladiny oleje. Viz odstavec „Hladina
motorového oleje“.

Ukazatel hladiny paliva 5 obr. 159

Přístrojová deska 6 obr. 160

Údaje se zobrazují v tisících s možností
přejít na km/h.

Při vypnutém zapalování stiskněte

tlačítko 9 nebo 10 ve spodní části

páčky 7 obr. 161 a startovací tlačítko 8

obr. 160.

Jednotka měření rychlosti bliká asi

deset sekund, poté se zobrazí nová

jednotka: uvolněte tlačítko 9 nebo 10

obr. 161, když jednotka přestane blikat.

157 T40396-1

158 T40395

159 T36504-1

160 T36517

161 T35570
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Pro návrat do předchozího režimu
opakujte stejný postup.

Pozn. Po odpojení akumulátoru palubní
počítač automaticky přepne do
zobrazení původních jednotek.

Čas a venkovní teplota

Displej A (v závislosti na verzi
vozidla) obr. 162

Pro přístup k zobrazení A věnovanému
nastavení času stiskněte 2 nebo 3
obr. 164 a počkejte několik sekund.

Hodiny a minuty blikají, nyní jste v
režimu nastavení, dlouhým stiskem
tlačítka 2 nebo 3 obr. 164 nastavíte
hodiny. Dokud blikají hodiny, proveďte
jejich nastavení krátkým nebo dlouhým
stiskem tlačítka 2 nebo 3 obr. 164.

Později dlouhým stiskem tlačítka
2 nebo 3 obr. 164 nastavení hodin
potvrdíte.

Blikají minuty: nastavte je krátkým nebo
dlouhým stiskem tlačítka 2 nebo 3
obr. 164.

Po nastavení jsou hodiny a minuty
zobrazeny v nehybném stavu po dobu
dvou sekund: nastavení se uloží.

UPOZORNĚNÍ V případě výpadku
napájení (odpojená baterie, přerušený
napájecí kabel apod.) je nutno hodiny
znovu nastavit. Doporučujeme vám,
abyste tato nastavení neprováděli při
jízdě.

Display

(U příslušné verze vozidla)

Pouze pro vozidla vybavená
multimediálním displejem B obr. 165,
navigačními systémy, telefony atd.

Viz dodatek RADIO / TOUCH-RADIO
NAV.

162 T36518-1

163 TIMAGE-1

164 T35570-5

165 T36519
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Venkovní teplota

Pokud se venkovní teplota pohybuje v
rozmezí od -3 °C do +3 °C, symboly °C
blikají (signalizujíce nebezpečí námrazy).

POZOR

82) Vzhledem k tomu, že tvorba námrazy

závisí na různých klimatických faktorech,

jako je expozice, vlhkost a teplota v daném

místě, nelze na přítomnost námrazy

usuzovat pouze na základě informace o

venkovní teplotě.

KONTROLKY
83)

18)

Přístrojová deska A obr. 166: rozsvítí se
při zapnutí zapalování. Intenzitu
osvětlení lze nastavit otáčením
vroubkovaného kolečka 1.

Rozsvícení některých kontrolek je
doprovázeno upozorněním

Zobrazení následujících informací závisí
na výbavě vozidla a zemi prodeje.

Při rozsvícení kontrolky nechejte
vozidlo co nejdříve zkontrolovat u
autorizovaného servisu Fiat: jeďte
opatrně. Jestliže nenecháte vozidlo
zkontrolovat, riskujete jeho poškození.

166 T36516
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Kontrolka Význam

POZIČNÍ SVĚTLA

DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY

POTKÁVACÍ SVĚTLOMETY

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA

ZADNÍ MLHOVÁ SVĚTLA

LEVÉ UKAZATELE ZMĚNY SMĚRU JÍZDY

PRAVÉ UKAZATELÉ ZMĚNY SMĚRU JÍZDY
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Kontrolka Význam

ZÁVADA AIRBAGŮ

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách. Pokud se kontrolka nerozsvítí při zapnutí

zapalování nebo pokud se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje to poruchu systému. Vyhledejte co nejdříve

autorizovaný servis Fiat.

REZERVA PALIVA

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách. Pokud se rozsvítí během jízdy, doplňte co

nejdříve palivo. Zůstává asi 50 km dojezdové vzdálenosti.

18)

OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor.

Jestliže se rozsvítí spolu s ostatními kontrolkami a/nebo upozorněním se zvukovou výstrahou, zastavte bez

prodlení vozidlo kompatibilně s dopravní situací. Zastavte bez prodlení motor a znovu ho nestartujte.

Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis Fiat.

83)

ZÁVADA BRZDOVÉ SOUSTAVY / ZATAŽENÁ RUČNÍ BRZDA

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a potom zhasne, když se parkovací brzda odbrzdí.

Pokud se rozsvítí při brzdění spolu s kontrolkou STOP a se zvukovým signálem, znamená to, že hladina brzdové

kapaliny je nízká nebo značí poruchu na brzdovém systému.

Musíte zastavit a obrátit se na autorizovaný servis Fiat.

NEDOSTATEČNÉ DOBÍJENÍ BATERIE

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách.

Pokud se rozsvítí spolu s kontrolkou STOP a se zvukovým signálem, elektrický obvod je příliš nabitý nebo vybitý.

Zastavte a obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

DEGRADOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách.

Pokud se rozsvítí během jízdy, spolu s kontrolkou STOP a zvukovým signálem, musíte zastavit a obrátit se na

autorizovaný servis Fiat.

Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud je hladina v pořádku, bude příčina jiná. Obraťte se na autorizovaný

servis Fiat.
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Kontrolka Význam

KONTROLKA ALARMU

Přepnutím zapalování do polohy MAR se kontrolka na přístrojové desce rozsvítí, ale po nastartování motoru musí

zhasnout. Pokud se rozsvítí společně s dalšími kontrolkami a/nebo upozorněními na přístrojové desce, je nutno se

co nejdříve obrátit na autorizovaný servis Fiat.

Nedodržením tohoto doporučení riskujete poškození vozidla.

HLADINA PŘÍSADY A PROVOZNÍ ZÁVADY SYSTÉMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Viz informace uvedené v odstavci „Nádrž na přísadu“.

ZÁVADA SYSTÉMU EOBD / VSTŘIKOVÁNÍ

U vozidel, která jsou jím vybavena, se rozsvítí při nastartování motoru a pak zhasne:

pokud zůstane svítit, obraťte se na autorizovaný servis Fiat;

pokud bliká, budete muset snížit otáčky motoru, dokud blikání neustane. Obraťte se na

autorizovaný servis Fiat.
Viz «Ochrana životního prostředí” v kapitole «Seznámení s vozidlem».

ZÁVADA DYNAMICKÉ KONTROLY STABILITY (ESC) / SYSTÉMU KONTROLY TRAKCE

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách.

Tato kontrolka se rozsvítí v různých případech: «Systémy aktivní bezpečnosti» v kapitole «Bezpečnost».

PORUCHA ABS

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne po několika sekundách. Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje

poruchu systému ABS. V takovém případě zůstane zachována účinnost brzdové soustavy, ale bez možnosti využít

funkce systému ABS. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

KONTROLKA TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU

Rozsvítí se modře při zapnutí zapalování.

Pokud svítí červeně, je nutné vozidlo zastavit a motor nechat minutu nebo dvě běžet na volnoběh.

Teplota musí klesnout a kontrolka musí zmodrat. V opačném případě motor vypněte. Před kontrolou hladiny

chladicí kapaliny nechte motor vychladnout.

Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
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Kontrolka Význam

ZAPNUTÍ SYSTÉMU Start&Stop

Viz odstavec "Systém Start&Stop".

ZÁVADA / VYPNUTÍ SYSTÉMU START&STOP

Viz odstavec "Systém Start&Stop".

TEMPOMAT / OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Viz «Cruise control» (regulátor rychlosti) a «Speed limiter».

ZÁVADA SYSTÉMU T.P.M.S. / NEDOSTATEČNÝ TLAK V PNEUMATIKÁCH

Viz «TPMS – TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM» v kapitole «Bezpečnost».

KONTROLA PŘILNAVOSTI

Viz «Systémy aktivní bezpečnosti» v kapitole «Bezpečnost».

PŘEDŽHAVENÍ SVÍČEK

Se zapalováním na ON se kontrolka rozsvítí a zhasne, jakmile se svíčky nažhaví na přednastavenou teplotu. Motor

je možné nastartovat ihned po zhasnutí kontrolky.
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Kontrolka Význam

INDIKÁTORY PŘEŘAZENÍ

Rozsvícením doporučí přeřazení na vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

REŽIM ECOMODE

Rozsvítí se, pokud je aktivován režim ECOMODE.

Viz odstavec "Doporučení pro řízení".

KONTROLKA NEZAPNUTÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Není-li zapnutý bezpečnostní pás, kontrolka při startování vozidla zůstane svítit, pak, když dosáhnete rychlosti asi

16 km/h, začne blikat a po dobu přibližně dvou minut bude znít zvukový signál.

NEDOVŘENÉ DVEŘE
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KONTROLKY A UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ NÁDRŽE S PŘÍSADOU

Když se popsané kontrolky rozsvítí, může to být doprovázeno zvukovým signálem.

Kontrolky na desce Hlášení Co dělat

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Naplňte nebo dolijte nádrž přísady nebo se

obraťte na autorizovaný servis Fiat.

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Pokud se kontrolka rozsvítí, naplňte nádrž

alespoň 10 litry přísady nebo se obraťte na

autorizovaný servis Fiat.

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Motor nestartuje. Aby bylo možné znovu

vyjet, je nutné do nádrže přidat alespoň

10 litrů přísady.
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Porucha systému

Integrované kontrolky popsané níže jsou doprovázeny zvukovým signálem.

Kontrolky na desce Hlášení Význam

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Udává závadu systému. Vyhledejte co

nejdříve značkový servis Fiat.

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Signalizuje, že za méně než 1100 km nebude

možné znovu vozidlo nastartovat. Tyto alarmy

se budou opakovat každých 100 km.

Vyhledejte co nejdříve značkový servis Fiat.

"ZOBRAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ ZPRÁVY NA

DISPLEJI"

Signalizuje, že po vypnutí motoru nebude

možné vozidlo znovu nastartovat. Obraťte se

na značkový servis Fiat.

POZOR

83) Kontrolka STOP vyžaduje za účelem zachování bezpečnosti okamžité a bezpodmínečné bezpečné zastavení v souladu s dopravní situací.

Zastavte motor a znovu ho nestartujte. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

UPOZORNĚNÍ

18) Absence obrazového a zvukového výstupu signalizuje závadu přístrojové desky. Rozsvícení této kontrolky vyžaduje zastavit ihned, jakmile

to dopravní situace dovolí. Ujistěte se, že je vozidlo správně zaparkováno a obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
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PŘÍSTROJOVÁ
DESKA A PALUBNÍ
PŘÍSTROJE
Palubní počítač 1 obr. 167

Podle verze vozidla sdružuje následující
funkce:

ujetá vzdálenost;

parametry jízdy;

informační zprávy;

provozní chybová hlášení (spojená s

výstražnou kontrolkou );

výstražná hlášení (spojená s

kontrolkou STOP).

Tlačítka pro volbu zobrazení

Procházejte nahoru (tlačítko 9) nebo
dolů (tlačítko 10) následující informace
krátkým opakovaným mačkáním
(zobrazení závisí na výbavě vozidla a
zemi prodeje vozidla) obr. 168.

Na displeji lze zobrazit následující
informace:

celkový a denní počet ujetých

kilometrů;

spotřebované palivo;

průměrná spotřeba;

okamžitá spotřeba;

předpokládaná dojezdová

vzdálenost;

ujetá vzdálenost;

průměrná rychlost;

servisní interval, počítadlo výměny

oleje;

reset tlaku vzduchu v pneumatikách;

rychlost nastavená pro Cruise

Control / Speed Limiter;

čas a teplota;

palubní deník, procházení

informačních zpráv a poruch v činnosti;

objemové procento zbývajících

přísad.

Vynulování počitadla denních km

Se zvoleným zobrazením na „Celkové a
denní kilometry ujeté vzdálenosti“
stiskněte jedno z tlačítek 9 nebo 10
obr. 168, dokud se počítadlo kilometrů
nevynuluje.

Vynulování parametrů jízdy

Po zobrazení některého z cestovních
parametrů stiskněte a podržte tlačítko 9
či 10 obr. 168, dokud zobrazení
nezmizí.

Interpretace některých hodnot
zobrazených po vynulování

Hodnoty průměrné spotřeby, dojezdové
vzdálenosti a průměrné rychlosti jsou
tím přesnější, čím se zvětšuje
vzdálenost ujetá od posledního
vynulování.

Během prvních pár kilometrů ujetých po
vynulování si můžete všimnout, že se
dojezd bude při cestě zvyšovat. To je
způsobeno tím, že systém bere v úvahu
průměrnou spotřebu dosaženou od
posledního vynulování.

167 T36518

168 T35570
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Průměrná spotřeba se může klesnou,
když:

vozidlo ukončí fázi zrychlení;

motor se zahřeje na provozní teplotu

(vynulování: motor je studený);

opustíte městský provoz a vydáte se

po otevřené silnici.

Automatické vynulování parametrů
jízdy

K vynulování dojde automaticky při
překročení maximální hodnoty
některého z parametrů.
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PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Příklady volby Význam vybraných informací

101778 km 112,4 km Celkový a denní počítač kilometrů.

PALIVO

8 l
Jízdní parametry.

Spotřebované palivo.

Palivo spotřebované od posledního vynulování.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

5,8 l/100 Průměrná spotřebaod posledního vynulování.

Hodnota se zobrazí po ujetí nejméně 400 metrů od posledního vynulování.

OKAMŽITÁ

7.4 l/100 Okamžitá spotřeba.

Hodnota zobrazená po dosažení rychlosti 30 km/h.

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST

541 km Odhadovaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím palivem.

Hodnota zobrazená po ujetí minimálně 400 metrů.

VZDÁLENOST

522 km
Ujetá vzdálenost od posledního vynulování.

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

89.4 km/h Průměrná rychlostod posledního vynulování.

Hodnota zobrazená po ujetí minimálně 400 metrů.

NASTAVENÍ TLAKU V

PNEUMATIKÁCH

< DLOUHÝ STISK >

Reset tlaku v pneumatikách.

Viz «TPMS – TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM» v kapitole «Bezpečnost».
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Příklady volby Význam vybraných informací

OMEZOVAČ

90 km/h

Rychlost nastavená na tempomatu/omezovači rychlosti

Viz «Speed Limiter» v kapitole «Seznámení s vozidlem»

TEMPOMAT

90 km/h

Rychlost nastavená na tempomatu/omezovači rychlosti

Viz «Cruise Control» v kapitole «Seznámení s vozidlem»

13°

16:30

Čas a teplota.

Viz «Displej» v kapitole «Seznámení s přístrojovou deskou»

V PAMĚTI NENÍ ULOŽENA

ŽÁDNÁ ZPRÁVA

Palubní deník.

Postupně se zobrazují:

servisní informace (airbag spolucestujícího OFF apod.);

upozornění na provozní problémy (zkontrolovat vstřikování, apod.)

ADBLUE 62%
Objemové procento zbývajících přísad

Viz informace uvedené v odstavci "Nádrž na přísadu ADBLUE" v kapitole "Seznámení s vozidlem".
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Příklady volby
Význam vybraných informací

Palubní počítač se upozorněním na servisní interval

INTERVAL ÚDRŽBY

VÝMĚNA OLEJE ZA 30 000 km /

24 MĚSÍCŮ

Interval údržby

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru se na displeji

zobrazí příslušné hlášení, stiskněte tlačítko 9 nebo 10

obr. 168 na dobu asi 5 sekund a zobrazí se servisní

interval (vzdálenost a čas do příští servisní prohlídky).

Když se blíží konec intervalu, dojde ke dvěma

situacím:

zbývá méně než 1 500 km nebo jeden měsíc:

na displeji se zobrazí příslušné hlášení společně

s nejbližším intervalem (vzdálenost nebo čas);

zbývá 0 km nebo datum pro výměnu oleje

dosaženo: na displeji se zobrazí příslušné hlášení

společně s kontrolkou .

Vozidlo vyžaduje výměnu oleje co nejdříve.

PROVÉST ÚDRŽBU ZA 300 km /

24 DNÍ

PROVÉST ÚDRŽBU

V závislosti na typu vozidla se interval výměny oleje upravuje podle stylu jízdy (časté jízdy při nízkých rychlostech, jízdy ode dveří ke dveřím,

minimální dlouhé trasy, tažení přívěsu, atd.). Vzdálenost do příští výměny se tedy může zkrátit, v některých případech rychleji, než je skutečně

ujetá vzdálenost.

Reset: Pro reset systému zobraze "Interval údržby" (vzdálenost a doba), stiskněte asi na 10 sekund a současně tlačítko 9 či 10 obr. 168 a
podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí na trvalo interval výměny.
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PALUBNÍ POČÍTAČ: informační zprávy

Mohou pomoci při startování vozidla nebo informovat o volbě nebo jízdních stavech.

PALUBNÍ POČÍTAČ: upozornění na provozní závady

Zobrazí se spolu s kontrolkou . Jakmile se zobrazí, obraťte se na autorizovaný servis Fiat, kam jeďte
nanejvýš opatrně. Nedodržením tohoto pokynu hrozí riziko poškození vozidla.

Zmizí po stisku tlačítka volby zobrazení nebo automaticky po několika sekundách. Ale budou zaznamenány do palubního
deníku. Kontrolka svítí i nadále.

PALUBNÍ POČÍTAČ: výstražná upozornění

Zobrazí se s kontrolkouSTOPa vyžadují, abyste pro svou bezpečnost vozidlo bezpodmínečně a okamžitě zastavili
kompatibilně s dopravní situací. Zastavte motor a znovu ho nestartujte. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
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BEZPEČNOST

Následující kapitola je velmi důležitá:
Jsou v ní popsány bezpečnostní
systémy ve výbavě vozidla a jsou
uvedeny pokyny ohledně jejich
správného používání.

SYSTÉMY NA OCHRANU

CESTUJÍCÍCH . . . . . . . . . . . . . . .94

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY . . . . . . . . .94

PŘEDPÍNAČE . . . . . . . . . . . . . . .97

ČELNÍ AIRBAGY . . . . . . . . . . . . .98

BOČNÍ AIRBAGY . . . . . . . . . . . .101

OCHRANNÉ SYSTÉMY

PRO DĚTI . . . . . . . . . . . . . . . . .102

SYSTÉMY AKTIVNÍ

BEZPEČNOSTI . . . . . . . . . . . . .128

TPMS – TYRE PRESSURE

MONITORING SYSTEM . . . . . . . .131
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SYSTÉMY NA
OCHRANU
CESTUJÍCÍCH

84) 85)

19) 20)

3)

V závislosti na výbavě vozidlo může
disponovat:

omezovači zatížení;

čelními airbagy na straně řidiče a

spolujezdce.

Tyto systémy jsou určeny tak, aby
pracovaly samostatně nebo současně v
případě čelního nárazu.

V závislosti na závažnosti nárazu
systém může vyvolat:

zablokování bezpečnostního pásu;

předepnutí bezpečnostního pásu

(který se aktivuje pro dotažení pásu);

aktivovat airbagy.

POZOR

84) Po každé nehodě nechte zkontrolovat

všechna bezpečnostní zařízení.

85) Veškeré zásahy do kompletního

systému (předpínače, airbagy, řídicí

jednotky, kabeláž) nebo jeho opětovné

použití na jiném vozidle, byť stejném, je

přísně zakázáno.

UPOZORNĚNÍ

19) Aby se předešlo náhodné aktivaci, která

by mohla způsobit škodu, mohou do

předpínačů a airbagů zasahovat pouze

kvalifikovaní pracovníci značkového servisu

Fiat.

20) Kontrolu elektrických vlastností

spouštěcího systému musí provádět

výhradně speciálně vyškolení pracovníci

pomocí vhodných nástrojů.

UPOZORNĚNÍ

3) Před vyřazením vozu z provozu se

obraťte na zástupce značkového servisu

Fiat, který zajistí odstranění generátoru

plynu předpínačů a airbagů.

BEZPEČNOSTNÍ
PÁSY

86)

Z pochopitelných bezpečnostních
důvodů je třeba se vždy upoutat
bezpečnostním pásem. Je nutno
postupovat v souladu se zákony země,
kde se právě nacházíte.

UPOZORNĚNÍ Aby byly zadní
bezpečnostní pásy dokonale účinné,
zkontrolujte, zda je zadní samostatné
sedadlo správně zajištěno. Viz odstavec
“Zadní nedělená sedadla” v kapitole
“Seznámení se s vozidlem“.

Před nastartováním motoru si musí řidič
ze všeho nejdříve seřídit polohu sedadla
a nastavit bezpečnostní pás: ten si musí
nastavit i ostatní osoby ve vozidle.

Bezpečnostní pásy je nutno udržovat v
čistotě Používejte produkty doporučené
servisní sítí Fiat nebo teplou mýdlovou
vodu, houbičku na otření a suchý hadřík
na osušení. Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo chemikálie.

NASTAVENÍ POLOHY JÍZDY
Dobře se usaďte do sedadla a opřete

se o opěradlo (předtím si odložte oděvy

jako je kabát, sako atd.). To je zásadní

pro správnou polohu zad;

nastavte polohu sedadla podle

pedálů. Poloha sedáku musí být taková,

aby umožnila sešlápnout spojkový

pedál až na podlahu.
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Opěradlo musí být seřízeno tak, aby

paže zůstaly mírně pokrčeny;

Nastavení polohy opěrky hlavy. Pro

zajištění maximální bezpečnosti musí

být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou

hlavy minimální;

Nastavení výšky sedáku (sezení).

Toto nastavení umožňuje optimalizovat

výhled;

Nastavení polohy volantu.

NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH
PÁSŮ

Opřete se dobře do opěradla.

Hrudní pás 1 obr. 169 musí být co
nejblíže k dolní části krku, ale nesmí se
ho dotýkat.

Kyčelní úsek 2 obr. 169 pásu musí
doléhat na stehna proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí přiléhat co
nejblíže k tělu. (Např. si před sednutím
sundejte příliš těžké oděvy, nedávejte
žádné předměty mezi tělo a pás).

Zapnutí

Vytáhněte pás pomalu, bez trhání, a
zasuňte sponu 3 obr. 170 do zámku 5
(zkontrolujte zajištění zatažením za
sponu 3).

Jestliže se pás zablokuje, zopakujte
postup.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu ale
silně za něj potáhněte a vytáhněte ho
asi 3 cm.

Nechte ho svinout zpět a poté ho znovu
odviňte. Pokud problém trvá, obraťte se
na autorizovaný servis Fiat.

Výstražná kontrolka nezapnutého
předního bezpečnostního pásu

Jestliže nastartujete motor s
nezapnutým pásem, zůstane kontrolka
svítit. Po překročení rychlosti asi
16 km/h začne kontrolka blikat a asi na
dvě minuty se aktivuje zvuková
výstraha.

Výškové nastavení ukotvení
předních bezpečnostních pásů

Přesunem páky 6 obr. 171 vyberte
polohu nastavení tak, aby ramenní pás
1 obr. 169 přilnul k tělu tak, jak bylo
zmíněno dříve.

Po nastavení se přesvědčte o správném
zapnutí.

169 T13622

170 T13622-1 171 T36553
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Odepnutí

Stiskněte tlačítko 4 obr. 170,
bezpečnostní pás se svine zpět. Při
navíjení pás přidržujte.

Zadní boční bezpečnostní pásy
Pro první řadu vzadu použijte

výhradně pásy 8 obr. 172;

pro poslední zadní řadu použijte

výhradně pásy 7 obr. 172.

Pokud se pás 8 obr. 172 nepoužije,
zasuňte sponu 9 do uložení 10.

Podmínky použití: Před jakýmkoliv
použitím bočních zadních
bezpečnostních pásů se ujistěte, že
pevná je spona 11 obr. 173 je zasunutá
do zámku 12.

Zapnutí a odepnutí se provádí stejným
způsobem jako u předních
bezpečnostních pásů.

Přístup k poslední řadě: Pro
usnadnění přístupu k poslední řadě,
odpojte pás druhé řady ze zámku 13
obr. 174.

87)

Nezapomeňte bezpečnostní pás opět
zapnout, když cestující na místo
usedne.

Pásy uprostřed

Odviňte pomalu pás tak, aby bylo
možné zapnout sponu do zámku 14
obr. 175.

88)

UPOZORNĚNÍ Ovládání zadních
sedadel je popsáno v části „Nedělené
zadní sedadlo“ v kapitole „Seznámení
se s vozidlem“.

89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98)

172 T36613

173 T36614

174 T36704

175 T36556
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POZOR

86) Bezpečnostní pásy nenastavené nebo

překroucené mohou být příčinou zranění při

nehodě. Použijte bezpečnostní pás vždy

pouze pro jednu osobu, dítě nebo

dospělého. Dokonce i těhotné ženy si musí

pás zapnout. V takovém případě se

ujistěte, že kyčelní pás netlačí na břicho, ale

nesmí být ani nadměrně volný.

87) Zkontrolujte správnou polohu a činnost

zadních bezpečnostních pásů po zásahu

do zadního samostatného sedadla.

88) Abyste vytěžili z ochrany

bezpečnostními pásy maximum,

zkontrolujte, zda je zadní samostatné

sedadlo správně zajištěno. Viz „Zadní

nedělená sedadla“ v kapitole „Seznámení

se s vozidlem“.

89) Neprovádějte žádné změny prvků

původně namontovaného zádržného

systému: pásů, sedadel a jejich úchytů. Ve

zvláštních případech (např. při instalaci

dětské autosedačky) se obraťte na

autorizovaný servis Fiat.

90) Nepoužívejte nic, co by mohlo mezi

pásy a tělem vytvořit vůli (např. kolíčky na

prádlo, spony atd.), protože nenapnutý

bezpečnostní pás může v případě nehody

způsobit zranění.

91) Nikdy neveďte ramenní pás pod paží

ani za zády.

92) Nepoužívejte stejný pás pro více než

jednu osobu a nikdy nepoutejte svým

pásem novorozence ani dítě v náruči.

93) Bezpečnostní pás nesmí být

překroucený.

94) Po nehodě bezpečnostní pásy nechte

zkontrolovat a případně vyměnit. Kromě

toho pásy vyměňte, pokud vykazují známky

opotřebení nebo poškození.

95) Při zpětné montáži zadního neděleného

sedadla se ujistěte, že jsou bezpečnostní

pásy a přezky jsou správně umístěné, aby

se daly normálně používat.

96) Ujistěte se, že je spona pásu vsunuta

do správného zámku.

97) Nevkládejte předměty do prostoru

zajišťovacího zámku bezpečnostního pásu,

protože by mohly ohrozit jeho činnost.

98) Ujistěte se, že jste dobře umístili

zajišťovací zařízení (nesmí být zakryto,

stlačeno nebo zploštěno osobami nebo

předměty).

PŘEDPÍNAČE
99)

Zásahem předpínače se bezpečnostní
pás přitáhne k tělu osoby sedící na
sedadle, čímž se zvyšuje účinnost pásu.

Při zapnutém zapalování v případě
silného čelního nárazu a v závislosti na
rozsahu nárazu může systém aktivovat
předpínač navíječe bezpečnostního
pásu 1 obr. 176, který pás okamžitě
zatáhne.

OMEZOVAČE ZÁTĚŽE

Při určité síle čelního nárazu tento
mechanismus zasáhne, aby omezil
ochranný účinek bezpečnostního pásu
na přijatelnou úroveň .

176 T31857
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POZOR

99) Po každé nehodě nechte zkontrolovat

všechna bezpečnostní zařízení. Veškeré

zásahy do kompletního systému

(předpínače, airbagy, řídicí jednotky,

kabeláž) nebo jeho opětovné použití na

jiném vozidle, byť stejném, je přísně

zakázáno. Aby se předešlo náhodné

aktivaci, která by mohla způsobit škodu,

mohou do předpínačů a airbagů zasahovat

pouze kvalifikovaní pracovníci značkového

servisu Fiat. Kontrolu elektrických vlastností

spouštěcího systému musí provádět

výhradně speciálně vyškolení pracovníci

pomocí vhodných nástrojů. Před vyřazením

vozu z provozu se obraťte na zástupce

značkového servisu Fiat, který zajistí

odstranění generátoru plynu předpínačů a

airbagů.

ČELNÍ AIRBAGY
AIRBAG ŘIDIČE A
SPOLUJEZDCE

100) 101)

Jsou instalovány naproti předním
sedadlům řidiče a spolujezdce. Značka
«air bag» na volantu a palubní desce (u
airbagu A obr. 177 ) upozorňuje, že je
airbag nainstalovaný ve vozidle.

Každý systém airbagu tvoří následující:
nafukovací vak a příslušný plynový

generátor instalované ve volantu a v

palubní desce u spolucestujícího;

elektronický modul řídicího systému,

který ovládá elektrické iniciační zařízení

plynového generátoru;

jedna kontrolka na přístrojové

desce.

Fungování

Systém je připraven k činnosti pouze při
zapnutém zapalování.

Při čelním nárazu určité sily se airbagy
nafouknou pro omezení následků
nárazu v úrovni hlavy a hrudníku řidiče
na volant a proti palubní desce u
spolujezdce; ihned po nárazu se
vyfouknou, aby nebránily opuštění
vozidla obr. 178.

Nepravidelné fungování

Kontrolka 4 obr. 179 na přístrojové
desce se rozsvítí při zapnutí zapalování
a pak po několika sekundách zhasne.
Pokud se kontrolka při zapnutí
zapalování nerozsvítí nebo pokud se
rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje
to poruchu systému. Vyhledejte co
nejdříve autorizovaný servis Fiat.
Jakékoli zpoždění přitom může ohrozit
účinnost ochrany.

177 T36503 178 T31857-1
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Všechna varování uvedená níže
mají za úkol nebránit nafouknutí
airbagu a předejít riziku vážného
zranění předměty vymrštěnými v
okamžiku vystřelení airbagu.

Upozornění týkající se airbagu
řidiče

102) 103) 104)

Upozornění týkající se airbagu
spolujezdce

105) 106) 107) 108) 109)

AIRBAG NA STRANĚ
SPOLUJEZDCE A
DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

Deaktivace airbagů na straně
spolujezdce (u vozidel, které to
umožňují)

110) 111)

Chcete-li instalovat dětskou
autosedačku na sedadlo
spolucestujícího, musíte
bezpodmínečně vypnout doplňková
bezpečnostní zařízení spolucestujícího.

Deaktivace airbagu: U stojícího
vozidla a s vypnutým zapalováním
stiskněte a otočte ovladač 1
obr. 180 do polohy OFF (VYP).

Se zapnutým zapalováním důkladně
zkontrolujte, zda svítí kontrolka na
displeji 2 obr. 181 a podle typu vozidla,
zda se zobrazí příslušná zpráva.

Tato kontrolka zůstane svítit jako
potvrzení, že lze dětskou autosedačku
nainstalovat na sedadlo
spolucestujícího.

Tyto pokyny připomíná značení na
palubní desce a štítky A obr. 182 a
obr. 183 umístěné na každé straně
sluneční clony spolujezdce 3 obr. 182.

179 T36504

180 T36502

181 T36500

182 T36505
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Aktivace airbagů na straně
spolujezdce

Pokud již dětskou sedačku na sedadle
spolujezdce nepoužíváte, znovu
zapněte airbag s cílem zajistit ochranu
spolujezdce v případě nehody.

Opětná aktivace airbagu: U stojícího
vozidla a s vypnutým zapalováním
stiskněte a otočte ovladač 1
obr. 184 do polohy ON (ZAP). Se
zapnutým zapalováním důkladně
zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka a
zda kontrolka na displeji 2
obr. 185 se po dobu přibližně 1 minuty
po každém nastartování rozsvítí. Bezpečnostní zařízení doplňující

bezpečnostní pás spolucestujícího se
aktivují.

Závady v činnosti

V případě poruchy systému aktivace /
deaktivace čelního airbagu spolujezdce
je zakázáno instalovat na přední
sedadlo dětskou autosedačku proti
směru jízdy.

Nedoporučuje se také přeprava
cestujících na tomto sedadle.

Obraťte se co nejdříve na autorizovaný
servis Fiat.

POZOR

100) Systém airbagů je založen na

pyrotechnickém principu, což znamená, že

při jeho aktivaci se uvolňuje teplo a kouř (to

neznamená zdroj požáru) a dojde při ní k

detonačnímu hluku. Vystřelení airbagu,

které musí být okamžité, může způsobit

poškození kůže nebo může mít jiné

nevýhody.

101) Na volant neupevňujte žádné

předměty (sponky, loga, hodinky, držák

telefonu, atd.)

102) Volantu se nesmí ničím a nijak zakrýt.

103) Je zakázáno volant demontovat (to je

povoleno pouze kvalifikovaným

pracovníkům autorizovaného servisu Fiat).

104) Při řízení neseďte příliš blízko volantu:

zaujměte jízdní polohu s mírně pokrčenými

pažemi. Tato poloha umožní dostatečný

prostor k rozvinutí airbagu a splnění jeho

funkce v případě potřeby.

105) Na palubní desku v místě, kde je

uložen airbag , nelepte ani neupevňujte

žádné předměty (sponky, samolepky,

hodinky, držák telefonu, atd.)

106) Spolucestující na předním sedadle

nesmí cestovat se zvířetem na klíně, mezi

palubní desku a tímto cestujícím se nesmí

nacházet žádné předměty (deštník, hůl,

krabice, apod).

183 T35770 184 T36501

185 T36500
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107) Neopírejte se nohama o palubní

desku či o sedadlo, protože v těchto

polohách může dojít k vážným zraněním.

Obecně platí, že je nutno udržovat

dostatečnou vzdálenost všech částí těla

(kolena, ruce, hlava.) od palubní desky.

108) Airbag spolujezdce chrání pouze

krajního spolujezdce; cestující vpředu

uprostřed je chráněn pouze bezpečnostním

pásem. Doporučuje se dodržovat obvyklé

bezpečnostní předpisy (zapnutí pásu).

Nebezpečí zranění při nehodě.

109) Airbagu spolucestujícího se smí

vypnout či zapnout jen ve stojícím vozidle.

V případě vypnutí během jízdy se rozsvítí

kontrolky a . Aby tyto kontrolky

zhasly, je třeba airbag spolujezdce znovu

vypnout a zapnout, když vozidlo stojí.

110) Pokud již dětskou autosedačku na

sedadle spolujezdce nepoužíváte,

reaktivujte doplňkové bezpečnostní prvky

spolujezdce za účelem jeho ochrany v

případě nehody. Před instalací dětské

autosedačky proti směru jízdy na sedadlo

předního spolucestujícího zkontrolujte, zda

jsou vypnuta bezpečnostní zařízení

doplňující bezpečnostní pás tohoto

cestujícího (viz "Airbag spolucestujícího a

dětské autosedačky: vypnutí airbagů” v

této kapitole).

111) Vzhledem k tomu, že vystřelení

airbagu spolujezdce koliduje s umístěním

dětské sedačky se zády po směru jízdy,

NIKDY NEINSTALUJTE záchytný systém

pro děti otočený proti směru jízdy na

sedadle chráněném AKTIVNÍM ČELNÍM

AIRBAGEM. To může mít za následek

SMRT DÍTĚTE nebo JEHO VÁŽNÉ

ZRANĚNÍ.

BOČNÍ AIRBAGY
BOČNÍ AIRBAGY
(U příslušné verze vozidla)

Jsou to airbagy, kterými lze vybavit
přední sedadla a které se nafouknou po
straně sedadla (na straně dveří) s cílem
ochránit cestující v případě silného
bočního nárazu.

ROLETOVÉ AIRBAGY
(U příslušné verze vozidla)

Jsou to airbagy přítomné v obou
horních stranách vozidla. Nafouknou se
podél bočních oken předních dveří s
cílem ochránit cestující v případě
silného bočního nárazu.

Upozornění týkající se bočního
airbagu

112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119)

21)

4)

POZOR

112) Když vozidlo zapůjčujete nebo

prodáváte, informujte uživatele o těchto

podmínkách použití a předejte mu tento

Návod k obsluze a údržbě.

113) Instalace potahů: Sedadla vybavená

airbagem vyžadují potahy sedadel

speciálně navržené pro toto vozidlo.

Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Použití jakéhokoliv jiného potahu sedadel

(nebo potahů sedadel určených pro jiné

vozidlo), může negativně ovlivnit funkci

těchto airbagů a ohrozit bezpečnost

cestujících.

114) Nedávejte žádné příslušenství,

předměty nebo dokonce zvířata mezi

opěradlo, dveře a vnitřní obložení.

Opěradlo sedadla nezakrývejte předměty,

jako je oblečení nebo příslušenství. Mohlo

by to ovlivnit správnou činnost airbagu a

způsobit zranění při jeho nafouknutí.

115) Jakákoli demontáž nebo úprava

sedadla a vnitřního obložení je zakázána a

smí je provést pouze kvalifikovaní

pracovníci autorizovaného servisu Fiat.

116) Airbag představuje doplnění ochrany

bezpečnostním pásem. Airbag a

bezpečnostní pás dohromady tvoří nedílné

součásti jednoho ochranného systému. Je

proto nezbytně nutné si vždy zapnout

bezpečnostní pásy. Když se cestující

nepřipoutají, vystavují se nebezpečí

vážných zranění při nehodě a zvyšují riziko

zranění nafukovaným airbagem.

117) Činnost předpínačů nebo airbagů v

případě převrácení vozidla nebo silného

nárazu zezadu není systematická. Nárazy z

prostoru pod vozidlem, jako například

nárazy do chodníků, vjetí do děr ve

vozovce, kameny ... to vše může vyvolat

spuštění těchto systémů.
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118) Jakýkoliv zásah nebo úprava

kompletního systému airbagu (airbagy,

předpínače, elektronický modul, kabelový

svazek…) jsou přísně zakázány (smí je

provádět pouze kvalifikovaný personál

autorizovaného servisu Fiat).

119) Z bezpečnostních důvodů nechejte

systém airbagů zkontrolovat po nehodě,

krádeži nebo pokusu o krádež.

UPOZORNĚNÍ

21) Chcete-li zachovat řádnou funkci a

zabránit nechtěné aktivaci, musíte zásah do

systému airbagů svěřit pouze

kvalifikovaným pracovníkům autorizovaného

servisu Fiat, který je k tomu oprávněn.

UPOZORNĚNÍ

4) Před vyřazením vozidla z provozu se

obraťte na autorizovaný servis Fiat, který

zajistí odstranění generátoru plynu.

OCHRANNÉ
SYSTÉMY PRO DĚTI
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
DĚTÍ

120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 128) 129) 130)

Dítě, stejně jako dospělý, musí správně
sedět a být vždy připoutáno. Za
přepravované děti nesete odpovědnost.

Dítě není zmenšenina dospělého. Dítě
ohrožují zvláštní zranění, protože jejich
svaly a kosti jsou ve vývinu.
Bezpečnostní pás sám o sobě
neposkytuje vhodnou ochranu při
přepravě. Je třeba pořídit vhodnou
dětskou autosedačku a tu řádně
používat.

Použití dětské sedačky

Úroveň ochrany nabízená dětskou
autosedačkou závisí na její schopnosti
dítě udržet a na její instalaci. Nesprávná
instalace ohrožuje bezpečnost dítěte v
případě náhlého zabrzdění nebo
nárazu.

Před nákupem dětské autosedačky
zkontrolujte, zda je v souladu s předpisy
země, kde ji chcete používat, a zda je
možné ji do vozidla instalovat. Obraťte
se na autorizovaný servis Fiat, který
doporučí autosedačky pro vaše vozidlo.

Před instalací dětské autosedačky si
přečtěte návod a postupujte podle
pokynů v něm uvedených. V případě
problémů při instalaci kontaktuje
výrobce autosedačky.

Schovejte si návod k použití dětské
autosedačky.

UPOZORNĚNÍ Naučte dítě:
správně se upoutat;

nastupovat a vystupovat na straně

bez silničního provozu.

Nepoužívejte autosedačky z druhé ruky
nebo bez návodu k obsluze. Dávejte
pozor, aby v autosedačce nebo v jejím v
okolí nebyly žádné předměty bránící její
instalaci.

VÝBĚR DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY

Dětské autosedačky orientované
proti směru jízdy

Hlavička dítěte je v poměru těžší než u
dospělého a krk je velice křehký.

Převážejte dítě v této poloze tak dlouho,
jak je to možné (alespoň 2 roky).
Autosedačka drží hlavu a krk obr. 186.

186 T31235
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Zvolte skořepinovou autosedačku pro
lepší boční ochranu a vyměňte ji, když
je hlava dítěte vyšší.

Dětské autosedačky orientované ve
směru jízdy

Hlava a břicho dětí jsou hlavní části těla,
které je třeba chránit. Dětská
autosedačka orientovaná ve směru jízdy
a řádně upevněné ve vozidle sníží riziko
nárazu hlavy.

Jakmile to tělesná výška dítěte dovolí,
přemístěte ho dětské autosedačky
montované po směru jízdy. Pro lepší
boční ochranu zakupte skořepinovou
dětskou autosedačku obr. 187.

Podsedáky

Od 15 kg nebo 4 let může dítě cestovat
na podsedáku obr. 188, který umožňuje
nastavit bezpečnostní pás jeho tělesné
stavbě.

Podsedák musí být vybaven vodítky,
které vedou pás po stehnech dítěte,
nikoli po břiše.

Výškově nastavitelné opěradlo opatřené
vodítkem pásu se doporučuje proto,
aby bylo možné pás vést přes střed
ramene. Nikdy nesmí spočívat na krku
nebo na ruce. Pro lepší boční ochranu
zvolte skořepinovou sedačku.

INSTALACE DĚTSKÉ
AUTOSEDAČKY

Instalace bezpečnostních dětských
autosedaček není na některých
sedadlech povolena. Schémata na
následujících stranách ukazují polohu
ukotvení dětské autosedačky.

Před použitím dětské autosedačky
zkontrolujte, zda ji lze skutečně do do
vozidla namontovat.

Na místě vpředu

Přeprava dětí v sedadle spolujezdce je v
každé zemi specifická. Přečtěte si
platné předpisy a postupujte podle
pokynů uvedených v následujícím
schématu.

Před instalací dětské autosedačky na
toto místo (pokud je povolena):

Dejte bezpečnostní pás co nejníže;

posuňte sedadlo co nejvíce dozadu;

mírně sklopte opěradlo vzhledem ke

svislé rovině (přibližně o 25°);

u vozidel, kde to lze, zvedněte sedák

co nejvýše.

V každém případě je třeba vytáhnout
hlavovou opěrku sedadla tak, aby
nepřekážela dětské autosedačce (viz
„Přední opěrka hlavy“ v kapitole
„Seznámení se s vozidlem").

Po instalaci dětské sedačky sedadlo
může být případně posunuto dopředu
(s cílem ponechat dostatek prostoru na
zadních sedadlech ostatním cestujícím
nebo autosedačkám). Dětskou
autosedačku montovanou proti směru
jízdy upevněte tak, aby se nedotýkala
palubní desky, ani ji neposuňte zcela
dopředu.

Neměňte ostatní nastavení po upevnění
dětské autosedačky.

187 T38824

188 T31234
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Na kraji vzadu

Korbička se instaluje příčně ke směru
jízdy a zabírá minimálně dvě místa.
Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím
vozidla. Posuňte přední sedadlo vozidla
co nejvíce dopředu, abyste mohli
upevnit dětskou autosedačku otočenou
proti směru jízdy, pak ho potáhněte
zpět na maximum, ale tak, aby se
sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.

Pro bezpečnost dítěte čelem ve směru
jízdy neposunujte dozadu sedadlo před
dítětem na vzdálenost větší, než je
polovina dráhy, nesklápějte příliš
opěradlo (maximálně o 25°) a zvedněte
sedadlo co nejvýše.

Vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla,
na kterém je umístěna dětská
autosedačka (viz „Zadní opěrka hlavy“ v
kapitole „Seznámení se s vozidlem“).
Tato operace musí být provedena před
umístěním dětské autosedačky.

Zkontrolujte, zda se dětská
autosedačka montovaná po směru jízdy
doléhá na opěradlo sedadla.

Vzadu uprostřed

Zkontrolujte, zda je pás vhodný k
upevnění dětské autosedačky. Obraťte
se na autorizovaný servis Fiat.

127)

UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ
AUTOSEDAČKY
BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY

128) 129)

Bezpečnostní pás musí být nastaven
tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost v
případě náhlého zabrzdění nebo
nárazu. Dodržte dráhu protažení pásu
předepsanou výrobcem dětské
autosedačky.

Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás
řádně zapnutý.

Zkontrolujte správné držení sedačky
pohybem doleva / doprava a dopředu /
dozadu: sedačka musí zůstat řádně
upevněná. Zkontrolujte, zda není dětská
autosedačka není instalovaná šikmo a
zda se neopírá o okno.
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Dvoumístná skříňová dodávka

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Místo, kde je zakázáno montovat dětskou autosedačku.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu.

189 T36600
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Trojmístná skříňová dodávka

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Místo, kde je zakázáno montovat dětskou autosedačku.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu.

190 T36601

106

B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
T



Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schémata v souladu s platnými předpisy.

Dvoumístná nebo trojmístná dodávková verze

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Místo (a) spolujezdce vpředu (2)

S jednoduchým

sedadlem spolujezdce

(1)

S dvojmístným samostatným sedadlem

Místo uprostřed Místo na kraji

Sedačka otočená proti

směru jízdy Skupiny 0,

0+ a 1

< do 13 kg a od 9 do

18 kg
U X U

Sedačka otočená ve

směru jízdy Skupina 1
od 9 do 18 kg U X U

Podsedák Skupina 2 a 3
od 15 do 25 kg a od

22 do 36 kg
U X U

X: Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“, pomocí bezpečnostního pásu;
zkontrolujte možnost montáže.

(1): dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla.
Demontujte hlavovou opěrku. Posuňte sedadlo vozidla co nejvíce dozadu a co nejvýše a mírně sklopte opěradlo (asi o 25°).

(2)NEBEZPEČÍ USMRCENÍ NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. Před instalací dětské autosedačky umístěné proti směru jízdy na
sedadle předního spolucestujícího nezapomeňte zkontrolovat, zda je airbag řádně deaktivovaný (viz «Airbag na straně
spolucestujícího a dětské autosedačky – deaktivace airbagů» v této kapitole).
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Kombi, 5 míst

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu.

: Místo, kde je zakázáno dětskou autosedačku montovat.

191 T36605
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi, 5 míst

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Místo spolujezdce

vpředu (1) (2)
Místo na kraji vzadu Místo uprostřed vzadu

Středová korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg X

U (3)
U (3)

U (3)

Skořepinová sedačka

otočená proti směru

jízdy Skupina 0 a 0+

< 13 kg U U (4) U (4)

Sedačka otočená proti

směru jízdy Skupina 0+

a 1

< do 13 kg a od 9 do

18 kg
U U (4) U (4)

Sedačka otočená ve

směru jízdy Skupina 1
od 9 do 18 kg X U (5) U (5)

Podsedák Skupina 2 a 3
od 15 do 25 kg a od

22 do 36 kg
X U (5) U (5)

X: místo nezpůsobilé k instalaci dětské sedačky tohoto typu.

U: místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“, pomocí bezpečnostního pásu;
zkontrolujte možnost montáže.

(2): Posuňte sedadlo vozidla co nejvíce dozadu a co nejvýše a mírně sklopte opěradlo (asi o 25°).

(3): korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(4): Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.

(5): dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu regulační dráhy kolejniček a nesklápějte opěradlo do úhlu více než 25°.
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Kombi, 6 míst

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu;

: Místo, kde je zakázáno dětskou autosedačku montovat.

192 T36603
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi, 6 míst

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Místo vpředu Místo vzadu

uprostřed na kraji na kraji uprostřed

Středová korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg X X U (2) U (2)

Skořepinová

sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupina 0 a 0+

< 13 kg X U U (3) U (3)

Sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupina 0+ a 1

< do 13 kg a od 9 do

18 kg
X U U (3) U (3)

Sedačka otočená

ve směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg X X U (4) U (4)

Podsedák Skupina

2 a 3

od 15 do 25 kg a od

22 do 36 kg
X X U (4) U (4)

X: místo nezpůsobilé k instalaci dětské sedačky tohoto typu.

U: místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“, pomocí bezpečnostního pásu;
zkontrolujte možnost montáže.

(2): korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(3): Přední sedadlo vozidla posuňte co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ji posuňte dozadu na maximum ale tak, aby se dětské sedačky nedotýkalo.

(4): dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu regulační dráhy kolejniček a nesklápějte opěradlo do úhlu více než 25°.
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Kombi / bus, 8 míst

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu.

: Místo, kde je zakázáno dětskou autosedačku montovat.

193 T36604
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi / bus, 8 míst

Typ dětské

autosedačky

Hmotnost

dítěte

Místo

spolujezdce

vpředu (1) (2)

Místo vzadu

Na kraji, 2.
řada

Uprostřed, 2.

řada

Na kraji, 3.
řada

Uprostřed, 3.

řada

Příčná korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg X U (3) U (3) U (3) U (3)

Skořepinová

sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg U U (4) U (4) U (4) U (4)

Sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a od

9 do 18 kg
U U (4) U (4) U (4) U (4)

Sedačka

otočená ve

směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg X U (5) U (5) U (5) U (5)

Podsedák

Skupiny 2 a 3

od 15 do 25 kg a

od 22 do 36 kg
U U (5) U (5) U (5) U (5)

X: místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“, pomocí bezpečnostního pásu;
zkontrolujte možnost montáže.

(2): Posuňte sedadlo vozidla co nejvíce dozadu a co nejvýše a mírně sklopte opěradlo (asi o 25°).

(3): Korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(4): Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.
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(5): dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu rozsahu nastavení vodítek a nesklápějte opěradlo do úhlu nad 25 °.
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Kombi / bus, 9 míst

před usazením cestujícího nebo instalací dětské autosedačky zkontrolujte stav airbagů.

Dětská autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu

U: Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“ pomocí bezpečnostního pásu.

: Místo, kde je zakázáno dětskou autosedačku montovat.

194 T36602
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi / bus, 9 míst

Typ dětské

autosedačky

Hmotnost

dítěte

Místo vpředu Místo vzadu

Cestující

uprostřed

Cestující na

kraji (1)

Na kraji, 2.

řada

Uprostřed, 2.

řada

Na kraji, 3.

řada

Uprostřed, 3.

řada

Příčná

korbička

Skupina 0

< (do) 10 kg X U U (2) U (2) U (2) U (2)

Skořepinová

sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg X U U (3) U (3) U (3) U (3)

Sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a

od 9 do 18 kg
X U U (3) U (3) U (3) U (3)

Sedačka

otočená ve

směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg X U U (4) U (4) U (4) U (4)

Podsedák

Skupiny 2 a 3

od 15 do

25 kg a od

22 do 36 kg

X U U (4) U (4) U (4) U (4)

X: místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

U: místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky homologované jako „univerzální“, pomocí bezpečnostního pásu;
zkontrolujte možnost montáže.

(2): korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(3): Přední sedadlo vozidla posuňte co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ji posuňte dozadu na maximum ale tak, aby se dětské sedačky nedotýkalo.
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(4): dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu regulační dráhy kolejniček a nesklápějte opěradlo do úhlu více než 25°.
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UPEVNĚNÍ SYSTÉMEM
ISOFIX
Schválené dětské sedačky jsou
homologovány podle normy ECE-R44 v
jednom z následujících tří případů:

Univerzální ISOFIX se třemi kotvami

otočený ve směru jízdy;

polouniverzální systém ISOFIX se

dvěma kotvami;

speciální systém.

U posledních dvou systému ověřte
podle seznamu kompatibilních vozidel,
zda se dá vaše dětská autosedačka do
systému ukotvit.

Upevněte dětskou autosedačku do
kotev ISOFIX, jsou -li ve vozidle. Systém
ISOFIX zajišťuje snadnou, rychlou a
bezpečnou montáž autosedačky.

Systém ISOFIX je tvořen 2 třmeny, v
některých případech také třetím.

Dva třmeny 1 obr. 195, označené
štítkem jsou mezi opěradlem a
sedákem.

Pro snadnou montáž a zajištění dětské
autosedačky na třmenech 1 použijte
přístupová vodítka 2 dětské sedačky.

Upínací třmen autosedačky otočený
ve směru jízdy pro zadní boční
místa: Třetí třmen se používá k zajištění
horního řemenu u některých dětských
autosedaček.

Opěrku hlavy umístěte do horní

polohy nebo ji vyjměte;

Pás 3 obr. 196 (dodaný spolu s

autosedačkou) protáhněte mezi dvěma

tyčkami zadní opěrky hlavy;

zapněte karabinu 4 do třmenu 5

obr. 196 označeného symbolem na

zadní straně sedadla;

Pás zatáhněte tak, abyste dostali

autosedačku do kontaktu s opěradlem

vozidla.

195 T32862

196 T36598
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Kombi, 5 míst

130)

Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

Dětská autosedačka upevněná systémem ISOFIX

Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky ISOFIX.

Zadní sedadla jsou vybavena systémem ukotvení, který umožňuje upevnění dětské univerzální autosedačky ISOFIX
otočené ve směru jízdy. Kotevní body jsou umístěny v zavazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Rozměr dětské autosedačky ISOFIX je označen písmenem:
A, B a B1: pro autosedačky otočené ve směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

C: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

D a E: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 0 nebo 0+ (pod 13 kg);

F a G: korbičky skupiny 0 (pod 10 kg).

197 T36642
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi, 5 míst

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Rozměr dětské

sedačky ISOFIX

Místo spolujezdce

vpředu

Místo na kraji

vzadu

Místo uprostřed

vzadu

Příčná korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg

F
X IL (1) X

G

Skořepinová

sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg E X IL (2) X

Sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a od 9 do

18 kg
C, D X IL (2) X

Sedačka otočená

ve směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg A, B, B1 X IUF/IL (3) X

Podsedák Skupiny

2 a 3

od 15 do 25 kg a od

22 do 36 kg
X IUF/IL (3) X

X = Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky ISOFIX.

IUF/IL = Místo umožňující u vozidel, která jsou jimi vybavena, upevnění, pomocí úchytů ISOFIX, dětských sedaček
homologovaných jako "univerzální / polouniverzální nebo pro určitá vozidla"; zkontrolujte montážní možnosti.

(1) Korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(2) Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.

(3) Dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu rozsahu nastavení vodítek a nesklápějte opěradlo do úhlu nad 25 °.
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Kombi, 6 míst

Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

Dětská autosedačka upevněná systémem ISOFIX

Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky ISOFIX.

Zadní sedadla jsou vybavena systémem ukotvení, který umožňuje upevnění dětské autosedačky ISOFIX otočené ve směru
jízdy. Kotevní body jsou umístěny v zavazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Rozměr dětské autosedačky ISOFIX je označen písmenem:
A, B a B1: pro autosedačky otočené ve směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

C: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

D a E: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 0 nebo 0+ (pod 13 kg);

F a G: korbičky skupiny 0 (pod 10 kg).

198 T36640
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi, 6 míst

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Rozměry dětské

autosedačky

ISOFIX

Místo vpředu Místo vzadu

cestující

uprostřed

cestující na

kraji

na kraji
uprostřed

Příčná korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg

F
X X X X

G

Skořepinová

sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg E X X IL (2) X

Sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a od

9 do 18 kg

C
X X X X

D

Sedačka otočená

ve směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg A, B, B1 X X IUF/IL (3) X

Podsedák Skupiny

2 a 3

od 15 do 25 kg a od

22 do 36 kg
X X IUF/IL (3) X

X = Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky ISOFIX.

IUF/IL = Místo umožňující u vozidel, která jsou jimi vybavena, upevnění, pomocí úchytů ISOFIX, dětských sedaček
homologovaných jako "univerzální / polouniverzální nebo pro určitá vozidla"; zkontrolujte montážní možnosti.

(1) Korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(2) Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.

(3) Dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu rozsahu nastavení vodítek a nesklápějte opěradlo do úhlu nad 25 °.

122

B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
T



Kombi / bus, 8 míst

Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

Dětská autosedačka upevněná systémem ISOFIX

Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky ISOFIX.

Zadní sedadla jsou vybavena systémem ukotvení, který umožňuje upevnění dětské univerzální autosedačky ISOFIX
otočené ve směru jízdy. Kotevní body jsou umístěny v zavazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Rozměr dětské autosedačky ISOFIX je označen písmenem:
A, B a B1: pro autosedačky otočené ve směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

C: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

D a E: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 0 nebo 0+ (pod 13 kg);

F a G: korbičky skupiny 0 (pod 10 kg).

199 T36641
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi / bus, 8 míst

Typ dětské

autosedačky
Hmotnost dítěte

Rozměry dětské

autosedačky

ISOFIX

Místo

spolujezdce

vpředu

Místo vzadu

na kraji, 2.

řada

uprostřed,

2. řada

na kraji, 3.

řada

uprostřed,

3. řada

Příčná korbička

Skupina 0
< (do) 10 kg

F
X IL (1) X X X

G

Skořepinová

sedačka otočená

proti směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg E X IL (2) X X X

Sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a od

9 do 18 kg
C, D X IL (2) X X X

Sedačka

otočená ve

směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg A, B, B1 X IUF/IL (3) X X X

Podsedák

Skupiny 2 a 3

od 15 do 25 kg a

od 22 do 36 kg
X IUF/IL (3) X X X

X = Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky ISOFIX.

IUF/IL = Místo umožňující u vozidel, která jsou jím vybavena, upevnění pomocí úchytů ISOFIX, dětských sedaček
homologovaných jako "univerzální / polouniverzální nebo pro určitá vozidla"; zkontrolujte montážní možnosti.

(1) Korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(2) Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.

(3) Dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu rozsahu nastavení vodítek a nesklápějte opěradlo do úhlu nad 25 °.
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Kombi / bus, 9 míst

Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky tohoto typu.

Dětská autosedačka upevněná systémem ISOFIX

Místo, které umožňuje upevnění dětské autosedačky ISOFIX.

Zadní sedadla jsou vybavena systémem ukotvení, který umožňuje upevnění dětské univerzální autosedačky ISOFIX
otočené ve směru jízdy. Kotevní body jsou umístěny v zavazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Rozměr dětské autosedačky ISOFIX je označen písmenem:
A, B a B1: pro autosedačky otočené ve směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

C: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 1 (od 9 do 18 kg);

D a E: dětské autosedačky otočené proti směru jízdy skupiny 0 nebo 0+ (pod 13 kg);

F a G: korbičky skupiny 0 (pod 10 kg).

200 T36639
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Následující tabulka uvádí stejné informace jako předchozí schéma v souladu s platnými předpisy.

Verze kombi / bus, 9 míst

Typ dětské

autosedačky

Hmotnost

dítěte

Rozměry

dětské

autosedačky

ISOFIX

Místo vpředu Místo vzadu

cestující

uprostřed

cestující

na kraji

na kraji, 2.

řada

uprostřed,

2. řada

na kraji, 3.

řada

uprostřed,

3. řada

Příčná

korbička

Skupina 0

< (do) 10 kg
F

X X X X X X
G

Skořepinová

sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0 a 0+

< 13 kg E X X IL (2) X X X

Sedačka

otočená proti

směru jízdy

Skupiny 0+ a 1

< do 13 kg a

od 9 do 18 kg

C

X X X X X X

D

Sedačka

otočená ve

směru jízdy

Skupina 1

od 9 do 18 kg A, B, B1 X X IUF/IL (3) X X X

Podsedák

Skupiny 2 a 3

od 15 do

25 kg a od

22 do 36 kg

X X IUF/IL (3) X X X

X = Místo nezpůsobilé k instalaci dětské autosedačky ISOFIX.

IUF/IL = Místo umožňující u vozidel, která jsou jím vybavena, upevnění pomocí úchytů ISOFIX, dětských sedaček
homologovaných jako "univerzální / polouniverzální nebo pro určitá vozidla"; zkontrolujte montážní možnosti.

(1) Korbička se instaluje příčně ke směru jízdy a zabírá minimálně dvě místa. Nohy dítěte musí směřovat ke dveřím vozidla.

(2) Posuňte přední sedadlo vozidla co nejvíce dopředu, abyste mohli upevnit dětskou autosedačku otočenou proti směru jízdy,
pak ho potáhněte zpět na maximum, ale tak, aby se sedadlo dětské sedačky nedotýkalo.
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(3) Dětská autosedačka otočená ve směru jízdy, opěradlo dětské autosedačky umístěte do kontaktu s opěradlem sedadla. V
každém případě vyjměte opěrku hlavy zadního sedadla, na kterém je umístěna dětská autosedačka. To je třeba provést před
umístěním dětské autosedačky (viz odstavec „Zadní opěrky hlavy“ v kapitole “Seznámení s vozidlem”). Neposunujte sedadlo
před dítětem dozadu na více než polovinu rozsahu nastavení vodítek a nesklápějte opěradlo do úhlu nad 25 °.

POZOR

120) Chcete-li zabránit otevření dveří
zevnitř, použijte dětskou pojistku (viz

„Bezpečná přeprava dětí“ v kapitole

«Seznámení s vozidlem»).

121) Náraz při rychlosti 50 km/h odpovídá

pádu z výšky 10 metrů. Nikdy držte dítě v

náručí nebo na klíně, v případě nehody

nebudete schopni je udržet, i když budete

mít zapnutý bezpečnostní pás.

122) Nikdy nenechávejte vozidlo bez

dozoru, když je uvnitř elektronickým klíč a

dítě (nebo zvíře), a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by to ohrozit vaši bezpečnost a

bezpečnost jiných osob při nastartování

motoru, aktivaci prvků výbavy jako

například ovládání oken nebo dokonce

zámku dveří. Také v horkém počasí a /

nebo na přímém slunci teplota velmi rychle

stoupá. Nebezpečí usmrcení nebo vážného

zranění.

123) Nikdy nenechávejte dítě ve vozidle

samotné. Ujistěte se, že vaše dítě je vždy

připoutáno a že je jeho pás správně

nastaven. Nemějte na sobě příliš tlusté

oděvy, které by mohly zvětšovat vzdálenost

pásů od vašeho těla. Nikdy nedovolte, aby

se vaše dítě vyklánělo z okna nebo strkalo z

okna ruce. Ujistěte se, že dítě je ve správné

poloze po celou cestu, zvláště pak když

spí.

124) Zkontrolujte, zda dětská autosedačka

nebo nohy dítěte nebrání řádnému zajištění

předního sedadla. Viz „Přední sedadlo“ v

kapitole „Seznámení s vozidlem“. Ujistěte

se, že dětská sedačka je instalována ve

vozidle tak, aby nehrozilo její uvolnění z

ukotvení. Je-li nutné vyjmout opěrku hlavy,

zkontrolujte, zda je správně umístěna tak,

aby nedošlo k jejímu vymrštění v případě

prudkého brzdění nebo nárazu. Vždy

připevněte dětskou sedačku ve vozidle, i

když právě není používána, takovým

způsobem, aby nedošlo k jejímu vymrštění

v případě prudkého brzdění nebo nárazu.

125) NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÉHO

ZRANĚNÍ: Před instalací dětské

autosedačky umístěné proti směru jízdy na

sedadle spolujezdce vpředu nezapomeňte

zkontrolovat, zda je airbag řádně

deaktivovaný (viz "Airbag na straně

spolucestujícího a dětské autosedačky“ v

této kapitole).

126) Dětskou autosedačku instalujte pokud

možno na zadní sedadlo.

127) Nikdy neinstalujte dětskou sedačku na

prostředním zadním sedadle. NEBEZPEČÍ

USMRCENÍ NEBO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

128) Nepoužívejte dětské autosedačky, u

kterých hrozí rozepnutí pásu, který je drží:

Základna autosedačky nesmí spočívat na

držáku a / nebo na sponě bezpečnostního

pásu.

129) Bezpečnostní pás nesmí být nikdy

uvolněný nebo zkroucený. Nikdy neveďte

pás pod paží ani za zády. Zkontrolujte, zda

pás není poškozen ostrými hranami. Pokud

bezpečnostní pás nefunguje řádně,

nemůže dítě ochránit. Obraťte se na

autorizovaný servis Fiat. Nepoužívejte tohle

místo, dokud se pás neopraví.

130) Použití bezpečnostního systému pro

děti neschváleného pro tohle vozidlo

nebude dítě správně chránit. Riskovali

byste vážné zranění nebo dokonce smrt.
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SYSTÉMY AKTIVNÍ
BEZPEČNOSTI
Podle verze je mohou tvořit:

systém proti zablokování kol (ABS);

dynamická kontrola řízení (ESC) s

kontrolou nedotáčivosti vozidla a

systém kontroly trakce;

asistent jízdy s přívěsem;

nouzový brzdový asistent;

kontrola přilnavosti;

asistent rozjezdu do kopce.

SYSTÉM ABS (Anti-lock
Braking System)

131) 132) 133) 134)

Při intenzivním brzdění ABS zabraňuje
zablokování kol, a umožňuje tedy řídit
brzdnou dráhu a zachovat kontrolu nad
vozidlem.

Za těchto podmínek je možné vozidlo
řídit s brzdovým pedálem sešlápnutým
na podlahu. Navíc tento systém
umožňuje optimalizovat brzdnou dráhu
především na kluzké vozovce (mokrém
podkladu atp.).

Každá aktivace zařízení se projevuje
chvěním brzdového pedálu. ABS
žádným způsobem nezlepšuje fyzikální
hlediska vztahující se k přilnavosti mezi
pneumatikou a povrchem vozovky.
Pravidla maximální opatrnosti musí být
přísně dodržována (bezpečná
vzdálenost mezi vozidly, atd.).

UPOZORNĚNÍ V případě nouze se
doporučuje pedál souvisle a silně
sešlápnout. Není nutné šlapat na pedál
opakovaně (pumpovat). ABS moduluje
sílu vyvíjenou na brzdy.

Nesprávná činnost:
Na přístrojové desce svítí kontrolky

a a podle verze vozidla je na

displeji je zobrazeno příslušné

upozornění: ABS, ESC a nouzový

posilovač brzd jsou vypnuty. Brzdění je

stále zajištěno;

Na přístrojové desce svítí

a STOP a na displeji je

zobrazeno příslušné upozornění: tím je

signalizována závada v brzdové

soustavě.

V obou případech navštivte
autorizovaný servis Fiat.

SYSTÉM ESC (Electronic
Stability Control)

135) 136)

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá zachovávat
kontrolu nad vozidlem v „kritických“
jízdních situacích (vyhýbání se
překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce
atp.).

Princip fungování

Senzor ve volantu rozpozná jízdní dráhu
požadovanou řidičem.

Ostatní snímače instalované ve vozidle
měří skutečnou dráhu.

Systém porovnává vůli řidiče ke
skutečné trajektorii vozidla a tu pak
upravuje, je-li to nutné, přibrzďováním
některých kol a / nebo snížením výkonu
motoru, v případě aktivace systému
bliká na přístrojové desce.

Kontrola nedotáčivosti

Tento systém optimalizuje působení
systému ESC v případě výrazné
nedotáčivosti (ztráta přilnavosti přední
nápravy).

Systém kontroly trakce

Tento systém omezuje prokluz hnacích
kol a přispívá k ovládání vozidla při
rozjezdu, zrychlování a zpomalování.

Princip fungování

Díky přítomnosti senzorů kol systém
nepřetržitě měří a srovnává rychlost
otáčení hnacích kol a okamžitě zjistí
ztrátu adheze. Pokud jedno kolo začne
prokluzovat, systém ho přibrzdí, dokud
se neobnoví trakce kompatibilní s mírou
přilnavosti kola.

Systém také přizpůsobí otáčky motoru
podle přilnavosti kol, nezávisle na
působení řidiče na plynový pedál.

Nepravidelné fungování

Když systém zjistí provozní závadu, na
displeji se zobrazí příslušné upozornění
doprovázené rozsvícením výstražných
kontrolek a . V tomto případě
je ESC a systém kontroly trakce
deaktivován. Obraťte se na
autorizovaný servis Fiat.
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SYSTÉM PBA (Panic
Brake Assist)
Jedná se o systém doplňující systém
ABS, který umožňuje zkrátit brzdnou
dráhu vozidla.

Princip činnosti

Systém rozpozná situaci nouzového
brzdění. V tomto případě posilovač brzd
okamžitě vyvine maximální brzdnou sílu
a vyvolá přitom zásah systému ABS.

Zásah ABS trvá až do uvolnění
brzdového pedálu.

Rozsvícení výstražných světel

Podle typu vozidla se tato světla mohou
rozsvítit při náhlém zpomalení.

Brzdný předstih

Podle typu vozidla, když se rychle
uvolní plynový pedál, systém předjímá
brzdění tak, aby mohl zkrátit brzdnou
dráhu.

Když se používá tempomat:
pokud použijete plynový pedál, když

ho uvolníte, může se systém aktivovat;

pokud plynový pedál nepoužijete,

systém se neaktivuje.

Nesprávná činnost

Když systém zjistí závadu v činnosti, na
displeji se zobrazí příslušné hlášení
doprovázené rozsvícením kontrolky

.

Obraťte se na značkový servis Fiat.

TSA (Trailer Stability
Assist) POMOCNÝ
SYSTÉM PRO JÍZDU S
PŘÍVĚSEM
Tento systém pomáhá zachovávat
kontrolu nad vozidlem v případě použití
přívěsu. Detekuje vychýlení způsobené
tažením přívěsu za určitých jízdních
podmínek.

Provozní podmínky
Tažný systém musí být schválený

značkovou servisní sítí Fiat;

Kabeláž musí být schválena

značkovou servisní sítí Fiat;

Přívěs musí být připojen k vozidlu.

Princip činnosti

Funkce stabilizuje vozidlo:
asymetrickým přibrzďováním

předních kol za účelem

stabilizace kmitů vyvolaných přívěsem;

přibrzděním čtyř kol a omezením

točivého momentu motoru tak, aby se

snížila rychlost vozidla až do eliminace

rozkmitání.

Kontrolka na přístrojové desce bliká
za účelem informování o situaci.

TRACTION PLUS
(KONTROLA
PŘILNAVOSTI)

136)

22)

Když je vozidlo vybaveno kontrolou
přilnavosti, je díky ní usnadněna
kontrola nad vozidlem v podmínkách
nízké přilnavosti (na nespojitém
podkladu).

Režim «strada»

Při startování vozidla se na displeji
zobrazí příslušné hlášení. Kontrolka

na přístrojové desce nesvítí. Tato
poloha zajišťuje optimální využití za
běžných jízdních podmínek (suchý,
mokrý, mírně zasněžený povrch
vozovky atd.).

Režim „Silnice“ využívá funkce systému
kontroly trakce.

Režim "Traction +"

Stiskněte tlačítko 1 obr. 201: kontrolka
se na přístrojové desce rozsvítí

spolu s příslušným upozorněním na
displeji.
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Tato poloha zajišťuje optimální využití na
nespojitém podkladu (písek, bláto,
spadané listí apod.). Režim „Traction +“
využívá funkce systému kontroly trakce.
Při překročení rychlosti asi 50 km/h
přejde systém přejde automaticky do
režimu «Strada» a kontrolka na
přístrojové desce zhasne.

HILL HOLDER - POMOC
PŘI ROZJEZDU DO
KOPCE

137)

V závislosti na sklonu systém pomáhá
řidiči při zdolávání stoupání. Zabraňuje
couvnutí vozidla ve svahu zabrzděním,
když řidič přesune nohu z brzdového
pedálu na plynový pedál.

Činnost systému

Funguje pouze tehdy, když řadicí páka
není v neutrální poloze a když vozidlo
zcela stojí (sešlápnutí pedálu brzdy).

POZOR

131) Brzdy stále fungují. Je nicméně

nebezpečné prudké brzdění a z tohoto

důvodu musíte okamžitě zastavit, jakmile to

dopravní situace umožní. Obraťte se na

značkový servis Fiat.

132) Systém ABS nezabrání dopravním

nehodám, ani nehodám způsobeným

projížděním zatáčkou nadměrnou rychlosti,

jízdou po málo přilnavém povrchu či

aquaplaningu.

133) Schopnosti systému ABS nesmíte

nikdy prověřovat neodpovědně a

nebezpečně tak, že ohrozíte bezpečnost

svou a ostatních.

134) Pro správné fungování systému ABS

je zcela nezbytné, aby byla všechna kola

vozidla osazena pneumatikami stejné

značky a stejného typu, aby byly

pneumatiky v dokonalém stavu a zejména

aby byly předepsaného typu a velikosti.

135) Systém ESC nemůže zvrátit zcela

přirozené fyzikální zákonnosti, tzn. že

nemůže zvýšit přilnavost silničního povrchu.

136) Tyto funkce přispívají k bezpečnosti v

kritických jízdních podmínkách tím, že

umožní přizpůsobit chování vozidla ve

směru vybraném řidičem. Tyto funkce

nicméně nemohou nahradit řidiče. Ani

neumožňují ignorovat limity vozidla a nesmí

podněcovat k rychlejší jízdě. V důsledku

toho za žádných okolností nejste

osvobozen od povinností při řízení a

odpovědnosti v případě nehody (řidič musí

vždy věnovat maximální pozornost náhlým

událostem, ke kterým může dojít v silničním

provozu).

137) Systém asistence jízdy do kopce

nemůže zcela zabránit pohybu vozidla

směrem dozadu ve všech případech (strmé

svahy, atd.). Řidič může nicméně

sešlápnout brzdový pedál a tak zabránit

pohybu vozidla dozadu nebo dopředu.

Asistent jízdy do kopce se nesmí používat

pro delší odstavení: použijte brzdový pedál.

Tato funkce není určena ke znehybnění

vozidla trvalým způsobem. Pokud je to

nutné, použijte k zastavení vozidla brzdový

pedál. Řidič musí být zvláště pozorný na

kluzkém nebo nespojitém podkladu s

nízkou přilnavostí a/nebo při stoupání.

Nebezpečí vážného úrazu.

UPOZORNĚNÍ

22) Pokud bude nutná výměna, musí být na

vozidle namontovány pouze pneumatiky

stejné značky, rozměru, typu a struktury.

Měly by být buď shodné s těmi, které tvoří

původní výbavu vozu nebo musí odpovídat

těm, které doporučuje síť značkových

servisů Fiat.

201 T36668
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TPMS – TYRE
PRESSURE
MONITORING
SYSTEM
(U příslušné verze vozidla)

Upozornění na pokles tlaku v
pneumatikách

Tento systém upozorní řidiče na únik
tlaku v jedné nebo více pneumatikách.

Princip fungování

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje
senzor vložený do ventilku huštění,
který v pravidelných intervalech během
jízdy měří tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka 1 obr. 202 bude trvalým
svícením varovat řidiče v případě
nedostatečného tlaku (defektu
pneumatiky, podhuštěné pneumatiky,
atd.).

Resetování referenční hodnotu
tlaku v pneumatikách

Tato operace musí být provedena:
když je třeba změnit referenční

hodnotu tlaku v pneumatikách s cílem ji

přizpůsobit aktuálním provozním

podmínkám (prázdné vozidlo, vozidlo s

nákladem, jízda na dálnici atd.);

po přehození pneumatik (tento

postup se však nedoporučuje);

po výměně pneumatiky.

Tato operace musí být vždy provedena
po kontrole tlaku v pneumatikách za
studena.

Tlak nahuštění musí odpovídat
aktuálnímu použití vozidla (prázdné
vozidlo, vozidlo s nákladem, jízda na
dálnici atd.).

Postup při reinicializaci

S nastartovaným motorem a stojícím
vozidlem:

Krátkými stisky na jedno z tlačítek

3 nebo 4 obr. 203 vyberte funkci "TYRE

PRESSURE SET <DLOUHÝ STISK>"

na displeji 2;

Tlačítko 3 nebo 4 držte stisknuté (asi

3 sekundy), čímž se zahájí inicializace.

Příslušné hlášení signalizuje, že

požadavek na obnovení referenční

hodnoty tlaku v pneumatikách se právě

zpracovává.

Pro dokončení inicializace je nutno s
vozidlem jet několik minut.

POZN.: Referenční hodnota tlaku nesmí
být nižší, než je hodnota doporučená a
uvedená na štítku na boční straně dveří
řidiče.

Display

Displej 2 obr. 203 na přístrojové desce
zobrazuje případné poruchy
(podhuštěná, proděravěná pneumatika,
atd.)

Kontrolka 1 obr. 202 zůstane svítit
spolu s příslušným hlášením. Ze
signalizace vyplývá, že je minimálně
jedno kolo podhuštěno.

Zkontrolujte, a pokud je to nutné,
nastavte tlak čtyř kol za studena.

Kontrolka zhasne po několika minutách
jízdy.

UPOZORNĚNÍ Náhlou ztrátu tlaku v
pneumatice (výbuch pneumatiky)
systém nemusí zaznamenat.202 T36504-4

203 T36518-2
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Kontrolka svítí společně s příslušným
hlášením a aktivovanou zvukovou
signalizací.

Tato zpráva je doprovázena rozsvícením
kontrolky STOP.

To znamená, že alespoň na jednom z
kol je defekt nebo je podhuštěné. V
případě defektu kolo vyměňte nebo se
obraťte na autorizovaný servis Fiat.
Podhuštěnou pneumatiku nahustěte.

Kontrolka 1 obr. 202 několik sekund
bliká, než se rozsvítí společně s
příslušným hlášením.

Tato zpráva je doprovázena rozsvícením
kontrolky .

Vyplývá z nich, že alespoň jedno z kol
není vybaveno senzory (například
rezervní kolo). Ve všech ostatních
případech se obraťte na autorizovaný
servis Fiat.

Nové nastavení tlaku v
pneumatikách

Hodnoty se musí nastavit za
studena (viz štítek umístěný na sloupku
u dveří řidiče). V případě, že zkouška
tlaku nemůže být provedena na
studených pneumatikách, je třeba
započítat zvýšení tlaku o 0,2-0,3 bar
(3 PSI).

Nikdy není třeba horké pneumatiky
upouštět.

Rezervní kolo

V případě, že je vozidlo vybaveno
rezervním kolem, není v něm senzor
instalován. Když je toto kolo nasazeno
na vozidlo, kontrolka 1 obr. 202 bliká
několik sekund a pak zůstane svítit
společně s kontrolkou , zatímco
na přístrojové desce se zobrazí
příslušné upozornění.

Nádobky se spreji na opravu
pneumatik a sada pro nahuštění
pneumatik

Vzhledem ke specifičnosti ventilků
používejte pouze výbavu schválenou sítí
autorizovaných servisů Fiat. Viz
odstavec „Sada pro nahuštění
pneumatik“ v kapitole „V nouzi“.

UPOZORNĚNÍ Tato funkce poskytuje
další pomoc při řízení, nemůže však
nahradit řidiče. V žádném případě tedy
nesmí vést ke snížení ostražitosti ani
odpovědnosti řidiče v případě nehody.
Zkontrolujte tlak v pneumatikách,
včetně rezervního kola, jednou za
měsíc.

UPOZORNĚNÍ Pro zachování
bezpečnosti řidiče a dalších osob ve
vozidle při rozsvícení kontrolky STOP je
nutno ho bez prodlení zastavit
samozřejmě kompatibilně se stavem
silničního provozu.
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STARTOVÁNÍ MOTORU A JÍZDA S VOZIDLEM

Vstupme do "srdce" vozidla: uvidíme,
jak s ním jezdit s co nejlepším využitím
jeho výkonů.

Uvidíme, jak s ním bezpečně jezdit za
každé situace, jak si z něj učinit
příjemného společníka na cesty
ohleduplného k našemu komfortu i
peněžence.

ZÁBĚH MOTORU . . . . . . . . . . . .134

STARTOVÁNÍ MOTORU . . . . . . . .134

POUŽITÍ PŘEVODOVKY. . . . . . . .136

ODSTAVENÍ VOZIDLA . . . . . . . . .137

INSTALACE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ . .138

RADY OHLEDNĚ NÁKLADU . . . . .139

OMEZENÍ RYCHLOSTI . . . . . . . .140

VOLNOBĚH . . . . . . . . . . . . . . .140

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ ŘÍZENÍ. .141
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ZÁBĚH MOTORU
Až do 1500 najetých km nepřekračujte
130 km/h na nejvyšší převodový poměr
nebo 2500 ot/min. Po tomto počtu
najetých kilometrů můžete motor zatížit
i více, ale auto podá nejlepší výkon
teprve po ujetí 6000 km.

Během záběhu nepřidávejte ostře plyn,
pokud je motor studený, a nadměrně
motor nevytáčejte.

Servisní prohlídky: viz “Plán údržby”.

STARTOVÁNÍ
MOTORU

138) 139) 140) 141) 142)

Vozidla vybavená klíčem s
dálkovým ovládáním

Otočte klíčkem zapalování obr. 204 do
polohy „M“ a podržte ho v této poloze
až do zhasnutí kontrolky žhavení
motoru .

Otočte klíčkem za polohu „Start“ D bez
sešlápnutí plynu.

Klíček uvolněte, jakmile motor naskočí.

ZASTAVENÍ MOTORU

142) 143)

23) 24)

Vozidla vybavená klíčem s
dálkovým ovládáním

Při volnoběžných otáčkách motoru
přepněte klíč do polohy Stop (S)
obr. 204.

STARTOVÁNÍ MOTORU

138) 139) 140) 141) 142)

Vozidla vybavená elektronickým
klíčem

Elektronický klíč musí být vložen do
čtečky 2 obr. 205 nebo musí být v
detekční zóně 3 obr. 206.

Pro spuštění motoru sešlápněte
brzdový nebo spojkový pedál a
stiskněte tlačítko 1 obr. 205. Pokud je
zařazen rychlostní stupeň, lze motor
nastartovat pouze sešlápnutím
spojkového pedálu.

204 T36545
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Poznámky
Pokud se vozidlo nedá nastartovat,

zobrazí se na přístrojové desce

příslušné upozorněí.

V některých případech bude nutné

pohnout volantem a zároveň přidržet

tlačítko start 1, aby se odemkl sloupek

řízení. Zobrazí se příslušná zpráva;

Při startování motoru za velmi

nízkých venkovních teplot (pod - 10 °C)

podržte spojkový pedál sešlápnutý,

dokud nenaskočí.

Činnost příslušenství

Po zapnutí zapalování máte možnost
zapnout některé funkce (autorádio,
navigace, stěrače atd.).

Aby bylo možné zapnout dalších
funkcionality, když je klíček v kabině
nebo je vložen do klíčové čtečky 2
obr. 205, stiskněte tlačítko 1 bez
sešlápnutí pedálů.

Nepravidelné fungování

Elektronický klíč s usnadněním přístupu
nemusí v fungovat v těchto případech:

Baterie elektronického klíče je vybitá

V blízkosti zařízení fungující na stejné

frekvenci (obrazovka, mobilní telefon,

video hry atd.);

Vozidlo je v oblasti, která se

vyznačuje silnými elektromagnetickými

vlnami.

Na přístrojové desce se zobrazí
příslušná zpráva.

Vložte elektronický klíček do čtečky 2
obr. 205.

ZASTAVENÍ MOTORU

142) 143)

23) 24)

Vozidla vybavená elektronickým
klíčem

Vozidlo musí být stát.

S elektronickým klíčkem ve čtečce 2
obr. 205 nebo v detekční zóně 3
obr. 206 stiskněte tlačítko obr. 205:
motor se vypne. Zámek sloupku řízení
se uzamkne při otevření dveří řidiče
nebo zamknutí vozidla.

Pokud se při pokusu o vypnutí motoru
klíček již nenachází v kabině, na
přístrojové desce se zobrazí příslušné
upozornění: stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko 1 obr. 205 déle než
dvě sekundy.

Po zastavení motoru budou některé
zapnuté prvky příslušenství (autorádio)
dále fungovat zhruba po dobu
10 minut.

Při otevření dveří řidiče se příslušenství
vypne.

POZOR

138) Nestartujte nikdy vozidlo na neutrál ve

svahu. Hrozí nebezpečí neaktivování

posilovače řízení. Nebezpečí nehody.

139) Je nebezpečné nechávat motor běžet

v uzavřeném prostoru. Motor spotřebovává

kyslík a vypouští oxid uhličitý, oxid uhelnatý

a jiné toxické plyny.

205 T36514-1

206 T36626-1
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140) Dokud motor nenaskočí, brzdový

posilovač nepracuje, a proto je nutné na

brzdový pedál vyvíjet větší sílu než obvykle.

141) Nestartujte motor tlačením, tažením

nebo rozjezdem z kopce. Mohl by se

poškodit katalyzátor.

142) Nevytahuje klíček ze spínací skříňky

nebo elektronický klíček ze čtečky před

úplným zastavením vozidla, protože vypnutí

motoru způsobí nefunkčnost některých

podpůrných činností: Při vypnutém motoru

nebude v provozu posilovač brzd,

posilovač řízení a zařízení pro pasivní

bezpečnost, jako jsou airbagy a předpínače

bezpečnostních pásů.

143) Když opouštíte vozidlo, zejména s

elektronickým klíčem v kapse, zkontrolujte,

zda je motor vypnutý.

UPOZORNĚNÍ

23) Při vypnutém motoru nenechávejte

klíček zapalování v poloze "M", aby se

zbytečným odběrem proudu nevybíjela

baterie.

24) Protočení motoru jednorázovým

"prošlápnutím" pedálu akcelerace k ničemu

neslouží, jen se zbytečně spotřebuje palivo

a navíc je to velmi škodlivé pro motory s

turbokompresorem.

POUŽITÍ
PŘEVODOVKY

144)

25)

Pro zařazení zpátečky (vozidlo v
klidu)

Z polohy neutrálu je nutné zvednout
vytáhnout objímku 1 obr. 207 nahoru k
hlavici řadicí páky a zařadit zpátečku.

Couvací světla se rozsvítí, když se
zařadí rychlostní stupeň (spínací skříňka
v poloze M).

POZOR

144) Pro řádné přeřazení rychlostních

stupňů je třeba sešlápnout spojkový pedál

až na podlahu. Na podlaze pod pedálovou

konzolou se proto nesmějí nacházet žádné

překážky: ujistěte se, zda jsou případné

svrchní koberečky řádně položené e nevadí

pedálům.

UPOZORNĚNÍ

25) Při řízení nemějte ruku opřenou o řadicí

páku, protože i s mírným namáháním se

časem mohou opotřebovat převodové

mechanismy.

207 T36534-1
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ODSTAVENÍ
VOZIDLA

145) 146)

26) 27) 28)

Při zastavení a opouštění vozidla
postupujte takto:

zařaďte rychlostní stupeň (1. ve

stoupání a zpětný pojezd v klesání) a

natočte kola stranou;

vypněte motor a zatáhněte parkovací

brzdu;

vytáhněte vždy klíček ze spínací

skříňky zapalování.

Při zaparkování vozidla v prudkém
kopci doporučujeme kola zajistit klínem
nebo kamenem.

UPOZORNĚNÍNIKDY neopouštějte
vozidlo se zařazeným neutrálem.

PARKOVACÍ BRZDA
Pro zabrzdění parkovací brzdy
zatáhněte páku nahoru a ujistěte se, že
je vozidlo řádně znehybněno. Na
přístrojové desce se rozsvítí kontrolka

.

Pro odbrzdění parkovací brzdy
zatáhněte páku mírně nahoru, stiskněte
tlačítko 2 obr. 208 a sundejte páku dolů
do klidové polohy. Kontrolka zhasne.

POZOR

145) Nikdy nenechávejte ve vozidle děti

bez dozoru. Při opouštění vozidla vytáhněte

vždy klíček ze zapalování a vezměte jej

sebou.

146) U vozidel s prostřední loketní opěrkou

ji zvedněte tak, aby nebránila ovládání páky

parkovací brzdy.

UPOZORNĚNÍ

26) V závislosti na sklonu a / nebo naložení

vozidla může být nutné více zabrzdit

parkovací brzdu ještě o další dvě polohy.

27) Během jízdy kontrolujte, zda je ruční

brzda zcela dole a odbrzděná (červená

kontrolka nesvítí): hrozí riziko přehřátí nebo

poškození.

28) Po nárazu na chodník, obrubník, patník

či na jinou součást městské komunikace

nechejte vozidlo zkontrolovat u

autorizovaného servisu Fiat, aby se

vyloučilo jakékoli riziko nehody, protože se

mohla poškodit poloosa, převodka řízení či

jiná součást vozidla.

208 T36534
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INSTALACE
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
A: 1.090 mm

Kouli umístěte vůči šroubům 1 nebo 2
obr. 211 tak, aby se dodržela výška B
obr. 210, která musí být mezi 350 a
420 mm u zatíženého vozidla (jak je
vidět na obrázku výše).

Při montáži tažného zařízení postupujte
podle montážních pokynů od jeho
výrobce.

147) 148)

UPOZORNĚNÍ Jestliže nebudete tažné
zařízení používat, sundejte ho z vozidla.
V každém případě postupujte v souladu
s platnými právními předpisy.

UPOZORNĚNÍ Nejvyšší povolené
zatížení tažného zařízení je uvedeno v
části «Hmotnosti» v kapitole «Technické
údaje». Doporučujeme postupovat
podle pokynů od výrobce zařízení, které
jsou součástí palubní dokumentace.

POZOR

147) Systém ABS, kterým je vozidlo

vybaveno, nepůsobí na brzdovou soustavu

přípojného vozidla. Proto je třeba vyšší

opatrnost na kluzném povrchu.

148) Je zakázáno jakkoli upravovat

brzdovou soustavu vozidla ovládající brzdy

přípojného vozidla. Brzdová soustava

přípojného vozidla musí být zcela nezávislá

na hydraulickém systému vozidla.

209 T19029

210 T19030

211 T36593
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RADY OHLEDNĚ
NÁKLADU
Přeprava předmětů v zadním
prostoru kabiny

V závislosti na typu vozidla oka 1 a 2
obr. 212 a 1 obr. 213 brání pohybu
převážených předmětů. Počet ok a
jejich umístění se může měnit v
závislosti na verzi vozidla.

UPOZORNĚNÍ Oka 1
obr. 212 obr. 213 slouží výlučně pro
upevnění nákladu, aby se neposunul.
Náklad musí být předem upevněn ke 2
obr. 212 upínacím okům na podlaze
vozidla.

149) 150)

Na obr. 214 jsou uvedena specifika
skříňové dodávky: F max 500 daN.

POZOR

149) Vždy pokládejte nejtěžší předměty

přímo na podlahu. Použijte upevňovací

body rozmístěné na podlaze zavazadlového

prostoru (pokud je jimi vozidlo vybaveno).

Náklad musí být uspořádán tak, aby

neohrožoval bezpečí cestujících ve vozidle

v případě prudkého brzdění nebo zrychlení

či v případě jízdy z prudkého svahu.

150) Z bezpečnostních důvodů se před

odjezdem ujistěte, že jsou všechny dveře

zavřené.

212 T36630

213 T36590

214 T31412
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OMEZENÍ
RYCHLOSTI

151)

Rychlost vozidla lze omezit trvale v
závislosti na verzi a příslušné vnitrostátní
legislativy.

A nastavením nebo aktivací/deaktivací
funkce se obraťte na autorizovaný
servis Fiat.

V některých státech není možné funkci
deaktivovat.

Rychlostní limit je vyznačen na štítku 1
obr. 215 na palubní desce .

POZN.: Pokud je vaše vozidlo vybaveno
omezovačem rychlosti Speed Limiter
nebo tempomatem, rozhodné
sešlápnutí plynového pedálu (přes „bod
odporu“) neumožní povolenou rychlost
překročit (viz «Speed Limiter»).

UPOZORNĚNÍ V mimořádných
situacích (např. Prudké klesání apod.)
lze omezenou rychlost mírně překročit,
protože zařízení nezasahuje do
brzdového systému.

POZOR

151) Funkce nezasahuje místo řidiče. Ani

neumožňuje ignorovat jízdní omezení a

nesmí podněcovat k rychlejší jízdě. V

žádném případě proto řidiče nezbavuje

povinnosti věnovat se řízení a vlastní

odpovědnosti.

VOLNOBĚH
Stiskněte ovladač 1 obr. 216, funkce se
zapne po několika sekundách

Změna zrychlených volnoběžných
otáček

Pro zvýšení nebo snížení otáček se
obraťte na autorizovaný servis Fiat.

Vypnutí funkce

Funkce se vypne, když:
sešlápnete pedál spojky a/nebo

plynu;

je rychlost vozidla vyšší než 0 km/h;

na přístrojové desce se rozsvítí

kontrolka STOP;

na přístrojové desce se rozsvítí

kontrolka ;

na přístrojové desce se rozsvítí

kontrolka .

215 T36705

216 T36559
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DOPORUČENÍ
OHLEDNĚ ŘÍZENÍ
ÚSPORA PALIVA

Spotřeba paliva je homologovaná v
souladu se standardní metodou, která
je stejná pro všechny výrobce a
umožňuje srovnání mezi vozidly.
Skutečná spotřeba závisí na provozních
podmínkách vozidla, výbavě a stylu
jízdy.

V závislosti na typu vozidla máte
možnost využít několika funkcí, které
pomáhají snížit spotřebu paliva:

ukazatel řazení převodových stupňů;

ukazatel jízdního stylu;

syntéza trasy a ekologické rady na

multimediálním displeji;

funkce ECOMODE, kterou lze

zapnout tlačítkem ECO.

Navigační systém, v případě, že je jím
vozidlo vybaveno, informace doplňuje.

Ukazatel změny převodového
stupně

Pro optimalizaci spotřeby vás podle
verze vozidla kontrolka 1 obr. 218 na
přístrojové desce informuje o
nejvhodnějším okamžiku pro zařazení
vyššího nebo nižšího rychlostního
stupě:

Zařaďte vyšší rychlostní stupeň;

Zařaďte nižší rychlostní stupeň;

Ukazatel stylu jízdy

Informuje vás v reálném čase o vašem
stylu jízdy. Signalizace je indikována
barvou kontrolky 2 obr. 218.

Zelená: flexibilní a ekonomická jízda.

Žlutá: flexibilní jízda.

Oranžová: příliš dynamická jízda.

Aktivace / deaktivace ukazatele jízdního
stylu jízdy je popsána v dodatku
RADIO/TOUCH – RADIO NAV.

Syntéza trasy

Při vypnutí motoru se na displeji 3
obr. 219 zobrazí informace o vaší
poslední cestě.

Uvádí:
průměrnou spotřebu;

počet ujetých kilometrů;

počet uspořených kilometrů.

217 T26569

218 T38203

219 T36519-1
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Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do
100 umožňující vyhodnotit Váš styl
řízení z hlediska úspory paliva: Čím
vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba
paliva. Zobrazí se ekologické rady pro
zlepšení vašich výkonů. Uložení
oblíbených tras vám umožní porovnávat
jednotlivé styly jízdy. Další informace
naleznete v dodatku RADIO/TOUCH –
RADIO NAV.

REŽIM ECOMODE

Režim ECOMODE je funkce, která
optimalizuje spotřebu paliva. Působí na
některé spotřebiče vozidla (topení,
klimatizace, posilovač řízení atd.) a na
některé jízdní činnosti (zrychlení, změny
převodového stupně, tempomat,
zpomalení atd.).

Zapnutí funkce

Stiskněte tlačítko 4 obr. 219.

Na přístrojové desce se zobrazí
kontrolka 5 ECO obr. 220 a potvrdí
zapnutí.

Během jízdy lze dočasně funkci
ECOMODE přerušit, aby se dosáhlo
plného výkonu motoru.

Za tímto účelem zcela a na doraz
sešlápněte plynový pedál.

Režim ECOMODE se znovu aktivuje,
jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Vypnutí funkce

Stiskněte tlačítko 4 obr. 219.

Na přístrojové desce zhasne kontrolka
5 ECO obr. 220 jako potvrzení vypnutí.

Styl jízdy
Spíše než nechávat motor zahřát,

když vozidlo stojí, je vhodné jet

uměřeně, dokud motor nedosáhne

normální provozní teploty.

Rychlost zvyšuje spotřebu paliva.

Nevytáčejte motor nadměrně na nižší

rychlostní stupně. Používejte nejvyšší

rychlostní stupeň.

Vyvarujte se prudkých akcelerací.

Brzďte co nejméně, předem zvažte

nebezpečí či zatáčku: stačí sundat

nohu z pedálu akcelerace.

Při stoupání je vhodné udržovat

konstantní rychlost bez řazení

rychlostních stupňů.

Dvojité sešlápnutí spojky a

prošlápnutí pedálu akcelerace před

vypnutím motoru je u moderních vozidel

jž zcela zbytečné.

Pneumatiky obr. 221
Nedostatečný tlak vzduchu v

pneumatikách může zvýšit spotřebu

paliva.

Použití nedoporučených pneumatik

může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání
Upřednostňujte režim ECOMODE.

Elektřina zvyšuje spotřebu paliva.

220 T40396 221 T26528

222 T31077
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Měli byste vypnout elektrické prvky

příslušenství, pokud je nepoužíváte. Je

povinné používat světla v souladu se

zákony platnými v zemi, kde jezdíte.

Používejte přednostně ventilaci. Jízda

s otevřenými okny při rychlosti

100 km/h zvyšuje spotřebu paliva až o

4 % obr. 222.

U vozidel s klimatizací se

klimatizováním zvyšuje spotřebu paliva

(zejména ve městech). U vozidel s

manuální klimatizací vypněte klimatizaci,

když jí není potřeba.

Několik tipů ke snížení spotřeby
paliva a k ochraně životního
prostředí:

Pokud bylo vozidlo zaparkováno v
prostředí s vysokou teplotou nebo na
slunci, před odjezdem na několik minut
vyvětrejte kabinu a nechte uniknout
horký vzduch.

Nenechávejte namontovaný střešní

nosič, když se nepoužívá.

K přepravě objemných nákladů

použijte raději přípojné vozidlo.

Při jízdě s karavanem použijte

homologovaný deflektor a

nezapomeňte jej nastavit.

Vyhnout se používání vozidla stylem

„ode dveří ke dveřím“ (krátké

vzdálenosti s dlouhými zastávkami),

protože motor nikdy nedosáhne ideální

teploty.
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V NOUZI

Píchnutá pneumatika nebo nesvítí
nějaká žárovka?

Může se přihodit, že nám cestování
naruší nějaká nepříjemnost.

Řešení kritických situací samostatně v
klidu a pokoji lze najít na stránkách
věnovaných tomu, co dělat v nouzi.

Ve výjimečné situaci doporučujeme
zatelefonovat na bezplatné telefonní
číslo uvedené v záruční knížce.

Je rovněž možné zjistit adresu
nejbližších značkových servisů Fiat
zavoláním na univerzální, národní či
mezinárodní zelené telefonní číslo.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA . . . . . . . . .145

VÝMĚNA NĚKTERÉ Z VNITŘNÍCH

ŽÁROVEK. . . . . . . . . . . . . . . . .145

VÝMĚNA NĚKTERÉ Z VNĚJŠÍCH

ŽÁROVEK. . . . . . . . . . . . . . . . .147

POJISTKY V PALUBNÍM

PROSTORU . . . . . . . . . . . . . . .151

V PŘÍPADĚ DEFEKTU . . . . . . . . .155

VÝMĚNA KOLA . . . . . . . . . . . . .155

SADA NA OPRAVU PNEUMATIK . .158

NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ . . . . . . .160

DOBITÍ BATERIE . . . . . . . . . . . .161

VLEČENÍ VOZIDLA . . . . . . . . . . .162
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VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA
OVLADAČ

Stiskněte tlačítko 2 obr. 223. Toto
zařízení současně zapne blikání všech
čtyř ukazatelů změny směru jízdy a
bočních světel. Musí se používat pouze
v případě nebezpečí, když je třeba
varovat ostatní účastníky silničního
provozu, že jste byli nuceni zastavit na
neobvyklém místě nebo místě, kde je to
zakázáno nebo při zvláštní situaci za
jízdy nebo v silničním provozu.

V závislosti na stupni výbavy se v
případě prudkého brzdění výstražná
světla mohou zapnout automaticky. Lze
je vypnout stiskem tlačítka 2 obr. 223.

VÝMĚNA NĚKTERÉ Z
VNITŘNÍCH
ŽÁROVEK

152) 153) 154) 155)

Stropní svítidla

Sejměte šroubovákem kryt příslušného
stropního svítidla (1 obr. 224, 2 a 3
obr. 225, 6 a 7 obr. 226 ).

Pro vyjmutí žárovky z uložení ji
vytáhněte dolů.

Typ žárovky: W6W

Vyměňte žárovku a nasaďte stínítko
zpět.

Vozidla se čtecí lampičkou

Typ žárovky 2 obr. 227: cívková 10 W

Typ bodové žárovky pro čtení 3
obr. 227: W5W

223 T36520

224 T36566

225 T36567

226 T36631
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Osvětlení odkládací přihrádky

Uvolněte krytku šroubovákem.

Žárovku 4 obr. 228 vytáhněte z uložení.

Typ žárovky: W5W

Vyměňte žárovku a nasaďte stínítko
zpět.

Světlo v zavazadlovém prostoru

Uvolněte krytku šroubovákem.

Žárovku 5 obr. 229 vytáhněte z uložení.

Typ žárovky: W5W

Vyměňte žárovku a nasaďte stínítko
zpět.

POZOR

152) Nesprávné úpravy nebo opravy

elektrické soustavy provedené bez

přihlédnutí k technickým charakteristikám

soustavy mohou způsobit provozní závady

a vyvolat nebezpečí požáru.

153) Halogenové žárovky obsahují stlačený

plyn, v případě rozbití proto hrozí, že se

střepy rozlétnou.

154) Při výměně žárovek musí být motor

vypnutý. Ujistěte se rovněž, že je motor

studený, aby se vyloučilo nebezpečí

popálenin

155) Žárovky jsou pod tlakem a mohou

během výměny kdykoliv prasknout.

Nebezpečí poranění.

227 T38811

228 T36569

229 T36568
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VÝMĚNA NĚKTERÉ Z
VNĚJŠÍCH ŽÁROVEK

156) 157) 158) 159) 160)

29)

Denní světla

Objímku žárovky A obr. 230 otočte o
čtvrtinu otáčky doleva a vyjměte ji.

Typ žárovky: W21W/5W.

Vyměňte žárovku a objímku vraťte zpět.

Dálkové e potkávací světlomety

Otočte krytem B obr. 230 o čtvrt otáčky
doleva.

Odpojte konektor 2 obr. 231.

Vyhákněte pružinu 1 obr. 231 a vyjměte
žárovku.

Typ žárovky: H4.

Nedotýkejte se skla žárovky. Držte
ji za patici.

Vyměňte žárovku, upevněte svorku,
připojte zpět konektor a opatrně
nasaďte také kryt B obr. 230.

Ukazatel směru

Objímku žárovky C obr. 232 otočte o
čtvrtinu otáčky doleva a vyjměte
žárovku.

UPOZORNĚNÍ V souladu s místní
legislativou nebo z bezpečnostních
důvodů si u autorizovaného servisu Fiat
opatřete záložní krabičku obsahující
sadu žárovek a pojistek.

Typ žárovky: PY21W (oranžová
žárovka).

230 T36663

231 T36664

232 T36665
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Přední mlhová světla

Pro výměnu žárovek světel 3 obr. 233:
spodkem vozidla se dostaňte k

žárovkové objímce;

uvolněte kryt;

objímku žárovky otočte o čtvrt

otáčky.

Typ žárovky: H16LL.

Typ žárovky pro vozidla vybavená
zatáčivými světlomety: H11LL.

Boční směrová světla

Uvolněte kryt (šipka) 5
obr. 234 (šroubovákem, jehož špičku
ochraňte hadříkem, aby se nepoškodil
lak karosérie).

Objímku žárovky 4 obr. 234 otočte o
čtvrtinu otáčky doleva a vyjměte
žárovku.

Typ žárovky: W5W nebo podle vozidla
WY5 W.

Přídavné světlomety

Chcete-li vybavit vozidlo „mlhovými“
světlomety nebo světlomety „s dlouhým
dosvitem“, obraťte se na autorizovaný
servis Fiat.

Zadní skupinové svítidlo Typu A

Vyšroubujte šrouby 1 obr. 235.

Skupinovou svítilnou A obr. 235 zlehka
otáčejte a uvolněte ji, abyste se dostali
k objímkám 2 obr. 236.

Objímky uvolněte otočením o čtvrt
otáčky doleva.

Žárovky uvolněte lehkým zatlačením a
současným otočením o čtvrt otáčky
doleva.

233 T36667

234 T36674

235 T36675
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Směrová světla 3 obr. 237:

bajonetová žárovka PY 21W.

Obrysová a brzdová světla 4

obr. 237: bajonetová žárovka P 21/5W.

Zadní skupinová svítilna Typu B

Vyšroubujte šrouby 5 obr. 238.

Skupinovou svítilnu B obr. 238 uvolněte.

Objímku žárovky 6 nebo 7
obr. 239 otočte a uvolněte ji.

Příslušnou žárovku vyměňte.

Vraťte objímku žárovky a otočením ji
upevněte.

Zkontrolujte správné upevnění.

Namontujte zpět a restartujte optickou
skupinu.

Zadní mlhová svítilna (pouze na

straně řidiče) 6: žárovka s čepy

W16W.

Světla zpátečky 7: bajonetová

žárovka W16W.

236 T36676

237 T36677

238 T36679

239 T36680
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Třetí brzdové světlo na zadních
křídlových dveřích

Vyšroubujte matice 8 obr. 240.

Zvenku vytáhněte optickou skupinu,
čímž získáte přístup k žárovce 9
obr. 241.

Žárovka s čepy P 21W.

Třetí brzdové světlo na zadních
výklopných dveřích

Vyšroubujte matice 10 obr. 242.

Zvnějšku vytáhněte optickou jednotku,
čímž získáte přístup k žárovce 11
obr. 243.

Bajonetová žárovka P 21W.

Osvětlení registrační značky

Přístup k žárovce je stejný jako u
vozidel s křídlovými nebo výklopnými
zadními dveřmi.

Uvolněte krytku 12
obr. 245 (šroubovákem).

Sundejte kryt pro přístup k žárovce.

Typ žárovky: W5W.

POZOR

156) Nesprávné úpravy nebo opravy

elektrické soustavy provedené bez

přihlédnutí k technickým charakteristikám

soustavy mohou způsobit provozní závady

a vyvolat nebezpečí požáru.

157) Halogenová žárovky obsahují stlačený

plyn, v případě rozbití proto hrozí, že se

střepy rozlétnou.

158) Při výměně žárovek musí být motor

vypnutý. Ujistěte se rovněž, že je motor

studený: NEBEZPEČÍ POPÁLENIN!

240 T36681

241 T36682

242 T36683

243 T36684

245 T38814
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159) V případě činnosti v motorovém

prostoru se může kdykoliv automaticky

spustit ventilátor. Nebezpečí poranění.

160) Žárovky jsou natlakované a během

výměny mohou kdykoliv prasknout.

Nebezpečí poranění.

UPOZORNĚNÍ

29) U halogenových žárovek se dotýkejte

pouze jejich kovových částí. Jestliže se

dotknete prsty průhledné hlavice žárovky,

sníží se intenzita světelného svazku. Může

dojít i ke zkrácení životnosti žárovky. V

případě náhodného kontaktu otřete baňku

tkaninou navlhčenou lihem a nechte ji

vyschnout.

POJISTKY V
PALUBNÍM
PROSTORU
Pojistky v palubním prostoru A

V případě výpadku některého
elektrického spotřebiče zkontrolujte stav
pojistek. Uvolněte odkládací prostor A
obr. 246.

161) 162) 163) 164) 165)

30) 31)

UPOZORNĚNÍ V souladu s místní
legislativou nebo z bezpečnostních
důvodů si u autorizovaného servisu Fiat
opatřete záložní krabičku obsahující
sadu žárovek a pojistek.

Pinzeta na vytahování pojistek

Vyjměte pojistku pinzetou 1 obr. 247,
která se nachází na zadní straně víka A.
Pinzetu uvolněte vysunutím stranou.
Doporučuje se nepoužívat volné pozice
pojistek.

Přítomnost pojistek závisí na stupni
výbavy vozidla.246 T36573

247 T32868
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Č. Určení Č. Určení Č. Určení

1
Nabíječka APC pro vozidlo s

elektronickým klíčem
10 Příprava, zásuvka tažného zařízení 19 Topný článek

2 K dispozici 11
Časovaná baterie, centrální palubní

jednotka
20

Zadní stěrač, čerpadlo ostřikovače,

klakson

3 K dispozici 12

Denní světlo vpravo, přední obrysová

světla, dálkové světlo vpravo, potkávací

světlo vlevo

21 Hlavní nabíječka APC

4
+ baterie vozidla s elektronickým

klíčem
13 Výstražná světla, směrová světla 22 Couvací světla

5 Přídavná klimatizace 14 Zamknutí otvíratelných částí 23 Spínač brzdových světel

6 Přídavné topení kabiny 15

Denní světlo vlevo, zadní obrysová

světla, dálkové světlo vlevo, pravé

potkávací světlo

24 Vstřikování, startování (1)

7

Elektricky ovládaná zpětná

zrcátka, centrální jednotka

přídavného modulu adaptace

16
Osvětlení SPZ, přední a zadní mlhová

světla
25 Airbag, zámek řízení (1)

8 Odmlžování zpětného zrcátka 17
Alarm, houkačka, páčky osvětlení a

stěračů
26 Spouštěč okna spolujezdce

9

Autorádio, multimediální systém,

zpětné zrcátko, diagnostická

zásuvka

18 Přístrojová deska 27 Posilovač řízení (1)

(1) S výměnou těchto pojistek se obraťte na autorizovaný servis Fiat.
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Č. Určení Č. Určení Č. Určení

28 Brzdová světla 34 Vnitřní osvětlení, klimatizace 40 Zadní pomocná zásuvka

29
Nabíječka APC pro vozidlo s

elektronickým klíčem
35

Startování pro vozidlo s elektronickým

klíčem
41 Spuštění BCM (1)

30 Celková pomocná 36 Stěrač zadního okna 42 Vyhřívaná sedadla

31 Zapalovač, zásuvka příslušenství 37 Elektromagnetický klakson 43 Tachograf

32 Topný článek 38
Pomocná zásuvka v nákladovém

prostoru
44 Stěrače předního skla

33
Brzdová světla, ABS, transpondér

(1)
39 Motorek ovladače okna řidiče 45 Topení a klimatizace

(1) S výměnou těchto pojistek se obraťte na autorizovaný servis Fiat.

POZOR

161) Jestliže se nová pojistka vzápětí znovu přeruší, obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

162) Pojistku nevyměňujte za pojistku s vyšší proudovou hodnotou: NEBEZPEČÍ POŽÁRU.

163) Pokud se přepálí některá hlavní pojistka (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

164) Před výměnou pojistky zkontrolujte, zda jste vytáhli klíček ze zapalování a vypnuli a/nebo odpojili všechny spotřebiče.

165) Pokud se přepálí hlavní pojistka bezpečnostních systémů (systém airbagů, brzdová soustava), systémů pohonné jednotky (systém

motoru, systém převodovky) nebo systému řízení, obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

UPOZORNĚNÍ

30) Nikdy nenahrazuje spálenou pojistku kovovými drátky nebo podobným materiálem.

31) Pokud je nutno umýt motorový prostor, dávejte pozor, aby proud vody nezasáhl přímo pojistkovou skříňku a motory stíračů skel.
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V PŘÍPADĚ DEFEKTU
Podle typu vozidla můžete mít sadu na
opravu pneumatik nebo náhradní kolo
(viz následující stránky).

VÝMĚNA KOLA
166) 167) 168) 169) 170) 171)

Nářadí

Složení sady nářadí v kontejneru na
nářadí závisí na verzi vozidla. Kontejner
s nářadím 2 obr. 249 je umístěn pod
sedadlem řidiče. Vytažení: posuňte
sedadlo dopředu a sklopte opěradlo
(viz «Přední sedadla» v kapitole
«Seznámení s vozidlem»). Vyšroubujte
upevňovací šroub 1 obr. 249 kontejneru
a poté ho otočením vyjměte.

Uvnitř kontejneru se nachází následující
obr. 250:
3: zvedák (který je třeba správně

složit před vsunutím do příslušného

uložení a správně umístit je třeba také

páku);

4: bezpečnostní klíč k utažení kola;

5: klíč k odstranění ozdobného krytu

kol;

6: lomený klíč;

7: klíč k vyšroubování a zašroubování

kolových šroubů a koše na rezervní

kolo;

8: tažné oko (viz odstavec «Tažení

vozidla» v této kapitole).

Rezervní kolo

U vozidel, která jsou jím vybavena, je
nutné použít nástroj A obr. 251, který
tvoří:

klíč pro vyšroubování a zašroubování

kolových šroubů 2 obr. 251;

u některých verzí speciální adaptér 1

obr. 251.

249 T36718-1

250 T36692
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Postup pro vytažení rezervního kola B
obr. 252:

Nástrojem A obr. 251 vyšroubujte

matici 5 obr. 252 (na pravé straně) a

částečně matici 3 obr. 252 (na levé

straně) až do uvolnění vybrání koše 4

obr. 252 z matice 3;

uvolněte rezervní kolo.

Podle typu vozidla se v kontejneru na
nářadí nachází i dokumentaci s výše
uvedenými pokyny.

Při vracení rezervního kola B
obr. 252 zpět na místo pokračujte v
opačném pořadí. Před dotažením matic
3 a 5 obr. 252 zkontrolujte správné
umístění držáku 4.

UPOZORNĚNÍ V některých případech
(defekt zadních kol, naloženého vozidla
s tažným zařízením apod.), může být
nutné zvednout vozidlo (v místě blíže k
příslušnému kolu), aby bylo možné
získat přístup k rezervnímu kolu.

Kryt kola

Sejměte kryt kola 9 klíčem 5
obr. 253 zasunutím háčku do jednoho z
vnějších otvorů krytu.

Pro opětovnou montáž krytu jej
umístěte s ohledem na ventilek 10
obr. 253.

Vložte upevňovací háčky počínaje na
straně ventilku A a poté B a C a tuto
operaci ukončete naproti ventilku D
obr. 253.

Kryt kola 11 obr. 254 odstraňte klíčem
5 vložením háčku do otvoru na obvodu
krytu kola.

Při zpětném nasazování umístěte pět
upínacích prvků krytu kola na pět
upevňovacích šroubů obr. 254 kola a
zatlačením silou na střed krytu kola ho
upevněte na zaklapnutí.

251 T36688 252 T36689 253 T36693

254 T36694
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Výměna kola

Povolte šrouby kola pomocí klíče 1
obr. 255.

Umístěte zvedák 2 obr. 256 vodorovně,
hlava zvedáku 3 obr. 256 musí být
zarovnána s otvorem ve spodní části
karosérie blíže k měněnému kolu.

Začněte šroubovat tak, abyste správně
opřeli základnu (musí být mírně
zasunuta pod vozidlem a vyrovnána s
hlavou zvedáku).

Vyšroubujte šrouby a sejměte kolo.

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola.

Utáhněte šrouby a spusťte zvedák.

S koly na zemi dotáhněte šrouby a
nechte dotažení zkontrolovat co
nejdříve.

UPOZORNĚNÍ Pokud používáte
bezpečnostní šrouby, umístěte je co
nejblíže k ventilu (jinak by nebylo možné
nasadit kryt kola).

POZOR

166) Zapněte výstražná světla. Zaparkujte

vozidlo mimo silniční provoz na rovném,

pevném povrchu, který neklouže.

Zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte

nějaký rychlostní stupeň. Nechte vystoupit

všechny cestující a pošlete je do

dostatečné vzdálenosti od silničního

provozu.

167) Je nanejvýš nebezpečné se snažit o

výměnu kola na straně vozidla u jízdního

pruhu: ujistěte se, zda se vozidlo nachází v

patřičné vzdálenosti od vozovky, aby do

vás nenarazilo jiné vozidlo.

168) Stojící vozidlo označte dle platných

předpisů: výstražnými světly, výstražným

trojúhelníkem, atd. Je vhodné, aby cestující

vystoupili z vozidla, což platí zejména, když

je vozidlo značně zatížené, a vyčkali v

bezpečné vzdálenosti s ohledem na silniční

provoz.

169) Rezervní kolo má jiné rozměry než

ostatní čtyři. Nikdy nenasazujte více než

jedno rezervní kolo na tomtéž vozidle. Kolo

vozidla je širší než rezervní kolo: výška

vozidla od země se sníží. Co nejdříve

rezervní kolo nahraďte kolem identickým s

kolem původním. Při použití, které musí být

dočasné, nesmí rychlost jízdy přesáhnout

rychlost uvedenou na štítku umístěném na

kole. Pokud je nutno použít sněhové řetězy,

namontujte rezervní kolo na zadní nápravu

a zkontrolujte tlak v pneumatikách. Montáž

tohoto kola může změnit obvyklé chování

vozidla. Vyvarujte se náhlého zrychlení

nebo zpomalení a omezte rychlost v

zatáčkách.

170) Nikdy nenechávejte ve vozidle volně

nářadí, při brzdění se může po podlaze

rozpohybovat a tím ohrozit cestující. Po

použití nezapomeňte vložit nářadí zpět do

kontejneru na nářadí a umístěte ho zpět na

jeho místo: nebezpečí poranění. Zvedák se

smí používat jen pro výměnu kola. Nesmí

se v žádném případě použít pro zvednutí

vozidla pro opravu pod vozidlem.

171) U nohou řidiče se nesmí nacházet

žádný předmět, který by v případě

prudkého brzdění mohl sklouznout pod

pedály a zabránit jejich řádnému ovládání.

255 T36695

256 T36696
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SADA NA OPRAVU
PNEUMATIK

172)

32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)

Pro vyjmutí sady posuňte sedadlo řidiče
co nejvíce dopředu a sklopte opěradlo.

Vyšroubujte upevňovací šroub C
obr. 258 kontejneru s nářadím a poté ji
otočením vyjměte.

Opatření pro použití sady

Sada se nesmí používat nepřetržitě déle
než 15 minut.

S motorem v chodu a zabrzděnou
parkovací brzdou:

odviňte hadičku z nádobky;

Připojte hadičku 3

obr. 259 kompresoru k přívodu

nádobky 8;

V závislosti na verzi připojte nebo

přišroubujte nádobku 8 ke kompresoru

vedle příslušného vybrání 7 obr. 259;

vyšroubujte uzávěr ventilu

příslušného kola a našroubujte adaptér

na huštění 1 obr. 259;

odpojte příslušenství původně

připojená do zásuvky příslušenství;

kolík 2 obr. 259 je nutno zasunout do

zásuvky pro příslušenství ve vozidle;

stiskem spínače 4 obr. 259 nahusťte

pneumatiku na předepsaný tlak (viz

«Tlak vzduchu v pneumatikách» v

kapitole «Údržba a péče»);

Maximálně po 15 minutách huštění

přerušte;

POZN.: Během vyprazdňování nádobky
(asi 30 sekund), manometr 5
obr. 259 krátce zobrazí tlak 6 bar, pak
tlak klesne.

Seřiťte tlak: pro zvýšení pokračujte v

huštění pneumatiky pomocí sady; ke

snížení tlaku stiskněte tlačítko 6

obr. 259.

Pokud se po 15 minutách nedosáhne
minimálního tlaku 1,8 bar, znamená to,
že není možné opravu provést,
nevyrážejte tedy na cestu a obraťte se
na autorizovaný servis Fiat.

Po nahuštění pneumatiky na správný
tlak sadu odstraňte: pomalu
odšroubujte přípojku 1 obr. 259, abyste
zabránili rozstřiku produktu do okolí a
umístěte nádobku do plastového obalu,
aby produkt nevytekl.

Přilepte štítek s pokyny na palubní

desku na místě, kam řidič dobře vidí;

umístěte sadu do kontejneru s

nářadím a uložte kontejner zpět pod

sedadlo řidiče;

257 T32788

258 T36718

259 T35749

158

V
N

O
U

Z
I



po prvním nahuštění pneumatiky

bude pneumatika nadále unikat a je

třeba se rozjet, aby se díra zacelila;

vyjeďte okamžitě a jeďte rychlostí

mezi 20 a 60 km/h tak, aby se produkt

rovnoměrně v pneumatice rozložil; po

třech kilometrech jízdy zastavte a

zkontrolujte tlak;

pokud je tlak vyšší než 1,3 bar, ale

nižší, než je předepsáno, je třeba ho

upravit (viz štítek umístěný na boční

straně dveří řidiče), v opačném případě

se obraťte na autorizovaný servis Fiat,

protože opravu nelze provést.

POZOR

172) U nohou řidiče se nesmí nacházet

žádný předmět, který by v případě

prudkého brzdění mohl sklouznout pod

pedály a zabránit jejich řádnému ovládání.

UPOZORNĚNÍ

32) Sadou je možno opravit pneumatiky,

jejichž běhoun A obr. 257 je poškozen

cizími tělesy menšími než 4 milimetry. Nedá

se použít pro opravu všech proděravění,

jako jsou např. trhliny větší než 4 mm či na

straně B obr. 257 pneumatiky. Také se

ujistěte, že je ráfek v dobrém stavu.

Neodstraňujte těleso, které způsobilo

defekt, pokud je v pneumatice.

33) Nepoužívejte sadu na opravu

pneumatik, pokud je pneumatika

poškozena v důsledku jízdy s prázdnou

pneumatikou. Před jakýmkoliv zásahem

pečlivě zkontrolujte boční stěny pneumatiky.

Jízdou s podhuštěnými či zcela prázdnými

pneumatikami (nebo pneumatikami s

defektem) ohrožujete bezpečnost a

pneumatiky by se mohly nenapravitelně

poškodit. Tato oprava je pouze dočasná.

Pneumatika postižená defektem musí být

vždy prohlédnuta (a případně opravena)

odborníkem v co nejkratším čase. Po

výměně pneumatiky opravené pomocí sady

na opravu pneumatik vždy informujte

pracovníka pneuservisu. Během jízdy lze

případně cítit vibrace způsobené

přítomností přípravku v pneumatice.

34) Tato sada má homologaci pouze pro

huštění pneumatik vozidla vybaveného

touto sadou z výroby. Nesmí být za

žádných okolností použita pro huštění

pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli

jiného předmětu (záchranné kruhy,

nafukovací vzduchové matrace atd.). Při

používání nádobky na opravy pneumatik se

vyhněte potřísnění pokožky. V případě

kontaktu s pokožkou ji důkladně

opláchněte. Uchovávejte sadu na opravu

pneumatik mimo dosah dětí. Nevyhazujte

prázdnou nádobku do životního prostředí.

Odevzdejte ji do autorizovaného servisu Fiat

nebo subjektu pověřeného jejich sběrem.

Nádobka má datum trvanlivosti uvedené na

štítku. Zkontrolujte datum trvanlivosti. V

autorizovaném servisu Fiat vyměňte

hadičku na huštění a nádobku sady na

opravu pneumatik.

35) Před použitím sady zaparkujte vozidlo

tak, aby byly dostatečně daleko od místa

silničního provozu, zapněte výstražná

světla, zatáhněte ruční brzdu a přimějte

všechny cestující opustit vozidlo a držet se

v dostatečné vzdálenosti od silničního

provozu.

36) V případě zastavení u krajnice

upozorněte ostatní účastníky silničního

provozu na vozidlo umístěním výstražného

trojúhelníku nebo jiných zařízení

předepsaných dle legislativy platné v zemi,

kde se právě nacházíte.

37) Pozor, chybějící nebo špatně utažený

klobouček ventilku může ohrozit přilnavost

pneumatik a způsobit ztrátu tlaku. Je

důležité, aby kloboučky ventilků byly vždy

totožné s těmi původními a dotažené na

doraz.

38) Po provedení opravy pomocí této sady

nesmíte ujet více než 200 km. Kromě toho

snižte rychlost, která nesmí překročit

80 km/h. Štítek je třeba nalepit na

viditelném místě na přístrojové desce. V

závislosti na zemi nebo místní legislativě se

musí pneumatika, která byla opravena

pomocí sady na opravu pneumatik,

vyměnit.
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NOUZOVÉ
STARTOVÁNÍ

173) 174) 175) 176) 177)

39)

Spusťte motor vozu dodávající proud a
udržujte ho ve středních otáčkách.

Pokud se při startování používá
autobaterie jiného vozidla, je třeba si
opatřit vhodné pomocné startovací
kabely (velkého průřezu) v servisní síti
společnosti Fiat, nebo pokud je již
máte, ujistěte se, že jsou v dobrém
stavu.

Obě autobaterie musí mít stejné
jmenovité napětí: 12 V Autobaterie
dodávající proud musí mít kapacitu (v
ampérhodinách, Ah) minimálně
shodnou s vybitou baterií.

Ujistěte se, že nedochází ke kontaktu
mezi oběma vozidly (nebezpečí zkratu
při spojení kladných pólů) a že je vybitá
autobaterie správně připojena. Vypněte
spínač zapalování vozidla.

Podle verze vozidla odpojte ochranu
autobaterie.

Připojte kladný kabel A obr. 260 ke
svorce 1 (+) obr. 260 a pak ke svorce 4
(+) obr. 260 baterie, která bude dodávat
proud.

Připojte záporný kabel B obr. 260 ke
svorce 3 (-) obr. 260 baterie dodávající
proud a poté ke svorce 2 (-)
obr. 260 vybité baterie.

Nastartujte motor, a jakmile je v chodu,
odpojte kabely A a B v opačném pořadí
(2 - 3 - 4 - 1).

POZOR

173) Zkontrolujte, zda se vodiče A a B

nedotýkají, a zda se kladný kabel A

nedotýká kovové konstrukce vozu, který

bude dodávat proud. Nebezpečí poranění

a/nebo poškození vozidla.

174) Před otevřením víka motorového

prostoru se ujistěte, že je vypnuté

zapalování s klíčkem v poloze "S" (Stop).

Dodržujte pokyny uvedené na štítku pod

víkem motorového prostoru.

175) Nepřibližujte se příliš k ventilátoru

chlazení chladiče: ventilátoru by se mohl

rozběhnout a způsobit zranění. Pozor na

šály, kravaty a jiné volné části oděvu: mohly

by být vtaženy ústrojím v pohybu.

176) Sundejte si všechny kovové předměty

(např. prsteny, hodinky, náramky), které by

mohly způsobit náhodný elektrický kontakt

a tím vážný úraz.

177) Baterie obsahují kyselinu, která může

popálit pokožku či oči. Z baterie se

uvolňuje vodík, který je snadno zápalný a

výbušný. Nepřibližujte se s plamenem či

zařízeními, která mohou jiskřit.

UPOZORNĚNÍ

39) Při nouzovém startování motoru

nesmíte použít rychlonabíječ baterií: mohly

by se poškodit elektronické systémy a řídicí

jednotka motoru.

260 T36708 261 T36629

160

V
N

O
U

Z
I



DOBITÍ BATERIE
178) 179) 180) 181)

40)

Abyste zamezili vzniku jisker:
Před odpojením nebo zpětným

připojením akumulátoru se ujistěte, že

všechny „elektrické spotřebiče“ (stropní

svítidla atd.) jsou vypnuté;

Chcete-li akumulátor dobít, před

připojením nebo odpojením

akumulátoru nabíječku vypněte;

Na akumulátor nepokládejte kovové

předměty , aby nemohlo dojít ke vzniku

zkratu mezi svorkami;

Po vypnutí motoru počkejte nejméně

jednu minutu, než odpojíte akumulátor;

Zkontrolujte, zda jste po zpětné

montáži správně připojili svorky

akumulátoru.

Připojení nabíječky

Nabíječka musí být kompatibilní s
akumulátorem o jmenovitém napětí
12 Voltů.

Akumulátor neodpojujte, když je motor
v chodu. Dodržujte pokyny výrobce
nabíječky akumulátorů, kterou chcete
použít.

POZOR

178) S autobaterií manipulujte opatrně,

protože obsahuje kyselinu sírovou, která

nikdy nesmí přijít do styku s pokožkou nebo

očima. V případě, že k tomu dojde,

důkladně místo potřísnění opláchněte

vodou. V případě potřeby se poraďte s

lékařem. Otevřený oheň, žhavé předměty a

zdroje jisker udržujte v dostatečné

vzdálenosti od autobaterie: nebezpečí

výbuchu. Při práci v blízkosti motoru mějte

na paměti, že může být horký. Kromě toho

se může kdykoliv spustit ventilátor.

Nebezpečí poranění.

179) Některé baterie mohou vykazovat

zvláštnosti při nabíjení, informace si

vyžádejte od autorizovaného servisu Fiat.

Vyvarujte se jisker, protože by mohly

způsobit výbuch. Baterii nabíjejte v dobře

větraném prostoru. Nebezpečí vážného

úrazu.

180) Elektrolyt obsažený v baterii je
jedovatý a žíravý: zabraňte zasažení

pokožky a očí. Baterii je nutno dobíjet ve

větraném prostředí v bezpečné vzdálenosti

od volného plamene nebo případných

zdrojů jisker: nebezpečí výbuchu nebo

požáru.

181) Nesnažte se dobít zamrzlou baterii:

nejdříve je třeba baterii rozmrazit:

nebezpečí výbuchu. Pokud baterie zmrzne,

je třeba ji před opětným použitím nechat

zkontrolovat odborníkem, zda nejsou

poškozené vnitřní prvky nebo těleso:

nebezpečí úniku jedovaté žíraviny.

UPOZORNĚNÍ

40) Před jakýmkoliv zásahem do

motorového prostoru musí být motor

zastavený.
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VLEČENÍ VOZIDLA
182) 183) 184)

41) 42) 43)

Aby mohla fungovat signalizace
(brzdová světla, výstražná světla) nesmí
být volant nesmí být zamknutý a spínací
skříňka zapalování musí být v poloze
«M» (zapalování), . V noci musí být
vnější osvětlení vozidla rozsvíceno.

Odpojte případný přívěs.

Je rovně nutné dodržovat předpisy
stanovené pro tažení vozidel v zemi,
kde s vozidlem jezdíte.

Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

K vlečení vozidla nikdy nepoužívejte
hnací hřídele nebo polonápravy.

Oka používejte výhradně k vlečení; za
žádných okolností by se neměly
používat ke zvedání vozu, a to ani
přímo, ani nepřímo.

V zadní části používejte výhradně:
u vozidel bez tažného zařízení tažné

oko 2 obr. 262;

u vozidel bez tažného zařízení tažné

oko 3 obr. 263;

Pro montáž tažné koule 3 si přečtěte
příslušné montážní pokyny.

V přední části používejte výhradně:
Tažné oko 6 obr. 264 (v kontejneru s

nářadím) a tažný prvek 4.

Přední tažný prvek

Šroubovákem uvolněte krytku 5
obr. 264.

Zašroubujte na doraz tažné oko 4
obr. 264: (zpočátku rukou, pak je
dotáhněte pomocí klíče na kola).

POZOR

182) Před odtahem vozidla otočte klíčkem

v zapalování do polohy M a pak do polohy

"S" (Stop), nevytahujte jej však ze

zapalování. Vytažením klíčku by se

automaticky zamkl zámek řízení a nebylo by

možné natáčet kola.

183) Před zašroubováním tažného okna

pečlivě očistěte příslušný závit. Před

začátkem odtahu vozidla zkontrolujte, zda

je oko zašroubované v závitu na doraz. Při

tažení vozidla nespouštějte motor.

262 T36697

263 T36698

264 T36699
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184) Během odtahu nezapomeňte, že

posilovač brzd nefunguje, a musíte proto

vyvinout na pedál větší sílu. K odtahu

nepoužívejte pružná lana; vyvarujte se

škubání vozidlem. Během tažení

kontrolujte, zda se tažnými pomůckami

nepoškodí části vozidla, jichž se dotýkají.

Při tažení vozidla je povinností dodržovat

pravidla silničního provozu, která platí jak

pro tažné zařízení, tak i pro chování v

silničním provozu. Při tažení vozidla

nespouštějte motor.

UPOZORNĚNÍ

41) S vypnutým motorem nebude v

provozu posilovač brzd a posilovač řízení.

42) Během tažení vozidla nevytahujte klíček

zapalování ze spínací skříňky nebo ze

čtečky karet.

43) Přední a zadní háky se smějí používat

pouze pro vlečení/tažení vozidla na

silničním povrchu. Je povoleno vozidlo

táhnout jen na krátké vzdálenosti pomocí

zařízení v souladu s Pravidly silničního

provozu (pevná tyč) včetně manévrů s

vozidlem při přípravě pro tažení nebo

přepravu odtahovým vozidlem. Oka se

NESMĚJÍ používat pro tažení vozidla mimo

vozovku nebo v přítomnosti překážek

a/nebo pro tažení lany či jinými nepevnými

prostředky. Při dodržení výše uvedených

podmínek je nutno při tažení postupovat

tak, aby se obě vozidla (táhnoucí i vlečené)

nacházela pokud možno ve stejné podélné

ose.
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ÚDRŽBA A PÉČE

Řádnou údržbou lze dlouhodobě
zachovat výkony vozidla, snižovat
provozní náklady a zachovávat účinnost
bezpečnostních systémů.

V této kapitole je objasněno, jak toho
docílit.

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA . . . . . . . .165

POSTUP ÚDRŽBY . . . . . . . . . . .170

KONTROLA HLADIN . . . . . . . . . .171

FILTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

BATERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . .175

KOLA A PNEUMATIKY. . . . . . . . .176

STÍRAČ ČELNÍHO/

ZADNÍHO OKNA . . . . . . . . . . . .178

KAROSÉRIE . . . . . . . . . . . . . . .180

INTERIÉR . . . . . . . . . . . . . . . . .182
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PLÁNOVANÁ
ÚDRŽBA
Správná údržba je určující pro zajištění
dlouhé životnosti vozidla v optimálním
stavu.

Z toho důvodu předepsala automobilka
Fiat sérii kontrol a úkonů údržby, které
je nutno provést po ujetí určitého počtu
kilometrů nebo - u příslušné verze
vozidla - po určitém počtu dnů, jak je
stanoveno v Plánu údržby.

Bez ohledu na tyto pokyny je nicméně
nutné věnovat průběžně pozornost
pokynům uvedeným v Plánu údržby
(např. pravidelně kontrolovat hladinu
kapalin, nahuštění pneumatik, atd.).

Plánovanou údržbu provádějí značkové
servisy Fiat ve stanovených časových
intervalech či ujetých kilometrech/mílích.
Jestliže se při provádění jednotlivých
úkonů zjistí, že jsou kromě plánovaných
řádných úkonů nutné další výměny
nebo opravy, lze je provést pouze s
vaším výslovným souhlasem. Pokud se
vozidlo používá často pro tažení
přípojných vozidel, je třeba interval mezi
plánovanou údržbou zkrátit.

UPOZORNĚNÍ

Pravidelné servisní prohlídky jsou
předepsány výrobcem. Jejich
neprovedením může pozbýt platnost
záruka.

Doporučujeme nahlásit hned
značkovému servisu Fiat i případné
malé provozní poruchy a nečekat s nimi
až na další servisní prohlídku.
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PLÁN ÚDRŽBY
Po dosažení 120 000 km/6 let je nutno znovu pravidelně provádět kontroly uvedené v plánu údržby a to od první předepsané
prohlídky a v původních intervalech.

Tisíce kilometrů 40 80 120 160 200

Roky 2 4 6 8 10

Kontrola stavu/opotřebení pneumatik a případné seřízení

tlaku; kontrola stavu/životnosti náplně "Sady pro

nahuštění pneumatik" (u příslušné verze vozidla)

Kontrola fungování osvětlovací soustavy (světlomety,

ukazatelé směru, výstražná světla, zavazadlový prostor,

interiér, schránka v palubní desce, kontrolky na přístrojové

desce, atd.)

Kontrola a případné doplnění hladiny kapalin v motorovém

prostoru(1)

Kontrola a případné dolití přísady pro snížení emisí -

močoviny -
(2)

Kontrola emisí / kouřivosti výfukových plynů

Kontrola přes diagnostickou zásuvku pro činnosti systémů

pro přívod paliva/řízení motoru, emisí a degradace

motorového oleje u příslušné verze vozidla

Vizuální kontrola stavu a neporušenosti vnějšku karosérie,

konzervace spodku karosérie, pevných a ohebných úseků

potrubí (výfukového, palivového, brzdového potrubí),

pryžových prvků (krytů, manžet, objímek/pouzder, atd.)

(1) Pro případné doplnění je nutno použít kapaliny uvedené v odstavci „Kapaliny a maziva“ v kapitole „Technické údaje“ a jen po ověření celistvosti soustavy.

(2) Spotřeba přísady pro snížení emisí (močoviny) závisí na podmínkách používání vozidla a je signalizována kontrolkou a upozorněním na přístrojové desce
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Tisíce kilometrů 40 80 120 160 200

Roky 2 4 6 8 10

Kontrola polohy/opotřebení stíracích lišt stěračů čelního a

zadního okna (u příslušné verze vozidla)

Kontrola funkčnosti soustavy stěračů a ostřikovačů oken a

případné seřízení trysek

Kontrola čistoty zámků víka motorového a ložného

prostoru, vyčištění a namazání pákových mechanismů

Pohledová kontrola stavu a opotřebení brzdových

destiček předních kotoučových brzd

Pohledová kontrola stavu a opotřebení brzdových

destiček zadních kotoučových brzd

Vizuální kontrola stavu řemene/ů pro pohon vedlejších

ústrojí

Kontrola napnutí rozvodového řemene vedlejších ústrojí

Výměna motorového oleje a olejového filtru (3)

Výměna rozvodového řemene/ů vedlejších ústrojí (4)

Výměna vložky vzduchového filtru(5)

(3) Skutečný interval výměny oleje a olejového filtru závisí na způsobu provozování vozidla a je signalizován kontrolkou nebo upozorněním na přístrojové desce.
Nesmí být ale delší než dva roky nebo 40 000 km. Používá-li se vozidlo hlavně na městských trasách, je nutné vyměnit motorový olej a filtr každý rok.

(4) Oblasti bez prašnosti: doporučuje se kilometrický proběh nanejvýš 160 000 km. Řemen je nutno vyměnit bez ohledu na kilometrický proběh každých šest let.
Prašné oblasti a/nebo používání v náročných podmínkách (studené podnebí, po městě, dlouhý chod motoru na volnoběh): doporučuje se kilometrický proběh
nanejvýš 60 000 km. Řemen je nutno vyměnit bez ohledu na kilometrický proběh každé čtyři roky.

(5) Při natankování paliva horší kvality, než stanoví příslušný evropský předpis, se doporučuje tento filtr měnit každých 20 000 km
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Tisíce kilometrů 40 80 120 160 200

Roky 2 4 6 8 10

Výměna vložky vzduchového filtru (6)

Výměna brzdové kapaliny (6)

Výměna chladicí kapaliny motoru (7)

Výměna pylového filtru

(6) Výměna se doporučuje každých 4 roků nebo 120 000 km

(7) Výměna se doporučuje každých 6 roků nebo 160 000 km
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Tabulka zemí pro interval výměny oleje a olejového filtru

Stát Interval výměny oleje a olejového filtru

BĚLORUSKO

15.000 km / 1 rok
RUSKÁ FEDERACE

SINGAPUR

UKRAJINA

ALŽÍRSKO

10.000 km / 1 rok

ČILE

KOLUMBIE

EGYPT

HONG KONG

LIBANON

MAROKO

NOVÁ KALEDONIE

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

TCHAJ-WAN

TUNISKO

ANGOLA

8.000 km / 1 rokKAMERUN

MADAGASKAR
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PRAVIDELNÉ KONTROLY
Každých 1 000 km nebo před dlouhou
cestou je nutno zkontrolovat a případně
doplnit:

hladina chladicí kapaliny motoru;

hladina brzdové kapaliny;

hladina kapaliny ostřikovače;

tlak vzduchu a stav pneumatik;

fungování osvětlovací soustavy

(světlometů, ukazatelů směru,

výstražných světel, atd.);

činnost stěračů/ostřikovačů čelního

okna a poloha/opotřebení stírátek

čelního/zadního okna.

Každých 3 000 km zkontrolujte a
případně doplňte hladinu motorového
oleje.

POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA V
NÁROČNÝCH
PODMÍNKÁCH
Pokud se vozidlo provozuje převážně za
některé z následujících podmínek:

prašné cesty;

krátké (méně než 7 - 8 km)

opakované jízdy při teplotě pod nulou;

jízda s motorem, který často běží

naprázdno, nebo při jízdách na dlouhé

vzdálenosti nízkou rychlostí či při dlouhé

odstávce vozidla;

je nutno provádět následující kontroly v
kratších intervalech, než je uvedeno v
plánu údržby:

kontrola stavu a opotřebení

brzdových destiček předních

kotoučových brzd;

kontrola čistoty zámků víka

motorového a ložného prostoru,

vyčištění a namazání pákových

mechanismů

vizuální kontrola stavu motoru,

převodovky, převodových ústrojí,

pevných a ohebných úseků potrubí

(výfukového/palivového/brzdového

potrubí), pryžových prvků (krytů/

manžet/objímek, atd.);

kontrola stavu nabití a hladiny

kapaliny v baterii (elektrolytu);

vizuální kontrola stavu rozvodových

řemenů příslušenství;

kontrola a případná výměna

motorového oleje a olejového filtru;

kontrola a případná výměna pylového

filtru;

kontrola a případná výměna

vzduchového filtru.

POSTUP ÚDRŽBY
Vozidlo splňuje kritéria pro recyklaci a
využití vyřazených vozidel, která
vstoupila v platnost v roce 2016.

Některé součásti vozidla jsou
vyprojektovány s ohledem na jejich
recyklaci.

Tyto součásti lze pak snadno
demontovat, rekuperovat a recyklovat.

Kromě toho je vozidlo díky své
pokročilé koncepci, původnímu seřízení
a nízké spotřebě pohonných hmot v
souladu s platnými směrnicemi proti
znečišťování. Neustále se snažíme snížit
emise skleníkových plynů a zvýšit
úspory energie. Úroveň emisí
znečišťujících plynů a spotřeba vozidla
závisí nicméně také na vás. Dbejte na
to, abyste vozidlo správně používali a
věnovali mu správnou údržbu.

Nezapomeňte, že nedodržení předpisů
proti znečišťování by mohlo vést k
uvalení správních sankcí na majitele
vozidla. Výměnou dílů motoru,
palivového a výfukového systému za
jiné než originální, výrobcem
doporučené díly přestane vozidlo
vyhovovat emisním předpisům.

Vozidlo nechejte kontrolovat a seřizovat
v souladu s pokyny dle plánu údržby
jedině v autorizovaném servisu Fiat,
který má všechna prostředky a zařízení,
díky nimž bude nadále platit záruka na
vozidlo.
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SEŘÍZENÍ MOTORU

Vzduchový filtr, palivový filtr:

znečištěná filtrační vložka snižuje výkon.

Je třeba ji vyměnit.

Volnoběh: nevyžaduje žádné seřízení.

KONTROLA HLADIN
MOTOROVÝ OLEJ

Motor spotřebovává normálně olej při
mazání a chlazení pohyblivých ústrojí,
takže je zcela běžné, že je třeba ho
doplňovat mezi dvěma výměnami.

Pokud je ale po uplynutí doby záběhu
spotřeba oleje vyšší než 0,5 litru na
1000 km, je třeba se obrátit na
autorizovaný servis Fiat.

UPOZORNĚNÍ Pravidelně kontrolujte
hladinu oleje, především před dlouhými
cestami, jinak zde hrozí nebezpečí
poškození motoru vozidla.

187) 185) 186) 188) 189) 190) 191) 192) 193)

44) 45) 46) 47)

5)

Kontrola hladiny motorového oleje

Hladinu oleje je nutno zkontrolovat s
vozidlem na rovné ploše a vypnutým
studeným motorem.

Chcete-li přesně znát hladinu oleje a
ujistit se, že nebyla překročena
maximální hladina (nebezpečí poškození
motoru), je nezbytné k tomu použít
kontrolní měrku.

Displej na přístrojové desce upozorní
jen na minimální hladinu oleje.

Vytáhněte měrku a otřete ji čistým

hadříkem;

Kontrolní měrku zasuňte až na doraz;

Kontrolní měrku znovu vytáhněte;

Zkontrolujte hladinu: ta nesmí nikdy

klesnout pod značku "mini" A obr. 265,

ani překročit hladinu "maxi" B.

Po zkontrolování hladiny zasuňte měrku
až na doraz.

UPOZORNĚNÍ Aby se vyloučilo rozlití,
můžete k doplňování nebo plnění oleje
použít nálevku.

Doplnění / naplnění oleje

Vozidlo musí být na vodorovné ploše, s
vypnutým a vychladlým motorem
(například ráno před prvním
nastartováním).

265 T29990

171



Odšroubujte uzávěr 1 obr. 266;

Doplňte hladinu (přibližné množství

oleje mezi značkami "mini" a "maxi" na

měrce 2 je 1,5 až 2 litry podle typu

motoru);

Počkejte asi 10 minut, aby olej mohl

natéct do okruhu motoru;

Zkontrolujte hladinu měrkou 2

obr. 266 (viz výše uvedené pokyny).

Jakmile je operace dokončena, vložte
celou měrku dolů a uzávěr zcela
zašroubujte.

UPOZORNĚNÍ K zabránění rozlití
můžete použít k doplňování / plnění
oleje nálevku.

UPOZORNĚNÍ Nepřekračujte hladinu
"maxi" a nezapomeňte zašroubovat
zpět uzávěr 1 a znovu zasunout měrku
2 obr. 266.

187) 185) 186) 188) 189) 190) 191) 192) 193)

Výměna motorového oleje

Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Množství pro výměnu oleje

Hladinu motorového oleje kontrolujte
kontrolní měrkou (nikdy nesmí být pod
výškou hladiny MIN ani nad MAX).

Kvalita motorového oleje

Viz "Kapaliny a maziva" v kapitole
"Technické údaje".

UPOZORNĚNÍ V případě abnormálního
nebo opakovaného poklesu hladiny se
poraďte v autorizovaném servisu Fiat.

BRZDOVÁ KAPALINA

Kontrola hladiny se provádí s vypnutým
motorem ve vozidle stojícím na rovném
povrchu.

Je třeba ji kontrolovat často a kdykoliv,
kdy si všimnete i minimální změny
účinku brzdového systému.

Hladina 2 obr. 267

Hladina nesmí nikdy klesnou pod
značku «MIN».

197) 198)

45) 49)

Plnění

Jakýkoli zásah do hydraulického okruhu
vyžaduje výměnu kapaliny rukou
odborníka.

Používejte pouze schválený druh
kapaliny (z nového balení).

Výměna

Viz Plán údržby (v této kapitole).

UPOZORNĚNÍ V případě abnormálního
nebo opakovaného poklesu hladiny se
poraďte v autorizovaném servisu Fiat.

266 T36610

267 T36609
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CHLADICÍ KAPALINA

Při vypnutém motoru na rovné ploše a
za studena musí být hladina mezi
značkami „MINI“ a „MAXI“ uvedenými
na nádržce 1 obr. 268.

UPOZORNĚNÍ V případě abnormálního
nebo opakovaného poklesu hladiny se
poraďte v autorizovaném servisu Fiat.

187) 188) 190) 191) 192) 194)

45) 48)

Kontrola hladiny

Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny (motor by mohl utrpět vážnou
újmu v případě nedostatku chladicí
kapaliny).

Pokud je nutné kapalinu doplnit,
používejte pouze výrobky
homologované servisní sítí Fiat, která
zaručuje:

ochranu před zamrznutím;

ochranu chladicího okruhu před

korozí.

Výměna

Viz Plán údržby (v této kapitole).

NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE
SKEL

187) 189) 191) 192) 195) 196)

45)

Plnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3
obr. 269. Doplňte, dokud neuvidíte
hladinu kapaliny, pak vraťte uzávěr zpět.

Kapalina

Kapalina do ostřikovačů (nemrznoucí v
zimním období).

POZOR

185) Při doplňování oleje dávejte pozor, aby

nedošlo k úkapu oleje na části motoru, což

by mělo za následek nebezpečí vzniku

požáru. Nezapomeňte správně zavřít

uzávěr, jinak může dojít k požáru v důsledku

stříkání oleje na horké části motoru.

186) Pokud vyměňujete horký motorový

olej, dejte pozor, abyste se proudem oleje

neopařili.

187) Před jakýmkoliv zásahem do

motorového prostoru musí být motor

zastavený.

188) Nenechte motor běžet v uzavřeném

prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

189) Před otevřením víka motorového

prostoru zkontrolujte, zda je rameno

stěračů v klidové poloze. Nebezpečí

poranění.

190) Žádné práce na chladicím systému

nesmí být prováděny při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

191) Při jakékoli práce v motorovém

prostoru nekuřte, protože by se zde mohly

vyskytovat plyny a hořlavé výpary:

nebezpečí požáru.

192) Jestliže je motor zahřátý, pracujte v

motorovém prostoru nanejvýš opatrně.

Nepřibližujte se příliš k ventilátoru chlazení

chladiče: ventilátoru by se mohl rozběhnout

a způsobit zranění. Pozor na šály, kravaty a

jiné volné části oděvu: mohly by být

vtaženy ústrojím v pohybu.

193) Při doplňování motorového oleje

počkejte před otevřením uzávěru, až motor

vychladne, platí to zejména pro vozidla s

hliníkovým uzávěrem (u příslušné verze

vozidla). POZOR: Nebezpečí popálenin!

268 T36608

269 T36607
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194) Chladicí soustava je pod tlakem. Při

výměně je nutno používat pouze originální

víčko nádržky chladicí kapaliny, aby se

nenarušila účinnost chladicí soustavy. Je-li

motor horký, nesnímejte uzávěr nádržky:

nebezpečí popálenin.

195) Necestujte s prázdnou nádržkou

ostřikovače: činnost ostřikovače je velmi

důležitá pro zlepšení viditelnosti.

Opakované používání soustavy bez

kapaliny by mohlo rychle poškodit nebo

zhoršit činnost některých součástí.

196) Některé přísady do ostřikovačů jsou

hořlavé: v motorovém prostoru se

nacházejí horké části, které by se při

kontaktu s nimi mohly vznítit.

197) Brzdová kapalina je jedovatá a vysoce

žíravá. Při náhodném potřísnění omyjte

zasažené části těla vodou a neutrálním

mýdlem a opláchněte je hojným množstvím

vody. Při pozření kapaliny vyhledejte bez

prodlení lékaře.

198) Symbolem na kontejneru jsou

označeny brzdové kapaliny syntetického

typu, tím jsou odlišeny od kapalin

minerálního typu. Kapalinami minerálního

typu se mohou nenapravitelně poškodit

speciální gumová těsnění brzdové

soustavy.

UPOZORNĚNÍ

44) V žádném případě se nesmí překročit

maximální hladina: Riziko poškození motoru

a katalyzátoru. Pokud došlo k překročení

maximální hladiny, vozidlo nestartujte a

obraťte na autorizovaný servis Fiat.

45) Pozor: při doplňování nezaměňte

kapaliny různého typu: jsou navzájem zcela

nekompatibilní! Dolitím nevhodné kapaliny

by se mohlo vozidlo těžce poškodit.

46) Hladina oleje nesmí nikdy překročit

značku MAX.

47) Pro doplnění hladiny nepoužívejte olej,

který má jiné charakteristiky, jež ten, který je

již v motoru naplněn.

48) Do chladicí soustavy motoru používejte

ochrannou nemrznoucí směs PARAFLU UP.

Pro případné doplnění použijte stejnou

kapalinu jako do chladicí soustavy. Kapalinu

PARAFLU UP nesmíte smíchat s žádným

jiným typem kapaliny. Jestliže k tomu dojde,

v žádném případě nestartujte motor a

obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

49) Brzdová kapalina je vysoce korozívní,

proto se nikdy nesmí dostat do kontaktu s

lakovanými díly. Případné zasažené části

okamžitě umyjte vodou.

UPOZORNĚNÍ

5) Vyjetý motorový olej a filtr obsahují

škodlivé látky pro životní prostředí. S

výměnu oleje a filtrů je vhodné se obrátit na

autorizovaný servis Fiat.

FILTRY
Výměna filtračních vložek (vzduchový
filtr, kabinový filtr a palivový filtr, atd.) je
naplánován v programu plánované
údržby.

Výměna

Viz program plánované údržby.
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BATERIE

Je pod krytem 1 obr. 270 a nevyžaduje
údržbu. Není třeba ji otvírat a doplňovat
kapalinu.

VÝMĚNA BATERIE

199) 200) 201) 202) 203) 204)

50) 51) 52)

6)

Vzhledem ke komplikovanosti tohoto
postupu doporučujeme se obrátit na
autorizovaný servis Fiat.

Štítek A obr. 271

Dodržujte pokyny uvedené na baterii:
2 Zákaz manipulace s otevřeným

ohněm a kouření.

3 Povinně používat ochranné brýle.

4 Uchovávejte mimo dosah dětí.

5 Výbušné látky.

6 Tento Návod k použití a údržbě.

7 Žíravé látky.

POZOR

199) Před jakýmkoliv zásahem do

motorového prostoru musí být motor

zastavený.

200) S autobaterií manipulujte opatrně,

protože obsahuje kyselinu sírovou, která

nikdy nesmí přijít do styku s pokožkou a

očima. V případě, že k tomu dojde,

důkladně místo potřísnění opláchněte

vodou. V případě potřeby se poraďte s

lékařem. Otevřený oheň, žhavé předměty a

zdroje jisker udržujte v dostatečné

vzdálenosti od autobaterie: nebezpečí

výbuchu.

201) Při práci v blízkosti motoru mějte na

paměti, že může být horký. Kromě toho se

může kdykoliv spustit ventilátor. Nebezpečí

poranění.

202) Kapalina v baterii je jedovatá s

žíravým účinkem. Nesmí se dostat na

pokožku ani do očí. K baterii se

nepřibližujte volným plamenem nebo

možnými zdroji jiskření: nebezpečí výbuchu

a požáru.

203) Provozem s příliš nízkou hladinou

kapaliny v baterii se baterie nenapravitelně

poškodí a může i vybuchnout.

204) Při práci s baterií nebo v jejím okolí si

chraňte oči ochrannými brýlemi.

270 T36628

271 T28705

175



UPOZORNĚNÍ

50) Vzhledem k tomu, že je baterie

specifická, musí být nahrazena

ekvivalentním typem. Obraťte se na

autorizovaný servis Fiat.

51) Nesprávnou instalací elektrického a

elektronického příslušenství se může vozidlo

vážně poškodit. Jestliže chcete po

zakoupení vozidla nainstalovat další

příslušenství (imobilizér, radiotelefon, atd.),

obraťte se na autorizovaný servis Fiat, kde

vám poradí nejvhodnější zařízení a doporučí

nutnost instalace baterie s vyšší kapacitou.

52) Pokud za extrémně nízkých teplot

vozidlo nebudete delší dobu používat, je

baterii nutné demontovat a uložit na teplé

místo, aby se předešlo zamrznutí

elektrolytu.

UPOZORNĚNÍ

6) Baterie obsahují látky velmi nebezpečné

pro životní prostředí. S výměnou baterie se

obraťte na autorizovaný servis Fiat.

KOLA A
PNEUMATIKY
INFORMACE O
BEZPEČNOSTI

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi
vozidlem a vozovkou, a proto je
nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Jste povinni respektovat místní normy
stanovené pravidly silničního provozu.

205) 206) 207) 208) 209)

53) 54)

ÚDRŽBA

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a
jejich běhoun musí mít dostatečný
vzorek; pneumatiky schválené
automobilkou Fiat mají ukazatele
opotřebení 1 obr. 272, které jsou
tvořeny kontrolními výstupky
zabudovanými do tloušťky běhounu.

Pokud je vzorek pneumatiky
opotřebovaný na úroveň výstupků tak,
že budou vidět 2 obr. 272, jakmile se
drážky sjedou na hloubku asi 1,6 mm,
je nutné pneumatiky vyměnit, protože již
nezasjití řádnou přilnavost na mokré
vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici,
za velkého horka, jízda po nezpevněné
cestě: to vše přispívá k rychlejšímu
opotřebení pneumatik.

TLAK VZDUCHU V
PNEUMATIKÁCH

Dodržujte tlak huštění pneumatik
(včetně rezervního kola), kontrolujte jej
alespoň jednou za rok a před každou
delší cestou (viz štítek umístěný na
sloupku u dveří řidiče). Hodnoty tlaku se
musí kontrolovat u studených
pneumatik: neuvažujte vyšší hodnoty
tlaku, které mohou být dosaženy v
horkých měsících rychlou jízdou. Pokud
kontrolu tlaku nelze provést na
studených pneumatikách, je třeba zvýšit
uvedený tlak o 0,2 - 0,3 bar (nebo
3 PSI).

Nikdy neupouštějte pneumatiku, která
je zahřátá.

Vozidlo vybavené TPMS: Při podhuštění

nebo proděravění pneumatiky se na

přístrojové desce rozsvítí kontrolka .

Viz «TPMS – Tyre Pressure Monitoring

System» v kapitole «Bezpečnost».

272 T31546
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Chcete-li si ho přečíst, otevřete dveře
řidiče obr. 275.

B: Tlak vzduchu v předních

pneumatikách při cestách mimo dálnici,

nebo když je vozidlo obsazeno méně

než čtyřmi osobami.

C: Tlak vzduchu v zadních

pneumatikách při cestách mimo dálnici,

nebo když je vozidlo obsazeno méně

než čtyřmi osobami.

D: Tlak vzduchu v předních

pneumatikách při cestách po dálnici

nebo v případě významného zatížení.

E: Tlak vzduchu v zadních

pneumatikách při cestách po dálnici

nebo v případě velkého zatížení.

UPOZORNĚNÍ Pro vozidla při plném
zatížení (maximální povolená hmotnost
při zatížení) a při tažení přívěsu
maximální rychlost nesmí přesáhnout
100 km/h a tlak v pneumatikách musí
být zvýšen o 0,2 bar. Viz "Hmotnosti" v
kapitole "Technické údaje".

REZERVNÍ KOLO

Viz odstavec „Výměna kola“ v kapitole
„V nouzi“.

DOPORUČENÍ PRO
ZÁMĚNU PNEUMATIK

Tato činnosti se nedoporučuje.

ZIMNÍ PROVOZ

55) 56) 57) 58)

Řetězy

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno
používat sněhové řetězy na kola zadní
nápravy.

Použití pneumatik o velikosti větší než
originální znemožňuje montáž řetězů.

Zimní pneumatiky

Doporučujeme tyto pneumatiky
namontovat, aby byla zajištěna co
nejlepší přilnavost vozidla.

UPOZORNĚNÍ U těchto pneumatik je
někdy nutno dodržet index nejvyšší
rychlosti, která může být nižší než
maximální rychlost vozidla.

Pneumatiky s hroty

(u příslušné verze vozidla)

Tento typ pneumatik je použitelný
pouze po omezenou dobu stanovenou
místními předpisy. Je nutné dodržovat
rychlostní limity stanovené platnými
právními předpisy.

Tyto pneumatiky musejí být nasazeny
přinejmenším na obou předních kolech.

V každém případě doporučujeme se
obrátit na autorizovaný servis Fiat.

POZOR

205) Nedostatečný tlak vzduchu v

pneumatikách vede k předčasnému

opotřebení a nenormálnímu zahřívání

pneumatik se zřejmými dopady na

bezpečnost; zhoršení jízdních vlastností

vozidla, riziko prasknutí nebo odloučení

běhounu. Tlak vzduchu v pneumatikách

závisí na zatížení a rychlosti. Tlak upravte

podle podmínek použití (viz štítek umístěný

na sloupku u dveří u řidiče).

274 T36619

275 T36615
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206) Z bezpečnostních důvodů musí tuto

činnosti provádět pouze kvalifikovaný

technik. Montáž jiného typu pneumatik

může vést k nesouladu s platnými předpisy,

změně chování v zatáčkách, ovladatelnosti

řízení, použití sněhových řetězů.

207) Jestliže nutné vyměnit pneumatik, je

třeba z důvodů bezpečnosti a splnění

platné legislativy namontovat na stejnou

nápravu pouze pneumatiky stejné značky,

rozměru, typu a konstrukce. Musí mít

nosnost a rychlostní index alespoň totožný

s originálními pneumatikami a odpovídat

těm, které doporučuje autorizovaný servis

Fiat. Nedodržení těchto pokynů může

ohrozit bezpečnost a soulad s předpisy.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

208) U vozidla s "jednosměrnými"

pneumatikami nevyměňujte pneumatiky

křížem přemístěním z pravé strany vozidla

na levou a naopak. V případě pneumatik

tohoto typu lze jedině přemístit kola z

přední nápravy na zadní nápravu a naopak

vždy na stejné straně vozidla.

209) Nikdy nenechejte přelakovat slitinové

ráfky postupy, při nichž je nutno používat

teploty vyšší než 150 °C. Mohly by se

poškodit mechanické vlastnosti kol.

UPOZORNĚNÍ

53) Při některých dopravních nehodách,

jako například „nárazy do chodníku“, hrozí

poškození pneumatik a ráfků nebo změna

geometrie přední anebo zadní nápravy. V

takovém případě nechte provést kontrolu v

autorizovaném servisu Fiat.

54) Pozor, chybějící nebo špatně utažený

klobouček ventilku může ohrozit přilnavost

pneumatik a způsobit ztrátu tlaku. Vždy

používejte kloboučky shodné s původními

kloboučky; je nutno je správně zašroubovat.

55) Na pneumatiky 17” nelze nasadit

sněhově řetězy: je třeba si pořídit speciální

zařazení u autorizovaného servisu Fiat.

56) Montáž řetězů je možná pouze s

pneumatikami o rozměru identickém s těmi,

jež byly na vozidle namontovány původně.

57) Případné nasazení řetězů zkonzultujte s

autorizovaným servisem Fiat.

58) S nasazenými sněhovými řetězy jezděte

nižší rychlostí; nepřekračujte rychlost

50 km/h. Vyhýbejte se výmolům,

nepřejíždějte obrubníky či přes chodníky,

nejezděte dlouhé úseky po nezasněžených

silnicích, abyste nepoškodili vozidlo či

vozovku.

STÍRAČ ČELNÍHO/
ZADNÍHO OKNA
STÍRÁTKA

UPOZORNĚNÍ Zkontrolujte stav stírátek
stěrače čelního skla. Životnost stírátek
závisí na správné údržbě:

Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo

a zadní okno mýdlovou vodou;

Nepoužívejte je, když je čelní sklo

nebo zadní okno suché;

Stěrače zvedněte z čelního skla nebo

zadního okna, pokud nebyly po

dlouhou dobu uvedeny do provozu.

59) 60) 61)

276 T36702
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Výměna stírátek předních stěračů
při zapnutém zapalování, s
vypnutým motorem:

raménka stěračů uveďte do spodní

polohy;

raménka stěračů 1 a 2

obr. 276 odklopte;

vytáhněte jazýček 4 obr. 277 (pohyb

A) a stírátko 3 potlačte směrem nahoru.

Zpětná montáž

Při zpětném nasazení stírátek stěrače
postupujte v opačném pořadí kroků při
demontáži. Ujistěte se, že je stírátko
správně zajištěné.

Stírátko stěrače okna na zadních
křídlových dveřích

Zvedněte ramínko stěrače zadního

okna 5 obr. 278;

Stírátko 6 obr. 278 otočte, dokud

nenarazíte na odpor;

uvolněte stírátko zatažením (pohyb C

obr. 278 ).

Stírátko stěrače okna zadních dveří
Zvedněte ramínko stěrače zadního

okna 7 obr. 279;

vytáhněte jazýček 9 obr. 280 (pohyb

B) a stírátko 8 zatlačte směrem nahoru. Zpětná montáž

Postupujte v opačném pořadí kroků při
demontáži. Ujistěte se, že je stírátko
správně zajištěné.

277 T25516

278 T36701

279 T36700

280 T25516-1
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UPOZORNĚNÍ

59) V mrazivém počasí zkontrolujte, zda

nejsou stírátka stěračů přimrzlá ke sklu

(nebezpečí přehřátí motorku).

60) Zkontrolujte stav stírátek. V každém

případě je vyměňte, jakmile jejich účinnost

klesne nebo každý rok.

61) Při výměně stírátka po jejím sejmutí

dejte pozor, aby vám nevypadlo na sklo:

hrozí nebezpečí prasknutí skla.

KAROSÉRIE
210) 211)

7)

Je-li vozidlo správně udržováno, bude
vám déle sloužit. Proto se doporučuje
vnější karosérii vozu pravidelné
ošetřovat.

Vozidlo je vyrobeno nejmodernějšími
postupy na ochranu před korozí. Přesto
dochází k působení různých faktorů.

Korozivní atmosférické vlivy.
Znečištění ovzduší (města a

průmyslové zóny);

Slané ovzduší (v blízkosti moře,

zejména za teplého počasí);

Sezónní povětrnostní podmínky a

vlhkost (posypová sůl na silnicích v

zimě, voda na čištění silnic, atd.).

Působení abrazivních materiálů

Vzdušný prach, písek, bláto, štěrk
odlétávající od ostatních vozidel ...

Je potřeba přijmout některá preventivní
opatření proti těmto rizikovým faktorům.

Co nedělat

Odstraňovat stopy oleje nebo čistit
mechanické prvky (například motorový
prostor), podvozek, díly s klouby a
závěsy (např. vnitřní stranu dveří) a
vnější lakované plastové díly (např.
nárazníky) pomocí vysokotlakých čističů
nebo čisticích prostředků, které nejsou
schváleny servisní sítí Fiat. Může to
způsobit oxidaci nebo poruchy činnosti.

Mytí vozu na přímém slunci nebo při
nízkých teplotách.

Seškrabovat bláto nebo nečistoty bez
jejich předchozího rozmočení.

Nechat hromadit zvenčí nečistoty.

Nechat tvořit rez na poškozených
částech karosérie.

Odstraňovat skvrny rozpouštědly
neschválenými servisy Fiat, které by
mohly poškodit lak.

Jezdit na sněhu nebo blátě bez
následného omytí vozu, zejména
podběhů kol a podvozku.

Co je potřeba dělat

Často mýt vozidlo, s vypnutým
motorem, šamponem schváleným
technickým servisem Fiat (bez použití
abrazivních čisticích prostředků) a
důkladně opláchnout proudem vody:

skvrny z pryskyřic stromů a

průmyslových látek;

bláto tvořící vlhké nánosy na

podbězích kol a podvozku;

ptačí trus, který s lakem chemicky

reaguje, způsobuje rychlou ztrátu barvy

a může dokonce způsobit, že se lak

začne odlupovat;

je nezbytné tyto skvrny odstraňovat,

neboť po určité době by nebylo možné

je odstranit ani leštěním;

sůl, hlavně v podbězích kol a na

podvozku po jízdě na chemicky

upravovaných silnicích.
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Pravidelně odstraňuje pryskyřici, listí,
atd. spadané na vozidlo.

Dodržovat všechny místní zákony
týkající se mytí vozidel (např.: nemyjte
vůz na silnici).

Při jízdě po štěrkové cestě zachovávejte
patřičný podle od ostatních vozidel, aby
se nepoškodila karosérie.

Provádět nebo nechat provádět drobné
opravy v případě poškození laku
karosérie, aby se zabránilo šíření
koroze.

Jestliže se na vozidlo vztahuje
antikorozní záruka, nezapomeňte
provádět pravidelné kontroly. Viz
program plánované údržby.

Pokud je vyčistit mechanické díly (např.
závěsy), je potřeba je znovu
nakonzervovat přípravky schválenými
servisní sítí Fiat.

UPOZORNĚNÍ Vybrali jsme pro údržbu
speciální produkty, které zakoupíte v
prodejních místech Fiat.

Vozidla s matovým lakem

Tento typ laku vyžaduje určitá opatření.

Co nedělat
Nepoužívat produkty obsahující vosk

(leštění);

Silně otírat a třít;

Používat automatické mytí vozu;

Mýt vozidlo vysokotlakým čističem;

lepit samolepky na lakované povrchy

(mohou po nich zůstat stopy).

Co je potřeba dělat

Mýt vozidlo ručně, s dostatečným
množstvím vody, měkkým hadříkem
nebo houbičkou.

Průjezd automatickou myčkou

Páku stěrače přepněte do polohy
zastavení (viz odstavec „Stěrač čelního /
zadního okna“ v kapitole "Seznámení s
vozidlem"). Zkontrolujte upevnění vnější
výbavy, přídavných světlometů, vnějších
zrcátek a sundejte anténu autorádia (u
příslušné verze vozidla).

Čistění světlometů

Protože jsou světlomety opatřeny
plastovými materiály, použijte jemný
hadřík nebo vatový tampón. Pokud by
to nestačilo, jemně je namočte do
mýdlové vody, poté opláchněte
měkkým hadříkem nebo bavlnou. Po
umytí pečlivě osušte měkkým suchým
hadříkem. Je zakázáno používat
produkty obsahující alkohol.

Skla

(Např.: přístrojová deska, hodiny, displej
venkovní teploty, displej autorádia,
multimediální nebo multifunkční displej
atd.)

Použijte měkkou bavlněnou látku.
Kdyby to nebylo dostačující, použijte
jemný hadřík (nebo vatový tampón)
mírně namočený v mýdlové vodě, poté
otřete navlhčeným měkkým hadříkem
nebo vatovým tampónem.

Po umytí pečlivě osušte měkkým
suchým hadříkem.

Nepoužívejte na toto místo výrobky
obsahující alkohol a/nebo spreje.

POZOR

210) Aby se vyloučilo nebezpečí, že se

poškodí estetické vlastnosti laku,

doporučujeme nepoužívat pro čistění

vozidla brusné a/nebo lešticí výrobky.

211) Nejezděte s vozidlem do mycích linek,

které používají válce a/nebo kartáče.

Vozidlo umývejte výlučně ručně mycími

prostředky s neutrálním pH. Karosérii

otřete navlhčenou jelenicí. Pro čistění

vozidla nepoužívejte produkty s brusným

a/nebo lešticím účinkem. Ptačí trus je

nutné bez prodlení pečlivě umýt, protože

kyselina v něm obsažená je obzvlášť

agresivní. Neparkujte s vozidlem pod

stromy (pokud je to možné). Z karosérie

odstraňte bez prodlení látky s obsahem

pryskyřice přírodního původu, protože

pokud by na ni zaschly, bylo by nutné je

odstranit pomocí produktů s brusným

a/nebo lešticím účinkem, které ale

skutečně nelze doporučit, protože by

mohly narušit charakteristický mat laku. Pro

čistění čelního a zadního okna nepoužívejte

neředěnou kapalinu do ostřikovačů: je

nutno ji rozředit vodou alespoň na 50 %.

Používání čisté kapaliny do ostřikovačů

omezte pouze na případ, kdy to striktně

vyžadují vnější teplotní podmínky.
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UPOZORNĚNÍ

7) Čisticí prostředky znečišťují vodní zdroje.
Vozidlo umývejte pouze v místech, která

jsou vybavena zařízeními na sběr a čistění

mycích roztoků.

INTERIÉR
212) 213) 214)

62) 63)

Je-li vozidlo správně udržováno, bude
vám déle sloužit. Proto se doporučuje
vnitřní prostor vozu pravidelné
ošetřovat.

Každá skvrna musí být včas ošetřena.

Bez ohledu na povahu skvrny použijte
studený (případně vlažný) mýdlový
roztok na bázi neutrálního mýdla.

Nesmíte používat čisticí prostředky (na
mytí nádobí, prací prášky, prostředky na
bázi alkoholu).

Používejte jemný hadřík.

Opláchněte a odsajte zbylý prostředek.

Textilie (sedadel, čalounění dveří...)

Textilie pravidelně zbavujte prachu.

Mokré skvrny

Použijte mýdlovou vodu.

Jemně odsajte nebo osušte tampónem
(netřete) nebo měkkým hadříkem, poté
opláchněte a odsajte zbylou kapalinu.

Skvrny zatvrdlé nebo pastovité
konzistence

Ihned a jemně odstraňte nános
pevného nebo pastovitého materiálu
stěrkou (pohyby směrem od okrajů ke
středu, aby nedošlo k rozšíření skvrny).
Mokré skvrny čistěte uvedeným
způsobem.

Postup vhodný zejména na
bonbóny, žvýkačky

Pomocí kostky ledu skvrnu
zkrystalizujte a pak pokračujte
způsobem uvedeným pro pevné skvrny.

UPOZORNĚNÍ V případě, že budete
potřebovat radu k údržbě vnitřního
prostoru a/nebo v případě
neuspokojivých výsledků se obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

Demontáž/zpětná montáž
vyjímatelného originálního vybavení
vozidla

V případě, že je kvůli čištění třeba
odstranit původní vybavení (například
koberečky), vždy dávejte pozor, abyste
je nainstalovali správně a na správnou
stranu (kobereček řidiče musí být znovu
vrácen na stranu řidiče...) a upevněte je
pomocí prvků dodaných spolu s
výbavou (například kobereček řidiče
musí být vždy ve své poloze spolu s
úchyty dodanými s vozidlem).

Ve všech případech u vozidla v klidu
zkontrolujte, zda nemůže nic narušit
jízdu (překážka při sešlápnutí pedálů,
podrážka body zamotaná v koberečku
atd.).

Co nedělat

Nedoporučuje se umísťovat
deodoranty, parfémy apod. u vývodů
vzduchu, protože by mohly poškodit
obložení palubní desky.
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POZOR

212) Při čištění interiéru nikdy nepoužívejte

hořlavé látky, jako jsou např. benzínová

čistidla. Elektrostatický náboj vznikající

třením při čistění může způsobit požár.

213) Ve vozidle nenechávejte aerosolové

spreje: nebezpečí výbuchu. Aerosolové

spreje se nesmějí vystavit teplotám více než

50 °C. Ve vozidle zaparkovaném na slunci

může být teplota daleko vyšší.

214) Na podlaze pod pedálovou konzolou

se proto nesmějí nacházet žádné překážky:

ujistěte se, zda jsou případné svrchní

koberečky řádně položené e nevadí

pedálům.

UPOZORNĚNÍ

62) Nedoporučuje se uvnitř vozu používat

vysokotlaký čistič nebo rozprašovač: Bez

náležitých opatření by mohlo dojít k

poškození elektrických či elektronických

součástek ve vozidle.

63) Na čištění průhledného krytu přístrojové

a palubní desky nepoužívejte líh, benzín ani

jejich deriváty.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

V této kapitole je uvedeno a doloženo
údaji a tabulkami vše užitečné pro
pochopení, jak je vaše vozidlo
zkonstruováno a jak funguje. Pro
fanouška, technika, ale i prostě pro
toho, kdo chce poznat své vozidlo do
sebemenšího detailu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE . . . . . . . .185

MOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

BRZDOVÁ SOUSTAVA . . . . . . . . .188

PŘENOS VÝKONU . . . . . . . . . . .189

ŘÍZENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

PNEUMATIKY . . . . . . . . . . . . . .191

ROZMĚRY . . . . . . . . . . . . . . . .192

HMOTNOSTI . . . . . . . . . . . . . . .203

NÁPLNĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . .211

KAPALINY A MAZIVA. . . . . . . . . .213

VÝKONY . . . . . . . . . . . . . . . . .215

SPOTŘEBA. . . . . . . . . . . . . . . .217

EMISE CO 2 . . . . . . . . . . . . . . .219

CO DĚLAT, KDYŽ… . . . . . . . . . .221
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IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK VOZIDLA

Informace uváděné na štítku A
obr. 281 je třeba zmínit v každé
korespondenci nebo objednávce.

Přítomnost a umístění informací závisí
na vozidle obr. 282 – obr. 283.

Štítek výrobce A obr. 281.

1 Jméno výrobce.

2 Číslo evropského vzoru nebo
homologační číslo.

3 Identifikační číslo.

Podle typu vozidla je tato informace
rovněž uvedena na vyražení B obr. 283.

4 MMAC (nejvyšší povolená hmotnost
při plné zátěži).

5 MTR (celková pohotovostní hmotnost
- zatížené vozidlo s přípojným
vozidlem).

6 MMTA (nejvyšší povolené zatížení)
přední nápravy.

7 MMTA zadní nápravy.

8 Vyhrazeno pro doplňující zápisy.

9 Emise výfukových plynů dieselového
motoru.

10 Kód laku (kód barvy).

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK MOTORU

(Umístění se liší v závislosti na motoru
obr. 284 ))

Štítek výrobce A obr. 285:

1 Typ motoru.

2 Index motoru.

3 Číslo motoru.

281 T35982

282 T36711

283 T36710

284 T36714

285 T33293
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MOTOR

Multijet 115 Ecojet 120 Ecojet 140

ÚROVEŇ EMISÍ Euro 5 Euro 4 / Euro 5 Euro 5

MOTOR

Typ motoru R9M

Obsah motoru (cm³) 1598

Typ vstřikování Common rail turbo Common rail twin turbo Common rail twin turbo

Typ paliva Diesel

Start&Stop – Sériová výbavě Příplatková výbava

Počet válců 4

Počet ventilů 16

Vrtání/zdvih (ot/min) 80/79,5

Filtr pevných částic Ano Ano

Nejvyšší výkon motoru 84 kW (115 k) při 3500 ot/min 88 kW (120 k) při 3500 ot/min 103 kW (140 k) při 3500 ot/min

Nejvyšší točivý moment 300 Nm při 1500 ot/min 320 Nm při 1550 ot/min 340 Nm při 1550 ot/min

Obsah nádrže (litry) 80

Typ paliva Štítek umístěný na dvířkách hrdla palivové nádrže uvádí povolený typ paliva.

186

T
E

C
H

N
IC

K
É

Ú
D

A
J
E



Multijet 95 Ecojet 95 Multijet 120 Ecojet 125 Ecojet 145

ÚROVEŇ EMISÍ Euro 6

MOTOR

Typ motoru R9M

Obsah motoru (cm³) 1598

Typ vstřikování Common rail turbo Common rail turbo Common rail turbo
Common rail twin

turbo

Common rail twin

turbo

Typ paliva Diesel

Start&Stop – Sériová výbavě – Sériová výbavě Sériová výbavě

Počet válců 4, v řadě

Počet ventilů 16

Vrtání/zdvih (ot/min) 80/79,5

Filtr pevných částic Katalyzátor SCR a vstřikování Adblue s filtrem pevných částic (DPF)

Kompresní poměr 15,45:1

Nejvyšší výkon motoru
70 KW (95 k) při

3500 ot/min

70 KW (95 k) při

3500 ot/min

88 KW (120 k) při

3500 ot/min

92 KW (125 k) při

3500 ot/min

107 KW (145 k) při

3500 ot/min

Nejvyšší točivý moment
260 Nm při

1500 ot/min

260 Nm při

1500 ot/min

300 Nm při

1500 ot/min

320 Nm při

1500 ot/min

340 Nm při

1500 ot/min

Obsah nádrže (litry) 80

Typ paliva Štítek umístěný na dvířkách hrdla palivové nádrže uvádí povolený typ paliva.

POZOR

215) Neodborně provedené úpravy nebo opravy systému dodávky paliva bez přihlédnutí k jeho technickým charakteristikám mohou způsobit

provozní závady s nebezpečím vzniku požáru.
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BRZDOVÁ SOUSTAVA

Multijet (Euro 5 – Euro 6) Ecojet (Euro 5 – Euro 6)

Přední: 296 x 28 ventilovaná

Zadní: 280 x 12
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PŘENOS VÝKONU

Multijet (Euro 5 — Euro 6) Ecojet (Euro 5 — Euro 6)

Typ Manuální: PF6

Počet dopředných stupňů 6

Náhon Přední náhon
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ŘÍZENÍ

Multijet – Ecojet (Euro 5 – Euro 6)

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Posilovač řízení Hydraulické

Minimální stopový průměr mezi

obrubníky (mm)
11,84 13,17

Minimální stopový průměr mezi

zdmi (mm)
12,40 13,73
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PNEUMATIKY

Verze Multijet 115 (Euro 5) Ecojet 120 (Euro 4 – Euro 5) Ecojet 140 (Euro 5)

Rozměry pneumatik (sériově)
205/65 R16 205/65 R16 215/65 R16

215/65 R16 215/65 R16

Rozměry pneumatik (na

objednávku)

205/65 R16 All season 205/65 R16 All season 205/65 R16 All season

215/65 R16 All season 215/60 R17 (*) 215/65 R16 All season

215/60 R17 (*) 195/75 R16 215/60 R17 (*)

195/75 R16

Rezervní kolo 215/65 R16

(*) Nelze použít sněhové řetězy

Verze Euro 6

Multijet 95 – Ecojet 95 – Multijet 120 – Ecojet 125 – Ecojet 145

Rozměry pneumatik (sériově) 205/65 R16

Rozměry pneumatik (na objednávku)
205/65 R16 All season

215/60 R17 (*)

Rezervní kolo 215/65 R16

(*) Nelze použít sněhové řetězy
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ROZMĚRY
Verze skříňová dodávka

286 T36713
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Vozidla s dalšími úpravami a bez nich. Rozměry v milimetrech

SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA
Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha (H2) Nízká střecha (H1) Vysoká střecha (H2)

A 3098 3098 3498 3498

B 4999 4999 5399 5399

C 933 933 933 933

D 968 968 968 968

E 1615 1615 1615 1615

F 1628 1628 1628 1628

G 2283 2283 2283 2283

H 1971 2493 1971 2490

J 552 552 552 552

Q 1387 1898 1387 1898

Y 1391 1391 1391 1391

Z 1320 1820 1320 1820

Z1 2537 2537 2937 2937
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Verze kombi

287 T36712
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Vozidla s dalšími úpravami a bez nich. Rozměry v milimetrech

COMBI N1

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)

5 - 6 cestujících

A 3098 3498

B 4999 5399

C 933 933

D 968 968

E 1615 1615

F 1628 1628

G 2283 2283

H 1971 1971

J 552 552

Q 1369 1369

Y 1391 1391

Z 1320 1320

Z1 1650 2050
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Vozidla s dalšími úpravami a bez nich. Rozměry v milimetrech

COMBI M1

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1) Nízká střecha (H1)

5 - 6 cestujících 8 - 9 cestujících 5 - 6 cestujících 8 - 9 cestujících

A 3098 3098 3498 3498

B 4999 4999 5399 5399

C 933 933 933 933

D 968 968 968 968

E 1615 1615 1615 1615

F 1628 1628 1628 1628

G 2283 2283 2283 2283

H 1971 1971 1971 1971

J 552 552 552 552

Q 1369 1369 1369 1369

Y 1391 1391 1391 1391

Z 1320 1320 1320 1320

Z1 1650 736 2050 1136
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Verze Crew cab

288 T36723
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Vozidla s dalšími úpravami a bez nich. Rozměry v milimetrech

CREW CAB
Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)

A 3098 3498

B 4999 5399

C 933 933

D 968 968

E 1615 1615

F 1628 1628

G 2283 2283

H 1971 1971

J 552 552

Q 1387 1387

Y 1391 1391

Z 1320 1320

Z1 (min/max) 1914 / 2023 2314 / 2423
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Verze Floor cab

289 T36724
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Vozidla s dalšími úpravami a bez nich. Rozměry v milimetrech

FLOOR CAB
Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)

A 3498

B (kromě výbavy) 5248

C 933

D (vyjma výbavy) 817

G 2150

H (vyjma výbavy) 1953

J 552

ROZMĚRY S VÝBAVOU

Celková délka (s výbavou) 5648

Délka nákladu (s výbavou) 3100

Maximální délka (s výbavou) 2150

Celková výška (s výbavou) 2700

Zadní převis (s výbavou) 1217
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LOŽNÉ OBJEMY

SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA LOŽNÝ OBJEM m 3

Krátký rozvor (L1)

Nízká střecha (H1)
5,2

Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)
6

Krátký rozvor (L1)

Vysoká střecha (H2)
7,2

Dlouhý rozvor (L2)

Vysoká střecha (H2)
8,6

COMBI N1 LOŽNÝ OBJEM m 3

Krátký rozvor (L1)

Nízká střecha (H1)
3,2

Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)
4
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COMBI M1 LOŽNÝ OBJEM m 3

Krátký rozvor (L1)

Nízká střecha (H1)

5 - 6 cestujících 3,2

8 - 9 cestujících 1

Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)

5 - 6 cestujících 4

8 - 9 cestujících 1,8

CREW CAB LOŽNÝ OBJEM m 3

Krátký rozvor (L1)

Nízká střecha (H1)
3,2

Dlouhý rozvor (L2)

Nízká střecha (H1)
4
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HMOTNOSTI
Uvedené hodnoty hmotností jsou platné pro základní verzi vozidla bez volitelného příslušenství: mění se v závislosti na výbavě
vašeho vozidla. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat. Hodnoty hmotnosti jsou uvedeny v kg.

Verze (podle země prodeje vozidla) Standardní skříňová dodávka Zvýšená skříňová dodávka

Maximální povolená hmotnost při plném zatížení

(MMAC)

Celková hmotnost jízdní soupravy (MTR)

Hmotnosti uvedené na štítku od výrobce (viz «Identifikační údaje» v kapitole

«Technické údaje»)

Hmotnost brzděného přípojného vozidla (kg) (*) 2000

Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) (*) 750

Povolené zatížení tažného zařízení (kg) (*) 80

Maximální povolené zatížení na střeše 200 (včetně střešního nosiče) 150 (včetně střešního nosiče)

(*) Hmotnost přípojného vozidla (tažení karavanu, lodi, apod.)
Je důležité dodržovat podmínky pro tažení stanovené místní legislativou, zejména pak dopravními předpisy. V případě

jakéhokoliv přizpůsobení tažného systému se obraťte na značkový servis Fiat.

V případě taženého vozidla celková hmotnost jízdní soupravy (vozidlo + přívěs) nesmí být překročena. Toleruje se nicméně

překročení hodnoty zadní MMTA do 15% a překročení MMAC do 10% nebo 100 kg (první z těchto dosažených limitů). V obou

případech maximální rychlost v pohybu nesmí překročit 80 km/h (v závislosti na místní legislativě) a tlak vzduchu v

pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 bar (3 PSI).

Vzhledem k tomu, že se stoupající nadmořskou výškou se výkon motoru a chování při stoupání mění, doporučujeme snížit

maximální zatížení o 10% v nadmořské výšce 1000 metrů a poté o dalších 10 % každých 1000 metrů.
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Verze Skříňová dodávka

Krátký rozvor (L1) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Multijet 95 – Ecojet 95

— Multijet 120

Ecojet 125 – Ecojet 145 Multijet 95 – Ecojet 95

— Multijet 120

Ecojet 125 – Ecojet 145

Nosnost 10 q 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1726 1743 1726 1743

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
1074 1077 1224 1217

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidla
2800 2820 2950 2960

Verze Skříňová dodávka

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Multijet 95 – Ecojet 95 — Multijet 120 Ecojet 125 – Ecojet 145

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1781 1797

Nejvyšší užitečné zatížení (včetně řidiče) 1249 1243

Nejvyšší povolená hmotnost vozidla 3030 3040

204

T
E

C
H

N
IC

K
É

Ú
D

A
J
E



Verze Skříňová dodávka

Krátký rozvor (L1) – Vysoká střecha (H2) Dlouhý rozvor (L2) – Vysoká střecha (H2)

Motorizace Ecojet 125 — Ecojet 145

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1847 1890

Nejvyšší užitečné zatížení (včetně řidiče) 1133 1170

Nejvyšší povolená hmotnost vozidla 2980 3060
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Verze Combi N1

Krátký rozvor (L1) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Ecojet 95 Ecojet 125 – Ecojet 145 Ecojet 95 Ecojet 125 – Ecojet 145

Nosnost 10 q 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1837 1847 1849 1859

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
1033 1033 1111 1111

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidla
2870 2880 2960 2970

Verze Combi N1

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Ecojet 95 Ecojet 125 – Ecojet 145

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1925 1933

Nejvyšší užitečné zatížení (včetně řidiče) 1085 1087

Nejvyšší povolená hmotnost vozidla 3010 3020
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Verze Combi M1

Krátký rozvor (L1) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145 Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145

5 - 6 cestujících

Nosnost 10 q 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1844 1854 1844 1854

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
986 986 1081 1081

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidla
2830 2840 2925 2935

Verze Combi M1

Krátký rozvor (L1) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145 Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145

8 - 9 cestujících

Nosnost 10 q 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1906 1916 1906 1916

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
924 924 1019 1019

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidla
2830 2840 2925 2935
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Verze Combi M1

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145 Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145

5 - 6 cestujících 8 - 9 cestujících

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1914 1924 1977 1987

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
1096 1096 1033 1033

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidla
3010 3020 3010 3020
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Verze Crew cab

Krátký rozvor (L1) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Multijet 95 – Multijet

120 – Ecojet 95

Ecojet 125 - Ecojet 145 Multijet 95 – Multijet

120 – Ecojet 95

Ecojet 125 – cojet 145

Nosnost 10 q 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1844 1864 1844 1864

Nejvyšší užitečné zatížení

(včetně řidiče)
981 971 991 981

Nejvyšší povolená

hmotnost vozidlas
2825 2835 2835 2845

Verze Crew cab

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Multijet 95 – Multijet 120 – Ecojet 95 Ecojet 125 - Ecojet 145

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1895 1916

Nejvyšší užitečné zatížení (včetně řidiče) 1025 1024

Nejvyšší povolená hmotnost vozidla 2920 2940
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Verze Floor cab

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Motorizace Ecojet 125 Ecojet 145

Nosnost 12 q

Provozní hmotnost vozidla 1538 1538

Užitečné zatížení (včetně řidiče) 1452 1452

Nejvyšší povolená vozidla vozidla 2990 2990
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NÁPLNĚ

Použití Multijet 115 (Euro 5) Ecojet 120 (Euro 4 – Euro

5) – Ecojet 140 (Euro 5)

Předepsaná paliva a

originální maziva

Maziva pro naftové motory (l) 6,0 7,4

SELENIA WR

FORWARD

5W-30 Contractual

Technical Reference

N° (F023.N15)

Jiné než evropské země:

SELENIA

MULTIPOWER C3

Contractual Technical

Reference N° (F129.F11)

Nemrznoucí směr do

chladiče (l)

Bez klimatizace 8,3 9,5 PARAFLU UP

Contractual Technical

Reference N° F101.M01S klimatizací 9,9 11,0

Brzdová kapalina (kg) 1,057

TUTELA TOP 4S

Contractual Technical

Reference N° F001.A93

Maziva a vazelíny pro přenos pohybu (l) 2,7

(TUTELA

TRANSMISSION

GEARSYNTH MT)

Contractual Technical

Reference N° F005.D16

Hydraulické posilové řízení (l) 1,13 –
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Použití Multijet 95 – Multijet

120 (Euro 6)

Ecojet 95 – Ecojet 125 –

Ecojet 145 (Euro 6)

Předepsaná paliva a

originální maziva

Maziva pro naftové motory (l) 6,0 7,4

SELENIA WR

FORWARD 5W-30

Contractual Technical

Reference N° (F023.N15)

Nemrznoucí směr do

chladiče (l)

Bez klimatizace 8,3 9,5 PARAFLU UP

Contractual Technical

Reference N° F101.M01S klimatizací 9,9 11,0

Brzdová kapalina (kg) 1,057

TUTELA TOP 4S

Contractual Technical

Reference N° F001.A93

Maziva a vazelíny pro přenos pohybu (l) 2,7

(TUTELA

TRANSMISSION

GEARSYNTH MT)

Contractual Technical

Reference N° F005.D16

Hydraulické posilové řízení (l) 1,13 –
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KAPALINY A MAZIVA
Ve vozidle je naplněn motorový olej vyvinutý a odzkoušený speciálně pro splnění požadavků stanovených
předepsaným plánem údržby. Trvalým používáním přepsaných maziv jsou zaručeny charakteristiky spotřeby paliva
a emise. Kvalita maziva je určující pro fungování a životnost motoru.

DOPORUČENÉ VÝROBKY A JEJICH CHARAKTERISTIKY

Použití Charakteristiky Specifikace Originální kapaliny a

maziva

Interval výměny

Maziva pro naftové

motory
(SAE 5W-30 – ACEA C4) 9.55535-S4

SELENIA WR

FORWARD 5W-30

Contractual Technical

Reference N° (F023.N15)

V souladu s plánem

údržby

Maziva pro naftové

motory (1)
(SAE 5W-30 ACEA C3)

9.55535-S3 nebo

MS-11106

SELENIA

MULTIPOWER C3

Contractual Technical

Reference N° (F129.F11)

V souladu s plánem

údržby

(1) Výrobek používaný pro mimoevropské země.

Pokud nejsou dostupná maziva odpovídající dané specifikaci, pro doplnění použijte produkty s uvedenými charakteristikami, ale
v takovém případě nejsou zaručeny optimální výkony motoru. Použitím produktů s jinými, než výše uvedenými charakteristikami
by mohly na motoru vzniknout škody nekryté zárukou.
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Použití Charakteristiky Specifikace
Originální kapaliny a

maziva
Aplikace

Brzdová kapalina

Spojková kapalina

Syntetické mazivo do

brzdové a spojkové

soustavy

Podle specifikací: DOT 4

9.55597 nebo

MS-90039

TUTELA TOP 4S

Contractual Technical

Reference č. F001.A93

Hydraulické brzdy a

hydraulická ovládání

spojky

Maziva a vazelíny pro

přenos pohybu

Manuální převodovka PF6

Syntetické mazivo stupeň

SAE 75W-80 API GL-4+
9.55550-MZ12

TUTELA

TRANSMISSION

GEARSYNTH MT

Mechanická manuální

převodovka

Hydraulický posilovač

řízení
- - -

Nemrznoucí směr do

chladiče

Směs lihů a

tenzioaktivních činidel.

Vyšší specifikace než

CUNA NC 956-16

9.55523 nebo

MS-90032

PARAFLU UP(1) (*) (**)

Contractual Technical

Reference č. F101.M01

Chladicí okruhy procento

složení: 50 % vody a 50

% PARAFLU UP

Chladivo do klimatizace 1. R134a 2. R1234yf - -

Olej do kompresoru

klimatizace

1. Idemitsu ZXL100PG 2.

Idemitsu VC100YF
- -

(1) Výrobky použité jako první náplň a PARAFLU UP jsou zcela kompatibilní, i když se liší barvou. PARAFLU UP se smí použít pro doplnění jen do jednoho litru. Při
větším množství se doporučuje vyměnit všechnu chladicí kapalinu v uvedeném procentuálním poměru.

(*) Nedoplňujte nebo nepřimíchávejte jiné kapaliny s odlišnými charakteristikami, než bylo uvedeno výše.

(**) Při používání vozidla v obzvlášť náročných klimatických podmínkách doporučujeme směs 60 % PARAFLU UP a 40 % demineralizované vody.
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VÝKONY

VERZE SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA Nejvyšší Rychlost (Km/h)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Euro 6

Multijet 95 154 – 154 –

Ecojet 95 154 – 154 –

Multijet 120 166 – 166 –

Ecojet 125 174 155 174 155

Ecojet 145 181 164 181 164

VERZE KOMBI N1 Nejvyšší Rychlost (Km/h)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 153 153

Ecojet 125 169 169

Ecojet 145 177 177

VERZE KOMBI M1 Nejvyšší Rychlost (Km/h)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 153 153

Ecojet 125 169 169

Ecojet 145 177 177
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VERZE CREW CAB Nejvyšší Rychlost (Km/h)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Multijet 95 154 154

Ecojet 95 154 154

Multijet 120 166 166

Ecojet 125 174 174

Ecojet 145 181 181

VERZE FLOOR CAB Nejvyšší Rychlost (Km/h)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Euro 6
Ecojet 125 –

Ecojet 145 –
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SPOTŘEBA

VERZE SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA Kombinovaná (l/100 km)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Euro 6

Multijet 95 6,5 6,7 –

Ecojet 95 6,1 – 6,3 –

Multijet 120 6,5 – 6,7 –

Ecojet 125 5,9 6,8 6,1 6,9

Ecojet 145 6,1 6,8 6,3 6,9

VERZE KOMBI N1 Kombinovaná (l/100 km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 6,3 6,3

Ecojet 125 6,1 6,1

Ecojet 145 6,3 6,3

VERZE KOMBI M1 Kombinovaná (l/100 km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 6,0 6,0

Ecojet 125 5,6 5,6

Ecojet 145 5,9 5,9
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VERZE CREW CAB Kombinovaná (l/100 km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Multijet 95 6,7 6,7

Ecojet 95 6,3 6,3

Multijet 120 6,7 6,7

Ecojet 125 6,1 6,1

Ecojet 145 6,3 6,3

VERZE FLOOR CAB Kombinovaná (l/100 km)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Euro 6
Ecojet 125 7,0

Ecojet 145 6,9
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EMISE CO 2

VERZE SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA Emise CO 2 (g/km)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Nízká střecha (H1) Vysoká střecha

(H2)

Krátký rozvor (L1) Dlouhý rozvor (L2)

Euro 6

Multijet 95 170 – 174 –

Ecojet 95 160 – 164 –

Multijet 120 170 – 174 –

Ecojet 125 155 175 159 178

Ecojet 145 160 175 164 178

VERZE KOMBI N1 Emise CO
2 (g/km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 164 164

Ecojet 125 159 159

Ecojet 145 164 164

VERZE KOMBI M1 Emise CO 2 (g/km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Ecojet 95 155 155

Ecojet 125 145 145

Ecojet 145 152 152
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VERZE CREW CAB Emise CO
2 (g/km)

Krátký rozvor (L1) – Nízká

střecha (H1)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká

střecha (H1)

Euro 6

Multijet 95 174 174

Ecojet 95 164 164

Multijet 120 174 174

Ecojet 125 159 159

Ecojet 145 164 164

VERZE FLOOR CAB Emise CO 2 (g/km)

Dlouhý rozvor (L2) – Nízká střecha (H1)

Euro 6
Ecojet 125 181

Ecojet 145 178
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CO DĚLAT, KDYŽ…
Následující rady umožní rychle a dočasně vyřešit různé problémy: Z bezpečnostních důvodů se co nejdříve obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY CO DĚLAT

Použití elektronického klíče

Elektronickým klíčem nelze odemknout nebo

zamknout zámky dveří

Baterie klíče je vybitá.

Vyměňte baterii. Vozidlo je vždy možné

zamknout/odemknout a nastartovat (viz

odstavce „Manuální zamknutí/odemknutí

dveří“ a „Nastartování motoru“).

Použití zařízení pracujících na

stejném kmitočtu jako klíč (mobilní telefon…).

Přestaňte tato zařízení používat nebo použijte

integrovaný klíček (viz «Elektronický klíček» v

kapitole «Seznámení s vozidlem»).

Vozidlo je v oblasti, která se vyznačuje silnými

elektromagnetickými vlnami. Vybitá

autobaterie.

Použijte klíček zabudovaný v dálkovém

ovládání (viz «Elektronický klíček» v kapitole

«Seznámení s vozidlem»).

Vozidlo je nastartované.
S běžícím motorem je zamykání/odemykání

klíčem nemožné. Vypněte spínač zapalování.

Použití dálkového ovládání

Dálkový ovladač nefunguje při odemykání

nebo zamykání dveří.

Baterie dálkového ovládání je vybitá. Použijte klíč.

Použití zařízení fungujících na stejné frekvenci

jako dálkové ovládání (mobilní telefon…).
Přestaňte zařízení používat nebo použijte klíč.

Vozidlo je v oblasti, která se vyznačuje silnými

elektromagnetickými vlnami. Vybitá baterie.

Vyměňte baterii. Vozidlo je vždy možné

zamknout/odemknout a nastartovat (viz

odstavce „Manuální zamknutí/odemknutí

dveří“ a „Nastartování motoru“).

Vozidlo je nastartované.
S běžícím motorem je zamykání/odemykání

klíčem nemožné. Vypněte spínač zapalování.
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PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY CO DĚLAT

Aktivace motorku startéru

Kontrolky na přístrojové desce svítí slabě

nebo se nerozsvítí, spínač zapalování se

netočí.

Svorky baterie jsou uvolněné, odpojené nebo

zoxidované.

Utáhněte je, připojte nebo vyčistěte, pokud

jsou zoxidované.

Baterie vybitá nebo nefunkční.

Připojte jiný akumulátor k vadné autobaterii.

Viz odstavec „Nouzové startování“ nebo v

případě potřeby vyměňte baterii. Vozidlo

netlačte, pokud je zamčený zámek řízení.

Vadný obvod. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Motore nenastartuje.

Podmínky pro nastartování nejsou splněny.
Viz «Startování motoru” v kapitole

«Seznámení s vozidlem».

Elektronický klíč „usnadnění přístupu“

nefunguje.

Pro nastartování motoru vložte klíč do čtečky.

Viz «Startování motoru” v kapitole

«Seznámení s vozidlem».

Motor se nezastaví.

Neidentifikovaný elektronický klíč. Zasuňte klíč do čtečky.

Elektronický problém.
Stiskněte pětkrát v rychlém sledu tlačítko

startování.

Zámek řízení zůstane zamčený.
Volant zablokovaný.

Otočte volantem a zároveň stiskněte

startovací tlačítko motoru (viz «Startování

motoru” v kapitole «Seznámení s vozidlem»).

Vadný obvod. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Během jízdy

Bílý kouř z výfuku.
Nemusí jít vždy o závadu: kouř vzniká při

regeneraci filtru pevných částic.

Viz odstavec „Zvláštnosti vozidel se

vznětovým motorem“

Kouř ze spodku vozidla při spuštění topení.

Nemusí to vždy znamenat závadu, kouř

vychází z topení.

V tomto případě kouř postupně zmizí, když

vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty.
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PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY CO DĚLAT

Kouř z pod kapoty motoru. Zkrat nebo únik z chladicího okruhu.

Zastavte vozidlo, vypněte zapalování,

odstupte od vozidla a obraťte se na

autorizovaný servis Fiat.

Kontrolka tlaku oleje svítí při zatáčení nebo

brzdění
Hladina je příliš nízká.

Doplňte motorový olej (viz odstavec

"Kontrolky a hlášení" v kapitole "Seznámení s

přístrojovou deskou").

Kontrolka tlaku oleje se rozsvítí a nezhasíná

nebo zůstává rozsvícena při zrychlení.
Nedostatek tlaku oleje.

Zastavte a obraťte se na autorizovaný servis

Fiat.

Řízení je tuhé. Přehřátí posilovače řízení. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Vibrace.
Nesprávně nahuštěné, nevyvážené nebo

poškozené pneumatiky.

Zkontrolujte tlak v pneumatikách; pokud

problém přetrvává, nechte je zkontrolovat v

autorizovaném servisu Fiat.

Přehřívání motoru. Ukazatel teploty chladicí

kapaliny je ve výstražné zóně a rozsvítí se

kontrolka STOP.

Nefunkční elektromagnetický ventil.
Zastavte, vypněte motor a obraťte se na

autorizovaný servis Fiat

Úniky chladicí kapaliny.

Zkontrolujte nádržku chladicí kapaliny: Musí

obsahovat kapalinu. Pokud tomu tak není,

obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis

Fiat.

Chladicí kapalina v nádrži vře.

64)

Mechanická porucha: Poškozené těsnění

hlavy válců.

Zastavte motor a obraťte se na autorizovaný

servis Fiat.

Elektrická zařízení

Nefunguje stěrač.

Stírátka stěračů jsou zablokovaná.
Před spuštěním stěračů uvolněte stírátka od

skla.

Vadný elektrický obvod. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Vadná pojistka.
Vyměňte pojistku: viz «Pojistky v kabině» v

kapitole «V nouzi».

Stěrač se nezastaví. Vadné elektrické ovladače. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
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PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY CO DĚLAT

Rychlejší interval ukazatelů změny směru

jízdy.
Spálená žárovka.

Viz odstavec „Výměna některé z vnějších

žárovek“ v kapitole „V nouzi“.

Ukazatele směru nefungují.

Vadný elektrický nebo řídicí obvod. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Vadná pojistka.
Vyměňte pojistku: viz «Pojistky v kabině» v

kapitole «V nouzi».

Světla se nerozsvěcují nebo nezhasínají.

Vadný elektrický nebo řídicí obvod. Obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Vadná pojistka.
Vyměňte pojistku: viz «Pojistky v kabině» v

kapitole «V nouzi».

Elektrická zařízení

Stopy kondenzace ve světlometech.

Přítomnost kondenzace může být přirozeným

jevem spojeným se změnami teploty. V tomto

případě stopy postupně mizí při rozsvícení

světel.

Rozsvícení kontrolky nezapnutých

bezpečnostních pásů je v rozporu se

skutečným stavem.

Mezi podlahou a sedadlem se nachází

předmět bránící správné činnosti senzoru.

Vyjměte všechny předměty, které se

nacházejí pod předními sedadly.

UPOZORNĚNÍ

64) Chladič: v případě nadměrného nedostatku chladicí kapaliny nezapomeňte, že, když je motor horký, nikdy se nesmí dolévat studená

chladicí kapalina. Po jakémkoli mechanickém zásahu, kvůli němuž by bylo nutné provést i jen částečné vypuštění chladicího systému, musí být

doplněna chladicí kapalina konkrétního typu. Upozorňujeme, že je nutné používat pouze produkty schválené značkovou servisní sítí Fiat.
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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
Autorádio. . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Bezpečnostní pásy . . . . . . . . . . . .94

Boční airbagy . . . . . . . . . . . . . . .101

Záclonové airbagy . . . . . . . . . .101

Brzdová soustava . . . . . . . . . . . .188

Cruise control (tempomat) . . . . . . .69

Čelní airbagy. . . . . . . . . . . . . . . .98

Airbag na straně spolujezdce a
dětské autosedačky . . . . . . . . .99

Airbag řidiče a spolujezdce . . . . .98

Displej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Dobití baterie . . . . . . . . . . . . . . .161

Doporučení ohledně řízení . . . . . . .141

Dveře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Boční posuvné dveře . . . . . . . . .21

Centrální zamykání / odemykání
otevíratelných částí . . . . . . . . . .24

Manuální zamykání / odemykání
dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Přední dveře . . . . . . . . . . . . . .20

Zadní křídlové dveře . . . . . . . . .22

Zadní výklopné dveře . . . . . . . . .23

Emise CO2 . . . . . . . . . . . . . . . .219

Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

Hill Holder - pomoc při rozjezdu

do kopce . . . . . . . . . . . . . . . .130

Identifikační údaje . . . . . . . . . . . .185

Instalace elektrických/
elektronických přístrojů . . . . . . . . .5

Interiér . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Kapaliny a maziva . . . . . . . . . . .213

Kapota motoru . . . . . . . . . . . . . . .60

Karosérie. . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Klíčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Elektronický klíč . . . . . . . . . . . .15

Klíč s dálkovým ovládáním . . . . .13

Klimatizace . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Kola a pneumatiky . . . . . . . . . . . .176

Kontrola hladin . . . . . . . . . . . . . .171

Kryt zavazadlového prostoru . . . . . .69

Lavice zadních sedadel . . . . . . . . .29

LOŽNÉ OBJEMY. . . . . . . . . . . . .201

Manuální klimatizace . . . . . . . . . .49

Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

Nádrž na přísadu Adblue . . . . . . . .43

Nouzové startování . . . . . . . . . . .160

Odstavení vozidla . . . . . . . . . . . .137

Ochrana životního prostředí . . . . . . .74

Ochranné systémy pro děti . . . . . .102

Bezpečná přeprava dětí . . . . . .102

Upevnění dětské autosedačky
bezpečnostními pásy . . . . . . . .104

Upevnění systémem ISOFIX . . . .118

Omezovač rychlosti . . . . . . . . . . . .72

Opěrka hlavy . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ovladače oken . . . . . . . . . . . . . . .59

Parkovací brzda . . . . . . . . . . . . .137

Parkovací senzory . . . . . . . . . . . . .55

Plán údržby . . . . . . . . . . . . . . . .166

Plánovaná údržba . . . . . . . . . . . .165

Pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . .191

Pojistková skříňka v prostoru v
kabině. . . . . . . . . . . . . . . . . .152

Pojistky v palubním prostoru . . . . .151

Postup údržby . . . . . . . . . . . . . .170

Použití převodovky . . . . . . . . . . .136

Používání vozidla v náročných
podmínkách (plánovaná údržba) .170

Pravidelné kontroly (plánovaná
údržba) . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Přední opěrka hlavy . . . . . . . . . . . .27

Předpínače . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Přenos výkonu . . . . . . . . . . . . . .189

Přihrádka . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Příslušenství zakoupená uživatelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Přístrojová deska a palubní přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Radiostanice a mobilní telefony . . . . .5

Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Sada na opravu pneumatik . . . . . .158

Sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Přední sedadla . . . . . . . . . . . . .28

Spínací skříňka zapalování. . . . . . . .45

Spotřeba. . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Spuštění motoru . . . . . . . . . . . . .134



Stěrač čelního skla / stěrač zadního
okna

Stěrač čelního skla / ostřikovač
čelního skla . . . . . . . . . . . . . . .40

Stírač čelního skla / stírač zadního
okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Stírátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

SYSTÉM ABS (Anti-lock Braking
System) . . . . . . . . . . . . . . . . .128

Systém ESC (Electronic Stability
Control) . . . . . . . . . . . . . . . . .128

SYSTÉM PBA (Panic Brake Assist) .129

Systém Start&Stop . . . . . . . . . . . .33

Systémy aktivní bezpečnosti . . . . .128

Systémy na ochranu cestujících . . . .94

Tankování paliva . . . . . . . . . . . . .42

Topení a ventilace . . . . . . . . . . . . .47

TPMS – Tyre Pressure Monitoring
System . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Traction Plus . . . . . . . . . . . . . . .129

TSA (Trailer Stability Assist) . . . . . .129

Úložný prostor . . . . . . . . . . . . . .62

Větrací otvory . . . . . . . . . . . . . . .48

Vlečení vozidla . . . . . . . . . . . . . .162

Vnější světla. . . . . . . . . . . . . . . . .35

Dálkové světlomety . . . . . . . . . .36

Denní světla . . . . . . . . . . . . . . .35

Nastavení sklonu světlometů . . . .37

Potkávací světlomety . . . . . . . . .36

Poziční světla . . . . . . . . . . . . . .35

Přední mlhová světla . . . . . . . . .36

Ukazatele změny směru jízdy . . . .37

Zadní mlhové světlo . . . . . . . . . .36

Vnitřní osvětlení . . . . . . . . . . . . . .38

Vnitřní výbava. . . . . . . . . . . . . . . .61

Sluneční clony . . . . . . . . . . . . .61

Volant / Posilovač řízení . . . . . . . . .32

Nastavení volantu . . . . . . . . . . .32

Posilovač řízení . . . . . . . . . . . .32

Výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

Výměna některé z vnějších žárovek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Výměna některé z vnitřních žárovek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Výstražná světla . . . . . . . . . . . . .145

Zadní kamera . . . . . . . . . . . . . . .57

Zadní opěrka hlavy . . . . . . . . . . . .28

Zpětná zrcátka . . . . . . . . . . . . . . .34

Zvláštnosti vznětových verzí. . . . . . .75

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)

603.9      - 2- VydaniTiskovina     201Z 0 61.068C 9/



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 distribuovanými firmou MOPAR® zachováte dlouhodobě charakteristiky

spolehlivosti, komfort a výkonů, kvůli nimž jste si vybrali toto své nové 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 FCA 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 T A L E N T O
ČESKÁ

COP TALENTO LUM CZ.qxp  20/05/16  09:08  Pagina 1


