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V tomto dodatku je uveden návod k pouÏití elektronicky fiízené mechanické pfievodovky COMFORT-MATIC.

Pro správné pouÏívání pfievodovky je nezbytné si proãíst cel˘ tento návod, abyste se jiÏ na zaãátku ji nauãili ovládat fiádn˘m a 
pfiípustn˘m zpÛsobem.

Informace neuvedené v tomto dodatku je tfieba vyhledat v Návodu k pouÏití a údrÏbû, k nûmuÏ je pfiiloÏen.
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PŘIPRAVENI VYJET 

MANUÁLNÍ LOGICA 

UPOZORNÒNÍ Pro správné pouÏívání
systému je nezbytné ovládat pedály v˘luãnû
pravou nohou.

❒ Se‰lápnout brzdov˘ pedál.

❒ Spustit motor.

❒ Zatlaãit páku pfievodovky na + obr. 1 a
zafiadit 1. rychl. stupeÀ (pfii fiazení z po-
lohy N nebo R staãí pfiestavit páku do
stfiedové polohy) nebo na R obr. 2 pro
zafiazení zpáteãky.

❒ Uvolnit brzdov˘ pedál a se‰lápnout pedál
akcelerace.

❒ Za jízdy zatlaãit páku na + obr. 1 pro
zafiazení vy‰‰ího rychlostního stupnû ane-
bo k – obr. 1 pro zafiazení niÏ‰ího rych-
lostního stupnû.

PŘEVODOVKA 
COMFORT-MATIC

Souãástí v˘bavy vozidla je elektronicky 
fiízená mechanická pfievodovka “COMFORT-
MATIC” se dvûma logikami fungování: MA-
NUAL a AUTO. 

Pfievodovku tvofií tradiãní mechanick˘
pfienos v˘konu s pákou obr. 1, k
nûmuÏ bylo pfiidáno elektronicky fiíze-
né elektrohydraulické zafiízení, které
automaticky obsluhuje spojku a fiazení
rychlostních stupÀÛ.

obr. 1 F0T0324m

obr. 2 F0T0329m
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ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ 

Pfievodovka mÛÏe fungovat podle dvou pro-
vozních logik.

❒ první logika je ruãního typu (MANUAL),
kdy o pfiefiazení rozhoduje fiidiã;

❒ druhá logika je ruãního typu (AUTO),
kdy o pfiefiazení rozhoduje systém. S tou-
to logikou je moÏné pouÏívat i funkci
ECO (Economy) pro úsporu spotfieby
paliva. Funkce se zapne stiskem tlaãítka 
E-obr. 4.

Rychlostní stupeÀ a provozní logika (MA-
NUAL nebo AUTO) se navolí pákou bez
ohledu na rychlost vozidla. 

obr. 4 F0T0323m

OVLÁDACÍ PÁKA

Ovládací páka obr. 1 na stfiedovém tunelu
je plovoucího typu, má tfii aretované a tfii
nearetované polohy.

Aretované polohy: neutrál N - obr. 2,
zpáteãka R - obr. 2 a stfiedová poloha me-
zi tfiemi nearetovan˘mi polohami (+) a (–)
obr. 1.

Nearetované polohy, tzn. ty, které páka pfii
uvolnûní ihned opustí: Ïádost o vy‰‰í rych-
lostní stupeÀ (+), Ïádost o niÏ‰í rychlostní
stupeÀ (–) a Ïádost o provoz v automatic-
kém reÏimu (A/M) obr. 3.

AUTOMATICKÁ LOGICA 

UPOZORNùNÍ Pro správné pouÏívání
systému se doporuãuje ovládat pedály v˘lu-
ãnû pravou nohou.

❒ Se‰lápnout brzdov˘ pedál.

❒ Spustit motor.

❒ Zatlačte páku převodovky na A/M-obr.
3 pro zařazení automatické logiky nebo
na R-obr. 2 pro zařazení zpátečky; za-
tlačte páku převodovky na + (vyšší rych-
lostní stupeň) obr. 1 pro zařazení jed-
ničky (při řazení z N nebo R stačí pře-
stavit páku do prostřední polohy).

❒ Uvolnit brzdov˘ pedál a se‰lápnout pedál
akcelerace.

obr. 3 F0T0326m

Ruku drÏte na páce pouze pfii
Ïádosti o pfiefiazení nebo reÏim
Auto/Manual.
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Do ruãního reÏimu se pfiepneme pfiestave-
ním páky zpût do polohy A/M.

Pfii stojícím vozidle a vytaÏen˘m klíãkem ze
zapalování je moÏné pákou pohybovat bez
ohledu na to, zda je brzdov˘ pedál se‰láp-
nut˘ nebo ne. Pfii pfiesunu páky neprovede
systém Ïádnou akci a v pamûti zÛstane ulo-
Ïen rychlostní stupeÀ, kter˘ byl zafiazen˘
pfied vytaÏením klíãku ze zapalování. 

UPOZORNùNÍ Se spu‰tûn˘m motorem je
pfiípadn˘ nesoulad mezi polohou páky a sku-
teãnû zafiazen˘m rychlostním stupnûm sig-
nalizován zvukovou v˘strahou, která trvá do
obnovení souladu.

FUNGOVÁNÍ V RUâNÍM REÎIMU
(MANUAL)

V tomto reÏimu je na fiidiãi, aby sám zvolil
nejvhodnûj‰í pfievodov˘ pomûr podle stavu
pouÏívání vozidla.

Postup pfii pfiefiazení:

❒ zafiazení vy‰‰ího stupnû: pfiestavit páku
do polohy + obr. 1;

anebo

❒ zafiazení niÏ‰ího stupnû: pfiestavit páku do
polohy – obr. 1;

Bûhem pfiefiazení není nutno uvolnit pedál
akcelerace.

Systém pfiefiazení neumoÏní, pokud by Ïá-
dost o zmûnu rychlostního stupnû mohla
ohrozit fiádné fungování motoru a pfievo-
dovky. 

Na nemoÏnost pfiefiadit upozorní systém fii-
diãe zvukovou v˘strahou.

Jakmile klesnou otáãky motoru na volnobûh
(napfi. pfii zpomalování), systém automatic-
ky fiadí dolÛ.
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Fungování v automatickém režimu
(AUTO - ECO) 
(je-li ve vozidle dostupné)

Funkci ECO lze aktivovat pouze po zapnutí
automatické logiky.

Funkce ECO se zapne stiskem tlaãítka 
E-obr. 4. Po zapnutí se na displeji zobrazí
zafiazen˘ rychlostní stupeÀ, nápisy 
AUTO a E (viz níÏe).

Se zapnutou funkcí ECO systém navolí nej-
vhodnûj‰í rychlostní stupeÀ podle rychlosti
vozidla, otáãek motoru a síly, kterou fiidiã
vyvíjí na pedál akcelerace, ale s cílem ‰etfiit
palivo.

Pokud je to nutné (napfi. pfii pfiedjíÏdûní), po
se‰lápnutí pedálu akcelerace na doraz
systém podfiadí o jeden rychlostní stupeÀ 
ãi o dva rychlostní stupnû, aby dodal v˘kon
a moment potfiebné pro zrychlení po-
Ïadované fiidiãem, (v‰e probíhá samoãinnû
bez ohledu na to, zda je funkce ECO aktivní
nebo ne).

FUNGOVÁNÍ V RUâNÍM REÎIMU
(AUTO)

Automatick˘ reÏim (AUTO) se zapne/
vypne zatlaãením páky do polohy A/M 
obr. 3. Zapnutí je signalizováno zobrazením
nápisu AUTO obr. 5 a zafiazeného rych-
lostního stupnû na displeji.

V reÏimu AUTO systém fiadí podle rych-
losti vozidla, otáãek motoru a síly, kterou
fiidiã vyvíjí na pedál akcelerace. Nicménû o
pfiefiazení je moÏné poÏádat vÏdy zapÛso-
bením na páku, aniÏ je nutno vypnout reÏim
AUTO. Touto funkcí, která se naz˘vá “do-
poruãen˘ rychlostní stupeÀ”, se samoãin-
né ovládání pfieru‰í po dobu nezbytnou pro
navolení pfievodového pomûru poÏadova-
ného fiidiãem.

ZOBRAZOVÁNÍ NA DISPLEJI

Otoãením klíãku v zapalování na polohu
MAR se asi po 1 sekundû zobrazí na displeji
zafiazen˘ rychlostní stupeÀ a pfiíslu‰n˘ reÏim
(AUTO nebo MANUAL):

N = neutrál;

1 = 1. rychlostní stupeÀ;

2 = 2. rychlostní stupeÀ;

3 = 3. rychlostní stupeÀ;

4 = 4. rychlostní stupeÀ;

5 = 5. rychlostní stupeÀ;

R = zpáteãka.

obr. 5 F0V0600m
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Pfii pouÏívání funkce  ECO se vedle zafia-
zeného rychlostního stupnû zobrazí na na
displeji i zkratka E (Economy) obr. 6.

UPOZORNùNÍ JestliÏe se po uplynutí 10
sekund s klíãkem zapalování na MAR na dis-
pleji nezobrazí zafiazen˘ rychlostní stupeÀ,
pfiepnûte klíãek v zapalování na STOP, po-
ãkejte, aÏ se displej vypne, a sepnûte klíãek
znovu. Pokud závada trvá, vyhledejte auto-
rizovan˘ servis Fiat.

SPU·TùNÍ MOTORU

Systém umoÏní spu‰tûní motoru jak se za-
fiazen˘m rychlostním stupnûm, tak se za-
fiazen˘m neutrálem (N); pokud je zafiazen˘
rychlostní stupeÀ, je nutno se‰lápnout brz-
dov˘ pedál.

Doporuãuje se pfied nastartováním moto-
ru pfiefiadit páku do neutrálu (N).

Po spu‰tûní motoru:

❒ pfievodovka samoãinnû zafiadí neutrál
(N),

❒ páka zÛstane v poloze, v níÏ se nacháze-
la pfii pfiedchozím vypnutí motoru,

❒ na displeji se zobrazí (N) a zvuková
v˘straha upozorní na pfiípadn˘ nesoulad
mezi polohou páky a zafiazen˘m rych-
lostním stupnûm,

❒ se se‰lápnut˘m brzdov˘m pedálem lze za-
fiadit 1., 2. rychlostní stupeÀ nebo zpá-
teãní stupeÀ (R).

UPOZORNùNÍ Pokud by Ïádost o spu‰tûní
motoru pfii‰la s pfievodovkou v jiné poloze
neÏ N a s nese‰lápnut˘m brzdov˘m pedá-
lem, na displeji se zobrazí pfiíslu‰né upo-
zornûní (viz bod “Kontrolky a hlá‰ení”). V
takovém pfiípadû je tfieba motor spustit zno-
vu a se‰lápnout pfiitom brzdov˘ pedál.

obr. 6 F0T0601m

Pokud se motor nedá spustit se
zafiazen˘m rychlostním stup-
nûm, je fiidiã zvukovou v˘stra-
hou upozornûn na moÏné ne-

bezpeãí dané tím, Ïe se rychlostní skfiíÀ
pfiestavila automaticky do neutrálu.

UPOZORNùNÍ Pokud je spu‰tûní moto-
ru poÏadováno pfii poru‰e pfievodovky, je
tfieba provést proceduru “zpoÏdûné
spu‰tûní” (viz i pfiíslu‰ná hlá‰ení): otoãit klí-
ãek na polohu AVV po dobu alespoÀ 7 se-
kund se se‰lápnut˘m brzdov˘m pedálem,
motor naskoãí. Systém setrvá ve stavu re-
covery (max. povolen˘ rychlostní stupeÀ: 3.,
automatick˘ reÏim není moÏn˘). Pokud se
motor nespustí, vyhledejte autorizovan˘
servis  Fiat.

UPOZORNùNÍ Pfii otevfiení dvefií na stra-
nû fiidiãe, systém aktivuje hydraulickou sou-
stavu jako pfiípravu na spu‰tûní motoru.
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ROZJEZD VOZIDLA

Vozidlo je moÏné rozjet jak na 1.a i na 2.
rychlostní stupeÀ (dvojka je doporuãena
na kluzkém povrchu), tak se zpáteãním
rychlostním stupnûm (R).

UPOZORNùNÍ Pfii rozjezdu do velkého
stoupání se doporuãuje zatáhnout parko-
vací brzdu.

Zafiazení 1. rychlostního stupnû:

❒ Se‰lápnout brzdov˘ pedál;

❒ s pákou v (N) nebo (R) pfiestavit páku
do stfiedové polohy;

❒ s pákou jiÏ ve stfiedové poloze: pfiesta-
vit páku na + obr. 1;

❒ uvolnit brzdu a se‰lápnout pedál akce-
lerace (rychl˘m se‰lápnutím pedálu na
doraz docílíme “brilantní” rozjezd).

Zafiazení 2. rychlostního stupnû:

❒ Se‰lápnout brzdov˘ pedál;

❒ s pákou v (N) nebo (R) obr. 2 pfiesta-
vit páku do stfiedové polohy a pak na
+ obr. 1;

❒ je-li páka již ve středové poloze, pře-
stavte ji dvakrát na + obr. 1 (vyšší rych-
lostní stupeň); 

❒ uvolnit brzdov˘ pedál a se‰lápnout pe-
dál akcelerace.

Pfii rozjezdu do stfiednû velkého ãi velké-
ho stoupání se doporuãuje pouÏít parko-
vací brzdu.

Zafiazení zpáteãního rychlostního
stupnû (R)

❒ se‰lápnout brzdov˘ pedál.

UPOZORNùNÍ Pokud vozidlo jede, je Ïá-
dost pfiijata a provedena, jestliÏe do 1,5 se-
kundy od Ïádosti klesne rychlost vozidla
pod 3 km/h: Pokud nebude Ïádost pro-
vedena, systém zachová právû zafiazen˘
rychlostní stupeÀ. JestliÏe rychlost vozid-
la klesne pod 10 km/h, pfiestaví zafiadí se
neutrál (N). Pak je nutno poÏádat o zafia-
zení zpáteãky znovu. 

❒ Pfiestavit páku do polohy (R) obr. 2;

❒ uvolnit brzdov˘ pedál a se‰lápnout pe-
dál akcelerace.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Z bezpeãnostních dÛvodÛ je zvukovou
v˘strahou fiidiã upozornûn na zaparková-
ní se zafiazen˘m neutrálem (N) (signaliza-
ce je aktivní po otoãení klíãku v zapalo-
vání na STOP).

Pfii stojícím vozidle, spu‰tûn˘m motorem
a zafiazen˘m (1.), (2.) stupnûm nebo (R),
systém aktivuje zvukovou v˘strahu a au-
tomaticky pfiestaví pfievodovku do neu-
trálu (N), jestliÏe:

❒ fiidiã nese‰lápne pedál akcelerace a/ne-
bo brzdy po dobu asi 3 minuty;

❒ pokud bude brzdov˘ pedál se‰lápnut˘
po dobu del‰í neÏ 10 minut;

❒ za 1,5 sekund od otevfiení dvefií na stra-
nû fiidiãe nedojde ke se‰lápnutí pedálu
akcelerace a/nebo brzdy ;

❒ byla zji‰tûna závada pfievodovky.
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ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA

Pro bezpeãné zaparkování je nezbytné se
se‰lápnut˘m brzdov˘m pedálem zafiadit 1.
rychlostní stupeÀ nebo zpáteãku (R) a pfií-
padnû zatáhnout parkovací brzdu, pokud
stojíme ve svahu. Je rovnûÏ nezbytné po-
ãkat, aÏ z displeje zmizí zobrazení stupnû
zafiazeného pfied uvolnûním brzdového
pedálu.

UPOZORNùNÍ NIKDY neopou‰tûjte
vozidlo se zafiazen˘m neutrálem (N).

OBECNÁ UPOZORNùNÍ

❒ Se stojícím vozidlem a zafiazen˘m rych-
lostním stupnûm je nutno drÏet se‰láp-
nut˘ brzdov˘ pedál, dokud se neroz-
hodnete se rozjet. Pfii rozjezdu je nut-
né brzdov˘ pedál uvolnit a postupnû ak-
celerovat;

❒ pfii del‰ích zastávkách se spu‰tûn˘m
motorem se doporuãuje zafiadit neutrál
(N);

❒ pro trvalou úãinnost spojky nepouÏí-
vejte pedál akcelerace pro stání vozid-
la (napfi.: ve svahu), protoÏe by se spoj-
ka mohla po‰kodit pfiehfiátím. Vozidlo
drÏte zastavené brzdov˘m pedálem a
pedál akcelerace pouÏijte, aÏ se roz-
hodnete se s vozidlem rozjet.

❒ 2. rychlostní stupeÀ pouÏívejte pouze v
pfiípadû, kdy je nutno mít vût‰í kontro-
lu nad vozidlem pfii rozjezdu na povr-
chu s nízkou pfiilnavostí;

❒ jestliÏe je po zafiazení zpáteãky (R) nut-
no zafiadit 1. rychlostní stupeÀ nebo na-
opak, pfii pfiefiazení musí vozidlo stát a
musí b˘t se‰lápnut˘ brzdov˘ pedál;

❒ byÈ se jednoznaãnû doporuãuje nejez-
dit v klesání se zafiazen˘m neutrálem
(N), pokud by to bylo z nepfiedvída-
teln˘ch dÛvodu nutné, systém pfii Ïá-
dosti o pfiefiazení zafiadí samoãinnû
optimální stupeÀ podle rychlosti vozid-
la, aby zajistil správn˘ pfienos hnacího
momentu na kola;

❒ v případě potřeby lze řadit rychlostní
stupně s klíčkem na MAR a sešlápnu-
tým brzdovým pedálem, i když je mo-
tor vypnutý. V takovém případě je nut-
no řadit s pauzou alespoň 5 sekund me-
zi jednotlivými přeřazeními, aby se
ochránila provozuschopnost hydraulic-
kého systému, zejména čerpadla. Za to-
hoto stavu je možno řadit pouze první
rychlostní stupeň, zpátečku (R) nebo
neutrál (N);

❒ úplným a rychlým sešlápnutím pedálu
akcelerace a vypnutím ASR, pokud je ve
výbavě vozidla, tlačítkem na palubní des-
ce se aktivuje funkce umožňující „bri-
lantní“ rozjezd vozidla;

❒ pfii rozjezdech do prudkého stoupání
postupn˘m se‰lápnutím pedálu na do-
raz ihned po uvolnûní parkovací brzdy
nebo brzdového pedálu mÛÏe motor
zv˘‰it rychleji otáãky a dodat vût‰í mo-
ment na kola.
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KONTROLKY 
A HLÁŠENÍ

UPOZORNĚNÍ NA ŽÁDOST 
O OMEZENÍ ŘAZENÍ 
RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ

Hlášení je zobrazováno na displeji k sig-
nalizaci chybného používání převodovky ze
strany řidiče.

Chybn˘mi úkony fiidiãe se mÛÏe samoãin-
nû spustit procedura na ochranu systému.

UPOZORNĚNÍ NA 
NEDOSTUPNOST 
MANUÁLNÍHO REŽIMU

Hlá‰ení se na displeji zobrazí, jakmile nel-
ze se spu‰tûn˘m motorem zvolit reÏim
MANUAL.ZÁVADA P¤EVODOVKY

“COMFORT-MATIC” 
(ãervená)

Pfii otoãení klíãkem do polohy MAR se
kontrolka na pfiístrojové desce rozsvítí, ale
po nûkolika sekundách musí zhasnout.

Kontrolka se na pfiístrojové desce rozbli-
ká (spolu s hlá‰ením na displeji a zvukovou
v˘strahou), jakmile systém zjistí poruchu
pfievodovky.

Pfii poru‰e pfievodovky vyhle-
dejte co nejdfiíve autorizo-
van˘ servis Fiat. 

Pokud zÛstane kontrolka na
pfiístrojové desce svítit (spolu
s hlá‰ením na displeji, vyhle-
dejte autorizovan˘ servis Fiat.

Pokud zÛstane na displeji
hlá‰ení nadále zobrazeno, vy-
hledejte autorizovan˘ servis
Fiat.

UPOZORNĚNÍ NA 
NEDOSTUPNOST 
AUTOMATICKÉHO REŽIMU

Hlá‰ení se na displeji zobrazí, jakmile nel-
ze se spu‰tûn˘m motorem zvolit reÏim
AUTO.

Pokud zÛstane na displeji
hlá‰ení nadále zobrazeno, vy-
hledejte autorizovan˘ servis
Fiat.
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UPOZORNĚNÍ NA PŘEHŘÁTÍ
SPOJKY

Hlá‰ení se na displeji zobrazí spolu se zvu-
kovou v˘strahou pfii pfiehfiátí spojky.

V takovém pfiípadû omezte rozjezdy a fia-
zení nebo pfiípadnû zastavte motor a po-
ãkejte na obnovení soustavy do optimální-
ho stavu.

Pokud zÛstane hlá‰ení zo-
brazeno na displeji, vyhledejte
autorizovan˘ servis Fiat.

Pro trvalou úãinnost spojky ne-
pouÏívejte pedál akcelerace
pro stání vozidla (napfi.: ve sva-
hu), protoÏe by se spojka mo-

hla po‰kodit pfiehfiátím. Vozidlo drÏte za-
stavené brzdov˘m pedálem a pedál ak-
celerace pouÏijte, aÏ se rozhodnete se s
vozidlem rozjet.

Pokud zÛstanou hlá‰ení na dis-
pleji zobrazena, vyhledejte au-
torizovan˘ servis Fiat.

UPOZORNùNÍ Hlá‰ení se zobrazují pou-
ze v pfiípadû, kdy je motor spou‰tûn s jin˘m
rychlostním stupnûm neÏ neutrálem (N).

UPOZORNùNÍ Pokud je spu‰tûní moto-
ru poÏadováno pfii poru‰e pfievodovky, je
tfieba provést proceduru “zpoÏdûné
spu‰tûní” (viz i pfiíslu‰ná hlá‰ení): otoãit klí-
ãek na polohu AVV po dobu alespoÀ 7 se-
kund se se‰lápnut˘m brzdov˘m pedálem,
motor naskoãí. Systém setrvá ve stavu re-
covery (je povolen maximálnû 3. rychlost-
ní stupeÀ, automatick˘ reÏim není do-
stupn˘). Pokud se motor nedá nadále spus-
tit, vyhledejte autorizovan˘ servis Fiat.

ŽÁDOST O SEŠLÁPNUTÍ 
BRZDOVÉHO PEDÁLU

Hlá‰ení se na displeji zobrazí spolu se zvu-
kovou v˘strahou, jestliÏe fiidiã pfii poku-
su o spu‰tûní motoru nese‰lápne brzdov˘
pedál.

ŽÁDOST O SEŠLÁPNUTÍ 
BRZDOVÉHO 
PEDÁLU - ZPOŽDĚNÉ 
STARTOVÁNÍ MOTORU

Hlá‰ení se na displeji zobrazují postupnû jed-
no za druh˘m spolu se zvukovou v˘strahou,
jestliÏe pfii pokusu o spu‰tûní motoru
systém nedetekuje brzdov˘ pedál jako pro-
vozuschopn˘.

V takovém pfiípadû otoãte klíãek na polohu
AVV na alespoÀ 7 sekund se se‰lápnut˘m
brzdov˘m pedálem: motor naskoãí. Systém
se nachází ve stavu recovery (max. povo-
len˘ rychlostní stupeÀ: 3.).

530.08.274CZ Doblo Comfortmatic 1ed  25/11/14  16:52  Pagina 11



12

UPOZORNĚNÍ NA 
NEDOSTUPNOST 
RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ

Hlá‰ení se na displeji zobrazí spolu se zvu-
kovou v˘strahou v následujících pfiípadech:

❒ nelze zafiadit rychlostní stupeÀ kvÛli zá-
vadû systému;

anebo

❒ kvÛli závadû systému je moÏno zafiadit
pouze 1. (1), 2. (2), 3. (3) rychl. stupeÀ
nebo zpáteãku (R).

UPOZORNĚNÍ NA 
NEDOVOLENOU AKCI

Hlá‰ení se zobrazí na displeji v nûkter˘ch
pfiípadech i se zvukovou v˘strahou, jestliÏe
systém zamítne pfiefiazení fiadicí pákou, pro-
toÏe nejsou splnûny urãité podmínky.

UPOZORNĚNÍ NA ŽÁDOST
O SEŠLÁPNUTÍ BRZDOVÉHO
PEDÁLU A ZOPAKOVÁNÍ 
MANÉVRU

Hlášení se na displeji zobrazí a v některých
případech zazní i zvuková výstraha, jestli-
že bude ve vozidle zastaveném z bezpeč-
nostních důvodů proveden pokus o pře-
řazení bez předchozího sešlápnutí brzdo-
vého pedálu..

ŽÁDOST O PŘESTAVENÍ ŘADICÍ
PÁKY DO N (neutrál)

Hlá‰ení se na displeji zobrazí a souãasnû za-
zní zvuková v˘straha, jakmile systém poÏá-
dá fiidiãe o provedení manévru.

Pfiestavením pfievodovky na (N) musí zo-
brazení na displeji zhasnout.

Pokud zÛstane na displeji
hlá‰ení nadále zobrazeno, vy-
hledejte autorizovan˘ servis
Fiat.

Pokud zÛstane na displeji
hlá‰ení nadále zobrazeno, vy-
hledejte autorizovan˘ servis
Fiat.

Pokud zÛstane na displeji
hlá‰ení nadále zobrazeno, vy-
hledejte autorizovan˘ servis
Fiat.
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TAŽENÍ VOZIDLA

Zkontrolujte, zda je zafiazen neutrál (N)
(tzn. zda lze vozidlem pohnout tlaãením).
Pfii taÏení postupujte stejnû jako normál-
ního vozidla s mechanickou pfievodovkou
(viz pokyny uvedené v Návodu k pouÏití
a údrÏbû).

Pokud nebude moÏné neutrál zafiadit, vo-
zidlo netáhnete, ale vyhledejte autorizo-
van˘ servis Fiat.

VÝMĚNA POJISTEK

Komponenty systému Comfort-Matic jsou
jištěny příslušnými pojistkami. Případnou
výměnu svěřte autorizovanému servisu 
Fiat.
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KONTROLA HLADIN 

KAPALINY DO HYDRAULICKÉ SOUSTAVY OVLÁDÁNÍ P¤EVODOVKY COMFORT-MATIC

Kontrolu hladiny spojkové kapaliny a kontrolu a/nebo v˘mûnu kapaliny v hydraulické soustavû ovládání spojky nechejte provést
v˘hradnû u autorizovanéservisní sítû Fiat.

Vyjet˘ pfievodovkov˘ olej obsahuje nebezpeãné látky pro Ïivotní prostfiedí. Dopo-
ruãujeme, abyste si nechali v˘mûnu oleje i filtru provést u autorizovan˘ch servisÛ

Fiat, které jsou vybaveny zafiízením na zpracování vyjetého oleje a pouÏit˘ch filtrÛ podle pfiedpisÛ o ochranû
Ïivotního prostfiedí.

UPOZORNùNÍ

PLÁN ÚDRŽBY

Kromû úkonÛ stanoven˘ch v Plánu údrÏby (viz Návod k pouÏití a údrÏbû v kapitole “ÚdrÏba a péãe”) jsou pro vozidlo pfiedepsány
i kontroly/v˘mûny uvedené v následující tabulce:

1.6 Multijet 90k

Kontrola a případné doplnění hladiny oleje v akčním členu převodovky každých 35 000 km

Kontrola a případné doplnění hladiny oleje v hydraulickém systému 
ovládání spojky každých 35 000 km

Výměna oleje v hydraulickém systému ovládání spojky každých 70 000 km (nebo každých 24 měsíců)
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VÝKONY

Maximální rychlost po uplynutí prvního období používání vozidla:

❒ 158 km/h u verzí Cargo 2/3 místa - Combi 5 míst;

❒ 153 km/h u verzí s vysokou střechou;

❒ 141 km/h u nákladních verzí.

KÓDY MOTORU - PROVEDENÍ KAROSÉRIE

Kód motoru

1.6 Multijet 90k 263A5000
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1.6 Multijet 90k

Pět dopfiedn˘ch rychlostních stupÀÛ a jeden zpáteãní s elektronicky fiízen˘m
elektrohydraulicky ovládan˘m systémem

Jednokotouãová suchá s elektrohydraulick˘m ovládáním

Pfiední

PŘENOS VÝKONU

Rychlostní skfiíÀ

Spojka

Náhon
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HMOTNOSTI

Cargo 1.6 Multijet

Legenda

A. Pohotovostní hmotnost (se všemi kapalinami, palivovou nádrží naplněnou z 90% a bez příplatkové výbavy) - B. Nejvyšší
povolené zatížení - C. Užitečná nosnost včetně řidiče - D. Užitečná nosnost bez řidiče - E. Hmotnost přípojného vozidla
(brzděného / nebrzděného) - F. Nejvyšší zatížení střechy - G. Nejvyšší zatížení na tažném zařízení (brzděné přípojné vozidlo).

1395 1890 1090 1140 570 495(▼) 1300/500 100 60

Krátký rozvor - Nízká střecha - 1395 2100 1090 1140 780 705 1300/500 100 60
2 před. místa 

1465 2425 1200 1450 1035 960(■) 1300/500 100 60

1485 2505 1150 1450 1095 1020(●) 1300/500 100 60

(*) Největší zatížení. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině tak, aby 
dodržel uvedené mezní hodnoty.
(**) Hodnoty platné pro výbavu na minimální úrovni. Jestliže je vozidlo vybaveno speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení 
přípojného vozidla, atd.), jeho pohotovostní hmotnost se zvýší, a tím se při dodržení nejvyššího povoleného zatížení sníží jeho užitečná 
hmotnost.
(***) Včetně hmotnosti případných nosných zařízení upevněných na vozidle (střešní tyče/zahrádka Lineaaccessori Fiat).
(▼) Nižší nosnost.
(■) Vyšší nosnost.
(●) Nejvyšší povolená hmotnost 2505.

Verze A
B (*)

C (**) D (**) GF (***)E
Celk. Zad.Před.
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Celk. Zad.Před.
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1438 1933 1090 1140 570 495(▼) 1300/500 – 60

Krátký rozvor - Vysoká střecha - 1438 2143 1090 1140 780 705 1300/500 – 60
2 před. místa 

1475 2435 1200 1450 1035 960(■) 1300/500 – 60

1505 2505 1150 1450 1075 1000(●) 1300/500 – 60

1505 2000 1120 1450 570 495(▼) 1300/500 100 60

Dlouhý rozvor - Nízká střecha - 1465 2170 1120 1140 780 705(****) 1300/500 100 60
2 před. místa 

1505 2465 1200 1450 1035 960 1300/500 100 60

1505 2505 1200 1450 1075 1000(●) 1300/500 100 60

1535 2030 1200 1450 570 495(▼) 1300/500 – 60

Dlouhý rozvor - Vysoká střecha - 1535 2495 1200 1450 1035 960 1300/500 – 60
2 před. místa 

1535 2505 1200 1450 1045 970(●) 1300/500 – 60

(*) Největší zatížení. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině tak, aby 
dodržel uvedené mezní hodnoty.
(**) Hodnoty platné pro výbavu na minimální úrovni. Jestliže je vozidlo vybaveno speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení přípojného
vozidla, atd.), jeho pohotovostní hmotnost se zvýší, a tím se při dodržení nejvyššího povoleného zatížení sníží jeho užitečná hmotnost.
(***) Včetně hmotnosti případných nosných zařízení upevněných na vozidle (střešní tyče/zahrádka Lineaaccessori Fiat).
(****) 7 q.
(▼) Nižší nosnost.
(■) Vyšší nosnost.
(●) Nejvyšší povolená hmotnost 2505.

Verze A C (**) D (**) GF (***)E
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Celk. Zad.Před.
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1395 1890 1090 1140 570 495(▼) 1300/500 100 60

Krátký rozvor - Nízká střecha - 1395 2100 1090 1140 780 705 1300/500 100 60
3 před. místa 

1465 2425 1200 1450 1035 960(■) 1300/500 100 60

1485 2505 1200 1450 1095 1020(●) 1300/500 100 60

1438 1933 1120 1140 570 495(▼) 1300/500 – 60

Krátký rozvor - Vysoká střecha - 1438 2143 1150 1140 780 705 1300/500 – 60
3 před. místa 

1475 2435 1200 1450 1035 960(■) 1300/500 – 60

1505 2505 1200 1450 1075 1000(●) 1300/500 – 60

1505 2000 1135 1450 570 495(▼) 1300/500 100 60

Dlouhý rozvor - Nízká střecha - 1465 2170 1150 1140 780 705(****) 1300/500 100 60
3 před. místa 

1505 2465 1200 1450 1035 960 1300/500 100 60

1505 2505 1233 1450 1075 1000(●) 1300/500 100 60

1535 2030 1200 1450 570 495(▼) 1300/500 – 60
Dlouhý rozvor - Vysoká střecha - 1535 2495 1233 1450 1035 960 1300/500 – 603 před. místa 

1535 2505 1233 1450 1045 970(●) 1300/500 – 60

(*) Největší zatížení. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině tak, aby 
dodržel uvedené mezní hodnoty.
(**) Hodnoty platné pro výbavu na minimální úrovni. Jestliže je vozidlo vybaveno speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení přípojného
vozidla, atd.), jeho pohotovostní hmotnost se zvýší, a tím se při dodržení nejvyššího povoleného zatížení sníží jeho užitečná hmotnost.
(***) Včetně hmotnosti případných nosných zařízení upevněných na vozidle (střešní tyče/zahrádka Lineaaccessori Fiat).
(****) 7 q
(▼) Nižší nosnost. (■) Vyšší nosnost.            (●) Nejvyšší povolená hmotnost 2505.

Verze A C (**) D (**) GF (***)E
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Celk. Zad.Před.
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Krátký rozvor - Nízká střecha - 1505 2164 1090 1310 734 659 1300/500 100 60
2 před. místa - 3 zad. místa 

1505 2254 1090 1310 824 749(■) 1300/500 100 60

Dlouhý rozvor - Nízká střecha -
1600 2349 1200 1310 824 749 1300/500 100 602 před. místa - 3 zad. místa 

(*) Největší zatížení. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině tak, aby 
dodržel uvedené mezní hodnoty.

(**) Hodnoty platné pro výbavu na minimální úrovni. Jestliže je vozidlo vybaveno speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení přípojného
vozidla, atd.), jeho pohotovostní hmotnost se zvýší, a tím se při dodržení nejvyššího povoleného zatížení sníží jeho užitečná hmotnost.

(***) Včetně hmotnosti případných nosných zařízení upevněných na vozidle (střešní tyče/zahrádka Lineaaccessori Fiat).

(■) Vyšší nosnost.

Verze A C (**) D (**) GF (***)E

Combi 1.6 Multijet

Legenda

A. Pohotovostní hmotnost (se všemi kapalinami, palivovou nádrží naplněnou z 90% a bez příplatkové výbavy) - B. Nejvyšší
povolené zatížení - C. Užitečná nosnost včetně řidiče - D. Užitečná nosnost bez řidiče - E. Hmotnost přípojného vozidla
(brzděného / nebrzděného) - F. Nejvyšší zatížení střechy - G. Nejvyšší zatížení na tažném zařízení (brzděné přípojné vozidlo).
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Krátký rozvor - Nízká střecha -
1385 2454 1200 1450 1144 1069 1300/500 0 602 před. místa  

Dlouhý rozvor - Nízká střecha -
1400 2480 1200 1450 1155 1080 1300/500 0 602 před. místa 

Krátký rozvor - Nízká střecha -
1385 2454 1200 1450 1144 1069 1300/500 0 603 před. místa 

Dlouhý rozvor - Nízká střecha - 
1400 2480 1200 1450 1155 1080 1300/500 0 603 před. místa 

(*) Největší zatížení. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině tak, aby 
dodržel uvedené mezní hodnoty.

(**) Hodnoty platné pro výbavu na minimální úrovni. Jestliže je vozidlo vybaveno speciálními doplňky (střešní okno, tažné zařízení přípojného
vozidla, atd.), jeho pohotovostní hmotnost se zvýší, a tím se při dodržení nejvyššího povoleného zatížení sníží jeho užitečná hmotnost.

(***) Včetně hmotnosti případných nosných zařízení upevněných na vozidle (střešní tyče/zahrádka Lineaaccessori Fiat).

Verze A C (**) D (**) GF (***)E

Pianalato1.6 Multijet

Legenda

A. Pohotovostní hmotnost (se všemi kapalinami, palivovou nádrží naplněnou z 90% a bez příplatkové výbavy) - B. Nejvyšší
povolené zatížení - C. Užitečná nosnost včetně řidiče - D. Užitečná nosnost bez řidiče - E. Hmotnost přípojného vozidla
(brzděného / nebrzděného) - F. Nejvyšší zatížení střechy - G. Nejvyšší zatížení na tažném zařízení (brzděné přípojné vozidlo).

B (*)

Celk. Zad.Před.
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1.6 Multijet 90k

kg

0,59

NÁPLNĚ 

Ovládací hydraulick˘ systém 
pfievodovky COMFORT-MATIC

litry

0,7

Pfiedepsané palivo
Doporuãené v˘robky

TUTELA CAR CS SPEED
Speciální olej s přísadou 
typu “ATF DEXRON III”

CHARAKTERISTIKY A DOPORUâENÉ V¯ROBKY

PouÏití

Maziva
pro pfievodná 
ústrojí pohybu

Kvalitativní charakteristiky kapalin 
a maziv pro fiádn˘

provoz vozidla

Speciální kapalina do elektrohydraulick˘ch 
ovládaãÛ voliãe pfiev. st.
Kvalifikace FIAT 9.55550-SA1

Originální 
kapaliny a maziva

TUTELA CAR 
CS SPEED
Contractual Technical
Reference ã. F005.F98

Pro

Elektrohydraulick˘ 
ovládaã elektricky fiízen˘ 
COMFORT-MATIC

KAPALINY A MAZIVA

Ve vozidle je naplněn motorový olej vyvinutý a odzkoušený speciálně pro splnění požadavků stanovených Plánem údržby.
Trvalým používáním přepsaných maziv jsou zaručeny charakteristiky spotřeby paliva a emise. Kvalita maziva je určující pro fungování a
životnost motoru.
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SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO2 (podle směrnice EU v platném znění)

Spotfieby uvedené v tabulce platí pro reÏim AUTO–ECO.

Hodnoty emisí CO2 jsou stanoveny pro spotfiebu na kombinované trase.

Spotřeba Emisei

1.6 Multijet 90k Po mûstû Mimo mûsto Kombinovan˘ CO2

Cargo s krátkým rozvorem 5,5 4,6 4,9 130

Cargo krátký rozvor vysoká střecha/  C.V. (*) 1470  5,6 5,2 5,3 140
Cargo krátký rozvor zvýšená nosnost
Vysoká střecha C.V. (*) 1590 5,7 5,4 5,5 145

Cargo krátký rozvor zvýšená nosnost / Dlouhý rozvor  5,6 4,7 5,0 133

Combi krátký rozvor 5,6 4,7 5,0 133

Combi dlouhý rozvor 5,7 4,8 5,1 135

(*) C.V.: setrvačníková třída
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Fiat Chrysler Automobiles N.V. - MOPAR -  Technical Services - Service Engineering 
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Tiskovina ã. 530.08.274CZ - 11/2014 - 1 vydání 

Spotřeba Emisei

1.6 Multijet 90k NO START&STOP Po mûstû Mimo mûsto Kombinovan˘ CO2

Cargo s krátkým rozvorem 6,3 4,7 5,3 138

Cargo krátký rozvor vysoká střecha/   C.V. (*) 1470  6,5 5,2 5,7 150
Cargo krátký rozvor zvýšená nosnost
Vysoká střecha C.V. (*) 1590 6,6 5,5 5,9 156

Cargo krátký rozvor zvýšená nosnost / Dlouhý rozvor 6,4 4,8 5,4 141

Combi krátký rozvor / dlouhý rozvor 6,4 4,8 5,4 141

(*) C.V.: setrvačníková třída
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Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
Fiat mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.

Dal‰í informace si zákazník mÛÏe obstarat v autorizovaném servisu Fiat. 
Vyti‰tûno na ekologickém papíru bez chlóru.
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