
PŘÍSTROJOVÁ DESKA A PALUBNÍ PŘÍSTROJE
.

Verze s digitálním displejem

A. Rychloměr (ukazatel rychlosti) – B. Palivoměr s kontrolkou rezervy paliva – C. Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální
teploty – D. Otáčkoměr – E. Digitální displej

115 F0V0530
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Verze s multifunkčním displejem

A. Rychloměr (ukazatel rychlosti) – B. Palivoměr s kontrolkou rezervy paliva – C. Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální
teploty – D. Otáčkoměr – E. Multifunkční displej

116 F0V0531
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RYCHLOMĚR

Ukazuje rychlost vozidla.

OTÁČKOMĚR

Otáčkoměr poskytuje informace o
otáčkách motoru za minutu.

UPOZORNĚNÍ Při vytočení motoru na
nebezpečné otáčky řídicí systém
elektronického vstřikování zablokuje
postupně přívod paliva, čímž se sníží i
výkon motoru.

S motorem na volnoběh může
otáčkoměr ukazovat podle daného
stavu postupné či náhlé zvýšení otáček.

Toto chování je normální a není třeba
se znepokojovat, protože na ně má vliv
třeba zapnutí klimatizace nebo
elektrického ventilátoru. V takových
případech slouží mírné zvýšení
volnoběžných otáček k zachování
baterie v nabitém stavu.

UKAZATEL HLADINY
PALIVA

Ukazatel ukazuje množství paliva v
nádrži.

E prázdná nádrž.

F plná nádrž (viz pokyny uvedené v
bodě “Tankování paliva”).

Rozsvícení kontrolky A na palivoměru
signalizuje, že v nádrži zbývá cca 8 - 10
litrů paliva.

Nejezděte s téměř prázdnou nádrží,
případnými výpadky dodávky paliva se
může poškodit katalyzátor.

UPOZORNĚNÍ Pokud se ukazatel
nachází v poloze E a kontrolka A bliká,
znamená to, že se v soustavě vyskytla
závada. V takovém případě vyhledejte
autorizovaný servis Fiat a nechte
soustavu zkontrolovat.

UKAZATEL TEPLOTY
CHLADICÍ KAPALINY
MOTORU

Ukazatel ukazuje teplotu chladicí
kapaliny motoru; ukazování začíná,
jakmile teplota kapaliny překročí asi 50
°C.

Při normálním používání vozidla může
ručička podle stavů při používání
vozidla zaujímat různé polohy v rámci
stupnice hodnot.

C Nízká teplota chladicí kapaliny
motoru.

H Vysoká teplota chladicí kapaliny
motoru.

Rozsvícení kontrolky na palivoměru (u
některých verzí spolu s upozorněním na
multifunkčním displeji) signalizuje příliš
vysokou teplotu chladicí kapaliny. V
takovém případě zastavte motor a
obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

10)

UPOZORNĚNÍ

10) Pokud se ručka teploměru
chladicí kapaliny dostane do
červené zóny, okamžitě vypněte
motor a obraťte se na
autorizovaný servis Fiat.
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DIGITÁLNÍ DISPLEJ

STANDARDNÍ
OBRAZOVKA

Na standardní obrazovce obr. 117 se
zobrazují následující informace:
A Poloha sklonu světlometů (pouze při
zapnutých potkávacích světlech).

B Počítadlo km (zobrazení počtu
ujetých km nebo mílí)

C Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem
vytaženým ze zapalování a zavřenými
předními dveřmi);

D Ukazatel funkce START&STOP (u
příslušné verze vozidla)

E Gear Shift Indication (ukazatel řazení
rychlostních stupňů) (u příslušných
verzí).

Pozn. S klíčkem vytaženým ze
zapalování (při otevření alespoň jedněch
předních dveří) se displej rozsvítí a
zobrazí na několik sekund čas a počet
ujetých km nebo mílí.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Procházení nabídkami na displeji
nahoru nebo zvýšení zobrazené
hodnoty.

MENU

Krátký stisk: vstup do menu a/nebo
přechod na následující obrazovku nebo
potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat
na standardní obrazovku.

K posouvání na obrazovce a
procházení různých funkcí směrem
dolů nebo ke snížení zobrazené
hodnoty.

POZNÁMKA Tlačítka a mají různé
funkce podle následujících situací:

– v menu umožňují procházet nahoru
nebo dolů;

– při nastavování hodnot umožňují
zvýšit nebo snížit hodnotu.

NASTAVOVACÍ MENU

Menu obsahuje celou řadu cyklicky
uspořádaných funkcí, jejichž navolením
tlačítky a je možné provést
následující nastavení.

Menu se aktivuje krátkým stiskem
tlačítka MENU .

Jednotlivými stisky tlačítek a je
možno pohybovat se v seznamu
nastavovacího menu.

Ovládání pak závisí na zvolené položce.

Menu se skládá z následujících funkcí:

❒ ILLU

❒ SPEED

❒ HOUR

❒ UNIT

❒ BUZZ

❒ BAG P

❒ DRL

117 F0V0011

118 F0V0509
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Volba položky v menu

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze navolit nastavení menu, které

chcete změnit;

– postupným stiskem tlačítek a
lze zvolit nové nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU ESC
lze nastavení uložit do paměti a

současně se vrátit na původně
zvolenou položku hlavního menu.

Volba "Seřízení hodin"

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze navolit první údaj, který chcete

změnit (hodiny);

– postupným stiskem tlačítek a
lze zvolit nové nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze nastavení uložit do paměti a

současně přejít na další položku
nastavovacího menu (minuty);

– po nastavení se stejným postupem
vrátíte na položku menu navolenou
před tím.

Dlouhým stiskem tlačítka MENU

– pokud se nacházíte na úrovni menu,
vystoupíte z prostředí nastavovacího
menu;

– pokud se nacházíte na úrovni
nastavení nějaké položky menu,
vystoupíte na úrovni menu;

– uloží se pouze změny uložené
uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka
MENU ).

Prostředí nastavovacího menu je
časované: po uplynutí intervalu se uloží
pouze změny, které uživatel provedl
(a potvrdil krátkým stiskem tlačítka
MENU ).

Nastavení osvětlení
interiéru vozidla (ILLU)

S rozsvícenými potkávacími světly a v
noci slouží tato funkce pro nastavení
jasu sdruženého přístroje, tlačítek,
displeje autorádia a displeje
automatické klimatizace.

Za dne a se zapnutými potkávacími
světlomety jsou tlačítka, přístrojová
deska a displeje autorádia a
automatické klimatizace nastaveny na
nejvyšší jas.

❒ stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se zobrazí nápis ILLU;

❒ stiskem tlačítka a nastavíte jas;

❒ krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Nastavení mezní
rychlosti (SPEEd)

Tato funkce umožňuje nastavit mezní
rychlost vozidla (km/h nebo mph),
na jejíž překročení bude řidič upozorněn
zvukovou výstrahou (viz kapitola
“Kontrolky a upozornění”).

Pro nastavení požadované mezní
rychlosti postupujte následovně:

- stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se zobrazí nápis SPEEd a
měrná jednotka, která byla předtím
nastavena (km/h) nebo (mph);

- stiskem tlačítka nebo zvolíte
zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF)
upozornění na mezní rychlost;

– pokud byla funkce již zapnuta (On),
stiskem tlačítek nebo nastavte
požadovanou hodnotu mezní rychlosti a
potvrďte stiskem MENU .

POZNÁMKA Rychlost lze nastavit v
rozsahu 30 - 200 km/h nebo 20 - 125
mílí/h podle nastavené měrné jednotky
(viz “Nastavení měrných jednotek”).
Každým stiskem tlačítka / se
hodnota zvýší/sníží o pět jednotek.
Podržením tlačítka / se hodnota
rychle zvyšuje/snižuje automaticky.
Jakmile se začnete blížit k požadované
hodnotě, přejděte na nastavení
jednotlivými stisky;
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- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Pokud je požadováno zrušení
nastavení, postupujte následovně:

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji rozbliká (On);

– stiskem tlačítka se na displeji se
rozbliká (Off);

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Nastavení hodin (Hour)

Tato funkce umožňuje nastavení hodin.

Postup při nastavení:

- stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se rozblikají "hodiny";

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

- stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se rozblikají “minuty”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Nastavení měrné
jednotky (Unit)

Tato funkce umožňuje nastavit měrnou
jednotku.

Postup při nastavení:

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji se zobrazí nápis Unit

a přednastavená měrná jednotka (km)
nebo (mi);

- stiskněte tlačítko nebo a zvolte
požadovanou měrnou jednotku;

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Nastavení hlasitosti
zvukové signalizace
(bUZZ)

Tato funkce umožňuje nastavování
hlasitosti výstražného akustického
signálu (bzučáku), který doprovází
zobrazené hlášení o závadě/upozornění
pro řidiče a stisky tlačítek MENU ESC,

a .

Při nastavení požadované hlasitosti
postupujte takto:

- stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se zobrazí (bUZZ);

- stiskněte tlačítko nebo pro volbu
požadované úrovně hlasitosti (k
dispozici máte 8 úrovní).

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Aktivace/deaktivace
čelního a bočního
airbagu na ochranu
hrudníku/hlavy
spolucestujícího (BAG P)
(u příslušné verze vozidla)

Tato funkce dovoluje aktivovat /
deaktivovat air bag na straně
spolucestujícího.

Postupujte takto:

- stiskněte tlačítko MENU a ,
jakmile se na displeji stiskem tlačítka

nebo zobrazí BAG P OFF (při
deaktivaci) nebo BAG P On (při
aktivaci), stiskněte znovu tlačítko
MENU ;

- na displeji se zobrazí potvrzovací
zpráva;
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- stiskem tlačítek nebo vyberte
YES (pro potvrzení zapnutí/vypnutí)
nebo NO (pro odmítnutí);

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se zobrazí potvrzovací zpráva a

vrátíte se na obrazovku s menu nebo
se delším stiskem tlačítka vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení.

Denní světla (D.R.L.)

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout
denní světla.

Postup při zapnutí / vypnutí funkce:

- stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se zobrazí DRL;

- stiskem tlačítka nebo zvolte
zapnutí (On) nebo vypnutí (Off) denních
světel;

- krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s

podmenu; delším stiskem tlačítka se
vrátíte na obrazovku hlavního menu bez
uložení dat;

MULTIFUNKČNÍ
DISPLEJ
(u příslušné verze vozidla)

Vozidlo lze vybavit multifunkčním
displejem, který za jízdy poskytuje
uživateli informace podle
přednastavených funkcí.

STANDARDNÍ
OBRAZOVKA

Na standardní obrazovce obr. 119 se
zobrazují následující informace:
A Datum.
B Počítadlo km (zobrazení počtu
ujetých km nebo mílí)

C Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem
vytaženým ze zapalování a zavřenými
předními dveřmi);

D Venkovní teplota.
E Poloha sklonu světlometů (pouze při
zapnutých potkávacích světlech).

F Ukazatel funkce START&STOP (u
příslušné verze vozidla)

G Gear Shift Indication (ukazatel řazení
rychlostních stupňů) (u příslušných
verzí).

Pozn. Při otevření jedněch předních
dveří se na displeji na několik sekund
zobrazí hodiny a stav počítadla
kilometrů nebo mil.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Procházení nabídkami na displeji
nahoru nebo zvýšení zobrazené
hodnoty.

MENU
Krátký stisk: vstup do menu a/nebo
přechod na následující obrazovku nebo
potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat
na standardní obrazovku.

K posouvání na obrazovce a
procházení různých funkcí směrem
dolů nebo ke snížení zobrazené
hodnoty.

POZNÁMKA Tlačítka a zapínají
různé funkce podle následujících
situací:

119 F0V0532
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Nastavení osvětlení
uvnitř vozidla

– s aktivní standardní obrazovkou lze
nastavit jas osvětlení přístrojové desky a
autorádia.

Nastavovací menu

– v menu umožňují procházet nahoru
nebo dolů;

– při nastavování hodnot umožňují
zvýšit nebo snížit hodnotu.

– v menu umožňují procházet nahoru
nebo dolů;

– při nastavování hodnot umožňují
zvýšit nebo snížit hodnotu.

NASTAVOVACÍ MENU

Menu obsahuje celou řadu cyklicky
uspořádaných funkcí, jejichž navolením
tlačítky a je možné provést
následující nastavení. U některých
položek (seřízení hodin a měrná
jednotka) je i podmenu.

Nastavovací menu lze navolit krátkým
stiskem tlačítka MENU .
Jednotlivými stisky tlačítka a lze
procházet položky nastavovacího
menu. Způsob obsluhy se v tomto
bodě liší podle charakteristiky zvolené
položky.

Menu se skládá z následujících funkcí:

❒OSVĚTLENÍ

❒ ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (BZUČÁK)
NA RYCHLOST

❒ ÚDAJE TRIP B

❒ NASTAVENÍ ČASU

❒ FORMÁT DATA

❒ VIZ RÁDIO (je-li)

❒ AUTOCLOSE

❒MĚRNÁ JEDNOTKA

❒ JAZYK

❒ HLASITOST UPOZORNĚNÍ

❒ HLASITOST TLAČÍTEK

❒ UPOZORNĚNÍ NA PÁSY (pouze po
předcházející deaktivaci)

❒ SERVICE

❒ AIRBAG SPOLUCESTUJÍCÍHO

❒ DENNÍ SVĚTLA

❒ VÝSTUP Z MENU

Navolení položky hlavního menu bez
podmenu:

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze navolit nastavení hlavního

menu, které chcete změnit;

– tlačítky nebo (jednotlivými stisky)
lze zvolit nové nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze nastavení uložit do paměti a

vrátit se na původně zvolenou položku
hlavního menu.

Navolení jedné položky hlavního menu
obsahujícího i podmenu:

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se zobrazí první položka podmenu;

– tlačítky nebo (postupným
stiskem) lze procházet položkami
podmenu;

– krátkým stiskem tlačítka MODE
lze zvolit zobrazenou položku

podmenu a vstoupit do příslušného
nastavovacího menu;

120 F0V0509
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– tlačítky nebo (postupnými stisky)
lze zvolit nové nastavení této položky
podmenu;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
lze uložit nastavení do paměti a

současně se vrátit na původně
zvolenou položku v podmenu.

Nastavení osvětlení
uvnitř vozidla

S rozsvícenými potkávacími světly a v
noci slouží tato funkce pro nastavení
jasu sdruženého přístroje, tlačítek,
displeje autorádia a displeje
automatické klimatizace.

Za dne a se zapnutými potkávacími
světlomety jsou tlačítka, přístrojová
deska a displeje autorádia a
automatické klimatizace nastaveny na
nejvyšší jas.

Postup při nastavení jasu:

– stiskněte tlačítko MENU na
displeji se rozbliká původně nastavená
úroveň jasu;

– stiskem tlačítka nebo nastavte
požadovaný jas;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Zvukový signál rychlosti
(limit rychlosti)

Tato funkce umožňuje přednastavit
mezní rychlost vozu (km/h nebo mph),
na jejíž překročení bude řidiče
upozorněn zvukovou výstrahou (viz
kapitola "Kontrolky a hlášení).

Pro nastavení požadované mezní
rychlosti postupujte následovně:

–stiskněte tlačítko MODE : na
displeji se zobrazí nápis Beep Vel.;

– stiskem tlačítka nebo zvolte, zda
limit rychlosti zapnout (On) nebo
vypnout (Off);

– pokud byla funkce již zapnuta (On),
stiskem tlačítek nebo nastavte
požadovanou hodnotu mezní rychlosti a
potvrďte stiskem MENU .

Pozn.: Lze nastavit rychlost v rozsahu
30 - 200 km/h (20 - 125 m/h podle
přednastavené měrné jednotky)? viz
níže “Nastavení měrných jednotek
(Měrná jednotka)”. Každým stiskem
tlačítka / se hodnota zvýší/sníží o
pět jednotek. Podržením tlačítka /

se hodnota rychle zvyšuje/snižuje
automaticky. Jakmile se začnete blížit k
požadované hodnotě, přejděte na
nastavení jednotlivými stisky;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Postup při zrušení zadaného limitu
rychlosti:

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji rozbliká (On);

– stiskněte tlačítko : na displeji se
rozbliká (Off);

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Údaje Trip B
(Zprovoznění Trip B)

Touto funkcí lze aktivovat (ON) nebo
deaktivovat (OFF) zobrazování údajů v
rámci dílčího úseku jízdy, tzv. Trip B .

Další informace jsou uvedeny v části
“Trip computer”.

Postup při zapnutí/vypnutí:

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se podle předchozího
nastavení rozbliká On nebo Off;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;
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– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Nastavení času
(nastavení hodin)

Touto funkcí se nastaví čas
prostřednictvím dvou podmenu: “Čas”
a “Formát”.

Postup při nastavení:

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se zobrazí dvě podmenu:
"Čas" a “Formát”;

– stiskem tlačítka nebo se
přesunete mezi dvěma podmenu;

– zvolte podmenu, které chcete změnit,
a krátce stiskněte tlačítko MENU ;

– v podmenu “Čas”: krátkým stiskem
tlačítka MENU se na displeji
rozblikají “hodiny”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji rozblikají “minuty”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení.

Pozn.: Každým stiskem tlačítka nebo
se hodnota zvýší nebo sníží o jednu

jednotku. Podržením tlačítka se
hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a
rychle. Jakmile se začnete blížit k
požadované hodnotě, přejděte na
nastavení jednotlivými stisky;

– v podmenu “Formát”: krátkým
stiskem tlačítka MENU se na
displeji rozblikají režimy zobrazení;

– stiskem tlačítka nebo zvolte
režim nastavení “24h” nebo “12h”.

Po nastavení krátkým stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na obrazovku
s podmenu; delším stiskem tlačítka se
vrátíte na obrazovku s hlavním menu
bez uložení dat.

– opětným delším stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na standardní
obrazovku nebo na hlavní menu podle
toho, kde jste se v menu právě
nacházeli.

Nastavit datum
(nastavení data)

Tato funkce umožňuje nastavit datum
(den – měsíc – rok).

Postup při nastavení data:

– stiskněte krátce tlačítko MENU
na displeji se rozbliká “rok”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji rozbliká “měsíc”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji rozbliká “den”;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení.

Pozn.: Každým stiskem tlačítka nebo
se hodnota zvýší nebo sníží o jednu

jednotku. Podržením tlačítka se
hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a
rychle. Jakmile se začnete blížit k
požadované hodnotě, přejděte na
nastavení jednotlivými stisky;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Viz autorádio (opakování
audio informací)
(u příslušné verze vozidla)

Tato funkce umožňuje zobrazit na
displeji informace o autorádiu:
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– Autorádio: kmitočet nebo hlášení
RDS o naladěné rozhlasové stanici,
aktivace automatického ladění nebo
AutoStore;

– CD audio, CD MP3: číslo stopy;

Postup při zobrazení (ON) nebo vypnutí
(OFF) informací o autorádiu na displeji:

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se podle nastavení rozbliká
On nebo Off;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Autoclose
(centralizované
automatické zamknutí
při jízdě vozidla)
(u příslušné verze vozidla)

Je-li funkce zapnuta (ON), umožňuje
aktivovat automatické zamknutí dveří
při překročení rychlosti 20 km/h.

Postup při zapnutí / vypnutí funkce:

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji zobrazí podmenu;

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se podle předchozího
nastavení rozbliká On nebo Off;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s

podmenu; delším stiskem tlačítka se
vrátíte na obrazovku hlavního menu bez
uložení dat;

– opětným delším stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na standardní
obrazovku nebo na hlavní menu podle
toho, kde jste se v menu právě
nacházeli.

Měrná jednotka
(nastavení měrných
jednotek)

Tato funkce umožňuje nastavit měrné
jednotky prostřednictvím tří podmenu:
“Vzdálenosti”, “Spotřeba” a “Teplota”.

Postup při nastavení měrné jednotky:

– stiskem tlačítka MENU na
displeji se rozblikají tři podmenu;

– mezi třemi podmenu se přepnete
tlačítkem nebo ;

– zvolte podmenu, které chcete změnit,
a krátce stiskněte tlačítko MENU ;

– v podmenu “Vzdálenosti”: stiskněte
krátce tlačítko MENU : na displeji
se (podle předchozího nastavení)
zobrazí “km” nebo “mi”;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– v podmenu “Spotřeby” stiskněte
krátce tlačítko MENU : na displeji
se podle předchozího nastavení zobrazí
“km/l ”, “l/100 km” nebo “mpg”.

Při nastavení měrné jednotky na “km”
umožní displej nastavit měrnou
jednotku (km/l nebo l/100km) množství
spotřeby paliva.

Při nastavení měrné jednotky na “mi”
zobrazuje displej spotřeby paliva v
“mpg”.

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– v podmenu “Teplota” stiskněte krátce
tlačítko MENU : na displeji se
podle předchozího nastavení zobrazí
“°C” nebo “°F”;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

Po nastavení krátkým stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na obrazovku
s podmenu; delším stiskem tlačítka se
vrátíte na obrazovku s hlavním menu
bez uložení dat.

– opětným delším stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na standardní
obrazovku nebo na hlavní menu podle
toho, kde jste se v menu právě
nacházeli.
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Jazyk (Volba jazyka)

Pro zobrazování na displeji lze nastavit
následující jazyky: italština, angličtina,
němčina, portugalština, španělština,
francouzština, nizozemština, polština,
turečtina.

Postup při nastavení jazyka:

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se rozbliká původně
nastavený "jazyk";

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Hlasitost hlášení
(nastavení hlasitosti
akustické signalizace
poruch/upozornění)

Tato funkce umožňuje nastavit až osm
úrovní hlasitosti zvukových upozornění
při zobrazení výstrah.

Při nastavení požadované hlasitosti
postupujte takto:

– stiskem tlačítka MENU na
displeji se rozbliká původně nastavená
"úroveň" hlasitosti;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Hlasitost tlačítek
(nastavení hlasitosti
tlačítek)

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost
(8 úrovní) při stisku tlačítek MENU
MENU , nebo .

Při nastavení požadované hlasitosti
postupujte takto:

– stiskem tlačítka MENU na
displeji se rozbliká původně nastavená
"úroveň" hlasitosti;

– stiskem tlačítka nebo proveďte
nastavení;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení
změn.

Upozornění na pásy
(opětná aktivace
zvukové výstrahy S.B.R.)

Funkci lze zobrazit pouze po vypnutí
systému S.B.R. v autorizovaném
servisu Fiat (viz kapitola "Bezpečnost" v
bodě “Systém S.B.R.”)

Service (Plánovaná
údržba)

Tato funkce umožňuje zobrazit údaje o
kilometrickém proběhu a servisních
prohlídek.

Chcete-li si je zobrazit, postupujte
takto:

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se podle předchozího
nastavení zobrazí termín v km nebo v
mílích (viz “Měrná jednotka
vzdálenosti”);

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s menu;

delším stiskem tlačítka se vrátíte na
standardní obrazovku.
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POZN.: V "Plánu údržby" je stanovena
pravidelná údržba vozidla v
předepsaných intervalech: postupujte
podle pokynů uvedených v kapitole
"Údržba a péče". Toto hlášení se
automaticky zobrazí s klíčkem
na poloze MAR, jakmile do prohlídky
zbývá 2 000 km (nebo ekvivalent v
mílích). Pak se zobrazí po ujetí každých
dalších 200 km (nebo ekvivalentu v
mílích). Chybí-li do lhůty méně než 200
km, signalizace jsou stále častější.
Upozornění se zobrazuje v km nebo
mílích podle přednastavené měrné
jednotky. Jakmile se předepsaná
servisní prohlídka blíží, při otočení klíče
ve spínací skříňce do polohy MAR se
na displeji zobrazí upozornění „Service“
včetně počtu kilometrů/mil, které do
ní zbývají. V takovém případě zajeďte
do autorizovaného servisu Fiat, který
jednak provede úkony údržby podle
příslušného plánu, jednak vynuluje výše
uvedené zobrazování (reset).

Airbag spolucestujícího
Aktivace/deaktivace
čelního a bočního
airbagu na ochranu
hrudníku/hlavy
(u příslušné verze vozidla)

Tato funkce slouží k aktivaci/deaktivaci
čelního a bočního airbagu na straně
spolucestujícího (u příslušných verzí
vozidla).

Postupujte takto:

– stiskněte tlačítko MENU : jakmile
se na displej zobrazí hlášení Bag pass.
Off (při deaktivaci) nebo Bag pass:
On (při aktivaci) proveďte nastavení
tlačítky a ; stiskněte znovu tlačítko
MENU ;

– na displeji se zobrazí žádost o
potvrzení;

– stiskem tlačítek nebo zvolte
(ano) (potvrzení aktivace/deaktivace)
nebo (ne) (zrušení);

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se zobrazí potvrzovací zpráva a

vrátíte se na obrazovku s menu nebo
se delším stiskem tlačítka vrátíte na
standardní obrazovku bez uložení.

Denní světla (D.R.L.)

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout
denní světla.

Postup při zapnutí / vypnutí funkce:

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se na displeji zobrazí podmenu;

– stiskněte krátce tlačítko MENU :
na displeji se podle předchozího
nastavení rozbliká On nebo Off;

– zvolte stiskem tlačítka nebo ;

– krátkým stiskem tlačítka MENU
se vrátíte na obrazovku s

podmenu; delším stiskem tlačítka se
vrátíte na obrazovku hlavního menu bez
uložení dat;

– opětným delším stiskem tlačítka
MENU se vrátíte na standardní
obrazovku nebo na hlavní menu podle
toho, kde jste se v menu právě
nacházeli.

Výstup z menu

Je to poslední funkce, kterou se ukončí
cyklus nastavení na obrazovce menu.

Krátkým stiskem tlačítka MENU se
displej vrátí na standardní obrazovku
bez uložení do paměti.

Stiskem tlačítka se displej vrátí na
první položku menu (upozornění na
rychlost).
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TRIP COMPUTER

STRUČNĚ

S klíčem na MAR lze pomocí
palubního počítače "Trip computer"
zobrazovat veličiny provozních stavů
vozidla. Funkce umožňuje sledovat
odděleně dva úseky "Trip A" a "Trip
B" , které monitorují "kompletní
cestu" vozidla nezávisle na sobě. Obě
funkce se dají vynulovat (resetovat -
začátek nové mise).

“Trip A” umožňuje zobrazovat
následující veličiny:

❒ External Temp.

❒ Výdrž

❒ Ujetá vzdálenost A

❒ Průměrná spotřeba A

❒ Okamžitá spotřeba

❒ Průměrná rychlost A

❒ Doba na cestě A (doba jízdy)

❒ Reset Trip A

Funkce “Trip B” umožňuje zobrazovat
následující veličiny:

❒ Ujetá vzdálenost B

❒ Průměrná spotřeba B

❒ Průměrná rychlost B

❒ Doba na cestě B (doba jízdy)

❒ Reset Trip B

11)

Zobrazované údaje

External Temp.

Ukazuje vnější teplotu.

Dojezdová autonomie (u příslušné verze
vozidla)

Zobrazuje přibližnou vzdálenost, kterou
lze ještě ujet na palivo obsažené v
nádrži za předpokladu, že zůstane
zachován stejný způsob jízdy. Při
následujících událostech se na displeji
zobrazí “----”:

❒ dojezdová autonomie kratší než 50
km (nebo ekvivalent v mílích);

❒ při delším stání vozidla s
nastartovaným motorem.

UPOZORNĚNÍ Změna hodnoty dojezdu
může být ovlivněna mnoha faktory:
styl jízdy (viz “Styl jízdy” v kapitole
“Startování a jízda“), typ trasy (dálnice,
po městě, v horách, atd.), stav vozidla
(s nákladem nebo bez něj, tlak v
pneumatikách, atd.) Podle toho je také
nutno cestu naprogramovat.

Ujetá vzdálenost

Udává vzdálenost v kilometrech, kterou
vozidlo ujelo od začátku nové cesty.

Průměrná spotřeba (u příslušné verze
vozidla)

Udává orientační spotřebu paliva od
začátku nové cesty.

Okamžitá spotřeba (u příslušné verze
vozidla)

Udává průběžně aktualizovanou
hodnotu spotřeby paliva. Při stání
vozidla s motorem v chodu se zobrazí
“----”.

Průměrná rychlost

Udává průměrnou hodnotu rychlosti
vozidla v závislosti na čase, který
celkově uběhl od začátku nové cesty.

Doba na cestě

Udává dobu od zahájení nové cesty.

UPOZORNĚNÍ Pokud chybí informace,
je namísto hodnot veličin Trip Computer
zobrazena indikace "----". Po obnovení
normálního fungování se začnou
jednotlivé veličiny počítat pravidelně bez
vynulování hodnot zobrazených před
závadou a bez zahájení nové mise.
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Ovládací tlačítko TRIP

Tlačítko TRIP se nachází na pravém
pákovém přepínači obr. 121; s klíčkem
na MAR umožní zobrazit výše uvedené
veličiny a vynulovat je před zahájením
nové cesty.

❒ krátkým stiskem se zobrazí jednotlivé
veličiny;

❒ delším stiskem je vynulujete (reset) a
můžete zahájit další cestu.

Nová mise

Začne od okamžiku vynulování, které
bylo provedeno:

❒ “manuálně” uživatelem stiskem
příslušného tlačítka;

❒ “automaticky”, jakmile “ujetá
vzdálenost” dosáhne hodnotu - podle
verze displeje - 3999,9 km nebo
9999,9 km nebo jakmile “doba na
cestě” dosáhne hodnotu 99.59
(99 hodin a 59 minut);

❒ po každém odpojení a opětném
připojení baterie.

UPOZORNĚNÍ Jestliže vynulujete
hodnoty při zobrazení funkce “Trip A”,
resetují se veličiny pouze pro tuto
funkci.

UPOZORNĚNÍ Jestliže vynulujete
hodnoty při zobrazení funkce “Trip B”,
resetují se veličiny pouze pro tuto
funkci.

Nastavení na začátku cesty

S klíčkem ve spínací skříňce v poloze
MAR vynulujte (resetujte) funkci stiskem
a podržením tlačítka TRIP po dobu
delší než 2 sekundy.

Výstup z funkce Trip

Funkce TRIP se zruší automaticky po
zobrazení všech veličin nebo stiskem a
podržením tlačítka MENU (*)
déle než jednu sekundu.

(*) U příslušné verze vozidla

UPOZORNĚNÍ

11) Funkci “Trip B” je možné
vypnout (viz “Aktivace funkce Trip
B”). Veličiny "Dojezd" a "Okamžitá
spotřeba" nelze vynulovat.

.

121 F0V0010
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SYSTÉM EOBD

47)

Systém EOBD (European On Board
Diagnosis) průběžně diagnostikuje
komponenty vozidla, jež mají vliv na
emise. Rozsvícením kontrolky na
přístrojové desce (u některých verzí
spolu s upozorněním na displeji)
signalizuje závady těchto komponentů
(viz "Kontrolky na přístrojové desce").

Cíle systému EOBD:

❒ dohlížet na účinnost soustavy;

❒ signalizovat zvýšení emisí selháváním
vozidla;

❒ signalizovat, že je nutno některé
vadné komponenty vyměnit.

Součástí systému je i diagnostická
zásuvka pro připojení diagnostických
přístroje, kterým lze načíst chybové
kódy uložené v paměti řídicí jednotky a
zkontrolovat řadu specifických
diagnostických a provozních parametrů
motoru.

Tuto kontrolu mohou provádět i orgány
oprávněné k silničním kontrolám.

UPOZORNĚNÍ Po odstranění závady
musí autorizované servisy Fiat pro
úplnou kontrolu soustavy provést i test
na zkušební stolici a v případě potřeby
i zkušební jízdy, které si mohou vyžádat
ujetí i většího počtu kilometrů.

POZOR

47) Pokud se kontrolka po
přetočení klíčku na MAR
nerozsvítí nebo začne blikat či se
rozsvítí trvale za jízdy (u některých
verzí spolu se zobrazením
upozornění na displeji), obraťte se
co nejdříve autorizovaný servis
Fiat. Funkčnost kontrolky

mohou příslušným přístrojem
zkontrolovat i příslušníci dopravní
policie. Postupujte podle předpisů
platných v zemi provozování
vozidla.
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KONTROLKY A UPOZORNĚNÍ
Pokud to přístrojová deska umožňuje, současně s rozsvícením kontrolky se zobrazí i příslušné upozornění a/nebo zazní
zvuková výstraha. Jedná se o stručné preventivní signalizace, které se žádném případě nesmějí považovat za vyčerpávající
a/nebo za alternativu k pokynům uvedeným v tomto Návodu k použití a údržbě, jehož velmi pečlivé pročtení doporučujeme. Při
každé signalizaci závady postupujte v každém případě podle pokynů uvedených v této kapitole.

UPOZORNĚNÍ Signalizace závad, které se zobrazují na displeji, jsou rozděleny do dvou kategorií: vážné a méně vážné závady.
Při vážné závadě se signalizace zobrazuje opakovaně po delší dobu. Při méně vážné závadě se signalizace zobrazuje
opakovaně po kratší dobu. Zobrazovací cyklus u obou kategorií závad je možné přerušit. Kontrolka na přístrojové desce svítí do
odstranění příčiny závady.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

červená

NÍZKÁ HLADINA BRZDOVÉ KAPALINY /
ZABRZDĚNÁ PARKOVACÍ BRZDA
Otočením klíčku na MAR se kontrolka rozsvítí, ale
po několika sekundách musí zhasnout.

Nedostatečné množství brzdové kapaliny
Kontrolka se rozsvítí, jakmile hladina brzdové
kapaliny v nádržce klesne pod minimum možným
únikem z okruhu

Doplňte hladinu brzdové kapaliny a zkontrolujte,
zda kontrolka zhasne.
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy (u některých
verzí spolu s upozorněním na displeji), zastavte
bez prodlení vozidlo a kontaktuje autorizovaný
servis Fiat.

Zatažená parkovací brzda
Kontrolka se rozsvítí při zabrzdění parkovací
brzdy.

Uvolněte parkovací brzdu a zkontrolujte, zda
kontrolka zhasne.
Pokud zůstane kontrolka svítit, obraťte se na
autorizovaný servis Fiat.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

červená

žlutá

žlutá

ZÁVADA EBD
Jestliže se za chodu motoru současně rozsvítí
kontrolky (červená), (žlutá) a (žlutá) (u
příslušné verze vozidla), znamená to poruchu
systému EBD nebo nedostupnost systému. V
takovém případě by se prudkým brzděním mohla
předčasně zablokovat zadní kola a vozidlo by
mohlo vybočit ze směru jízdy.
Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

S nejvyšší opatrností jeďte bez prodlení do
nejbližšího autorizovaného servisu Fiat a nechejte
soustavu zkontrolovat.

červená

PORUCHA SYSTÉMU AIRBAGŮ
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy
MAR se kontrolka rozsvítí, ale po několika
sekundách musí zhasnout.
Trvalé svícení kontrolky signalizuje závadu
airbagové soustavy.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

48) 49)
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

červená

NEZAPNUTÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
(u příslušné verze vozidla)
Ve stojícím vozidle se kontrolka rozsvítí
nepřerušovaně, jestliže nebude zapnutý
bezpečnostní pás řidiče nebo spolucestujícího (u
příslušné verze vozidla).
Za jízdy je nesprávné zapnutí bezpečnostního
pásu řidiče signalizováno blikáním kontrolky a
zvukovou výstrahou.

Zvukovou výstrahu systému S.B.R. (Seat Belt
Reminder) je možné si nechat trvale vypnout u
autorizovaného servisu Fiat. Systém lze znovu
aktivovat v nastavovacím menu.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA CHLADICÍ
KAPALINY MOTORU
Otočením klíčku ve spínací skříňce do
polohy MAR se kontrolka rozsvítí, ale po
několika sekundách musí zhasnout.
Kontrolka se rozsvítí při přehřátí motoru.
Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Při normální jízdě: zastavte vozidlo, vypněte motor a
zkontrolujte, zda není hladina kapaliny v nádržce pod
značkou MIN. Pokud je pod touto značkou, počkejte,
až motor vychladne, pak pomalu a opatrně otevřete
uzávěr, doplňte chladicí kapalinu, zkontrolujte, zda se
nachází mezi značkami MIN a MAX na nádržce.
Zkontrolujte vizuálně i případné úniky kapaliny. Pokud
se při dalším spuštění motoru kontrolka znovu rozsvítí,
obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
Při jízdě vozidla za náročnějších podmínek (např. při
jízdě na plný výkon): snižte rychlost vozidla, a pokud
bude kontrolka nadále svítit, zastavte jej. Nechejte
motor běžet 2 - 3 minuty s mírně zvýšenými otáčkami,
aby se zrychlil oběh chladicí kapaliny. Pak motor
vypněte. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru
výše uvedeným postupem.
UPOZORNĚNÍ Po jízdě za velmi náročných podmínek
doporučujeme motor před zastavením nechat běžet
několik minut při mírně zvýšených otáčkách.

červená

NEDOSTATEČNÉ DOBÍJENÍ BATERIE
Při otočení klíčkem do polohy MAR se
kontrolka na přístrojové desce rozsvítí, ale
po spuštění motoru musí zhasnout (s
motorem na volnoběh je přípustné, aby
zhasla s krátkým zpožděním).

Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, obraťte se na
autorizovaný servis Fiat.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

červená

NEDOSTATEČNÝ TLAK MOTOROVÉHO OLEJE
Při otočení klíčkem do polohy MAR se digitální kontrolka rozsvítí, ale po
naskočení motoru musí zhasnout.
Kontrolka se rozsvítí spolu s upozorněním na displeji, jakmile systém
detekuje nedostatečný tlak oleje.

12)

VYJETÝ MOTOROVÝ OLEJ
(pouze verze Multijet s DPF)
Jakmile systém zjistí zhoršení kvality oleje, kontrolka se rozbliká a na
displeji (u příslušné verze vozidla) se zobrazí příslušné upozornění.
Rozblikání této kontrolky neznamená závadu vozidla, ale signalizaci pro
zákazníka, že je při normálním používání vozidla potřebné vyměnit olej.
Pokud olej nevyměníte, při dosažení druhé mezní hodnoty jeho
degradace se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka a výkon motoru
bude zároveň omezen na 3000 ot/min.
Pokud nenecháte olej vyměnit ani při tomto druhém upozornění,
dosažením třetí mezní hodnoty degradace oleje budou otáčky motoru
omezeny na 1500 ot/min, aby se předešlo poškození motoru.

Obraťte se co nejdříve
autorizovaný servis Fiat.

50) 51)

Upozorňujeme, že
degradaci motorového
oleje urychluje:
– používáním vozidla ve
městě, kde dochází
nejčastěji k procesu
regenerace filtru pevných
částic DPF,
– používání vozidla na
krátké vzdálenosti
neumožňující zahřát motor
na provozní teploty,
– opakované přerušení
procesu regenerace při
rozsvícené kontrolce
kontrolky filtru pevných
částic DPF.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

červená

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE
Při otočení klíčku v zapalování do polohy MAR se kontrolka na přístrojové
desce rozsvítí, ale po několika sekundách musí zhasnout.
Kontrolka ve sdruženém přístroji se rozsvítí, když hladina motorového
oleje klesne pod stanovenou minimální hodnotu.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné upozornění.

Hladinu oleje v motoru je
pak nutno doplnit na
předepsanou hodnotu (viz
"Kontrola náplní" v
kapitole "Údržba a péče").

červená

NEDOVŘENÉ DVEŘE
Kontrolka se u některých verzí rozsvítí, kdy jedny nebo více dveří včetně
zavazadlového prostoru nejsou patřičně dovřené.
Za jízdy vozidla s otevřenými dveřmi se ozve zvuková výstraha.
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51) Pokud se kontrolka rozbliká za jízdy, obraťte se na autorizovaný servis Fiat.
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POZOR

48) Jestliže se při otočení klíčku v zapalování na MAR kontrolka nerozsvítí nebo se rozsvítí za jízdy (spolu s
upozorněním na displeji), je možné, že je v některém ze zádržných systémů závada. Airbagy nebo přepínače
bezpečnostních pásů by se v takovém případě nemusely při nehodě aktivovat nebo by se - v omezeném počtu
případů - mohly aktivovat chybně. Než budete pokračovat v jízdě, nechejte systém bez prodlení zkontrolovat
u autorizovaného servisu Fiat.

49) Závada kontrolky je signalizována rozblikáním kontrolky . V takovém případě by kontrolka nemusela
signalizovat případné závady zádržných systémů. Než budete pokračovat, obraťte se autorizovaný servis Fiat a
nechejte systém bez prodlení zkontrolovat.

50) Po rozsvícení digitální kontrolky je nutno vyjetý motorový olej vyměnit co nejdříve: nejpozději 500 km od prvního
rozsvícení této kontrolky. Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit vážná poškození motoru, na která se
nebude vztahovat záruka. Upozornění: Rozsvícení této kontrolky nemá vazbu na množství motorového oleje. Pokud se
tedy kontrolka rozbliká, v žádném případě není třeba do motoru doplnit další olej.



UPOZORNĚNÍ

12) Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, bez prodlení zastavte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

PORUCHA SYSTÉMU EOBD / VSTŘIKOVÁNÍ
Za normálního stavu: otočením klíčku zapalování na MAR
se kontrolka rozsvítí, ale po naskočení motoru musí
zhasnout.
Funkčnost kontrolky mohou příslušným přístrojem
zkontrolovat i příslušníci dopravní policie. V každém
případě postupujte podle platných předpisů v dané zemi.

13)

Jestliže zůstane kontrolka svítit nebo se rozsvítí během
jízdy, signalizuje selhávání vstřikovací soustavy; trvalým
svícením signalizuje kontrolka závadu v palivovém /
zapalovacím systému, která by mohla způsobit zvýšení
výfukových emisí, pokles výkonu, špatnou ovladatelnost
vozidla a zvýšenou spotřebu paliva.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.
Kontrolka zhasne po odstranění závady, která nicméně
zůstane uložena v paměti soustavy.

V tomto stavu můžete pokračovat v jízdě,
ale nevystavujte motor velké zátěži a
nejezděte vysokou rychlostí. Delší
používání vozidla s trvale rozsvícenou
kontrolkou může způsobit vážné závady.
Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis
Fiat.

POZN.: (pouze pro benzínové motory)
Jestliže se kontrolka rozbliká, znamená případnou
závadu katalyzátoru.

V takovém případě je třeba uvolnit pedál
akcelerace a snižovat otáčky motoru,
dokud nepřestane kontrolka blikat.
Pokračujte v jízdě pomalou rychlostí,
snažte se vyvarovat stavů, jež by
způsobily rozblikání kontrolky, a co
nejdříve se obraťte na autorizovaný servis
Fiat.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

PORUCHA ABS
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR se
kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí
zhasnout.
Kontrolka se rozsvítí, jestliže není systém účinný. V
takovém případě je brzdová soustava nadále účinná, ale
bez výkonů, které poskytuje ABS.
Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Pokračujte v jízdě se zvýšenou opatrností
a co nejdříve vyhledejte autorizovaný
servis Fiat.

žlutá

REZERVA PALIVA
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR se
kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách musí
zhasnout. Kontrolka se rozsvítí, když v palivové nádrži
zbývá asi 9 litrů paliva.

UPOZORNĚNÍ Blikání kontrolky signalizuje závadu v
soustavě. V takovém případě vyhledejte autorizovaný
servis Fiat a nechejte soustavu zkontrolovat.
Trojúhelník nalevo od symbolu udává, na které straně
vozidla se nachází tankovací ústí paliva.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

ŽHAVENÍ SVÍČEK/ZÁVADA SYSTÉMU
ŽHAVENÍ SVÍČEK
Žhavení svíček
Při otočení klíčkem v zapalování do polohy MAR se
kontrolka na přístrojové desce rozsvítí, zhasne,
jakmile se svíčky nažhaví na danou teplotu.

UPOZORNĚNÍ Při zvýšené teplotě prostředí může
kontrolka probliknout na téměř nepostřehnutelnou
dobu.

Motor nastartujte až po zhasnutí kontrolky.

Závada žhavení
Kontrolka bliká při závadě žhavicí soustavy svíček.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

Vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Fiat.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

VODA V NAFTOVÉM FILTRU
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR
se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách
musí zhasnout.
Kontrolka se rozsvítí, jakmile je v naftovém filtru
voda.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

14)
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

ZÁVADA OCHRANNÉHO SYSTÉMU VOZIDLA -
FIAT CODE
Při otočení klíčkem v zapalování do polohy MAR
musí kontrolka jednou bliknout a pak zhasnout.
Nepřerušované svícení kontrolky s klíčkem v poloze
MAR signalizuje možnou závadu (viz “Systém Fiat
Code” v kapitole “Seznamte se s vozidlem”).
Jestliže kontrolka bliká s motorem v chodu,
signalizuje, že vozidlo není chráněno imobilizérem
motoru.

Obraťte se na autorizovaný servis Fiat, aby do
paměti systému uložil kódy všech klíčků, které
od vozidla vlastníte.

žlutá

ZADNÍ SVÍTILNA DO MLHY
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí koncového světla
do mlhy.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

SIGNALIZACE OBECNÉ PORUCHY
Kontrolka se rozsvítí při následujících událostech:

❒ Závada snímače tlaku oleje motoru

❒ Závada světel (zadní svítilny do mlhy, směrových
světel, brzdových světel, couvacích světel,
osvětlení registrační značky, pozičních světel,
denních světel)

Může se jednat o některou z následujících
závad: spálení žárovky / žárovek, přepálení
pojistky nebo přerušené elektrické vedení.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

❒ Závada bezpečnostního odpojovače dodávky
paliva

❒ Závada parkovacích senzorů

❒ Závada systému Start&Stop

Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis
Fiat, aby závadu odstranil.

Rozblikáním signalizuje kontrolka závadu kontrolky
. V takovém případě by kontrolka nemusela

signalizovat případné závady zádržných systémů.

Než budete pokračovat v jízdě, nechejte systém
bez prodlení zkontrolovat u autorizovaného
servisu Fiat.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

ČISTĚNÍ DPF (FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC)
(u příslušné verze vozidla)
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR
se kontrolka rozsvítí, ale po několika sekundách
musí zhasnout.
Rozsvícením signalizuje kontrolka řidiči, že systém
DPF potřebuje regenerací odstranit zachycené
nečistoty (pevné částice).
Kromě rozsvícení kontrolky se na displeji zobrazí
upozornění (u příslušné verze vozidla).

Kontrolka se nerozsvítí při každé regeneraci filtru
pevných částic DPF, ale pouze v případě, kdy si
jízdní stavy tuto signalizaci vynutí. Aby kontrolka
zhasla, je nutno s vozidlem jet až do skončení
regenerace. Proces regenerace trvá v průměru
15 minut.
Optimální podmínky pro dokončení procesu
regenerace jsou dosažené při rychlosti 60 km/h
a 2000 ot/min. Rozsvícení této kontrolky
nepředstavuje závadu na vozidle, a proto není
potřebné dávat vozidlo do servisu.

15)

52)
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

Závada systému ESC
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.
Blikání kontrolky během jízdy indikuje zásah
systému ESC.

Pokud kontrolka nezhasne nebo zůstane
rozsvícená za jízdy, obraťte se na autorizovaný
servis Fiat.

Závada asistenta Hill Holder
Rozsvícení kontrolky signalizuje závadu systému
Hill Holder.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

V takovém případě se co nejdříve obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

žlutá

OPOTŘEBENÍ BRZDOVÝCH DESTIČEK
Kontrolka se rozsvítí při opotřebení destiček
předních či zadních brzd.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

Zajistěte výměnu, jakmile to bude možné.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

DEAKTIVOVANÝ SYSTÉM ASR
Systém ASR lze vypnout stisknutím tlačítka ASR
OFF.
Rozsvícením kontrolka informuje řidiče o vypnutí
systému.
Po opětném stisku tlačítka ASR OFF kontrolka v
tlačítku zhasne: tím informuje řidiče o opětném
zapnutí systému.

100

S
E
ZN

Á
M
E
N
ÍS

P
Ř
ÍS
TR

O
JO

V
O
U
D
E
S
K
O
U



Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

AKTIVACE SYSTÉMU TRACTION PLUS
Kontrolka se rozsvítí při aktivaci systému Traction
Plus stiskem tlačítka T+ na palubní desce.
Rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

Závada systému Traction Plus
Kontrolka se rozsvítí spolu s kontrolkou v tlačítku a
kontrolkou jako signalizace závady systému
Traction Plus.
Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Vyhledejte autorizovaný servis Fiat.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

SYSTÉM T.P.M.S.
Závada systému T.P.M.S.
Kontrolka se rozbliká asi na 75 s při závadě
systému T.P.M.S.

V takovém případě se co nejdříve obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

Nedostatečný tlak v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí, aby signalizovala, že je tlak v
pneumatice nižší než doporučený tlak a/nebo že
tlak pomalu uchází. Za takového stavu nemusí být
zaručena řádná životnost pneumatiky ani optimální
spotřeba paliva.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

žlutá

ZÁVADA PARKOVACÍCH SENZORŮ
(u příslušné verze vozidla)
Kontrolka se rozsvítí při závadě parkovacích
senzorů.
U některých verzí se rozsvítí i kontrolka . V
takovém případě se obraťte na autorizovaný servis
Fiat.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

žlutá

ZÁVADA SYSTÉMU START&STOP
(u příslušné verze vozidla)
Kontrolka se rozsvítí, když dojde k závadě systému
Start&Stop.
U některých verzí se rozsvítí i kontrolka . V
takovém případě se obraťte na autorizovaný servis
Fiat.
U některých verzí se na displeji zobrazí příslušné
upozornění.

UPOZORNĚNÍ

13) Jestliže se kontrolka po přetočení klíčku na MAR nerozsvítí nebo začne blikat či se rozsvítí trvale za jízdy (u
některých verzí spolu s upozorněním na displeji), vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis Fiat.
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14) Voda v palivovém okruhu může vážně poškodit vstřikovací soustavu a způsobit nepravidelný chod motoru Pokud se
rozsvítí kontrolka (u některých verzí spolu s upozorněním na displeji), vyhledejte co nejdříve autorizovaný servis
Fiat, kde filtr odvodní. Pokud se tato signalizace projeví bezprostředně po natankování paliva, je možné, že se voda
dostala do nádrže při čerpání paliva. V takovém případě zastavte bez prodlení motor a kontaktujte autorizovaný servis
Fiat.

15) Během regenerace by se mohl zapnout elektrický ventilátor.

POZOR

52) Rychlost jízdy musí být vždy přizpůsobena dané dopravní situaci, počasí a příslušným pravidlům silničního provozu.
Motor lze vypnout i v případě, že kontrolka filtru pevných částic DPF svítí, ale opakované přerušování procesu
regenerace může urychlit rychlejší degradaci motorového oleje. Z tohoto důvodu doporučujeme před vypnutím
motoru postupovat podle výše uvedených pokynů a počkat, až kontrolka zhasne. Nedoporučujeme dokončovat
proces regenerace filtru DPF se stojícím vozidlem.

Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

zelená

POTKÁVACÍ SVĚTLOMETY
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí potkávacích
světlometů.

FOLLOW ME HOME
Kontrolka se rozsvítí (spolu se upozorněním na
displeji) při zapnutí tohoto zařízení (viz "Zařízení
Follow me home" v části "Vnější světla" v kapitole
"Seznámení s vozidlem").
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

zelená

LEVÝ UKAZATEL SMĚRU
Kontrolka se rozsvítí při přepnutí pákového
přepínače směrových světel (ukazatelů směru)
dolů nebo - spolu s pravým ukazatelem - po
stisknutí tlačítka výstražných světel.

zelená

PRAVÝ UKAZATEL SMĚRU
Kontrolka se rozsvítí přepnutím pákového
přepínače směrových světel nahoru nebo - spolu
s levým ukazatelem - stiskem tlačítka výstražných
světel.

zelená

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY DO MLHY
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí předních
světlometů do mlhy.

zelená

CRUISE CONTROL
(u příslušné verze vozidla)
Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy
MAR se digitální kontrolka na displeji rozsvítí, ale
po několika sekundách musí zhasnout za
podmínky, že je Cruise Control vypnutý.
Kontrolka se rozsvítí otočením objímky Cruise
Control do polohy ON nebo (podle verze
vozidla). U některých verzí se na displeji zobrazí
příslušné upozornění.
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Kontrolky na
přístrojové desce Význam Co dělat

modrá

DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí dálkových
světlometů.
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BEZPEČNOST

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

SYSTÉMY AKTIVNÍ
BEZPEČNOSTI ...............................108
SYSTÉM ABS .................................108
SYSTÉM ESC (ELECTRONIC
STABILITY CONTROL) ....................109
SYSTÉMY NA OCHRANU
CESTUJÍCÍCH.................................112
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY ...................112
SYSTÉM S.B.R. ..............................114
PŘEDPÍNAČE .................................114
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA DĚTÍ..........116
PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ DĚTSKÉ
SEDAČKY ISOFIX ...........................121
ČELNÍ AIRBAGY .............................123
BOČNÍ AIRBAGY ............................128
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SYSTÉMY AKTIVNÍ
BEZPEČNOSTI
Ve vozidle jsou následující systémy
aktivní bezpečnosti:

❒ Systém ABS;

❒ systém EBD;

❒ systém Brake Assist;

❒ systém ESP;

❒ systém ASR;

❒ systém Hill Holder;

❒ systém MSR.

Fungování systémů je popsány na
následujících stránkách.

SYSTÉM ABS
Systém ABS je nedílnou součástí
brzdové soustavy, který na jakémkoli
povrchu vozovky a bez ohledu na
brzdnou sílu znemožní při brzdění
zablokování a tím smyk kola/kol. Zaručí
tak ovladatelnost vozidla i při nouzovém
brzdění.

Tento systém doplňuje ještě systém
EBD (Electronic Braking Force
Distribution), který umožňuje rozdělovat
brzdný účinek mezi přední a zadní
kola.

UPOZORNĚNÍ Pro dosažení maximální
výkonnosti brzdné soustavy je nutné
období sesedání asi 500 km: během
této doby je vhodné nebrzdit příliš
prudce, opakovaně a dlouze.

ZÁSAH SYSTÉMU

Řidič pozná zásah ABS podle mírného
pulzování brzdového pedálu
provázeného příznačným hlukem. To
znamená, že je nutno uzpůsobit
rychlost silničnímu povrchu.

53) 54) 55)

SIGNALIZACE ZÁVAD

Závada ABS

Závadu signalizuje rozsvícení kontrolky
na přístrojové desce (u některých

verzí spolu se zobrazeným hlášením na
displeji) (viz kapitolu "Kontrolky a
hlášení").

V takovém případě si brzdová soustava
zachová svou účinnost, ale bez výhod
poskytovaných systémem ABS.

Pokračujte v jízdě s nejvyšší opatrností
do nejbližšího autorizovaného servisu
Fiat a nechejte soustavu zkontrolovat.

Závada EBD

Závadu ABS signalizuje rozsvícení
kontrolky a na přístrojové
desce (u některých verzí spolu s
hlášením na displeji) (viz kapitolu
"Kontrolky a hlášení).

V takovém případě nebrzděte prudce,
protože by se mohla předčasně
zablokovat zadní kola a vozidlo by se
mohlo vychýlit ze směru jízdy.
Pokračujte v jízdě s nejvyšší opatrností
do nejbližšího autorizovaného servisu
Fiat a nechejte soustavu zkontrolovat.

56)
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BRZDOVÝ ASISTENT
(asistence při nouzovém
brzdění integrovaná do
soustavy ESP)

(u příslušné verze vozidla)

Jakmile systém, který se nedá vypnout,
detekuje nouzové brzdění (podle
rychlosti ovládání brzdového pedálu),
zajistí zvýšení brzdného hydraulického
tlaku, který se přidá k tlaku vyvinutému
řidičem na brzdový pedál a umožní
tak rychlejší a silnější účinek brzdové
soustavy.

U vozidel se systémem ESP se při
závadě brzdové soustavy brzdový
asistent deaktivuje (což je signalizováno
rozsvícením kontrolky spolu s
upozorněním na multifunkčním displeji,
je-li ve výbavě).

57)

POZOR

53) Jakmile podle pulzování pedálu
ucítíte zásah ABS, nepovolte tlak
na pedál, naopak jej bez obav
držte nadále řádně sešlápnutý.
Zastavíte tak vozidlo s co nejkratší
brzdnou dráhou v závislosti na
stavu silničního povrchu.

54) Zásah ABS znamená, že se
vozidlo dostalo na mez přilnavosti
mezi pneumatikou a jízdním
povrchem, v takovém stavu je
třeba zpomalit a přizpůsobit jízdu
dané přilnavosti.

55) ABS optimálně využívá
dostupnou adhezi, ale nedokáže ji
zvýšit. Proto na kluzkém povrchu
jezděte opatrně a zbytečně
neriskujte.

56) V případě, že se rozsvítí pouze
kontrolka na přístrojové desce
(u některých verzí spolu s
upozorněním na displeji), zastavte
okamžitě vozidlo a obraťte se na
nejbližší autorizovaný servis Fiat.
Případným únikem kapaliny z
hydraulické soustavy se naruší
fungování tradiční brzdové
soustavy i systému ABS.

57) Jakmile podle pulzování pedálu
ucítíte zásah ABS, nepovolte tlak
na pedál, naopak jej bez obav
držte nadále řádně sešlápnutý.
Zastavíte tak vozidlo s co nejkratší
brzdnou dráhou v závislosti na
stavu silničního povrchu.

SYSTÉM ESC
(Electronic Stability
Control)
(u příslušné verze vozidla)

STRUČNĚ

Je to vyspělý systém řízení stability
vozidla, který pomáhá udržovat směr
jízdy při ztrátě přilnavosti pneumatik.

Systém ESC je užitečný zejména
při proměnlivé přilnavosti jízdního
povrchu.

Spolu se systémy (u příslušné verze
vozidla), ASR a Hill Holder (u
příslušné verze vozidla) existují
systémy MSR (řízení brzdného
momentu motoru při přeřazení na
nižší rychlostní stupeň) a HBA
(automatické zvýšení brzdného tlaku
při prudkém brzdění).

ZÁSAH SYSTÉMU

Je signalizována blikáním kontrolky
na přístrojové desce, řidič je tak

informován o kritickém stavu vozidla z
hlediska stability a přilnavosti.
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ZAPNUTÍ SYSTÉMU

Systém ESC se zapne automaticky při
zapnutí vozidla.

SIGNALIZACE ZÁVAD

Při případné závadě se systém ESC
automaticky vypne, na přístrojové
desce se rozsvítí kontrolka a na
multifunkčním displeji (u příslušné verze
vozidla) se zobrazí příslušné upozornění
(viz "Kontrolky a upozornění"); v
tlačítku ASR OFF se rozsvítí kontrolka.
V takovém případě vyhledejte co
nejdříve autorizovaný servis Fiat.

58)

SYSTÉM HILL HOLDER

Je nedílnou součástí systému ESC:
usnadňuje rozjezd do kopce. Aktivuje
se automaticky při následujících
stavech:

❒ ve stoupání: vozidlo stojí na vozovce
se sklonem více než 5 %, motor běží,
brzda je sešlápnutá, je zařazen
neutrál nebo jiný rychlostní stupeň
než zpětný pojezd;

❒ v klesání: vozidlo stojí z kopce na
vozovce se sklonem více než 5%,
motor běží, brzdový pedál je
sešlápnutý, je zařazená zpátečka.

Při rozjezdu drží systém ESC brzdný
tlak na kolech, dokud se motor nevytočí
na moment pro rozjezd, v každém
případě nejdéle max. na 1,75 s, aby
mohl řidič pohodlně přesunout pravou
nohu z brzdového pedálu na pedál
akcelerace.

Jestliže se vozidlo do 1,75 sekundy
nerozjede, systém se samočinně vypne
s postupným uvolněním brzdného
účinku.

Při tomto uvolňování je možné slyšet
typický zvuk mechanického
odbrzďování, podle něhož se pozná, že
se vozidlo vzápětí rozjede.

Signalizace závad

Případná závada systému je
signalizována rozsvícením kontrolky

na přístrojové desce s digitálním
displejem a kontrolky na přístrojové
desce s multifunkčním displejem (u
příslušných verzí) (viz "Kontrolky a
hlášení").

UPOZORNĚNÍ Systém Hill Holder není
parkovací brzda, proto neopouštějte
vozidlo bez zatažení parkovací brzdy,
vypnutí motoru a zařazení prvního
rychlostního stupně.

60)

SYSTÉM ASR (Antislip
Regulation)

Je to systém pro řízení náhonu vozidla,
který zasáhne automaticky při prokluzu
jednoho hnacího kola nebo obou
hnacích kol.

Podle typu prokluzu aktivuje systém
jedno ze dvou ovládání:

❒ při prokluzu obou hnacích kol
zaúčinkuje ASR snížením výkonu
přenášeného motorem;

❒ při prokluzu jednoho hnacího kola
zaúčinkuje ASR automatickým
zabrzděním prokluzujícího kola.

Činnost systému ASR je užitečná
zejména v následujících stavech:

❒ prokluz vnitřního kola při průjezdu
zatáčkou způsobený dynamickým
kolísáním zátěže nebo nadměrným
zrychlením;

❒ nadměrný výkon přenášený na kola i
v závislosti na stavu silničního
povrchu;

❒ zrychlení na kluzkém, zasněženém
nebo zmrzlém povrchu;

❒ ztráty přilnavosti na mokrém povrchu
(aquaplaning).
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Systém MSR (regulace
krouticího momentu
motoru)

Systém zasahuje při prudkém přeřazení
dolů tak, že dodá větší moment motoru
a tím zabrání nadměrnému unášení
hnacích kol, jímž by zejména na
povrchu se sníženou adhezí mohlo
vozidlo ztratit stabilitu.

Zapínání/vypínání
systému

ASR se zapne samočinně při každém
nastartování motoru.

Během jízdy lze ASR vypnout a znovu
zapnout stiskem tlačítka obr. 122 na
palubní desce.

Vypnutí je signalizováno rozsvícením
kontrolky na přístrojové desce
současně s upozorněním na
multifunkčním displeji.

Je-li systém ASR vypnut při jízdě, při
následném startování motoru se tento
systém automaticky znovu zapne.

Při jízdě na zasněženém povrchu s
namontovanými sněhovými řetězy může
být užitečné vypnout systém ASR: za
těchto podmínek totiž podkluzování
hnacích kol umožní získání vyššího
náhonu.

59)

Pro správné fungování systému ASR 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,
značky a velikosti.

SIGNALIZACE ZÁVAD

V případě závady se systém ASR
automaticky vypne a rozsvítí se
kontrolka na přístrojové desce spolu
s upozorněním na multifunkčním displeji
(je-li) (viz kapitolu "Kontrolky a
upozornění"). V tomto případě se při
nejbližší příležitosti obraťte na
autorizovaný servis Fiat.

POZOR

58) Výkony systému ESC nesmějí
vést řidiče k tomu, aby se
vystavoval zbytečnému a
neospravedlnitelnému riziku.
Řízení vozidla je nutno neustále
přizpůsobovat stavu silničního
povrchu, viditelnosti a dopravní
situaci. Odpovědnost za
bezpečnost jízdy leží vždy a jen na
řidiči.

59) Pro správné fungování systému
ESC a ASR je 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.

60) Výkony systému nesmějí vést
řidiče k tomu, aby se vystavoval
zbytečnému a nepřiměřenému
riziku. Řízení vozidla je nutno
neustále přizpůsobovat stavu
silničního povrchu, viditelnosti a
dopravní situaci. Odpovědnost za
bezpečnost jízdy leží vždy a jen
na řidiči.

122 F0V0576
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SYSTÉMY NA
OCHRANU
CESTUJÍCÍCH
Následující ochranné systémy patří
mezi nejdůležitější bezpečnostní výbavy
vozidla:

❒ bezpečnostní pásy;

❒ systém SBR (Seat Belt Reminder);

❒ opěrka hlavy;

❒ zádržné systémy dětí - dětské
sedačky;

❒ čelní a boční airbagy.

Věnujte maximální pozornost
informacím uvedeným na následujících
stránkách. Je velmi důležité, aby byly
ochranné systémy používány správně
pro zajištění co největší možné
bezpečnosti řidiče a cestujících.

BEZPEČNOSTNÍ
PÁSY

POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Při poutání bezpečnostními pásy je
nutno držet hrudník rovně a opírat se
zády do opěradla.

Zapnutí bezpečnostního pásu: Uchopte
přezku bezpečnostního pásu Aobr.
123 a zasuňte ji do zámku B na
zaklapnutí.

Pokud se bezpečností pás při
vytahování zablokuje, nechejte jej o
kousek navinout zpět a znovu za něj
lehce zatáhněte. Vyhněte se prudkým
pohybům.

Bezpečnostní pás rozepnete stiskem
tlačítka C. Při zpětném navíjení
přidržujte bezpečnostní pás rukou, aby
se nekroutil.

61) 62)

Díky navíječi se bezpečnostní pás
automaticky uzpůsobí tělu cestujícího a
nebrání mu ve volném pohybu.

Při stání vozidla v prudkém svahu může
dojít k zablokování navíječe. Je to
běžný jev. Mechanismus navíječe
zablokuje pás při prudkém vytažení
nebo při zabrzdění, při nárazu a v
zatáčkách projížděných vysokou
rychlostí.

Zadní sedadlo je opatřeno (u verzí
Doblò/Doblò Combi) samonavíjecími
tříbodovými bezpečnostními pásy
u všech míst.

Bezpečnostní pásy zadních sedadel (u
verzí Doblò/Doblò Combi) je nutno
používat podle schémat na obr. obr.
124 - obr. 125.

123 F0V0023

124 F0V0126

112

B
E
ZP

E
Č
N
O
S
T



UPOZORNĚNÍ Při správném zajištění
opěradla přestane být vidět červená
značka A obr. 126 na pákách pro
sklopení opěradla. Pokud je tato
červená značka vidět, znamená to, že
opěradlo není správně upevněno.

UPOZORNĚNÍ Po zaklopení zadního
sedadla (u verzí Doblò/Doblò Combi) do
normální polohy je nutno dávat pozor
na opětné správné umístění
bezpečnostního pásu, aby byl
pohotově připraven k použití.

63)

NASTAVENÍ VÝŠKY
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

64) 65)

Výšku bezpečnostních pásů lze nastavit
nastavovačem na prostředním
sloupku.

Délku bezpečnostního pásu je nutno
vždy uzpůsobit podle tělesných
rozměrů cestujících: tímto opatřením se
značně snižuje riziko zranění při nehodě
vozidla.

Pás je správně nastaven, když vede asi
v polovině mezi koncem ramene a
krkem.

POZOR

61) Za jízdy nesmíte stisknout
tlačítko C obr. 123.

62) Nezapomínejte, že osoby, které
cestují na zadním sedadle a
nejsou připoutané bezpečnostním
pásem, vystavují při prudkém
nárazu velkému riziku sami sebe a
představují nebezpečí i pro
cestující na předních sedadlech.

63) Ujistěte se, že je opěradlo řádně
zajištěno po obou stranách
(nejsou vidět červené značky), aby
se nemohlo při prudkém zabrzdění
vymrštit dopředu a zranit
cestující.

64) Délku pásu je nutno nastavit
pouze při stojícím vozidle.

65) Po každém nastavení výšky
bezpečnostního pásu zkontrolujte,
zda je nastavovač řádně zajištěn
v některé z přednastavených
poloh. Proto zatlačte ještě
směrem dolů, aby mohlo
upevňovací zařízení zaskočit do
některé z přednastavených poloh,
pokud se tak již nestalo.

125 F0V0197

126 F0V0127
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SYSTÉM S.B.R.

Toto zařízení rozsvícením kontrolky
na přístrojové desce a - podle

výbavy vozidla - i přerušovanou
zvukovou výstrahou upozorní řidiče a
cestujícího na předním sedadle (u
příslušné verze vozidla), že nemají
zapnuté bezpečnostní pásy.

Jestliže není zapnutý bezpečnostní pás
řidiče a/nebo spolucestujícího (sedícího
ve vozidle), při překročení rychlosti 20
km/h nebo při rychlosti v rozmezí 10
- 20 km/h déle než pět sekund se
spustí cyklus zvukových výstrah prvních
šest sekund nepřerušovaně a poté
přerušovaná výstraha po 90 sekund a
rozbliká se kontrolka ).

Po skončení tohoto cyklu zůstane
kontrolka svítit až do vypnutí vozidla
nebo do zapnutí bezpečnostních pásů.

Natrvalo je možné nechat zvukovou
výstrahu vypnout u autorizovaného
servisu Fiat.

Systém S.B.R. je možné znovu zapojit i
v nastavovacím menu displeje.

PŘEDPÍNAČE

Pro další zvýšení účinnosti jsou přední
bezpečnostní pásy vybaveny
předpínači, které při silném čelním a
bočním nárazu zkrátí pásy o několik
centimetrů, čímž zajistí perfektní
usazení pásů na tělech cestujících
předtím, než začnou působit svým
zádržným účinkem.

Zásah předpínače se pozná podle
zablokování navíječe bezpečnostních
pásů. Pás se již nedá navinout ani
přidržením rukou.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění co
nejúčinnější ochrany předpínačem je
nutné, aby bezpečnostní pás dobře
přiléhal k hrudi a bokům.

Při zásahu předpínače se může uvolnit
malé množství kouře, který není
škodlivý a neznamená vypuknutí
požáru.

Předpínač nevyžaduje žádnou údržbu
ani mazání. Jakýmkoli zásahem do
předpínače se sníží jeho účinnost.
Pokud při mimořádných okolnostech
(velká voda, mořský příliv atd.) pronikne
do předpínače voda a bahno, je zcela
nezbytné jej nechat vyměnit.

66)

16)

OMEZOVAČE ZÁTĚŽE
(u příslušné verze vozidla)

V zájmu vyšší ochrany cestujících při
nehodě jsou do navíječů předních
a zadních (u určitých verzí)
bezpečnostních pásů zabudována
zařízení, jež vhodně rozloží sílu působící
při čelním nárazu na hrudník a na
ramena osoby zadržované
bezpečnostním pásem.

VŠEOBECNÁ
UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ
POUŽÍVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Řidič je povinen dodržovat platné
předpisy stanovující povinnost a způsob
používání bezpečnostních pásů (a
zajistit jejich dodržování i ostatními
osobami cestujícími ve vozidle).
Bezpečnostními pásy se řádně
připoutejte před každou jízdou.

Použití bezpečnostních pásů je nutné
také pro těhotné ženy: i pro ně a pro
nenarozené dítě je riziko poškození
v případě nárazu výrazně nižší, pokud
mají zapnuté bezpečnostní pásy.
Těhotné ženy musejí umístit spodní část
popruhu dolů tak, aby vedl nad pánví
a pod břichem, (jak je znázorněno
na obr. 127).
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UPOZORNĚNÍ Bezpečnostní pás nesmí
být překroucený. Horní část
bezpečnostního pásu musí vést přes
rameno a šikmo přes hrudník. Spodní
část musí přiléhat k bokům, jak je
uvedeno na obr. 128, a nikoli k břichu
cestujícího. Nepoužívejte předměty
(spony, přezky, atd.), které by bránily
přilnutí pásu k tělu cestujícího.

67)

Je přísně zakázáno demontovat
komponenty bezpečnostního pásu a
předpínače nebo do nich zasahovat. S
pásy smějí zacházet výhradně
kvalifikovaní a autorizovaní technici. V
každém případě vyhledejte
autorizovaný servis Fiat.

UPOZORNĚNÍ Jedním bezpečnostním
pásem se smí upoutat pouze jedna
osoba: nepřevážejte děti na klíně s
bezpečnostními pásy tak, že jedním
pásem připoutáte sebe i dítě obr. 129.
Pásem nikdy nepoutejte k tělu žádné
předměty.

68)

ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Při řádné údržbě bezpečnostních pásů
dodržujte následující pokyny:

❒ bezpečnostní pás nesmí být
překroucený a musí dobře přiléhat k
tělu. Zkontrolujte, zda se posouvá
plynule bez drhnutí;

❒ po vážnější nehodě vyměňte
bezpečnostní pás za nový, a to i v
případě, že se na první pohled
nebude zdát poškozený.
Bezpečnostní pás, u něhož došlo k
zásahu předpínače, nechejte vyměnit
vždy;

❒ bezpečnostní pásy čistěte ručně
vodou a neutrálním mýdlem,
opláchněte je a usušte ve stínu.
Nepoužívejte silná čistidla, bělidla,
barviva či jiné chemické přípravky,
které by mohly narušit vlákna, z nichž
jsou pásy vyrobeny;

❒ zabraňte tomu, aby se do navíječů
dostala voda: fungují správně jen v
případě, že do nich nepronikne voda;

❒ jakmile bezpečnostní pásy vykazují
stopy po značném opotřebení nebo
natržení, je nutno je vyměnit.

127 F0V0106

128 F0V0107

129 F0V0108
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POZOR

66) Předpínač se dá použít jen
jednou. Pokud se aktivoval,
nechejte jej vyměnit u
autorizovaného servisu Fiat.

67) V zájmu maximální bezpečnosti
mějte opěradlo ve vzpřímené
poloze, opírejte se o ně zády a
mějte na paměti, že bezpečnostní
pás musí dobře přiléhat k hrudi
a k bokům. Bezpečnostními pásy
se připoutejte při každé jízdě na
předních i zadních sedadlech!
Nezapnutím bezpečnostních pásů
se v případě nárazu zvyšuje
nebezpečí těžkého úrazu nebo
smrti.

68) Pokud byl bezpečnostní pás
vystaven silnému namáhání
například v důsledku dopravní
nehody, je nutno jej vyměnit celý
včetně ukotvení, upevňovacích
šroubů a předpínače. Na pásu sice
nemusejí být na první pohled
patrné závady, ale nemusel by již
být funkční.

UPOZORNĚNÍ

16) Při úkonech v oblasti předpínače,
které provázejí nárazy, vibrace
nebo lokalizovaný ohřev (více než
100 °C po dobu nanejvýš 6 hodin),
se může předpínač poškodit nebo
samovolně aktivovat; mezi tyto
stavy nepatří vibrace vyvolané
nerovnostmi silničního povrchu
nebo náhodným překonáváním
malých překážek, obrubníků atd.
Před podobnými úkony se obraťte
na autorizovaný servis Fiat.

BEZPEČNÁ
PŘEPRAVA DĚTÍ

Všechny osoby cestující ve voze musejí
sedět a být připoutané, aby byly co
nejvíce ochráněny v případě nárazu.

To platí především o dětech.

Tento předpis platí podle směrnice
Evropské komise 2003/20 povinně ve
všech členských zemích Evropské unie.

Děti mají oproti dospělým větší a těžší
hlavu v poměru k tělu a nemají ještě
zcela vyvinuté svaly a kosti.

Pro správné zadržení při nárazu jsou
proto potřeba jiné zádržné systémy než
bezpečnostní pásy dospělých, aby se
minimalizovalo riziko poranění při
nehodě, prudkém zabrzdění či
nenadálém manévru.

Děti musejí sedět v bezpečné a
pohodlné poloze.

Pokud to dovolí charakteristiky dětské
sedačky, doporučujeme vozit děti co
nejdéle v sedačce montované proti
směru jízdy, protože jsou v ní při nárazu
více chráněny.

Existují dětské zádržné systémy různé
typologie: doporučujeme zvolit ten,
který je pro dítě ten nejvhodnější.
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Z hlediska bezpečnostních dětských
sedaček jsou děti měřící více než 1,50
m považovány za dospělé a jako takové
se poutají normálními bezpečnostními
pásy.

Dětské zádržné systémy se v Evropě
dělí do pěti hmotnostních skupin:

Skupina Skupiny
hmotností

Skupina 0
do 10 kg tělesné

hmotnosti

Skupina 0+
do 13 kg tělesné

hmotnosti

Skupina 1
9 - 18 kg tělesné

hmotnosti

Skupina 2
15 - 25 kg tělesné

hmotnosti

Skupina 3
22 - 36 kg tělesné

hmotnosti

Všechna zádržná zařízení musejí být
opatřena štítkem s homologačními údaji
a kontrolní značkou. Štítek musí být k
sedačce pevně připevněn a nesmí se v
žádném případě odstranit.

V rámci řada doplňků Lineaccessori Fiat
jsou k dostání dětské sedačky pro
všechny hmotnostní skupiny.
Doporučujeme sedačku zakoupit z této
řady doplňků, protože jde o specificky
testované výrobky pro vozidla Fiat.

69)

SKUPINA 0 a 0+

Děti do 13 kg je nutno dopravovat proti
směru jízdy v kolébkové sedačce, kde
mají vypodloženou hlavu tak, aby při
prudké deceleraci nebyla namáhána
krční páteř.

Kolébková sedačka je zadržena
bezpečnostními pásy vozidla, jak je
znázorněno na obr. 130. V kolébce
musí být dítě připoutané svými
bezpečnostními pásy.

SKUPINA 1

Děti o tělesné váze 9 - 18 kg je možné
dopravovat po směru jízdy obr. 131.

70) 71)

SKUPINA 2

Děti o hmotnosti 15 - 25 kg lze na
sedačce připoutat přímo
bezpečnostními pásy vozidla obr. 132.
Sedačky mají pouze zajistit správnou
polohu těla dítěte při upoutání
bezpečnostními pásy. To znamená, že
příčný úsek pásu nesmí nikdy přiléhat
ke krku, nýbrž k hrudníku, a vodorovný
úsek k pánvi a nikoli k břichu dítěte.

70)

130 F0V0109

131 F0V0196
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SKUPINA 3

Pro děti o hmotnosti od 22 do 36 kg
existují speciální výstupky umožňující
správné upoutání bezpečnostního
pásu.

Na obr. 133 je uveden příklad správné
polohy dítěte na zadním sedadle. Děti o
tělesné výšce od 1,50 m mohou
používat stejné bezpečnostní pásy jako
dospělí.

132 F0V0111

133 F0V0112
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VHODNOST SEDADEL SPOLUCESTUJÍCÍHO PRO MONTÁŽ UNIVERZÁLNÍCH
SEDAČEK

Fiat Doblò ve verzi pro přepravu osob (homologace M1) vyhovuje nové evropské směrnici 2000/3/ES, kterou je upravena
možnost instalovat dětské sedačky na jednotlivá sedadla ve vozidle podle následující tabulky:

Skupina Skupiny hmotností Cestující na
předním sedadle Zadní cestující (1. řada) Zadní cestující (2.

řada)

Skupina 0, 0+ do 13 kg U U X

Skupina 1 9-18 kg U U X

Skupina 2 15-25 kg U U X

Skupina 3 22-36 kg U U X

U= Vhodné pro zádržné systémy kategorie "Univerzální" podle předpisu EHK-R44 pro výše uvedené skupiny.
X= místo k sezení nevhodné pro děti této hmotnostní skupiny.

POZOR

69) VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ: Dětské sedačky, které se montují proti směru jízdy, se NESMĚJÍ nainstalovat na přední
sedadlo, jestliže je aktivní airbag spolucestujícího. Nafouknutím by mohl airbag přivodit dítěti smrtelné zranění bez
ohledu na sílu nárazu. Doporučujeme přepravovat děti v dětské sedačce zásadně na zadním sedadle, kde je v případě
nárazu více ochráněno. Je-li nezbytné přepravovat dítě na předním sedadle na straně spolucestujícího v sedačce
umístěné proti směru jízdy, je nutno v nastavovacím menu deaktivovat čelní a boční airbag na straně spolucestujícího
(boční airbag - u příslušné verze vozidla) a ověřit toto vypnutí podle toho, že svítí kontrolka nad předním stropním
svítidlem. Sedadlo spolucestujícího je pak nutno posunout co nejvíce dozadu, aby se dětská sedačka nedotýkala
palubní desky.

70) Obrázky znázorňují způsob montáže pouze orientačně. Při montáži sedačky postupujte podle návodu k použití, který
musí být dodaný spolu se sedačkou.
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71) Existují dětské sedačky vybavené ukotvením Isofix, které umožňují stabilní upevnění k sedadlu bez použití
bezpečnostních pásů vozidla. Postupujte přesně podle montážních pokynů dodaných se sedačkou.
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PŘÍPRAVA PRO
MONTÁŽ DĚTSKÉ
SEDAČKY ISOFIX
(u příslušné verze vozidla)

Jen u vozidel ve verzi pro přepravu
osob (homologace m1) je již
namontovaná příprava pro montáž
dětských sedaček Isofix Universale, což
je nový unifikovaný evropský systém
pro přepravu dětí.

Je možné kombinovat tradiční sedačku
se sedačkou Isofix. Přiklad sedačky je
obr. 134 uveden pro informaci. Dětská
sedačka Isofix Universale je určena
pro hmotnostní skupinu 1. Ostatní
hmotnostní skupiny jsou pokryty
speciální sedačkou Isofix, kterou lze
použít pouze v případě, že byla
vyprojektována, vyzkoušena a
schválena pro toto vozidlo (viz seznam
vozidel přiložený k sedačce).

Kvůli jinému způsobu upevnění musí
být dětská sedačka uchycena pomocí
dvou spodních kovových třmenů A obr.
135 umístěných mezi opěradlem a
zadním sedákem; po vyjmutí zadní
odkládací plochy (je-li ve výbavě)
upevněte horní třmen (dodaný se
sedačkou) k příslušnému okruží B obr.
136 (po jednom na každé straně) za
opěradlem zadního sedadla.

Pozn. Aby se (u příslušné verze vozidla)
opěradlo sedadla sklopeného jako
stolek nepoškrábalo, je upevňovací
okruží Isofix B obr. 136 (na každé
straně jedno) zakryto textilním krytkou,
který je nutné před umístěním dětské
sedačky sejmout.

Upozorňujeme, že v případě sedaček
typu Isofix Universale je možné používat
všechny homologované typy označené
jako EHK R44 (R44/03 či aktualizované
znění) "Isofix Universale".

U Lineaccessori Lancia lze zakoupit
dětskou sedačku Isofix Universale "Duo
Plus" a speciální sedačku G 0/1.

Další podrobnosti o instalaci a/nebo
použití sedačky jsou uvedeny v návodu
k použití dodávaném se sedačkou.

72)

134 F0V0113

135 F0V0128

136 F0V0330

121



VHODNOST SEDADEL SPOLUCESTUJÍCÍHO PRO MONTÁŽ SEDAČEK ISOFIX

V níže uvedené tabulce je uvedena přehled, jak lze v souladu s předpisem EHK OSN č. 16 upevnit dětské sedačky Isofix na
sedadla s ukotvením Isofix.

Hmotnostní skupina Natočení sedačky Třída velikosti ISOFIX Polohy Isofix boční zadní

Skupina 0+ do 13 kg

Proti směru jízdy E IL

Proti směru jízdy D IL

Proti směru jízdy C IL

Skupina 1 od 9 do 18 kg

Proti směru jízdy D IL

Proti směru jízdy C IL

Po směru jízdy B IUF

Po směru jízdy BI IUF

Po směru jízdy A IUF

IL: vhodný pro zádržné dětské systémy Isofix univerzální třídy (s třetím horním úchytem), instalované po směru jízdy a homologované pro použití pro danou hmotnostní skupinu.

IL
IUFVhodný pro speciální dětské zádržné systémy typu Isofix homologované pro vozidlo daného typu.
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Přehled bezpečnostních
předpisů pro přepravu
dětí ve vozidle:
❒ Dětskou sedačku montujte zásadně
na zadní sedadlo, kde je dítě v
případě nárazu více ochráněno;

❒ Po deaktivaci airbagu na straně
spolucestujícího je nutno podle
trvalého svícení kontrolky na
přístrojové desce zkontrolovat, zda je
skutečně deaktivován.

❒ Pečlivě dodržujte návod k použití
dětské sedačky, který je její výrobce
povinen s ní dodat. Návod k sedačce
uchovávejte spolu s ostatní
dokumentací k vozidlu a tímto
návodem. Nepoužívejte dětské
sedačky, k nimž není přiložen návod
k použití;

❒ zatažením za bezpečnostní pás se
ujistěte, zda je dobře zapnutý;

❒ Všechny dětské sedačky a kolébky
jsou zásadně jednomístné. Nikdy v
nich nepřepravujte dvě děti najednou.

❒ pečlivě kontrolujte, zda pás nepřiléhá
ke krku dítěte.

❒ Za jízdy nepřipusťte, aby dítě sedělo
v nepatřičné poloze či s rozepnutým
bezpečnostním pásem.

❒ Nikdy nepřepravujte děti v náručí. To
platí i pro novorozence. Nikdo není
schopen dítě při nárazu zadržet;

❒ Po případné dopravní nehodě pořiďte
novou dětskou sedačku.

73)

POZOR

72) Sedačku montujte jen při
stojícím vozidle. Správné uchycení
sedačky se pozná podle řádného
zaklapnutí úchytů sedačky do
třmenů. V každém případě je
nutno postupovat podle návodu k
použití, který musí výrobce přiložit
k sedačce.

73) Jestliže je airbag na straně
spolucestujícího aktivován do
pohotovostního stavu, na přední
sedadlo se NESMĚJÍ upevnit
dětské sedačky, které se montují
proti směru jízdy. Pokud upevníte
na přední sedadlo
spolucestujícího dětskou sedačku
montovanou proti směru jízdy,
nezapomeňte deaktivovat airbag
spolucestujícího.

ČELNÍ AIRBAGY

Vozidlo je opatřeno čelními airbagy pro
řidiče a u příslušné verze vozidla i
čelním airbagem spolucestujícího.

ČELNÍ AIRBAGY

Čelní airbag řidiče / spolujezdce chrání
cestující na předních sedadlech při
čelním nárazu střední či velké síly tím,
že se mezi tělem a volantem či palubní
deskou naplní vak.

Jestliže tedy airbagy nezasáhnou při
nárazu jiného typu (ze strany nebo
zezadu, převrácení vozidla, atd.),
neznamená to, že systém selhal.

Při čelním nárazu nařídí nafouknutí vaku
v případě potřeby elektronická řídicí
jednotka.

Vak se v mžiku nafoukne a vyplní
prostor mezi těly cestujících na
předních sedadlech a zařízeními, která
by jim mohla přivodit zranění. Vzápětí
na to se vak vyfoukne.

Čelní airbagy řidiče/spolujezdce (u
příslušné verze vozidla) nenahrazují
bezpečnostní pásy, ale zvyšují jejich
účinnost. Z toho důvodu se doporučuje
jezdit zásadně se zapnutými
bezpečnostními pásy, jak to ostatně
předepisují zákony v evropských a ve
většině mimoevropských zemí.
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Pokud není spolucestující připoutaný
bezpečnostními pásy, může se
prudkým pohybem dopředu vyvolaným
nárazem dostat do předčasného
kontaktu s nafukovaným vakem. V
tomto stavu neposkytuje vak ochranu v
plné míře.

Přední airbagy se nemusejí aktivovat v
následujících případech:

❒ při čelních nárazech do předmětů,
které se snadno zdeformují a náraz
nezasáhne celou přední část vozidla
(např. náraz blatníkem do svodidel);

❒ zaklínění vozidla pod jiné vozidlo či
ochrannou bariéru (např. pod kamion
či do svodidel);

neposkytly by totiž žádnou ochranu
navíc než tu, kterou poskytují
bezpečnostní pásy, a jejich aktivace by
nebyla účelná. Pokud se tedy ve výše
uvedených případech airbagy
nenafouknou, neznamená to, že je
systém vadný.

74)

Čelní airbagy na straně řidiče i
spolujezdce byly vyvinuty a seřízeny
tak, aby poskytly co nejlepší ochranu
cestujícím, kteří jsou na předních
sedadlech připoutání bezpečnostními
pásy.

Jejich objem ve chvíli maximálního
nafouknutí umožní zaplnit většinu
prostoru mezi volantem a řidičem a
mezi palubní deskou a spolucestujícím.

Při nárazech menší síly, (při kterých
stačí zadržení bezpečnostním pásem),
se airbagy nenaplní. Je proto nutné
se vždy připoutat bezpečnostními pásy.

ČELNÍ AIRBAG NA
STRANĚ ŘIDIČE

Airbag tvoří vak složený v prostoru
uprostřed volantu. Při nárazu se vak
okamžitě nafoukneobr. 137.

ČELNÍ AIRBAG NA
STRANĚ
SPOLUCESTUJÍCÍHO
(u příslušné verze vozidla)

Airbag tvoří vak složený v příslušném
prostoru v palubní desce. Vak má větší
rozměr než u airbagu řidiče obr. 138.

ČELNÍ AIRBAG NA
STRANĚ
SPOLUCESTUJÍCÍHO A
DĚTSKÉ SEDAČKY

75)

Při případném upevnění dětské
sedačky na sedadlo spolucestujícího
postupujte VŽDY podle doporučení
uvedených na štítku nalepeném po
obou stranách sluneční clony.

137 F0V0511

138 F0V0512
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Manuální deaktivace
čelního airbagu na
straně cestujícího a
bočního airbagu na
ochranu hrudníku/hlavy
(u příslušné verze vozidla)

U verzí Doblò pro přepravu osob
(homologace M1): pokud by bylo zcela
nezbytné přepravovat dítě na předním
sedadle v dětské sedačce upevněné
proti směru jízdy platí povinnost
deaktivovat čelní airbag na straně
cestujícího a boční airbagu na ochranu
hrudníku/hlavy (u příslušné verze
vozidla), protože při nárazu by
se aktivací airbagu mohlo přepravované
dítě smrtelně zranit.

UPOZORNĚNÍ Postup při ručním
vypnutí čelního a bočního airbagu na
ochranu hrudníku/hlavy spolucestujícího
(u příslušné verze vozidla) je uveden v
kapitole “Seznámení s vozidlem” v
oddílech “Digitální displej” a
“Multifunkční displej”.

Kontrolka nad předním stropním
svítidlem obr. 139 udává stav ochrany
spolucestujícího. Jestliže kontrolka
nesvítí, je ochrana na straně
spolucestujícího zapnuta.

Při opětné aktivaci čelního a bočního
hrudního airbagu spolucestujícího
(u příslušné verze vozidla) kontrolka
zhasne.

Po sepnutí klíčku zapalování (na polohu
MAR) se kontrolka musí rozsvítit asi
na 8 sekund. Pokud se nerozsvítí,
obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

Během prvních osmi sekund svícení
kontrolka neindikuje skutečný stav
ochrany spolucestujícího, ale slouží pro
prověření, zda tato ochrana řádně
funguje.

139 F0V0406
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ČELNÍ AIRBAG NA STRANĚ SPOLUCESTUJÍCÍHO A DĚTSKÉ SEDAČKY: POZOR

140 F1A0387
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POZOR

74) Na volant a na kryt airbagu ani na sedadla nelepte žádné samolepky či jiné předměty. Neodkládejte žádné předměty
(např. mobilní telefon) ani na palubní desku před spolujezdcem, protože by mohly překážet při plnění airbagu a
způsobit vážné poranění osobám ve vozidle.

75) Jestliže je airbag na straně spolucestujícího aktivován do pohotovostního stavu, na přední sedadlo se NESMĚJÍ
upevnit dětské sedačky, které se montují proti směru jízdy. Při nárazu vozidla by nafouknutím mohl airbag přivodit
dítěti smrtelné zranění bez ohledu na sílu tohoto nárazu. Pokud tedy upevníte na přední sedadlo spolucestujícího
dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, nezapomeňte deaktivovat airbag spolucestujícího. Sedadlo předního
spolucestujícího je pak nutno posunout co nejvíce dozadu, aby se dětská sedačka nedotýkala palubní desky. Jakmile
sedačku z vozidla odstraníte, aktivujte bez prodlení airbag spolucestujícího.
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BOČNÍ AIRBAGY
(u příslušné verze vozidla)

Některé verze vozidla jsou vybaveny
předními bočními airbagy pro ochranu
hrudníku/hlavy (přední Side Bag) řidiče
a spolucestujícího.

Boční airbagy chrání cestujícího při
středních až prudkých bočních
nárazech; vak se rozprostře mezi
cestujícího a boční vnitřní konstrukci
vozidla.

Jestliže tedy boční airbagy nezasáhnou
při nárazu jiného typu (čelního, zadního,
převrácení vozidla, atd.), neznamená
to, že systém selhal.

Při bočním nárazu nařídí nafouknutí
vaku v případě potřeby elektronická
řídicí jednotka Vak se v mžiku nafoukne
a vyplní prostor mezi cestujícím a
zařízeními, která by mu mohly přivodit
zranění. Vzápětí na to se vak vyfoukne.

Boční airbagy nenahrazují bezpečnostní
pásy, ale zvyšují jejich účinnost; proto
se vždy upoutejte, jak předepisují
normy evropských a většiny
mimoevropských zemí.

Je proto nezbytné připoutat se vždy
bezpečnostními pásy, které při bočním
nárazu zajistí správnou polohu trupu
cestujícího vůči airbagu a při prudkých
nárazech znemožní jeho vymrštění.

BOČNÍ AIRBAG
(u příslušné verze vozidla)

Tvoří jej vak uložený v opěradle
předního sedadla, který se aktivaci v
mžiku nafoukne. Slouží pro ochranu
pánve, hrudníku a ramen cestujících při
středně silném nárazu ze strany obr.
141.

UPOZORNĚNÍ Při bočním nárazu
dosáhneme nejlepší ochranu za
podmínky, že budeme na sedadle sedět
ve správné poloze a umožníme tak
bočnímu airbagu řádně se rozvinout.

UPOZORNĚNÍ Neumývejte sedadla
tlakovou vodou nebo parou (ručně či v
automatické myčce sedadel).

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

K aktivaci čelních a/nebo bočních
airbagů (jsou-li součástí výbavy) může
dojít i v případě, kdy bude vozidlo
vystaveno silnému nárazu ve spodku
karosérie, např. o obrubník, chodník
nebo tvrdé vyvýšeniny na vozovce či při
vjetí do hlubokých výmolů či na jiné
terénní nerovnosti.

Při naplnění airbagů se vyvine teplo a
dojde k úniku malého množství prachu.
Ten není škodlivý a neznamená
vypuknutí požáru. Povrch nafouknutého
vaku a vnitřek kabiny se mohou pokrýt
zbytky prášku: tento prášek může
dráždit kůži a oči. Při případném
zasažení se omyjte vodou a neutrálním
mýdlem.

Po nehodě, při níž se aktivovalo některé
z bezpečnostních zařízení, vyhledejte
autorizovaný servis Fiat pro výměnu
tohoto zařízení a kontrolu celé soustavy.

141 F0V0026
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Všechny prohlídky, opravy a výměny
airbagu je nutno nechat provádět pouze
u autorizovaného servisu Fiat.

Jakmile bude vozidlo určeno ke
sešrotování, je třeba nejdříve nechat u
autorizovaného servisu Fiat deaktivovat
airbag. V případě změny vlastníka
vozidla je nezbytné, aby se nový
vlastník seznámil se způsobem
používání airbagu a s výše uvedenými
upozorněními, a aby mu byl předán
originální "Návod k použití a údržbě"
vozidla.

O aktivaci předpínačů, čelních a
předních bočních airbagů rozhoduje
diferencovaně elektronická řídicí
jednotka v závislosti na typu nárazu.
Pokud se tedy ve výše uvedených
případech airbagy nenafouknou,
neznamená to, že systém selhal.

76) 77)

POZOR

76) Jestliže se při otočení klíčku v
zapalování na MAR kontrolka

nerozsvítí nebo se rozsvítí za
jízdy (u některých verzí spolu s
upozorněním na displeji), je
možné, že je v některém z
ochranných systémů závada.
Airbagy nebo dotahovače
bezpečnostních pásů by se pak
nemusely při nehodě aktivovat
nebo by se v omezeném počtu
případů mohly aktivovat chybně.
Než budete pokračovat v jízdě,
kontaktujte autorizovaný servis
Fiat pro okamžitou kontrolu
systému.

77) Nejezděte s předměty na klíně,
před hrudníkem a ani nemějte v
ústech dýmku, tužku, atd. V
případě nehody byste při naplnění
airbagu mohli utrpět zranění.
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STARTOVÁNÍ MOTORU A JÍZDA S VOZIDLEM

Vstupme do "srdce" vozu: 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
pozorného na náš komfort i peněženku.

STARTOVÁNÍ MOTORU ..................132
PARKOVACÍ BRZDA .......................134
ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ .........................................135
SYSTÉM START&STOP ..................136
SYSTÉM TPMS (TYRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM) .................139
OMEZOVAČ RYCHLOSTI................142
CRUISE CONTROL (REGULÁTOR
KONSTANTNÍ RYCHLOSTI) ............143
SYSTÉM TRACTION PLUS .............145
PARKOVACÍ SENZORY...................145
TANKOVÁNÍ PALIVA........................147
ÚSPORA PALIVA.............................149
TAŽENÍ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL .....150
ZIMNÍ PNEUMATIKY .......................151
SNĚHOVÉ ŘETĚZY.........................152
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STARTOVÁNÍ
MOTORU

Vozidlo je vybaveno elektronickým
zařízením blokování motoru. Pokud se
motor nedá nastartovat, postupujte
podle pokynů uvedených v části
“Soustava Fiat CODE” v kapitole
“Palubní deska a ovládače”.

V prvních sekundách po spuštění
motoru, zvlášť po delší nečinnosti,
můžete slyšet, že motor více hlučí.
Tento jev nenarušuje provozuschopnost
ani spolehlivost vozidla, je příznačný
pro hydraulická zdvihátka, což je
systém rozvodu používaný u
zážehového motoru těchto vozidel, jímž
se značně omezily nároky na údržbu.

17) 18)

78)

POSTUP U VERZÍ S
BENZÍNOVÝM MOTOREM

Postupujte takto:

❒ zatáhněte parkovací brzdu;

❒ řadicí páku přestavte na neutrál;

❒ sešlápněte spojkový pedál na doraz
bez sešlápnutí pedálu akcelerace;

❒ otočte klíčkem zapalování na polohu
AVV a uvolněte jej, jakmile motor
naskočí.

Pokud motor nenaskočí na první pokus,
je třeba otočit klíček zpět do polohy
STOP, a až pak zopakovat postup
startování motoru.

Pokud se s klíčkem na MAR rozsvítí na
přístrojové desce kontrolka spolu
s kontrolkou , doporučujeme
přetočit klíček zpět na polohu STOP a
pak znovu na MAR. Jestliže kontrolka
zůstane svítit, zkuste motor nastartovat
dalšími klíčky od vozidla. Pokud motor
ani tentokrát nenaskočí, použijte
nouzové startování motoru (viz bod
„Nouzové startování motoru“ v kapitole
„V nouzi“) a zajeďte do autorizovaného
servisu Fiat.

POSTUP U DIESELOVÝCH
VERZÍ

Postupujte takto:

❒ zatáhněte parkovací brzdu;

❒ řadicí páku přestavte na neutrál;

❒ klíček v zapalování otočte na MAR:
na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolky a ;

❒ vyčkejte, až kontrolky a
zhasnou, což se stane tím

rychleji, čím teplejší je motor;

❒ sešlápněte spojkový pedál na doraz
bez sešlápnutí pedálu akcelerace;

❒ otočte klíčkem zapalování na polohu
AVV a uvolněte jej, jakmile zhasne
kontrolka . Příliš dlouhou
prodlevou vychladnou žhavicí svíčky.

Jakmile motor naskočí, uvolněte klíček.

UPOZORNĚNÍ Při studeném motoru
se nesmí při otočení klíče ve spínací
skříňce do polohy AVV sešlápnout
pedál plynu.

Pokud motor nenaskočí na první pokus,
je třeba otočit klíček zpět do polohy
STOP, a až pak zopakovat postup
startování motoru.

Pokud se s klíčkem na MAR rozsvítí na
přístrojové desce kontrolka ,
doporučujeme přetočit klíček zpět na
polohu STOP a pak znovu na MAR;
pokud kontrolka zůstane svítit, zkuste
motor nastartovat dalšími klíčky od
vozidla. Pokud se motor nezdaří
nastartovat ani tentokrát, vyhledejte
autorizovaný servis Fiat.

19)

ZAHŘÁTÍ MOTORU PO
NASTARTOVÁNÍ

Postupujte takto:

❒ Pomalu se rozjeďte s motorem ve
středních otáčkách bez prudkých
akcelerací;
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❒ Při prvních kilometrech nechtějte od
vozidla nejvyšší výkony.
Doporučujeme Vám počkat, až se
ručka teploměru chladicí kapaliny
pohne ze začátku stupnice.

NOUZOVÉ STARTOVÁNÍ
MOTORU

Pokud kontrolka na přístrojové
desce nadále svítí, lze motor
nastartovat nouzovým postupem
pomocí kódu uvedeného na CODE
card (viz kapitola "V nouzi").

20)

VYPNUTÍ MOTORU

S motorem na volnoběh otočte klíček
zapalování do polohy STOP

UPOZORNĚNÍ: Po náročně jízdě dejte
motoru před vypnutím možnost, aby
"nabral dech". To znamená, že ho
necháte běžet naprázdno, aby
se snížila teplota v motorovém prostoru.

UPOZORNĚNÍ

17) Doporučujeme Vám, abyste
během prvních kilometrů
nepožadovali od vozidla maximální
výkony (například prudkou
akceleraci, dlouhou jízdu
v maximálních otáčkách,
intenzivní brzdění, atd.).

18) Po vypnutí motoru nenechávejte
klíček zapalování v poloze MAR,
aby se zbytečně nevybíjela
baterie.

19) Rozsvícení a blikání kontrolky
po dobu 60 sekund od

nastartování nebo při delším
startování motoru signalizuje
poruchu systému žhavení svíček.
Pokud motor naskočí, je možné
s vozidlem normálně jet, ale je
třeba co nejdříve vyhledat
autorizovaný servis Fiat.

20) V žádném případě nestartujte
motor tlačením, tažením nebo
rozjezdem z kopce Podobnými
manévry by se mohlo do
katalyzátoru dostat palivo a
nenapravitelně jej poškodit.

POZOR

78) Je nebezpečné nechávat motor
běžet v uzavřených prostorách.
Motor spotřebovává kyslík a
vypouští oxid uhličitý, oxid
uhelnatý a jiné toxické plyny.
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PARKOVACÍ BRZDA

Páka parkovací brzdy se nachází mezi
předními sedadly. Pro zabrzdění vozidla
parkovací brzdou zatáhněte páku
nahoru. Vozidlo se musí zabrzdit
zatažením páky parkovací brzdy o
několik zubů rohatky. Pokud tomu tak
není, vyhledejte autorizovaný servis Fiat
a nechejte parkovací brzdu seřídit.

79)

Se zataženou parkovací brzdou a
klíčkem zapalování na MAR se
na přístrojové desce rozsvítí kontrolka

.

Uvolnění parkovací brzdy:

❒ nadzvedněte lehce páku a stiskněte
uvolňovací tlačítko A obr. 142;

❒ držte uvolňovací tlačítko A a dejte
páku dolů. Kontrolka na
přístrojové desce zhasne.

Při uvolňování páky parkovací brzdy
raději sešlápněte brzdový pedál, aby se
vozidlo nechtěně nerozjelo.

ZAPARKOVÁNÍ

Postupujte takto:

❒ Vypněte motor a zatáhněte parkovací
brzdu;

❒ Zařaďte rychlostní stupeň (jedničku
při stání do svahu, nebo zpáteční
rychlost při stání ze svahu), nechejte
kola natočená do strany.

Při stání v prudkém svahu
doporučujeme kola zajistit klínem nebo
kamenem.

Při vypnutém motoru nenechávejte klíč
ve spínací skříňce v poloze MAR, aby
se nevybíjela baterie. Při opuštění
vozidla vytáhněte vždy klíč ze spínací
skříňky.

Nikdy nenechávejte ve vozidle děti bez
dozoru. Při opouštění vozidla vytáhněte
vždy klíček ze zapalování a vezměte
jej s sebou.

POZOR

79) Vozidlo se musí zabrzdit
zatažením páky parkovací brzdy o
několik zubů rohatky. Pokud tomu
tak není, vyhledejte autorizovaný
servis Fiat a nechejte parkovací
brzdu seřídit.

142 F0V0087
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ŘAZENÍ
RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ

Při řazení rychlostních stupňů
sešlápněte spojkový pedál až na doraz
a řadicí páku A-fig. 127 přestavte do
požadované polohy (schéma řazení je
uvedeno na hlavici páky obr. 143).

UPOZORNĚNÍ Zpáteční rychlost je
možné zařadit pouze se stojícím
vozidlem. S motorem v chodu je nutno
před zařazením zpáteční rychlosti
vyčkat alespoň dvě sekundy se
sešlápnutým spojkovým pedálem na
doraz, aby se nepoškodilo ozubení
a nerachotilo.

Zařazení zpátečního rychlostního
stupně R z neutrálu: zvedněte posuvný
prstenec B pod hlavicí řadicí páky a
současně přestavte páku doprava
a dozadu (viz schéma řazení).

80)

21)

POZOR

80) 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

21) Neřiďte s rukou na řadicí páce:
tímto, byť malým namáháním se
mohou časem opotřebovat prvky
uvnitř převodovky. Spojkový pedál
se smí používat výhradně k
přeřazování rychlostních stupňů.
Při řízení se ani lehce neopírejte
nohou o spojkový pedál. U určitý
verzí vozidel může zasáhnout
řídicí elektronika spojkového
pedálu, pokud chybný styl řízení
vyhodnotí jako poruchu.

143 F0V0069
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SYSTÉM
START&STOP

STRUČNĚ

Zařízení S&S automaticky zastaví
motor pokaždé, když vozidlo stojí a
znovu nastartuje v okamžiku, když se
řidič rozjíždí.

To zvyšuje užitnou hodnotu vozidla
snížením spotřeby, emisí škodlivých
výfukových plynů a akustického
znečišťování.

PROVOZNÍ STAVY

Režim zastavení motoru

VERZE S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

Se stojícím vozidlem se motor vypne,
jestliže je zařazený neutrál a uvolněný
spojkový pedál.

VERZE S ROBOTIZOVANOU
PŘEVODOVKOU

Motor se vypne, pokud bude vozidlo
zastaveno se sešlápnutým brzdovým
pedálem.

Přestavením řadicí páky na N je možné
zachovat tento stav bez sešlápnutého
brzdového pedálu.

Pozn: Automatické zastavení motoru je
povoleno pouze po překročení rychlosti
asi o 10 km/h, aby se motor opakovaně
nevypínal při jízdě krokem.

Vypnutí motoru je signalizováno
kontrolkou ikonou obr. 144 na displeji -
podle výbavy vozidla.

Způsob znovu
nastartování motoru

VERZE S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

Pro opětné nastartování motoru
sešlápněte spojkový pedál.

VERZE S ROBOTIZOVANOU
PŘEVODOVKOU

Jestliže je řadicí páka v poloze N,
přestavte ji do jakékoliv polohy pro
jízdu, jinak uvolněte brzdový pedál či
přestavte řadicí páku na (+), (–) nebo R.

MANUÁLNÍ AKTIVACE A
DEAKTIVACE

Zařízení lze aktivovat/deaktivovat
tlačítkem A obr. 145 vedle parkovací
brzdy.

Vypnutí je signalizováno rozsvícením
kontrolky v tlačítku. U některých verzí
jsou poskytovány i další indikace
hlášením na displeji deaktivace či
aktivace Start&Stop.

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH
SE MOTOR NEVYPNE

Jestliže je zařízení aktivní, z důvodu
požadavků na komfort, bezpečnost a
snížení emisí se motor nezastaví za
určitých stavů jako např.:

❒motor je ještě studený;

❒ velmi nízká venkovní teplota, pokud
tato indikace existuje;

❒ baterie není dostatečně nabitá;

144 F0V0040

145 F0V0514
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❒ probíhá regenerace filtru pevných
částic (pouze u dieselových motorů);

❒ dveře řidiče nejsou zavřené;

❒ nezapnutý bezpečnostní pás řidiče;

❒ je zařazená zpátečka (např. při
parkování);

❒ se zapnutou automatickou
klimatizací, pokud ještě nebyl
dosažen teplotní komfort na
odpovídající úrovni, nebo je zapnuta
funkce MAX-DEF;

❒ v prvním období používání kvůli
inicializaci systému.

Ve výše uvedených případech bliká
kontrolka obr. 103 a u určitých verzí se
na displeji zobrazí příslušné hlášení.

PODMÍNKY PRO OPĚTNÉ
NASTARTOVÁNÍ MOTORU

Kvůli nárokům na komfort, snížení
škodlivých emisí a z důvodu
bezpečnosti se může motor nastartovat
automaticky, bez akce ze strany řidiče,
pokud budou splněny určité podmínky
jako např.:

❒ baterie není dostatečně nabitá;

❒ snížený podtlak v brzdové soustavě
(např. po opakovaném sešlápnutí
brzdového pedálu);

❒ za jízdy vozidla např. v klesání;

❒ od zastavení motoru systémem
Start&Stop uběhly více než asi tři
minuty.

❒ Se zapnutou automatickou
klimatizací, aby byl dosažen teplotní
komfort na odpovídající úrovni nebo
byla zapnuta funkce MAX-DEF.

Při zařazeném rychlostním stupni je
možné motor automaticky znovu
spustit pouze po sešlápnutí spojkového
pedálu na doraz. Řidič je o sešlápnutí
spojky požádán blikáním kontrolky obr.
103 na přístrojové desce a u některých
verzí i hlášením na přístrojové desce.

Pozn.: V případě nežádoucího vypnutí
motoru, např. kvůli prudkému uvolnění
spojkového pedálu se zařazeným
rychlostním stupněm, je možné motor
opět spustit po sešlápnutí spojkového
pedálu nebo zařazení neutrálu.

Poznámka: Jestliže nebude spojka
sešlápnuta, po uplynutí asi tří minut od
vypnutí motoru jej bude možné
nastartovat pouze klíčkem.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

Ve stavu, kdy byl motor zastaven
systémem Start&Stop a řidič odepne
bezpečnostní pás a otevře dveře na své
straně či na straně spolucestujícího,
bude možné motor znovu spustit jedině
klíčkem.

Tento stav je řidiči signalizován jak
zvukovou výstrahou, blikáním kontrolky
obr. 144 na přístrojové desce a u
určitých verzí i hlášením na displeji.

FUNKCE “ENERGY
SAVING”
(u příslušné verze vozidla)

Jestliže po opětném automatickém
spuštění motoru neprovede řidič s
vozidlem žádnou akci po dobu asi tří
minut, systém Start&Stop zastaví motor
definitivně, aby se nevypotřebovávalo
palivo.

V takovém případě lze motor
nastartovat pouze klíčkem zapalování
Pozn.: V každém případě je možné
systém Start&Stop vypnout a nechávat
motor běžet.

NEPRAVIDELNÝ CHOD

V případě nesprávného fungování se
systém Start&Stop vypne.

Řidič je o závadě informován
rozsvícením kontrolky obecné závady A
obr. 146 (u příslušné verze vozidla), či
informací a ikonou B obr. 146 závady
systému na přístrojové desce. V
takovém případě se obraťte na
autorizovaný servis Fiat.
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NEČINNOST VOZIDLA

Verze s falešným pólem
obr. 147

Při odstavení vozidla je nutno věnovat
zvýšenou pozornost odpojení
elektrického napájení od akumulátoru.
Odpojte minusovou rychlosvorku A
od falešného pólu B, protože na
minusovém pólu C je instalován snímač
D monitorování stavu baterie, který se
smí odpojit jen při výměně baterie.

Verze bez falešného
pólu obr. 148

Při odstavení vozidla na delší dobu je
nutno věnovat zvýšenou pozornost
odpojení elektrického napájení od
baterie.

Postupujte takto: odpojte konektor A
(tlačítkem B) od snímače C, který
monitoruje stav baterie a nachází se na
minusovém pólu D. Tento snímač se
smí odpojit od pólu pouze při výměně
baterie.

81)

NOUZOVÉ
NASTARTOVÁNÍ MOTORU

Při nouzovém startování s pomocnou
baterii nepřipojujte nikdy minusový
kabel (–) pomocné baterie k
minusovému pólu C baterie vozidla,
nýbrž jedině k falešnému pólu B či
k ukostřovacímu bodu motoru/
převodovky obr. 149.

82) 83) 84) 85)

146 F0V0041 147 F0V0042

148 F0V0218

149 F0V0043
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POZOR

81) S výměnou baterie se obracejte
na autorizovaný servis Fiat. Baterii
vyměňte za novou stejného typu
a se stejnými charakteristikami.

82) Před otevřením víka motorového
prostoru je nutno se ujistit, že je
vypnuté zapalování s klíčem na
OFF. Dodržujte pokyny uvedené
na štítku na předním příčníku.
Pokud ve vozidle sedí další osoby,
doporučujeme vytáhnout klíč ze
zapalování.

83) Před opuštěním vozidla je nutno
vytáhnout klíček ze zapalování
nebo jej přepnout na polohu OFF.
Při čerpání paliva je nutno
zkontrolovat, zda je motor vypnutý
a klíček v poloze OFF.

84) U vozidel s robotizovanou
převodovkou: po automatickém
zastavení motoru při jízdě ze
svahu se doporučuje znovu motor
nastartovat přestavením řadicí
páky na (+) nebo (-) bez uvolnění
brzdového pedálu. U vozidel s
robotizovanou převodovkou a
funkcí Hill Holder se při
automatickém zastavení motoru s
vozidlem v klesání doporučuje
znovu nastartovat motor
přestavením řadicí páky na ( + )
nebo (–) bez uvolnění brzdového
pedálu, aby byla k dispozici
funkce Hill Holder, která je aktivní
pouze s motorem v chodu.

85) Jestliže chce upřednostňovat
klimatický komfort, je možné
deaktivovat systém Start&Stop,
aby mohla klimatizace fungovat
nepřetržitě.

SYSTÉM TPMS (Tyre
Pressure
Monitoring System)
(u příslušné verze vozidla)

86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94)

POPIS

Systém monitorování tlaku v
pneumatikách (TPMS) signalizuje řidič
případné podhuštění pneumatik podle
hodnoty tlaku za studena předepsané
pro vozidlo.

Tlak se v pneumatikách mění v
závislosti na teplotě. To znamená, že
snížením venkovní teploty se sníží tlak v
pneumatikách.

Tlak v pneumatikách je nutno upravovat
podle hodnoty nahuštění pneumatik
za studena. Tlakem nahuštění
pneumatik za studena se rozumí tlak v
pneumatikách změřený po alespoň
třech hodinách nečinnosti vozidla či při
ujetí max. 1,6 km po tříhodinovém
intervalu.

Tlakem nahuštění pneumatik za
studena nesmí být vyšší než největší
hodnota tlaku nahuštění vyražená
na boku pneumatiky.

Tlak v pneumatikách se zvyšuje i za
jízdy vozidla, což je normální stav a
nevyžaduje žádnou úpravu tlaku.
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POZN.:

❒ Systém TPMS nenahrazuje běžnou
údržbu nezbytnou pro řádnou péči
o pneumatiky ani nesignalizuje
případné poškození pneumatiky.

❒ Systém TPMS se nesmí tedy
používat jako manometr při úpravě
tlaku v pneumatikách.

❒ Jízdou na podhuštěných
pneumatikách se pneumatiky
přehřívají a mohou se poškodit.
Nedostatečným tlakem v
pneumatikách se sníží účinnost
spotřeby paliva a životnost vzorku,
může být ohrožena i ovladatelnost a
brzdný výkon vozidla.

❒ TPMS nenahrazuje řádnou údržbu
pneumatik. Je na řidiči, aby za
pomoci vhodného manometru
zajišťoval nahuštění pneumatik na
správnou hodnotu i v případě, že tlak
klesnul na hodnotu, jež způsobila
rozsvícení kontrolka tlaku v
pneumatikách.

❒ Systém TPMS signalizuje řidiči
případné podhuštění pneumatik,
jestliže tlak v pneumatice klesne pod
mezní hodnotu z jakéhokoli důvodu,
i účinkem nízké teploty a běžné
ucházení tlaku z pneumatiky.

❒ Na tlak v pneumatikách má vliv
kolísání teplot v jednotlivých ročních
obdobích.

Pro průběžné vyhodnocování tlaku v
pneumatikách využívá TPMS
bezdrátovou technologii s
elektronickými senzory nainstalovanými
na ráfcích kol. Senzory, které jsou
nainstalované na každém kole jako
součást dříku ventilu, vysílají informace
o pneumatice na přijímací modul,
který pak vypočítá tlak.

UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité
udržovat správný tlak nahuštění všech
čtyř pneumatik.

Upozornění od
monitorovacího systému
na nízký tlak v
pneumatikách

Systém upozorňuje řidiče na případnou
prázdnou pneumatiku/pneumatiky
rozsvícením kontrolky na přístrojové
desce (spolu s textovým a zvukovým
upozorněním).

Systém TPMS signalizuje podhuštění
pneumatik do chvíle, než budou
dohuštěny. Signalizace potrvá, dokud
se hodnota tlaku nedostane na
hodnotu předepsanou pro pneumatiky
za studena nebo na vyšší hodnotu.
Jakmile se rozsvítí kontrolka

signalizace nízkého tlaku v
pneumatikách, je nutno upravit tlak
nahuštění na hodnotu předepsanou pro
pneumatiky za studena. Po
automatické aktualizaci systému
kontrolka signalizace nízkého tlaku v
pneumatikách zhasne. Aby TPMS tuto
informaci obdržel, může být třeba jet
s vozidlem asi 20 minut rychlostí nad
20 km/h.

UPOZORNĚNÍ Při vypuštění několika
pneumatik za sebou bez zastavení
a opětného nastartování motoru, pro
druhou pneumatiku, u které se tak
stane, se již neozve zvuková výstraha,
jen se zobrazí upozornění na displeji.

Aby se při úniku tlaku v druhé
pneumatice neuložila signalizace do
paměti a nedošlo tím k vypnutí zvukové
výstrahy, je třeba při každém dohuštění
přetočit klíček na MAR a pak na STOP.
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Závady ve fungování
systému TPMS

Závada systému je signalizována
rozsvícením příslušné kontrolky :
nejdříve bliká 75 sekund, pak svítí
nepřerušovaně. Mohou nastat
následující situace:

❒ Rušení elektronickými zařízeními či v
blízkosti kmitočtových emisí stejné
hodnoty, jaké používají senzory
TPMS.

❒ Aplikace zatmavujících fólií, které ruší
signály rádiových vln.

❒ Sníh nebo led na kolech nebo
podběhách.

❒ Nasazené sněhové řetězy.

❒Osazení vozidla koly/pneumatikami
bez senzorů TPMS.

❒ Dojezdové rezervní kolo není osazeno
senzorem monitorování tlaku v
pneumatice. To znamená, že systém
nesleduje tlak v této pneumatice.

Pozn.: Vozidlo lze dodat se sadou na
opravu pneumatik FiX&Go Automatic,
dojezdovým rezervním kolem nebo
rezervním kolem normálního rozměru (s
originálním snímačem TPMS pro měření
tlaku v pneumatikách či bez něho).

Po opravě proděrované pneumatiky
originální těsnicí hmotou pro
pneumatiky dodanou v sadě FiX&Go
Automatic je nutno obnovit původní
stav tak, aby za normální jízdy nesvítila
kontrolka .

Dojezdové rezervní kolo (u příslušné
verze vozidla): toto nouzové kolo není
osazeno snímačem TPMS. Po
namontování se za normální jízdy
rozsvítí kontrolka (nejdříve bliká asi 75
sekund, pak svítí nepřerušovaně). Tento
stav potrvá, dokud nebude na vozidlo
namontováno kolo s originálním
snímačem TPMS.

Plnohodnotné rezervní kolo (bez
senzoru TPMS): po namontování se za
normální jízdy rozsvítí kontrolka

(nejdříve bliká asi 75 sekund, pak
svítí nepřerušovaně). Tento stav potrvá,
dokud nebude na vozidlo namontováno
kolo s originálním snímačem TPMS.
Systém je pak obnoven a kontrolka
zhasne .

Plnohodnotné rezervní kolo (se
snímačem TPMS): po namontování za
normální jízdy kontrolka zhasne.

UPOZORNĚNÍ Ve všech výše
uvedených případech je vhodné před
jízdou zkontrolovat tlak v pneumatikách.

POZN.: Pokud po výměně pneumatik
budete jezdit s vozidlem jen krátce,
může trvat určitou dobu, než systém
zase začne fungovat.

UPOZORNĚNÍ

POZOR

86) Systém TPMS byl optimalizován
pro originální pneumatiky a kola
dodané s vozidlem. Tlaky
nahuštění a upozornění od TPMS
byly definovány pro rozměr
pneumatik, jimiž je vozidlo
osazeno. Použitím náhradních
zařízení, které nemají stejný
rozměr, jsou jiného typu a/nebo
druhu, by nemusel systém
fungovat správně a senzory by se
mohly poškodit. Použitím
neoriginálních náhradních
pneumatik se může senzor
poškodit. U vozidla se systémem
TPMS nepoužívejte lepidlo na
pneumatiky nebo vyvažovací
tělíska, protože by se mohly
senzory poškodit.
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87) Jestliže systém signalizuje
pokles tlaku v určité pneumatice,
doporučuje se překontrolovat
tlak ve všech čtyřech
pneumatikách.

88) Systém TPMS nezbavuje řidiče
povinnosti kontrolovat tlak v
pneumatikách jednou za měsíc:
nelze jej považovat za systém
nahrazující údržbu či zajišťující
bezpečnost.

89) Tlak je nutno kontrolovat, když
jsou pneumatiky studené. Jestliže
z nějakého důvodu kontrolujte
tlak v zahřátých pneumatikách,
neupouštějte je, ani když je
hodnota tlaku vyšší, než je
předepsáno, nýbrž tlak
překontrolujte po vychladnutí
pneumatik.

90) Systém TPMS nesignalizuje
náhlý únik tlaku z pneumatik
(např. při roztržení některé z
pneumatik). V takovém případě
opatrně zabrzděte vůz, přičemž
neprovádějte prudké změny
směru jízdy.

91) Systém pouze upozorní na nízký
tlak v pneumatikách: není
schopen je dohustit.

92) Nedostatečným tlakem v
pneumatikách se zvyšuje spotřeba
paliva, snižuje se životnost vzorku
a případně se ovlivní i bezpečnost
jízdy s vozidlem.

93) Po zkontrolování či úpravě tlaku
v pneumatikách nezapomeňte
nasadit zpět krytku dříku ventilu.
Krytka ochrání dřík ventilu před
vniknutím vlhkosti a nečistot,
které by mohly poškodit senzor
monitorování tlaku v
pneumatikách.

94) Sada na opravu pneumatik
(Fix&Go) dodávaná s vozidlem (u
příslušné verze vozidla) je
kompatibilní se snímači TPMS. S
těsnivy, které nejsou ekvivalentní
hmotě dodávané v originální sadě,
by tato sada nemusela fungovat.
V případě použití těsniv, které
nejsou ekvivalentní originálu,
doporučujeme nechat
zkontrolovat funkčnost snímačů
TPMS v odborném autoservisu.

OMEZOVAČ
RYCHLOSTI
(u příslušné verze vozidla)

Vozidlo je opatřeno funkcí omezení
rychlosti, u níž lze podle přání uživatele
nastavit čtyři hodnoty: 90, 100, 110,
130 km/h.

Zapnutí/vypnutí funkce musí provést
autorizovaný servis Fiat.

V servisu pak nalepí na čelní sklo štítek,
na němž je uvedena nejvyšší nastavená
rychlost.

POZOR! jak stanoví předpisy v platném
znění, rychloměr by mohl ukazovat
nejvyšší rychlost o vyšší hodnotě, než je
skutečná rychlost nastavená v servisu.
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CRUISE CONTROL
(regulátor
konstantní
rychlosti)
(u příslušné verze vozidla)

STRUČNĚ

Je to elektronicky řízený asistent
řízení, který při rychlosti vozidla vyšší
než 30 km/h umožňuje na dlouhých,
rovných a suchých silničních úsecích,
kde se málo řadí (např. po dálnici),
jet požadovanou rychlosti bez
sešlapování pedálu akcelerace. To
znamená, že není výhodné používat
Cruise Control na silnicích s hustým
provozem. Ve městě zařízení
nepoužívejte.

Zapnutí zařízení

Zapnutí signalizuje rozsvícení kontrolky
a příslušné hlášení na přístrojové

desce (u příslušných verzí)

Tempomat nelze zapnout při jízdě na 1.
rychlostní stupeň nebo se zařazenou
zpátečkou; doporučujeme jej zapnout
od 4. rychlostního stupně výše.

Při jízdě v klesání se zapnutým
tempomatem se může stát, že se
rychlost vozidla mírně zvýší nad
přednastavenou hodnotu.

95) 96)

Uložení rychlosti vozidla
do paměti

Postupujte takto:

❒ otočte ovládač A obr. 150 na ON a
sešlápnutím pedálu akcelerace
rozjeďte vozidlo požadovanou
rychlostí;

❒ přestavte pákový ovládač nahoru (+)
alespoň na 1 sekundu a uvolněte jej:
rychlost vozidla se uloží do paměti,
takže je možné uvolnit pedál
akcelerace.

V případě nutnosti (například při
předjíždění) je možné akcelerovat
sešlápnutím pedálu akcelerace:
uvolněním pedálu se vozidlo vrátí na
rychlost uloženou v paměti.

Obnovení rychlosti
uložené v paměti
Pokud byl tempomat vypnut, například
sešlápnutím pedálu brzdy nebo spojky,
je možné obnovit rychlost uloženou v
paměti následujícím způsobem:

❒ postupně akcelerujte na rychlost
blížící se rychlosti uložené v paměti;

❒ zařaďte rychlostní stupeň navolený v
okamžiku ukládání rychlosti do
paměti;

❒ stiskněte tlačítko B obr. 150.

Zvýšení uložené
rychlosti

Lze to provést dvěma způsoby:

❒ sešlápnout pedál akcelerace a uložit
do paměti novou hodnotu dosažené
rychlosti;

anebo

❒ přepnutím páky nahoru (+).

Při každém přestavení pákového
ovládače se rychlost zvýší cca o 1
km/h, zatímco v případě, že jej nahoře
podržíte, rychlost se bude zvyšovat
plynule.

150 F0V0092
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Snížení uložené rychlosti

Lze to provést dvěma způsoby:

❒ při vypnutí zařízení a uložením nové
hodnoty rychlosti do paměti;

anebo

❒ přepnutím páky dolů (–) až k
dosažení nové rychlosti, která se
uloží automaticky do paměti.

Jednorázovými pohyby pákového
ovládače se rychlost zvyšuje postupně
asi o 1 km/h; podržením pákového
ovládače dole se rychlost snižuje
plynule.

Vypnutí zařízení

Řidič může zařízení vypnout
následujícími způsoby:

❒ otočením objímky A do polohy OFF;

❒ vypnutím motoru (jestliže zůstane
objímka na pákovém ovládači v
poloze ON, při opětném sepnutí
klíčku na ON se Cruise Control znovu
zapne);

Vypnutí funkce

Řidič může zařízení vypnout
následujícími způsoby:

❒ sešlápnutím brzdového pedálu ve
chvíli, kdy tempomat nastavuje
rychlost;

❒ sešlápnutím spojkového pedálu ve
chvíli, kdy tempomat nastavuje
rychlost;

❒ stiskem tlačítka B obr. 150 ve chvíli,
kdy tempomat upravuje rychlost (u
příslušných verzí);

❒ sešlápnutím pedálu akcelerace; v
tom případě se systém zcela
nevypne, ale žádost o zrychlení má
přednost před systémem. Cruise
Control zůstává aktivní bez nutnosti
stisknout tlačítko B obr. 150 při
požadavku, aby se po akceleraci
obnovila předchozí hodnota.

Zařízení se vypne samočinně v
následujících případech:

❒ při zásahu systémů ABS nebo ESC;

❒ při jízdě rychlostí pod stanovenou
hodnotou;

❒ při závadě systému.

POZOR

95) Za jízdy se zapnutou funkcí
nesmíte přeřadit na neutrál.

96) Při poruše nebo nesprávné
funkci tempomatu otočte objímku
A do polohy OFF a vyhledejte
autorizovaný servis Fiat.
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SYSTÉM TRACTION
PLUS
(u příslušné verze vozidla)

Traction Plus je asistent při řízení a při
rozjezdu na vozovce se sníženou
přilnavostí kol (sníh, led, bahno atd.)
Umožňuje optimálně rozdělit hnací sílu
na přední nápravě, jakmile některé z kol
začne prokluzovat.

Traction Plus působí tak, že brzdí kola,
která ztratí přilnavost k vozovce (anebo
proklouzávají více než ostatní kola), a
přenese hnací sílu na ta kola, která lépe
drží na vozovce.

Funkci lze zapnout ručně stiskem
tlačítka A obr. 151 na postranním
ovládacím panelu; funguje jen při
rychlosti do 50 km/h. Při překročení
této rychlosti se automaticky vypne, a
znovu se zapne, jakmile rychlost klesne
pod 50 km/h.

Funkce Traction Plus

Při startování motoru je systém vypnutý.
Pro aktivaci systému Traction Plus
stiskněte tlačítko A obr. 151.

Zapnutím systému Traction Plus:

❒ je potlačena funkce ASR, aby bylo
možné využít celý točivý moment
motoru;

❒ zavře se diferenciál na přední nápravě
přes brzdovou soustavu pro
optimalizaci náhonu na nerovném
povrchu.

Při závadě systému Traction Plus se na
přístrojové desce rozsvítí kontrolka

.

PARKOVACÍ
SENZORY

Jsou nainstalované v zadním nárazníku
obr. 152, při parkování upozorňují
přerušovanou zvukovou výstrahou
řidiče na překážky za vozidlem.

AKTIVACE

Senzory se zapínají automaticky při
zařazení zpětného chodu. Když se
vozidlo přibližuje k překážce, frekvence
akustického signálu se zvyšuje.

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Zařazením zpátečky se automaticky
aktivuje přerušovaná zvuková výstraha.

Frekvence zvukové signalizace:

❒ zvyšuje se úměrně zkracování
vzdálenosti mezi vozidlem a
překážkou;151 F0V0575

152 F0V0077
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❒ zní bez přerušování, jakmile se
vzdálenost mezi vozidlem a
překážkou zkrátí na asi 30 cm. Při
zvětšení vzdálenosti zvuková výstraha
ustane;

❒ zní trvale, jestliže se vzdálenost
vozidla od překážky nemění;

❒ jestliže nastane tento stav u bočních
senzorů, signál se přeruší asi po
třech sekundách, aby signalizace
nezněla např. při parkování podél zdí.

Detekční rozsah
senzorů

Jestliže senzory detekují více překážek,
signalizuje systém pouze tu, která je
nejblíže u vozidla.

SIGNALIZACE ZÁVAD

Případné závady parkovacích senzorů
jsou při zařazení zpátečky signalizovány
rozsvícením kontrolky na přístrojové
desce spolu s upozorněním na
multifunkčním displeji (u příslušné verze
vozidla) (viz kapitolu "Kontrolky a
hlášení”).

97)

FUNGOVÁNÍ S
PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM

Při zasunutí vidlice elektrického kabelu
přípojného vozidla do tažného zařízení
se senzory automaticky vyřadí z funkce.
Senzory se automaticky aktivují
vytažením vidlice kabelu přípojného
vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Pokud chcete jezdit s tažným zařízením
bez přípojného vozidla, nechejte si u
autorizovaného servisu Fiat systém
aktualizovat, protože by parkovací
senzory mohly detekovat tažné zařízení
jako překážku.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

98)

❒ Při parkování dávejte vždy velký
pozor na překážky, které by se mohly
nacházet nad či pod senzorem.

❒ Předměty, které se nalézají v krátké
vzdálenosti od zadní části vozidla,
nejsou v některých případech
systémem detekovány, a mohou
proto vozidlo poškodit, nebo být
poškozeny.

Na výkony parkovacího systému
mohou mít vliv následující stavy:

❒ Snížená citlivost senzoru a tím celého
parkovacího asistenta může být
způsobena tím, že se na povrchu
senzoru nachází led, sníh, bláto,
vícevrstvý lak.

❒ Snímač detekuje neexistující předmět
(“rušení odezvy”) z důvodu rušení
mechanického původu, např. při mytí
vozidla, déšť, extrémní vítr, krupobití.

❒ Signály odesílané senzory mohou být
zkresleny při poškození senzorů nebo
v případě usazeného znečištění,
sněhu nebo ledu nebo mohou být
zkresleny ultrazvukovými systémy
(např. pneumatickými brzdami
nákladních vozidel nebo
pneumatickými kladivy) nacházejícími
se v blízkosti vozidla.

❒ Na výkony systému parkovací
asistence může mít vliv i umístění
senzorů. Např. při změně geometrie
vozidla (opotřebením tlumičů či
zavěšení), po výměně pneumatik, při
nadměrném zatížení či při tuningu
se snížením podvozku vozidla.

❒ Není zaručeno, že systém odhalí
překážky v horní části vozidla (zvlášť
v případě skříňových dodávek nebo
podvozku s kabinou), protože
detekuje překážky, na něž může
vozidlo narazit spodní částí.
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❒ Parkovací senzory pracují řádně
pouze se zavřenými křídlovými
dveřmi.

❒Otevřené dveře mohou zapříčinit
chybné signalizace systému, proto
musí být při parkování zavřené.

❒ Na senzory se nesmějí lepit lepky.

POZOR

97) Pro řádnou funkci systému je
nezbytné, aby byly senzory vždy
zbavené bláta, nečistot, sněhu
nebo ledu. Při čistění snímačů je
nutno dávat velký pozor, aby
se nepoškrábaly nebo
nepoškodily; k čistění
nepoužívejte suché, hrubé nebo
tvrdé utěrky. Parkovací senzory
umývejte čistou vodou, případně s
příměsí autošamponu. V myčkách
používajících vysokotlaké trysky
nebo parní čističe čistěte senzory
rychle a trysku udržujte dále než
10 cm.

98) Za průběh parkovacího manévru
odpovídá vždy pouze řidič. Při
parkování se nezapomínejte
ujistit, zda se v daném prostoru
nenacházejí 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.

TANKOVÁNÍ PALIVA

BENZÍNOVÉ MOTORY

Do vozidla čerpejte výhradně
bezolovnatý benzín nejméně 95 oktanů.

UPOZORNĚNÍ Nefunkčním
katalyzátorem se zamořuje životní
prostředí škodlivými výfukovými
emisemi.

UPOZORNĚNÍ Nikdy, ani v nejvyšší
nouzi, nečerpejte do palivové nádrže
byť jen malé množství olovnatého
benzínu. Nenapravitelně byste poškodili
katalyzátor.

DIESELOVÉ MOTORY

Provoz při nízkých
teplotách

Při nízkých teplotách může nafta
zhoustnout účinkem parafínů, které se v
ní začnou vytvářet, což může vést k
selhávání palivové soustavy.
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Aby se předešlo provozním problémům,
je podle ročního období běžně k
dostání letní nebo zimní či arktická nafta
(v horských / studených oblastech).
Pokud je nutno načerpat naftu
neodpovídající aktuální venkovní
teplotě, doporučujeme přidat do nafty
přísadu TUTELA DIESEL ART v poměru
uvedeném na obalu přísady. Do nádrže
nejdříve nalijte nemrznoucí směs, a až
pak načerpejte naftu.

Při delším používání/parkování vozidla v
horských/chladných oblastech
doporučujeme do nádrže načerpat
naftu, která se prodává v těchto
oblastech.

Doporučuje se rovněž trvale udržovat v
nádrži zásobu paliva nad 50 % jejího
užitečného obsahu.

22)

POSTUP PŘI ČERPÁNÍ
PALIVA

Naplnění nádrže: jakmile čerpací pistole
povyskočí, dočerpejte s ní palivo ještě
dvakrát. Pak čerpání ukončete, dalším
čerpáním paliva do nádrže by se mohl
poškodit palivový systém.

UZÁVĚR PALIVOVÉ
NÁDRŽE

Otevření

1) Otevřete dvířka Aobr. 153 tahem ven,
přidržte uzávěr B, zasuňte klíček
zapalování do zámku a otočte jím
doleva.

2) Otáčením doleva vyšroubujte víčko a
sejměte je. Uzávěr je opatřen pojistkou
proti ztracení C. Po načerpání paliva
upevněte uzávěr do mechanismu
ve víku, jak je uvedeno na obrázku.

Zavírání

1) Nasaďte víčko (i s klíčem) a
zašroubujte je otáčením doprava, až
zazní nejméně jedno klapnutí ráčny.

2) Otočte klíč doprava a zavřete dvířka.

Hermetickým zavřením se může v
nádrži zvýšit tlak. Případný syčivý zvuk
při povolení uzávěru je proto zcela
normální.

23)

UPOZORNĚNÍ

22) Do vozidla čerpejte výhradně
motorovou naftu odpovídající
evropské normě EN 590. Používání
jiných paliv nebo směsí může
způsobit nenapravitelné
poškození motoru a zneplatnit
poskytovanou záruku. V případě
náhodného načerpání paliva
jiného typu nestartujte motor a
vyprázdněte nádrž. Nastartujete-li
motor, a to i na krátkou dobu,
musíte potom kromě nádrže
vyprázdnit také systém dodávky
paliva.

23) Nepohybujte se v blízkosti
otevřené nádrže s otevřeným
ohněm nebo zapálenou cigaretou:
Nepřibližujte se obličejem příliš k
hrdlu palivové nádrže, abyste
se nenadýchali škodlivých par.

153 F0V0086
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ÚSPORA PALIVA

Uvádíme užitečná doporučení, jak snížit
spotřebu paliva a emise CO2 a jiných
škodlivin (oxidů dusíku, nespálených
uhlovodíků, pevných částic, atd...)

PRAKTICKÉ RADY PRO
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY A
OMEZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stav vozidla
❒ Věnujte řádnou pozornost údržbě
vozidla a nechejte provést všechny
kontroly a seřízení dle “Plánu údržby”.

❒ Pravidelně, nejméně jednou za čtyři
týdny kontrolujte tlak v
pneumatikách. Příliš nízký tlak v
pneumatikách vede ke zvýšení
spotřeby pohonných hmot, protože je
vyšší valivý odpor pneumatik. Za
takových stavů se pneumatika
rychleji opotřebovává a podává horší
výkony.

❒ Zimní pneumatiky používejte pouze
v klimatických podmínkách, které to
vyžadují. Zvyšují spotřebu a hluk
při valení.

❒ Nejezděte s přetíženým vozidlem:
hmotnost vozidla (zejména v
městském provozu) má značný vliv
na spotřebu paliva a na stabilitu
vozidla.

❒ Po použití demontujte střešní nosič
zavazadel nebo lyží. Tato
příslušenství totiž zvyšují
aerodynamický odpor vozidla a tím i
spotřebu paliva.

❒ Pro přepravu objemných nákladů
použijte raději přípojné vozidlo.

❒ Pokud možno používejte ventilační
systém vozidla: jízda s otevřenými
okny ovlivňuje negativně
aerodynamiku vozidla.

❒ Elektrické spotřebiče používejte
pouze po nezbytně nutnou dobu.
Vyhřívání zadního skla, přídavné
světlomety, stírače oken či ventilátor
topení mají vysokou spotřebu energie
a při zvýšení požadavku na odběr
proudu se zvyšuje i spotřeba
pohonných hmot (až o 25 % při jízdě
ve městě).

❒ Provozem klimatizace se zvyšuje
spotřeba paliva (v průměru až o
30 %). Pokud to venkovní teplota
dovolí, používejte přirozenou ventilaci.

Styl jízdy
❒ Po nastartování motoru je vhodné
okamžitě pomalu vyjet bez velkého
vytáčení motoru. Nezahřívejte motor
se stojícím vozidlem, a to ani na
volnoběh, ani vyššími otáčkami:
motor se zahřívá pomaleji, zvyšuje se
spotřeba paliva, emise a opotřebení
mechanických dílů.

❒ Při stání na semaforech nebo před
vypnutím motoru neprošlapujte
pedál akcelerace, což jsou zbytečné
manévry. I tzv. meziplyn je zcela
zbytečný, navíc se zvyšuje spotřeba
pohonných hmot i škodlivé emise.

❒ Řazení rychlostních stupňů: co
nejdříve zařaďte nejvyšší rychlostní
stupeň (slučitelný s otáčkami motoru
a s provozem), v mezilehlých
rychlostních stupních nezvyšujte
otáčky motoru. Vytáčení motoru při
nízkých rychlostních stupních za
účelem dosažení brilantní akcelerace
zvyšuje spotřebu, emise škodlivin a
opotřebení motoru.
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❒ Rychlost vozidla: se zvyšováním
rychlosti se exponenciálně zvyšuje
spotřeba pohonných hmot. Jezděte
pokud možno konstantní a
přiměřenou rychlostí, zbytečně
nebrzděte a neakcelerujte, aby se
nezvyšovala spotřeba paliva a emise.
Dodržováním bezpečné vzdálenosti
od vozidla jedoucího před vámi se
zlepšuje rovnoměrnost jízdy.

❒ Akcelerace: prudkou akcelerací se
značně zvyšuje spotřebu a emise
škodlivin, proto akcelerujte postupně
a nepřekračujte otáčky, při němž je
dosažen nejvyšší krouticí moment
motoru.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Startování motoru za
studena

Opakované spouštění motoru za
studena mu neumožňuje se zahřát na
optimální provozní teplotu.

Naopak se podstatně zvýší spotřeba
pohonných hmot (o 15 - 30 % při jízdě
po městě) i emise.

Dopravní situace a stav
vozovky

V hustém provozu, např. při jízdě v
koloně vozidel s častým řazením
nízkých rychlostních stupňů nebo ve
velkých městech s mnoha semafory, se
zvyšuje spotřeba paliva. Spotřebu
paliva ovlivňuje negativně i jízda po
trasách s mnoha zatáčkami, např. po
horských silnicích či po komunikacích s
nerovným povrchem.

Vynucená zastavení
vozidla

Při dlouhodobějším státní (před
železničními přejezdy, apod.) se
doporučuje vypnout motor.

TAŽENÍ
PŘÍPOJNÝCH
VOZIDEL

UPOZORNĚNÍ

Pro případ tažení přípojného vozidla
musí být vozidlo vybaveno schváleným
tažným zařízením a řádným elektrickým
rozvodem. Tažné zařízení musejí
instalovat kvalifikovaní pracovníci, kteří
vystaví řádnou dokumentaci opravňující
k silničnímu provozu.

Případná speciální zpětná a/nebo
přídavná zrcátka je třeba připevnit v
souladu s Pravidly silničního provozu.

Pamatujte, že při tažení přívěsu se v
závislosti na celkové hmotnosti snižuje
výkon vozidla při stoupání, prodlužuje
se brzdná dráha a doba potřebná k
předjetí jiného vozidla.

Při jízdě v klesání namísto trvalého
brzdění raději zařaďte nižší rychlostní
stupeň.

Hmotnost, kterou přípojné vozidlo
působí na tažné zařízení, úměrně
snižuje nosnost vozidla.
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Aby bylo zajištěno, že nebude
překročena maximální přípustná
hmotnost přípojného vozidla (uvedená v
technickém průkazu), je nutno brát v
úvahu hmotnost plně naloženého
přívěsu včetně příslušenství a osobních
zavazadel.

Při jízdě s přípojných vozidlem
dodržujte omezení rychlosti platné v
daném státě. V žádném případě nesmí
být překročena rychlost 80 km/h.

99) 100)

POZOR

99) Soustava ABS, kterou je vozidlo
případně vybaveno, nepůsobí na
brzdovou soustavu přípojného
vozidla. Proto je třeba vyšší
opatrnost na kluzném povrchu.

100) Nikdy neupravujte brzdovou
soustavu kvůli ovládání brzdy
přípojného vozidla. Brzdová
soustava přípojného vozidla musí
být zcela nezávislá na
hydraulickém systému vozidla.

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Technici servisní sítě Fiat rádi poradí s
volbou nejvhodnějšího typu zimních
pneumatik podle účelu použití.

Ohledně typu, tlaku huštění a
charakteristik zimních pneumatik
postupujte přesně podle pokynů
uvedených v části "Kola" v kapitole
"Technické údaje".

V případě sjetí vzorku na hloubku menší
než 4 mm se podstatně omezí výkony
zimních pneumatik. V takovém případě
je vhodné je vyměnit.

Vzhledem ke speciálním vlastnostem
zimních pneumatik při jízdě v
normálních podmínkách nebo na delší
vzdálenosti po dálnici podávají tyto
pneumatiky nižší výkony než standardní
pneumatiky. Proto je třeba používat
zimní pneumatiky pouze v podmínkách,
pro něž byly schváleny.

UPOZORNĚNÍ Při používání zimních
pneumatik s indexem maximální
rychlosti nižším, než je rychlost, jíž
může jet vozidlo (zvýšená o 5 %), je
nutno v kabině v zorném poli řidiče
upevnit štítek s údajem o nejvyšší
rychlosti, kterou může vozidlo jet se
zimními pneumatikami, (jak předepisuje
příslušná směrnice EU).

Pro zajištění bezpečnosti jízdy a brzdění
je nezbytné, aby byla všechna kola
vozidla osazená stejnými pneumatikami
(stejné značky a profilu).

Nezapomínejte, že není vhodné
zaměňovat směr otáčení pneumatik.

101)

POZOR

101) Se zimními pneumatikami,
označenými písmenem “Q”, se
nesmí jezdit rychlostí vyšší než
160 km/h a samozřejmě při
dodržení Pravidel silničního
provozu.
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SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Použití sněhových řetězů je upraveno
zákony příslušného státu.

Sněhové řetězy je nutno nasadit pouze
na pneumatiky předních (hnacích) kol.

Po ujetí několika desítek metrů s
nasazenými sněhovými řetězy
zkontrolujte, zda jsou řádně napnuty.

102)

POZOR

102) S nasazenými sněhovými řetězy
jezděte pomalu, nanejvýš rychlostí
50 km/h. Vyhýbejte se výmolům,
výstupkům a obrubníkům.
Nejezděte s nasazenými řetězy
dlouhé úseky po nezasněžené
vozovce, abyste nepoškodili
vozidlo ani povrch vozovky.
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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 volat na bezplatné
telefonní číslo 00 800 3428 0000 , kde
lze zjistit adresu nejbližších
autorizovaných servisů Fiat.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA .....................154
VÝMĚNA ŽÁROVKY........................154
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNĚJŠÍCH
SVÍTIDEL.........................................157
VÝMĚNA ŽÁROVKY U VNITŘNÍCH
SVÍTIDEL.........................................160
VÝMĚNA POJISTEK........................162
VÝMĚNA KOLA...............................168
SADA FIX&GO AUTOMATIC PRO
RYCHLOU OPRAVU PNEUMATIK...172
NOUZOVÉ NASTARTOVÁNÍ
MOTORU........................................176
SYSTÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY
PALIVA ............................................177
ZVEDNUTÍ VOZIDLA .......................178
TAŽENÍ VOZIDLA ............................178
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VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA

Zapnou se stiskem spínače A obr. 154
bez ohledu na polohu klíčku v
zapalování. Při zapnutých výstražných
světlech blikají kontrolky a na
přístrojové desce.

Vypínají se opětovným stiskem spínače
A.

UPOZORNĚNÍ Použití výstražných
světel je upraveno místními dopravními
předpisy. Dodržujte předpisy platné v
dané zemi.

Brzdění v nouzové
situaci

(u příslušné verze vozidla)

Při nouzovém brzdění se automaticky
rozsvítí výstražná světla a na přístrojové
desce se současně rozsvítí kontrolky

a .

Funkce se automaticky vypne, jakmile
přestane mít brzdění nouzový ráz. Touto
funkcí splňuje vozidlo přepisy platné v
současné době.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

ZÁKLADNÍ POKYNY
❒ Před výměnou žárovky je nutno
zkontrolovat, zda nejsou kontakty
zoxidované;

❒ spálené žárovky je nutno vyměnit za
nové se stejnými charakteristikami;

❒ po každé výměně žárovky ve
světlometech zkontrolujte z
bezpečnostních důvodů sklon
světelného svazku;

❒ jestliže přestane svítit některá
žárovka, zkontrolujte nejdříve
příslušnou pojistku: viz umístění
pojistek v bodě "Výměna pojistek" v
této kapitole.

103) 104)

24) 25)

UPOZORNĚNÍ Na vnitřní ploše
světlometu se může objevit mírné
zamlžení. Nejedná se o závadu, je to
přirozený jev, vyvolaný nízkou teplotou a
určitým stupněm vlhkosti vzduchu; po
zapnutí světlometů zamlžení rychle
zmizí. Kapky ve světlometu znamenají
zatékání vody: obraťte se na
autorizovaný servis Fiat.

154 F0V0513
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TYPY ŽÁROVEK

Ve vozidle jsou nainstalované žárovky
různého typu obr. 155:

A Celoskleněné žárovky: zasunuté
zatlačením. Vyjímají se vytažením.

B Bajonetové žárovky: pro vyjmutí z
objímky je nutno vzít za hlavici
žárovky, otočit jí doleva a vytáhnout ji.

C Válcové žárovky: vyjmou se
uvolněním a vytažením z kontaktů.

D Halogenové žárovky: před vyjmutím
je třeba uvolnit zajišťovací pružinky
z uložení.

E Halogenové žárovky: před vyjmutím je
třeba uvolnit zajišťovací pružinky z
uložení.

POZOR

103) Nesprávně provedené úpravy
nebo opravy elektrické soustavy
provedené v rozporu s
technickými charakteristikami
soustavy mohou způsobit
provozní závady a vyvolat
nebezpečí požáru.

104) Halogenové žárovky obsahují
stlačený plyn: při rozbití hrozí
vymrštění střepů.

UPOZORNĚNÍ

24) U halogenových žárovek se
dotýkejte výhradně kovové části.
Jestliže se dotknete prsty
skleněné baňky 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.

25) Výměnu žárovek je vhodné svěřit
pokud možno autorizovanému
servisu Fiat. Správná funkce a
seřízení vnějších světel
představují základní předpoklad
pro bezpečnost jízdy a dodržení
platných předpisů.

155 F0V0027
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Žárovky

Použití Typ Výkon Viz obr.

Dálková světla H7 55W E

Potkávací světlomety H7 55W E

Denní světla / přední poziční W21W 13W B

Přední směrová světla WY21W 21W B

Boční směrová světla WY5W 5W A

Zadní směrová světla PY21W 21W B

Zadní svítilny do mlhy W16W 16W A

Zpáteční rychlost W16W 16W A

Koncová světla P21/5W 5W B

Stop P21W 21W B

3. brzdové dorazové W5W 5W A

3 brzdové výklopné W5W 5W A

3 brzdové výklopné (pro zatmavená skla) Xenon 6W 6W A

Přední světla do mlhy (u příslušných verzí) H11 55W E
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VÝMĚNA ŽÁROVKY U
VNĚJŠÍCH SVÍTIDEL

Typ a výkon žárovky jsou uvedeny v
části “Výměna žárovek”.

PŘEDNÍ OPTICKÉ
SKUPINY

V předních optických skupinách jsou
žárovky pozičních, denních,
potkávacích, dálkových a směrových
světel obr. 156.

Uspořádání žárovek v optické skupině:
A Dálkové světlomety;
B Potkávací světlomety;
C Směrová světla a poziční/denní
světla.

Žárovky se zpřístupní sejmutím krytů
upevněných zatlačením.

POZIČNÍ / DENNÍ SVĚTLA

Postup při výměně žárovky:

❒ odstraňte kryt C obr. 156;

❒ natočte objímku žárovky A obr. 157
doleva a vytáhněte ji;

❒ vytáhněte žárovku a vyměňte ji;

❒ nasaďte novou žárovku, zasuňte
objímku A obr. 157 a namontujte
správně zpět kryt C obr. 156.

POTKÁVACÍ SVĚTLOMETY

Postup při výměně žárovky:

❒ sejměte kryt B obr. 156;

❒ odpojte elektrický konektor;

❒ uvolněte objímku žárovky z bočních
svorek A obr. 158;

❒ vytáhněte žárovku a vyměňte ji;

❒ novou žárovku zasuňte tak, aby profil
kovové části souhlasil s drážkou na
parabole světlometu, upevněte
žárovku zasunutím do bočních
upevňovacích svorek A obr. 158; pak
připojte znovu elektrický konektor;

❒ namontujte zpět správně kryt B obr.
156.

SMĚROVÁ SVĚTLA

Přední

Postup při výměně žárovky:

❒ odstraňte kryt C obr. 156;

❒ otočte objímku žárovky A obr. 159
doleva a vytáhněte ji;

❒mírným zatlačením vyjměte žárovku a
otočte ji doleva;

156 F0V0520

157 F0V0521

158 F0V0522
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❒ vyměňte žárovku, namontujte zpět
držák žárovky A obr. 159, otočte
jím doprava a ujistěte se o řádném
zajištění;

❒ namontujte zpět kryt C obr. 156.

Boční

UPOZORNĚNÍ Výměnu žárovek
bočních ukazatelů směru ve vnějších
zpětných zrcátkách je třeba nechat
provést u autorizovaného servisu Fiat.

DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY

Postup při výměně žárovky:

❒ odstraňte kryt A obr. 156;

❒ odpojte elektrický konektor;

❒ uvolněte objímku žárovky z bočních
svorek A obr. 160;

❒ vytáhněte žárovku a vyměňte ji;

❒ novou žárovku zasuňte tak, aby profil
kovové části souhlasil s drážkou na
parabole světlometu, upevněte
žárovku zasunutím do bočních
upevňovacích svorek A obr. 160; pak
připojte znovu elektrický konektor;

❒ nasaďte správně zpět kryt A obr.
156.

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY DO
MLHY
(u příslušné verze vozidla)

UPOZORNĚNÍ Žárovky mlhových
světlometů je třeba si nechat vyměnit u
autorizovaného servisu Fiat.

ZADNÍ OPTICKÉ
SKUPINY

Zadní optické skupiny obsahují žárovky
pozičních, směrových a brzdových
světel, světel zpětného chodu a zadní
mlhové svítilny. Přístup k optickým
skupinám:

❒Otevřete zadní dveře.

❒ vyšroubujte upevňovací šrouby A obr.
161;

❒ odpojte elektrický konektor a vyjměte
optickou skupinu.

159 F0V0523

160 F0V0524

161 F0V0034
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Uspořádání žárovek v optické skupině
obr. 162:

A Brzdová světla
B Ukazatelé směru;
C Světla zpětného pojezdu
D Poziční světla/zadní svítilna do mlhy

Pro zpřístupnění žárovek je třeba
vyšroubovat šest upevňovacích šroubů
E obr. 162 pro vyjmutí žárovkových
objímek.

Při výměně žárovku lehce zatlačte,
otočte doleva (má bajonetový uzávěr),
vytáhněte ji a vyměňte.

TŘETÍ BRZDOVÉ SVĚTLO

Postup při výměně žárovky:

❒ u verzí se zadními výklopnými dveřmi
vyšroubujte dva upevňovací šrouby A
obr. 163 a vytáhněte skupinu ven;

❒ u verzí s křídlovými dveřmi vyjměte
pryžové krytky B obr. 164 a
zatlačením na stojiny C vytáhněte
skupinu ven;

❒ u verzí s vysokou střechou a
křídlovými dveřmi odstraňte plastový
kryt A obr. 165 a pryžovou zátku B
obr. 165 namontované zatlačením:
šroubovákem zatlačte na úchytky, jak
vyobrazeno na obrázku, a vytáhněte
skupinu ven;

❒ zatlačte na úchytky a vytáhněte
objímku žárovky;

❒ vytáhněte žárovku instalovanou
zatlačením a vyměňte ji.

162 F0V0525

163 F0V0163

164 F0V0164

165 F0V0231
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OSVĚTLENÍ
REGISTRAČNÍ ZNAČKY
(verze s výklopnými
zadními dveřmi)

Postup při výměně žárovek A obr. 166:

❒ uvolněte úchytky v místech
vyznačených šipkami a vytáhněte
objímku;

❒ otočte objímkou Bobr. 167 doleva a
vytáhněte žárovku C.

OSVĚTLENÍ
REGISTRAČNÍ ZNAČKY
(verze s křídlovými
dveřmi)

Postup při výměně žárovek A obr. 168:

❒ uvolněte upevňovacích svorek ve
vyobrazených místech a zapáčením
doleva vytáhněte kryt ven;

❒ vytáhněte žárovky z postranních
kontaktů a vyměňte je, pak
zkontrolujte, zda nové žárovky sedí
pevně v kontaktech.

VÝMĚNA ŽÁROVKY U
VNITŘNÍCH
SVÍTIDEL

Ohledně typu a výkonu žárovky
“Výměna žárovky”.

PŘEDNÍ STROPNÍ
SVÍTILNA

Stropní svítidlo s
kolébkovým krytem

Postup při výměně žárovek:

❒ v bodě vyznačeném šipkami uvolněte
a vytáhněte stropní svítilnu A obr.
169;

❒ otevřete kryt B obr. 170 dle obrázku;

❒ vytáhněte žárovku C obr. 171 z
postranních kontaktů a vyměňte
ji; zkontrolujte, zda nová žárovka sedí
pevně v kontaktech;

166 F0V0179

167 F0V0037

168 F0V0036

169 F0V0070
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❒ uzavřete kryt a upevněte stropní
svítidlo do uložení; zkontrolujte, zda je
správně upevněno.

Stropní svítidlo s
bodovými světly (je-li
součástí výbavy)

Postup při výměně žárovek:

❒ V bodě vyznačeném šipkami
uvolněte a demontujte stropní svítidlo
A obr. 172;

❒ otevřete kryt B obr. 173;

❒ vytáhněte žárovky C z postranních
kontaktů a vyměňte je. Zkontrolujte,
zda nové žárovky sedí pevně v
kontaktech;

❒ zavřete kryt B obr. 173 a upevněte
stropní svítilnu A obr. 172 do uložení,
ujistěte se o řádném zajištění v tomto
uložení.

ZADNÍ STROPNÍ
SVÍTILNA

Postup při výměně žárovky:

❒ v bodě vyznačeném šipkami uvolněte
a vytáhněte svítilnu A obr. 174;

❒ otevřete kryt B obr. 175 dle obrázku;

170 F0V0071

171 F0V0072

172 F0V0073

173 F0V0074

174 F0V0075

175 F0V0071
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❒ vytáhněte žárovku C obr. 176 z
postranních kontaktů a vyměňte
ji; zkontrolujte, zda nová žárovka sedí
pevně v kontaktech;

❒ zavřete kryt B obr. 175 a upevněte
stropní svítidlo do uložení;
zkontrolujte, zda je správně
upevněno.

Přenosná stropní
svítilna

Postup při výměně žárovky:

❒ stiskněte tlačítko A obr. 177 a
vytáhněte vyjímatelnou svítilnu B;

❒ v místech vyznačených šipkami
uvolněte a vytáhněte svítilnu;

❒ vytáhněte žárovku C obr. 178 z
postranních kontaktů a vyměňte
ji; zkontrolujte, zda nová žárovka sedí
pevně v kontaktech.

VÝMĚNA POJISTEK

VŠEOBECNĚ

Pojistky chrání elektrický rozvod.
Zasahují při závadě nebo neodborném
zásahu do rozvodu.

Jakmile přestane fungovat nějaké
zařízení, zkontrolujte příslušnou
pojistku: vodicí prvek A obr. 179 nesmí
být přerušený.

Pokud je přerušený, je třeba vyměnit
přepálenou pojistku za novou se
stejnou jmenovitou proudovou
hodnotou (stejné barvy).

B neporušená pojistka.

C Pojistka s přerušeným vodicím
prvkem.

Při výměně pojistky použijte kleštičky D
uložené v brašně s nářadím nebo v
pouzdru sady Fix & Go (u určitých
verzí).

26)

105) 106) 107)

Vyhledejte pojistku podle tabulek
uvedených na následujících stránkách.

176 F0V0072

177 F0V0176

178 F0V0177

179 F0V0088
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POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V
MOTOROVÉM PROSTORU

Pojistková skříňka obr. 181 se nachází
vedle baterie na pravé straně motoru.
Pro otevření pojistkové skříňky
vyšroubujte dva šrouby B a sejměte
víko A obr. 180.

27)

180 F0V0081

181 F0V0089

163



POJISTKOVÉ SKŘÍŇKY V
KABINĚ

Pro přístup k pojistkám je třeba
odejmout víko A obr. 182 namontované
zatlačením.

Pojistky se nacházejí ve dvou
pojistkových skříňkách zobrazených na
obr. 183.

182 F0V0562

183 F0V0563
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Pojistková skříňka v motorovém prostoru
obr. 180 - obr. 181

JIŠTĚNÝ SPOTŘEBIČ POJISTKA AMPÉRY

Relé otvírání výklopných dveří (verze Cargo) F09 10

Jednotónový klakson F10 10

Dálková světla F14 15

Vyhřívané zadní okno F20 30

Mlhový světlomet F30 15

Zadní proudová zásuvka F85 15

Proudová zásuvka v kabině F86 15
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Pojistkové skříňky v kabině
obr. 182 - obr. 183

JIŠTĚNÝ SPOTŘEBIČ POJISTKA AMPÉRY

Motorky zamykání/odemykání dveří, motorky zámku dead lock, motorek
odemykání zadních výklopných dveří

F38 20

Napájení + baterie pro diagnostickou zásuvku EOBD, autorádio, řídicí jednotka
monitorování tlaku v pneumatikách

F36 10

Elektrické čerpadlo ostřikovače čelního / zadního skla F43 15

Motorek elektrického ovládání okna u předních dveří na straně spolucestujícího. F48 20

Levý potkávací světlomet, nastavovat světlometu F13 7,5

Motorek elektrického ovládání okna u předních dveří na straně řidiče F47 20
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JIŠTĚNÝ SPOTŘEBIČ POJISTKA AMPÉRY

Vyhřívání sedadla řidiče F1 10

Vyhřívání sedadla spolujezdce F2 10

Zapalovač cigaret F3 15

Třetí proudová zásuvka v přístrojové desce F4 20

Zadní ovládač okna na straně řidiče F5 20

Zadní ovládač na straně spolucestujícího F6 20

UPOZORNĚNÍ

26) Nikdy nenahrazuje spálenou pojistku kovovými drátky nebo podobnými pomocnými materiály.

27) Pokud je nutno umýt motorový prostor, dávejte pozor, aby proud vody nezasáhl přímo pojistkovou skříňku a motory
stíračů skel.

POZOR

105) Pokud se pojistka znovu přepálí, obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

106) Pojistku nevyměňujte za pojistku s vyšším proudem: NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Pokud se přepálí některá hlavní pojistka
(MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), obraťte se na autorizovaný servis Fiat. Před výměnou pojistky zkontrolujte, zda jste vytáhli
klíček ze zapalování a vypnuli a/nebo odpojili všechny spotřebiče.

107) 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.

167



VÝMĚNA KOLA

Vozidlo se dodává se sadou pro rychlou
opravu pneumatik "Fix&Go automatic"
(viz pokyny uvedené v příští kapitole).
Namísto sady Fix&Go automatic může
být vozidlo vybaveno rezervním kolem
normálních rozměrů.

Při případné výměně kola a správném
používání zvedáku a rezervního kola
je nutno dodržet níže uvedená opatření.

108) 109) 110) 111)

Poznámka k
jednosměrným
pneumatikám

Na bocích jednosměrných pneumatik
jsou šipky udávající směr valení. Při
výměně kola (např. po píchnutí) by se
mohlo stát, že směr šipek na rezervní
pneumatice nesouhlasí se směrem
valení vyznačeným na vyměňované
pneumatice.

Ale i v takovém případě jsou u
pneumatiky nadále zachovány její
charakteristiky z hlediska bezpečnosti.

Nicméně se doporučuje nechat
proděravěnou pneumatiku opravit a
vyměnit co nejdříve, protože nejlepších
výkonů se dosahuje pouze v případě,
kdy směr valení všech pneumatik
odpovídá směru vyznačenému šipkami.

Důležité:

❒ Zvedák váží 4 kg;

❒ zvedák není třeba seřizovat;

❒ zvedák se nedá opravit; vadný
zvedák je nutno nahradit jiným
originálním zvedákem;

❒ na zvedák se nesmí montovat žádné
nářadí kromě ovládací kliky.

Postup při výměně kola:

❒Odstavte vozidlo tak, aby netvořilo
překážku v silničním provozu a bylo
možné kolo vyměnit v bezpečných
podmínkách. Pokud možno, postavte
vozidlo na rovný a dostatečně pevný
podklad;

❒ vypněte motor a zatáhněte parkovací
brzdu;

❒ zařaďte první nebo zpáteční
rychlostní stupeň;

❒ před vystoupením z vozidla si
oblékněte reflexní vestu (dopravní
předpisy toto vyžadují);

❒ zaparkované vozidlo označte
prostředky podle zákonů platných v
zemi, v níž s vozidlem jezdíte (např.
trojúhelníkem, výstražnými světly,
atd.);

❒ verze Cargo obr. 184: posuňte levé
přední sedadlo dopředu pomocí
páky A, čímž se zpřístupní přepravka
s nářadím, kterou přeneste k
vyměňovanému kolu;

❒ verze Doblò/Doblò Combi obr. 185:
otevřete zadní dveře a z prostoru v
pravé zadní bočnici uvolněte popruh
z přezky, vyjměte přepravku s
nářadím a přeneste ji k
vyměňovanému kolu;

184 F0V0149

185 F0V0148
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❒ vezměte montážní klíč na kola B obr.
186 a nástavec s pětihranem C a
zevnitř zavazadlového prostoru
nasuňte nástavec C na šroub A;
klíčem B spusťte lanovým navijákem
kolo dolů;

❒montážním klíčem na kola B
vytáhněte kolo z vozidla obr. 187;

❒ vyšroubováním hlavice D obr. 188
uvolněte ráfek ze třmenu E, tzn.
vytáhněte třmen otvorem ráfku;

❒ u vozidel se slitinovými ráfky
odstraňte šroubovákem dodávaným
s vozidlem krytku náboje kola, která
je na něm natlačena;

❒ klíčem na kola povolte upevňovací
šrouby vyměňovaného kola o jeden
závit;

❒ z přepravky s nářadím vyjměte klín D
a rozevřete ho podle schématu
uvedeného na obr. obr. 189;

❒ zajišťovací klín D umístěte za
protilehlé kolo v diagonále proti
vyměňovanému kolu obr. 190, aby
bylo zvednuté vozidlo zajištěno proti
pohybu;

B

C

186 F0V0150

187 F0V0151

188 F0V0193

189 F0V0192

190 F0V0153
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❒ vytáhněte kliku z klipsy a otvoru
matice, otočným ovládačem
roztáhněte částečně obr. 191 zvedák
a umístěte jej pod vozidlo ke
značkám A obr. 192 u
vyměňovaného kola;

❒ roztáhněte zvedák otočným
ovládačem tak, aby se drážka A obr.
193 zvedáku zasunula do spodního
profilu B v podélníku;

❒ upozorněte spolucestující, že se
vozidlo bude zvedat; držte sebe i
ostatní v patřičné vzdálenosti a
dbejte, aby se nikdo zvedaného
vozidla nedotýkal, dokud je opět
nespustíte;

❒ nasuňte a zatlačte kliku do otvoru v
matici a do plastové klipsy,
zvedákem zvedněte vozidlo, aby
vyměňované kolo zvedlo několik
centimetrů nad zem. Zkontrolujte,
zda se klika zvedáku otáčí volně, aby
při případném drhnutí o zem
nezpůsobila oděrky rukou. Zranění
mohou způsobit i části zvedáku v
pohybu (šrouby a klouby): vyhněte se
kontaktu s nimi. Pokud se zamažete
mazacím tukem, pečlivě je smyjte.

❒ vyšroubujte všechny čtyři upevňovací
šrouby a sejměte kolo;

❒ ujistěte se, zda se na styčných
plochách rezervního kola a náboje
nenacházejí nečistoty, které by mohly
způsobit povolení upevňovacích
šroubů;

❒ namontujte kolo a zašroubujte
nejprve šroub B obr. 194 o dva závity
v nejbližším otvoru u ventilku A;

❒ nasaďte kryt kola tak, aby symbol
(na krytu) byl u ventilku, a zasuňte

zbývající tři šrouby;

❒ zašroubujte šrouby klíčem dodaným
s vozidlem;

❒ zvedákem spusťte vozidlo dolů a
zvedák vyjměte;

❒ klíčem dodaným s vozidlem utáhněte
šrouby na doraz křížem (vždy dva
šrouby proti sobě) v pořadí
uvedeném na obr. 195.

191 F0V0154

192 F0V0155

193 F0V0156

194 F0V0157
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Po výměně kola
❒ upevněte třmen A obr. 196 k ráfku
zasunutím otvorem, zasuňte závitový
čep do jednoho z otvorů pro šrouby
a zašroubujte růžici B;

❒ u vozidel se slitinovými ráfky z lehké
slitiny vezměte adaptér D obr. 197 a
umístěte plastovou rozpěrku C mezi
pružinu a přírubu třmenu. Plastový
výčnělek musí směřovat dolů a musí
být zároveň s výřezem v přírubě;

❒ zasuňte držák E obr. 198 do
adaptéru D, zasuňte čep do otvoru a
upevněte růžicí F;

❒ umístěte kolo svisle a namontovaný
adaptér zapřete o vnitřní část ráfku;
šrouby z výbavy vozidla upevněte
kolo k adaptéru klíčem na kola G obr.
199. Utáhněte šrouby montážním
klíčem na kola.

POZN.: Na vyměněné kolo se
slitinovým ráfkem navlékněte ochranný
návlek.

❒ zkontrolujte, zda je kolo správně
uloženo ve spodku karosérie (zvedací
systém je opatřen třecí spojkou pro
omezení dorazu; nesprávné uložení
kola znamená ohrožení bezpečnosti);

❒ nářadí a zvedák uložte zpět do
přepravky;

195 F0V0158

196 F0V0194

197 F0V0214

198 F0V0215

G

199 F0V0216
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❒ brašnu s nářadím umístěte zpět za
sedadlo na levé straně (verze Cargo)
nebo ji uložte zpět do prostoru v
pravé zadní bočnici (verze
Doblò/Doblò Combi).

POZOR

108) Rezervní kolo (je-li součástí
výbavy) je určeno jen pro daný
model; nemontujte je na jiný
model a nemontujte na své
vozidlo rezervní kolo z jiných
modelů. Rezervní kolo se smí
použít pouze v nouzovém případě.
S kolem jezděte nezbytně nutnou
dobu.

109) Stojící vozidlo označte dle
platných předpisů: výstražnými
světly, výstražným trojúhelníkem,
atd. Cestující musejí vystoupit z
vozidla a vyčkat v bezpečné
vzdálenosti mimo silniční provoz.
Ve svahu nebo na nerovné
vozovce umístěte pod kola klíny
nebo jiný materiál vhodný k
zajištění vozidla. Nechejte kolo s
píchnutou pneumatikou opravit
a znovu nasadit co nejdříve.
Šrouby před montáži nemažte:
mohly by se samovolně uvolnit.

110) Zvedák slouží výhradně pro
výměnu kol na vozidle, s nímž
je dodán, nebo na vozidlech téhož
modelu. V žádném případě se
nesmí používat pro jiný účel, např.
pro zvedání vozidla jiného modelu.
V žádném případě se nesmí
používat pro opravy pod vozidlem.
Při nesprávném umístění zvedáku
může vozidlo spadnout.
Nepoužívejte zvedák pro zvedání
vyšších hmotností než těch, jež
jsou uvedeny na jeho štítku.

111) Nesprávně nasazený kryt kola
může za jízdy odpadnout. V
žádném případě neupravujte plnicí
ventil pneumatiky. Mezi ráfek a
pneumatiku nevkládejte žádné
nástroje. Pravidelně kontrolujte
tlak v pneumatikách a v nouzovém
rezervním kole podle hodnot
uvedených v kapitole "Technické
údaje".

SADA FIX&GO
automatic PRO
RYCHLOU OPRAVU
PNEUMATIK

Sada na rychlou opravu pneumatik
Fix&Go automatic je umístěna v
přenosce uložené v pravé zadní bočnici
v nákladovém prostoru nebo u verzí
Cargo pod sedadlem spolucestujícího
(u verzí s pevným nebo pohyblivým
sedadlem) nebo v odkládací skříňce (u
verzí se skládacím sedadlem).

Sada pro rychlou opravu obsahuje obr.
200:

❒ tlakovou nádobku A s tekutým
lepidlem; – plnicí hadičkou B

– nálepkou C s nápisem “max.80
km/h”, kterou je nutno po opravě
pneumatiky nalepit tak, aby na ni řidič
dobře viděl (na přístrojovou desku);

200 F0V0093
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❒ kompresor D s manometrem a
přípojkami;

❒ příbalový leták (viz obr. 201) s
návodem ke správnému použití sady
na rychlou opravu je nutno předat
technikům, kteří budou s takto
opravenou pneumatikou
manipulovat;

❒ pár rukavic uložený v bočním
prostoru pro kompresor;

❒ adaptéry pro různé ventilky.

112)

28)

DŮLEŽITÉ:

Těsnicí kapalina sady pro rychlou
opravu je účinná při teplotě v rozmezí
-20 °C - +50 °C.

2)

113) 114) 115) 116)

POSTUP PŘI HUŠTĚNÍ
PNEUMATIKY

117)

❒ Zatáhněte parkovací brzdu.
Vyšroubujte čepičku ventilu
pneumatiky, vytáhněte plnicí hadičku
A obr. 202 a zašroubujte objímku B
na ventilek pneumatiky;

❒ zkontrolujte, zda se spínač E obr. 204
kompresoru nachází v poloze 0
(vypnuto), nastartujte motor, zasuňte
vidlici D obr. 203 do proudové
zásuvky a zapněte kompresor
přepnutím spínače E obr. 204 do
polohy I (zapnuto). Nahustěte
pneumatiku na správnou hodnotu
předepsanou v části “Tlak vzduchu v
pneumatikách za studena” v kapitole
"Technické údaje". Aby byl odečet
co nejpřesnější, doporučujeme
zkontrolovat hodnotu nahuštění
pneumatiky při vypnutém
kompresoru manometrem F obr. 204;

201 F0V0094

202 F0V0095

203 F0V0096
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❒ pokud se do pěti minut nepodaří
dosáhnout tlaku nejméně 1,5 bar,
odpojte kompresor od ventilku a od
proudové zásuvky, popojeďte s
vozidlem asi 10 metrů dopředu, aby
se lepicí hmota mohla uvnitř
pneumatiky dobře rozložit,
a pneumatiku opět nahustěte;

❒ pokud se ani v tomto případě
nepodaří do 5 minut po zapnutí
kompresoru dosáhnout tlaku
nejméně 1,8 bar, nepokračujte v
jízdě, protože pneumatika je pro
opravu touto sadou příliš poškozená
a nelze u ní zajistit utěsnění, a obraťte
se na autorizovaný servis Fiat;

❒ po nahuštění pneumatiky na tlak
předepsaný v odstavci “Tlak huštění
za studena” v kapitole "Technické
údaje" pokračujte ihned v jízdě.

118) 119) 120)

❒ Asi po 10 minutách zastavte vozidlo
a překontrolujte tlak v pneumaticeobr.
205; nezapomeňte zatáhnout
parkovací brzdu;

❒ Pokud naměříte tlak alespoň 1,8 bar,
dohustěte pneumatiku na správný
tlak (s nastartovaným motorem a
zataženou parkovací brzdou) a
pokračujte v jízdě;

❒ jeďte nanejvýš opatrně do nejbližšího
autorizovaného servisu Fiat.

POUZE PRO KONTROLU
A DOHUŠTĚNÍ

Kompresor lze použít i pro dohuštění
pneumatik. Uvolněte rychlospojku
a připojte ji přímo k ventilku pneumatiky
obr. 206. Tlaková láhev není v tomto
případě připojena ke kompresoru a
nebude tedy vstřikována lepicí hmota.

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ
TLAKOVÉ NÁDOBY S
LEPICÍ HMOTOU

Postup při výměně tlakové nádoby:

❒ uvolněte spojku B obr. 207;

❒ tlakovou nádobu, kterou chcete
vyměnit, natočte doleva a zvedněte ji;

❒ zasuňte novou tlakovou nádobu a
otočte ji doprava;

204 F0V0097

205 F0V0098

206 F0V0099

207 F0V0100
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❒ k tlakové nádobě připojte spojku B a
průhlednou hadičku A zasuňte do
příslušného uložení.

POZOR

112) Příbalový leták s pokyny k
použití sady pro rychlou opravu je
nutno předat technikům, kteří
budou s opravenou pneumatikou
manipulovat.

113) Nepoužívejte kompresor
nepřetržitě déle než 20 minut.
Nebezpečí přehřátí. Sada pro
rychlou opravu není určena pro
definitivní opravu pneumatiky,
proto je nutno takto opravenou
pneumatiku používat jen po
nezbytně nutnou dobu.

114) Poškození v bocích pneumatiky
nelze opravit. Sada Fix & Go se
nesmí použít při poškození
pneumatiky jízdou s prázdným
kolem.

115) Při poškození ráfku (okraj
zdeformovaný tak, že způsobuje
únik vzduchu) nelze kolo opravit.
Nevytahujte cizí tělesa (šrouby
či hřebíky) z pneumatiky.

116) Bombička obsahuje
etylenglykol. Obsahuje kaučuk,
který může způsobit alergickou
reakci. Škodlivý při pozření. Dráždí
oči. Může vyvolat reakci při
vdechnutí a kontaktu. Vyvarujte se
zasažení očí, pokožky a oděvu.
Při kontaktu vypláchněte hojně
vodou. V případě pozření
nevyvolávejte zvracení,
vypláchněte ústa a vypijte hodně
vody. Bez prodlení kontaktujte
lékaře. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Astmatici nesmějí produkt
používat. Během práci s
produktem nevdechujte výpary.
Při případné alergické reakci
vyhledejte bez prodlení lékaře.
Skladujte tlakovou nádobku ve
vhodném prostoru a daleko od
zdrojů tepla. Lepicí hmota má
omezenou dobu použitelnosti.
Tlakovou nádobu obsahující lepicí
hmotu s prošlou životností bez
prodlení vyměňte.

117) Navlékněte si ochranné
rukavice dodané se sadou pro
rychlou opravu pneumatik.

118) Na místo dobře viditelné
řidičem nalepte samolepku s
upozorněním, že byla pneumatika
opravena pomocí sady pro rychlou
opravu pneumatik. V jízdě
pokračujte opatrně, zejména při
projíždění zatáček. Nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h.
Vyvarujte se prudkých akcelerací
a brzdění.

119) Jestliže tlak klesne pod 1,8 bar,
nepokračujte v jízdě: sadou
Fix&Go automatic nelze zajistit
řádnou těsnost, protože je
pneumatika příliš poškozená.
Vyhledejte autorizovaný servis
Fiat.

120) Autorizovanému servisu je třeba
v každém případě nahlásit, že
pneumatika byla opravena sadou
pro rychlou opravu. Příbalový
leták s pokyny o použití sady na
rychlou opravu je nutno předat
technikům, kteří budou s
opravenou pneumatikou
manipulovat.
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UPOZORNĚNÍ

28) Po propíchnutí pneumatiky cizím
tělesem, je možné opravit
pneumatiky s poškozením vzorku
a ramena do průměru max. 4 mm.

UPOZORNĚNÍ

2) S tlakovou nádobu a lepicí
hmotou nakládejte jako s
odpadem tak, abyste neznečistili
životní prostředí. Odpad je nutno
zpracovat podle platných
předpisů.

NOUZOVÉ
NASTARTOVÁNÍ
MOTORU
Jestliže se kontrolka na přístrojové
desce nepřerušovaně rozsvítí, obraťte
se bez prodlení na autorizovaný servis
Fiat.

STARTOVÁNÍ S
POMOCNOU BATERIÍ

Je-li baterie vybitá, je možné motor
nastartovat pomocí jiné baterie, jejíž
kapacita musí být stejná nebo vyšší než
kapacita vybité baterie.

Při startování motoru postupujte takto
obr. 208:

❒ Vhodným kabelem spojte plusové
svorky obou baterií (značka + u
svorky);

❒ druhým kabelem propojte minusovou
svorku (–) pomocné baterie na kostru

na motoru nebo na převodovce
startovaného vozidla;

❒ nastartujte motor;

❒ jakmile motor naskočí, odpojte
kabely v opačném pořadí než při
připojování.

Pokud se po několika pokusech
nepodaří motor nastartovat,
nepodnikejte další zbytečné pokusy a
obraťte se na autorizovaný servis Fiat.

UPOZORNĚNÍ Nespojujte přímo
záporné svorky obou baterií: případné
jiskry by mohly zapálit výbušný plyn,
který by mohl uniknout z baterie. Je-li
pomocný akumulátor instalovaný ve
druhém vozidle, je třeba zabránit, aby
se vozidla nedotýkala žádnou kovovou
částí.

29)

121)

STARTOVÁNÍ MOTORU
SETRVAČNOSTÍ

Je přísně zakázáno startovat motor
roztlačováním, tažením nebo rozjezdem
z kopce. Tento způsob startování
může způsobit vniknutí paliva do
katalyzátoru a tím jej nenapravitelně
poškodit.

208 F0V0147
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UPOZORNĚNÍ Dokud motor neběží,
není aktivní brzdový posilovač ani
posilové řízení, takže je nutno na
brzdový pedál i na volant vyvíjet vyšší
sílu než obvykle.

UPOZORNĚNÍ

29) Při nouzovém startování motoru
nesmíte použít rychlonabíječ
baterií: mohly by se poškodit
elektronické systémy a řídicí
jednotka zapalování a dodávky
paliva do motoru.

POZOR

121) Tuto spouštěcí proceduru
musejí provádět pouze zkušené
osoby, protože nesprávný postup
může způsobit elektrické výboje
značné intenzity. Elektrolyt je
jed a žíravina. Zabraňte zasažení
očí a pokožky. Doporučujeme
nepřibližovat se k baterii s volným
plamenem / zapálenými
cigaretami a nevyvolávat u ní
jiskry.

SYSTÉM PŘERUŠENÍ
DODÁVKY PALIVA
Zasahuje v případě nárazu a jeho
zaúčinkování má tyto důsledky:

❒ přerušení dodávky paliva s
následným zhasnutím motoru;

❒ automaticky odemkne dveře;

❒ rozsvícení vnitřních světel;

❒ rozsvícení výstražných světel (světla
se zapnou stiskem tlačítka na
palubní desce).

122)

U některých verzí je zásah systému
signalizován na displeji upozorněním
“Zasáhlo zablokování přívodu paliva
- viz manuál”.

Pečlivě prohlédněte vozidlo, zda
neuchází palivo, např. z motorového
prostoru, ze spodku vozidla nebo
od palivové nádrže.

Po nárazu otočte klíčkem v zapalování
na STOP, abyste zabránili vybití baterie.

Pro opětné zprovoznění vozidla je
nutné provést následující postup:

❒ otočení klíčku ve spínací skříňce na
MAR;

❒ zapne se pravé směrové světlo;

❒ vypne se pravé směrové světlo;

❒ zapne se levé směrové světlo.
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❒ vypne se levé směrové světlo;

❒ zapne se pravé směrové světlo;

❒ vypne se pravé směrové světlo;

❒ zapne se levé směrové světlo.

❒ vypne se levé směrové světlo;

❒ otočení klíčku ve spínací skříňce
zapalování do polohy STOP.

POZOR

122) Jestliže po nárazu ucítíte
zápach paliva nebo zjistíte únik
paliva z palivové soustavy, systém
znovu neaktivujte: nebezpečí
požáru.

ZVEDNUTÍ VOZIDLA

V případě, kdy bude nutno vozidlo
zvednout, obraťte se na autorizovaný
servis Fiat, který je všechny vybaven
ramenovými nebo dílenskými zvedáky
vozidel.

TAŽENÍ VOZIDLA

Tažné oko je umístěno v brašně s
nářadím umístěné za opěradlem levého
sedadla (verze Cargo), případně v
zavazadlovém prostoru (verze Doblò /
Doblò Combi).

ZAHÁKNUTÍ TAŽNÉHO
OKA

Postupujte takto:

❒ uvolněte kryt A obr. 209-obr. 210;

❒ vyjměte tažné oko B z brašny s
nářadím;

❒ zašroubujte tažné oko na přední
nebo zadní čep se závitem.

123) 124) 125)

30)

209 F0V0050
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POZOR

123) Než začnete vozidlo táhnout,
otočte klíčkem ve spínací skříňce
zapalování do polohy MAR a pak
na STOP, avšak nechejte jej ve
spínací skříňce. Vytažením klíče se
automaticky zamkne řízení a
vozidlo nelze řídit.

124) Před zašroubováním tažného
oka pečlivě očistěte závitový
otvor. Před začátkem tažení se
ujistěte, zda je tažné oko
zašroubované na doraz v
příslušném otvoru. Během tažení
nestartujte motor.

125) Během tažení nezapomeňte, že
není k dispozici účinek posilovače
brzd a na pedál je při brzdění
nutné vyvíjet větší sílu.
Nepoužívejte k tažení pružná lana;
vyvarujte se škubání vozidlem.
Během tažení kontrolujte, zda se
tažnými pomůckami nepoškodí
části vozidla, jichž se dotýkají. Při
tažení vozidla je nutno dodržovat
všechna ustanovení pravidel
silničního provozu upravujících
používání tažných prostředků
a chování v silničním provozu. Při
tažení vozidla nestartujte motor.

UPOZORNĚNÍ

30) Přední a zadní háky se smějí
používat pouze pro vlečení/tažení
vozidla na silničním povrchu.
Povoleno je vlečení/tažení pouze
pro krátké jízdy za použití zařízení
odpovídající pravidlům silničního
provozu (pevná tyč), pro manévry
s vozidlem při přípravě na
vlečení/tažení nebo přepravě
odtahovým vozidlem. Háky 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 tažené)
nacházela pokud možno ve stejné
podélné ose.

210 F0V0051
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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.
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PLÁNOVANÁ
ÚDRŽBA

Správná údržba je rozhodující k zajištění
dlouhé životnosti vozidla za optimálních
podmínek.

Proto předepsala automobilka Fiat řadu
kontrol a úkonů údržby, které se v
závislosti na verzi vozidla musejí provést
každých 30 000 - 35 000 kilometrů.

Plánovanou údržbou se v žádném
případě nepokryjí zcela všechny
potřeby vozidla. Již v prvním období
provozu před servisní prohlídkou při 30
000 - 55 000 km a pak mezi
jednotlivými prohlídkami je nutno
věnovat vozidlu pozornost, např.
systematicky kontrolovat a případně
doplnit náplně, dohustit pneumatiky,
atd.

UPOZORNĚNÍ Přesný rozpis
pravidelných servisních prohlídek
stanovil výrobce vozidla. Jejich
neprovedením může pozbýt platnost
záruka.

Servisní prohlídky s plánovanou
údržbou provádějí v předepsaných
intervalech všechny autorizované
servisy Fiat.

Jestliže se během pravidelné plánované
prohlídky v servisu zjistí, že jsou kromě
plánovaných řádných úkonů nutné další
výměny nebo opravy, lze je provést
pouze s výslovným souhlasem
zákazníka.

UPOZORNĚNÍ Doporučujeme, abyste
vyhledali servis Fiat bez prodlení při
každé případné menší neobvyklosti při
provozu vozidla a nečekali na další
pravidelnou servisní prohlídku.

Jestliže je vozidlo používáno často k
tažení přívěsů, je třeba zkrátit dobu
mezi řádnými údržbami.
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PLÁN ÚDRŽBY

BENZÍNOVÉ VERZE

Tisíce kilometrů 30 60 90 120 150 180

Měsíce 24 48 72 96 120 144

Kontrola nabití baterie a případné dobití ● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu / opotřebení pneumatik a případné seřízení tlaku ● ● ● ● ● ●

Kontrola fungování osvětlovací soustavy (světlomety, ukazatelé
směru, výstražná světla, zavazadlový prostor, interiér, schránka v
palubní desce, kontrolky na přístrojové desce, atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola funkčnosti soustavy stíračů a ostřikovačů oken a
případné seřízení trysek

● ● ● ● ● ●

Kontrola polohy stírátek čelního okna/zadního okna a jejich
opotřebení

● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu brzdových destiček a fungování signalizace
opotřebení destiček předních kotoučových brzd

● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu a opotřebení obložení zadních bubnových brzd ● ● ●

Vizuální kontrola stavu a neporušenosti: vnějšku karosérie,
ochrany spodku karosérie, pevných a ohebných úseků potrubí
(výfuk-přívod paliva-brzdy), pryžových prvků (kryty-manžety-
objímky - atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola čistoty zámků kapoty motoru a víka zavazadlového
prostoru, vyčištění a namazání pákových mechanismů

● ● ● ● ● ●

Vizuální kontrola stavu řemene/ů pohonu vedlejších agregátů ● ●
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Tisíce kilometrů 30 60 90 120 150 180

Měsíce 24 48 72 96 120 144

Kontrola napnutí hnacího řemene příslušenství (verze bez
automatického napínače)

● ●

Kontrola a případné seřízení dráhy parkovací brzdy ● ● ● ● ● ●

Kontrola emisí/kouřivosti výfuku ● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu rozvodového řemene ● ●

Výměna zapalovacích svíček (*) ● ● ● ● ● ●

Výměna rozvodového řemene/ů vedlejších agregátů ●

Výměna ozubeného rozvodového řemene (**) ●

Výměna vložky vzduchového filtru ● ● ● ● ● ●

Kontrola a případné doplnění kapaliny (brzdové/spojkové kapaliny,
kapaliny do ostřikovačů, elektrolytu v baterii, chladicí kapaliny,
atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola řídicích systémů motoru (přes diagnostickou zásuvku) ● ● ● ● ● ●

Kontrola čistoty spodních vodidel bočních posuvných dveří (nebo
každých 6 měsíců)

● ● ● ● ● ●

(*) Pro řádné fungování a předcházení vážnému poškození motoru je nutno u verze 1.4 Turbo Benzín dodržovat následující pravidla: používat výlučně svíčky specificky
certifikované pro tento motor, stejného typu a stejné značky (viz “Motor” v kapitole “Technické údaje”); je nutno přesně dodržovat interval výměny stanovený v tomto Plánu
údržby. Doporučujeme si svíčky nechat vyměnit u autorizovaného servisu Fiat.

(**) Nezávisle na kilometrickém proběhu je nutno při náročném používání vozidla (tzn. studené klima, městský provoz, dlouhodobý provoz na volnoběh) vyměnit rozvodový řemen
každé čtyři roky, v každém případě každých pět let.
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Tisíce kilometrů 30 60 90 120 150 180

Měsíce 24 48 72 96 120 144

Výměna motorového oleje a olejového filtru (***) ● ● ● ● ● ●

Výměna brzdové kapaliny (anebo každých 24 měsíců) ● ● ●

Výměna pylového filtru (anebo každých 24 měsíců) ● ● ● ● ● ●

(***) Pokud je vozidlo provozováno s ročním kilometrickým proběhem nižším než 10 000 km, je nutné měnit motorový olej a filtr každých 12 měsíců.
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VERZE SE VZNĚTOVÝM MOTOREM BEZ DPF (1.3 Multijet - 1.6 Multijet)

Tisíce kilometrů 30 60 90 120 150 180

Měsíce 24 48 72 96 120 144

Kontrola stavu / opotřebení pneumatik a případné seřízení tlaku ● ● ● ● ● ●

Kontrola fungování osvětlovací soustavy (světlomety, ukazatelé
směru, výstražná světla, zavazadlový prostor, interiér, schránka v
palubní desce, kontrolky na přístrojové desce, atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola funkčnosti soustavy stíračů a ostřikovačů oken a
případné seřízení trysek

● ● ● ● ● ●

Kontrola polohy a opotřebení stěrek ● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu brzdových destiček a fungování signalizace
opotřebení destiček předních kotoučových brzd

● ● ● ● ● ●

Kontrola stavu a opotřebení obložení zadních bubnových brzd ● ● ●

Vizuální kontrola stavu a neporušenosti: vnějšku karosérie,
ochrany spodku karosérie, pevných a ohebných úseků potrubí
(výfuk-přívod paliva-brzdy), pryžových prvků (kryty-manžety-
objímky - atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola čistoty zámků kapoty motoru a víka zavazadlového
prostoru, vyčištění a namazání pákových mechanismů

● ● ● ● ● ●

Kontrola a případné doplnění kapaliny (brzdové/spojkové kapaliny,
kapaliny do ostřikovačů, elektrolytu v baterii, chladicí kapaliny,
atd.)

● ● ● ● ● ●

Kontrola napnutí hnacího řemene příslušenství (verze bez
automatického napínače)

● ●

Kontrola a případné seřízení dráhy parkovací brzdy ● ● ● ● ● ●
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Tisíce kilometrů 30 60 90 120 150 180

Měsíce 24 48 72 96 120 144

Vizuální kontrola stavu řemene/ů pohonu vedlejších agregátů ● ●

Kontrola emisí/kouřivosti výfuku ● ● ● ● ● ●

Kontrola řídicích systémů motoru (přes diagnostickou zásuvku) ● ● ● ● ● ●

Kontrola čistoty spodních vodidel bočních posuvných dveří (nebo
každých 6 měsíců)

● ● ● ● ● ●

Výměna rozvodového řemene/ů vedlejších agregátů ●

Výměna ozubeného rozvodového řemene (verze 1.6 Multijet) (*) ●

Výměna palivového filtru ● ● ●

Výměna vložky vzduchového filtru ● ● ● ● ● ●

Výměna motorového oleje a olejového filtru (nebo každých 24
měsíců)

● ● ● ● ● ●

Výměna brzdové kapaliny (anebo každých 24 měsíců) ● ● ●

Výměna pylového filtru (anebo každých 24 měsíců) ● ● ● ● ● ●

(*) Nezávisle na kilometrickém proběhu je nutno při náročném používání vozidla (tzn. studené klima, městský provoz, dlouhodobý provoz na volnoběh) vyměnit rozvodový řemen
každé čtyři roky, v každém případě každých pět let.
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VERZE SE VZNĚTOVÝM MOTOREM S DPF (1.3 Multijet - 1.6 Multijet - 2.0 Multijet)

Tisíce kilometrů 35 70 105 140 175

Měsíce 24 48 72 96 120

Kontrola stavu / opotřebení pneumatik a případné seřízení tlaku ● ● ● ● ●

Kontrola fungování osvětlovací soustavy (světlomety, ukazatelé
směru, výstražná světla, zavazadlový prostor, interiér, schránka v
palubní desce, kontrolky na přístrojové desce, atd.)

● ● ● ● ●

Kontrola funkčnosti soustavy stíračů a ostřikovačů oken a
případné seřízení trysek

● ● ● ● ●

Kontrola polohy a opotřebení stěrek ● ● ● ● ●

Kontrola stavu brzdových destiček a fungování signalizace
opotřebení destiček předních kotoučových brzd

● ● ● ● ●

Kontrola stavu a opotřebení obložení zadních bubnových brzd ● ●

Vizuální kontrola stavu a neporušenosti: vnějšku karosérie,
ochrany spodku karosérie, pevných a ohebných úseků potrubí
(výfuk-přívod paliva-brzdy), pryžových prvků (kryty-manžety-
objímky - atd.)

● ● ● ● ●

Kontrola čistoty zámků kapoty motoru a víka zavazadlového
prostoru, vyčištění a namazání pákových mechanismů

● ● ● ● ●

Kontrola a případné doplnění kapaliny (brzdové/spojkové kapaliny,
kapaliny do ostřikovačů, elektrolytu v baterii, chladicí kapaliny,
atd.)

● ● ● ● ●

Kontrola napnutí hnacího řemene příslušenství (verze bez
automatického napínače)

● ●

Kontrola a případné seřízení dráhy parkovací brzdy ● ● ● ● ●
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Tisíce kilometrů 35 70 105 140 175

Měsíce 24 48 72 96 120

Vizuální kontrola stavu řemene/ů pohonu vedlejších agregátů ● ●

Kontrola emisí/kouřivosti výfuku ● ● ● ● ●

Kontrola řídicích systémů motoru (přes diagnostickou zásuvku) ● ● ● ● ●

Kontrola čistoty spodních vodidel bočních posuvných dveří (nebo
každých 6 měsíců)

● ● ● ● ●

Výměna rozvodového řemene/ů vedlejších agregátů ●

Výměna ozubeného rozvodového řemene (verze 1.6 Multijet- 2.0
Multijet) (*)

●

Výměna palivového filtru ● ●

Výměna vložky vzduchového filtru ● ● ● ● ●

Výměna motorového oleje a olejového filtru (verze s DPF) (**) (***)

Výměna brzdové kapaliny (anebo každých 24 měsíců) ● ●

Výměna pylového filtru (anebo každých 24 měsíců) ● ● ● ● ●

(*) Nezávisle na kilometrickém proběhu je nutno při náročném používání vozidla (tzn. studené klima, městský provoz, dlouhodobý provoz na volnoběh) vyměnit rozvodový řemen
každé čtyři roky, v každém případě každých pět let.

(**) Motorový olej a filtr budou vyměňovány v závislosti na jejich skutečném znehodnocení, jež je signalizováno kontrolkou/upozorněním na přístrojové desce, případně každých
24 měsíců.

(***) Používá-li se vozidlo hlavně na městských trasách, je nutné vyměnit motorový olej a filtr každých 12 měsíců.
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PRAVIDELNÉ
KONTROLY

Po každých 1000 km nebo před
dlouhými cestami zkontrolujte a
případně obnovte:

❒ hladinu chladicí kapaliny motoru;

❒ hladinu brzdové kapaliny;

❒ hladinu kapaliny ostřikovače;

❒ tlak vzduchu a stav pneumatik;

❒ funkci systému osvětlení (světlomety,
ukazatelé směru, výstražná světla,
atd.);

❒ fungování stírací/ostřikovací soustavy
a umístění/opotřebení stěrek stíračů
čelního/zadního okna (u příslušné
verze vozidla).

Vždy po 3 000 km zkontrolujte a
případně doplňte hladinu motorového
oleje.

POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA
V NÁROČNÝCH
PODMÍNKÁCH

Jestliže je vozidlo provozováno
převážně v některém z následujících
stavů:

❒ jízda s přívěsem;

❒ 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 zavazadlového
prostoru, vyčištění a namazání
pákových mechanismů;

❒ vizuální kontrola stavu: motoru,
převodovky, převodných orgánů
pohybu, pevných úseků a ohebných
úseků potrubí (výfuku - přívodu
paliva - brzd), pryžových prvků (kryty
- manžety - objímky - 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;

❒ výměna vložky vzduchového filtru
každých 15 000 km.
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MOTOROVÝ PROSTOR
.

Verze 1.4 95 k

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

211 F0V0076
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Verze 1.4 T-JET

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

212 F0V0390
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Verze 1.3 Multijet bez DPF

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

213 F0V0187
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Verze 1.3 Multijet s DPF

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

214 F0V0189
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Verze 1.6 Multijet

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

215 F0V0190
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Verze 1.6 Multijet Euro 6

A. Plnicí hrdlo motorového oleje – B. Měrka hladiny motorového oleje – C. Chladicí kapalina motoru – D. Kapalina do ostřikovačů – E. Brzdová
kapalina – F. Baterie – G. Hydraulická kapalina do posilovače řízení

126)

31)

216 F0V0615
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