
co{JPÉ, FIAT

Návod k obs]-uze a údržbě

VITEJTE MEZI MAJITELE FTATU

Děkujeme vám, že jste s i  vybral i  značku F' iat ,  a jsme rádi  ,  že

je to právě model Coupé Fiat.  Vůz, který by1 vyvinut proto,

aby zdůrazni l  prvenství Fiatu ve t řídě agresivních

a e1egantních sportovních vozů, které mohou nabídnout

nejen výkony, které vás nadchnou, a le zároveň i  vysokou

úroveň akt1vní a pasívní bezpečnosti a maximální rníru

ohleduplnost i  vůči Životnímu prostředí. Tnovační sty1

karosérie, její odolnost prot i  kroucení a moderní vysoce

vyvinutá mechanika jsou výsledkem vyspělého know-how firmy

Fíat v kategor i i  sportovních vozů. Coupé FÍat je vzorem

pro styI,  výkon a bezpečnost.

NeŽ sí S vozem poprvé vyjedete, přečtěte s i  pozorně tuto

příručku. Bude vašÍm nepostradatelným průvodcem při

poznávání vašeho Coupé Fiat do všech detai lů, Př i  jeho

pouŽívání tím nejvhodnějšín způsobem, a současně vás naučí

oceňovat jeho vynikající jízdní vIastnost i  a brÍlantní

výkony. A především zde najdete cenné rady pro vaš1

bezpečnost, pro udrŽování vašeho vozu v neporušenérn stavu

a pro ekoJ-ogicky ohleduplný provoz.

V záruční kníŽce zase najdete záruční l ist ,  servisní šek pro

pravidelné prohlídky s údrŽbou a celou řadu datŠích s luŽeb,

které Fiat poskytuje sv)im zákaznÍkůrn.

Tak tedy příjemné počtení a štastnou jízdul



Bezpečná a ekologicky ohleduplná jízda

Bezpečnost a ohledup1nost vůči Životnímu prostředí to byly

dva h].avní princÍpy, které od samého začátku určovaly vývoj

mode].u Coupé Fiat.

DÍky této koncepci  se mohI Coupé Fiat podrobit  vel ice přísným

bezpečnostním zkouškám a také v nich obstát,  takŽe Se v tomto

směru dostaI ve své kategor i i  do vedení. A to jeŠtě není

všechno, poněvadŽ zřejmě nasadit  vysoko latku i  pro

budoucnost.

Kromě toho činÍ neustá lé hIedání nových a účinných ekologicky

ohleduplných řešení z Coupé F1at í z tohoto h].edíska vzor l
který je hoden napodobení.

Všechna motorizovaná zařízení jsou totiŽ vybavena systénry na

ochranu ŽivotnÍho prostředí, které sniŽují škod]- ivé emise

výfukových plynů hluboko pod emisní l inity stanovené pIatnými

předpisy

Coupé Fiat tedy nezatěŽuje Životní prostředí ani za 3ízdy
ani po jejím skončení. Na konci  své Životnost i  můŽe být Coupé

Fiat úplně rozebrán a všechny jeho součástky mohou být

recykIovány. Pro Životní prostředí to znamená dvojí výhodu:

,Poněvadž se nic neztratí ani  n ikam neodloží, sníŽuje se i

potřeba nových surovin.

s}rmboly upozorňující na správný způsob jízdy

Sybo1y uvedené na této stránce jsou vel ice dů1eŽité.

UpozorňujÍ tot iŽ v tomto návodu na místa, kterým je nutno

věnovat zvýŠenou pozornost.  KaŽdý s}rmboI ná j iný tvar a

barvu, abY se da1o ihned, snadno a jednoznačně poznat.  k čemu

Se přís lušné upozornění vztahuje.

i)  (/|\) Bezpečnost osob

?czor. Úplné nebo i  částečné ignorování těchto předpÍsů můŽe

z; iamenat váŽné ohroŽení osob.



2) (/ l\)
Tírnto s1rmbolem jsou označeny pasáŽe poskytující ř id iči
informace o tom, jak se má chovat,  abY provozem svého Vozu
neohroŽoval Životní prostředí.

:) ( l\)  ochrana vozid1a prot i  rroškození
Pozor! Částečni.-1ebo i úplné ignorování těchto
znamená nebezpečí-i;žňýc-hioškození vozidla a
záruky.
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Posadte se pohodIně do vozu a př ipravte Se . . .ke čtení.
Na nás1ejících stránkách najdete vše, Co budete potřebovat
k okarnŽitému a správnému nastartování motoru, t . j .
k nastartování s maximá1ní j istotou.
V někol ika minutách se obeznámíte s kontrolkami, přístroj i
nejdů1eŽitěj  ŠÍn zařízením.
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K1íče

Klíče, obr.1, ke spínací skříňce a zámkůn, dodávané normálně

s vozidl-em:

A - s hliníkovýIn drŽátkem

B s p1astikovým drŽátkem

Se zabezpečovacím zařízením protÍ krádeži (zv].áštní výbava)

se spolu s k líči předávají dva dálkové ovládače C.

Sedadla

ovládacÍmi prvky na obr. 2 - 3 4 se provádí následující

úkony:



A . podé1né přestavení

B nastavení bederní opěrky

c - nastavení sklonu zádových opěr

D . sklopení předního opěradla

Str.  9

Volant

Páka A, obr.5, k nastavení polohy voIantu.

Poloha 1 řízení uzamknuto

Po1oha 2 . řízení odemknuto

Str.  l0

E1ektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

SpÍnače na obr.6:

A . nastavení do ětyř směrů

B - volba zrcátka (pravé nebo levé)

Varovná světla

Světla zapneme stisknutím červeného spínače A - obr.7.

Světla vypneme opětovným stisknutÍm.

Str.  11

Bezpečnostrní pásy

Pásy můŽeme výškově nastavít do 4 poloh:

Nahoru: Nadzvednerne úchytný krouŽek A, obr.8.

Do1ů: St iskneme tIačítko B, podrŽíme ve st isknuté po1oze

a posuneme úchyt A.

Str.12 - Obr.9 ,  _, ^.__
Přístrojová deska l

1) ofukovače bočních oken

2) rnísto pro reproduktor

3 ) páčkový spínaě vnějšího osvět lení vozu
, 4) štít '  přístrojů \r Ť. :

5) páčkový spínač stíračů i ost řÍkovače čelního sk1a

6 ) spínač varovných světel

7) hubice pro výstup vzduchu (výdechy)



8 ) tIačítkový spínač a digi tá1ní hodiny
9 ) odkIádací schránka

1o) regulátory vytápěnÍ/větrání a k l imat izace (tam kde je
uvaŽována )

11 ) kapsa pro autorádio

72) uzamykací páka volantu

13 ) akustícká houkačka

]-4) páčka k otvÍrání kapoty motoru

15) regulátor osvět lení štítu přístrojů

16 ) spínač k nastavení sklonu hlavních světlornetů
Str.  13

Štit přístrojů

A - teplorněr a t1akoměr motorového oleje s kontrolkou s]-abého
tlaku

B tachometr (rychlorněr) a počítač kiIornetrů
c otáčkoměr

D palÍvorněr s kontrolkou rezervy a teploměr chlad1cí
kapal iny

Str.  14

SdruŽené páěkové přepínaěe u volantu

LEvÁ pÁČxa - obr.71.

Po1oha A : pravé směrové světlo
Poloha B = levé směrové světlo

PřítaŽenÍ k voIantu = světelná houkaěka
objínka na 0 = světIa vypnuta

objímka na (1) = parkovací světIa
objímka na (2) = potkávací (t lumená) svět]-a
Vychýlení páčky k přístrojové desce a objímka na (2) =
dálková svět la

PRAVÁ PÁČKA - obr.72
. Poloha A = stírače čelního sk]-a vypnuty

Po1ohaB= intervalovýběh
PolohaC: pomatýběh
Po]-ohaD= rychlýběh

6



Př i taŽení k volantu = ostř ikovač če]"ního skla
obj Ímka na 0 = stírač zad'ního skla vypnut
obj Ímka na ( 1) = stírač zadního sk]-a zapnut
Vychýlení páčky k přístrojové desce = stírač,/ostř ikovač

zadního skla
Str.15

vytápění a větrání

REGULÁToRY obr.73

A . regulace rychIost i  vent i látoru
B regulace teploty vzduchu
C rozvod vzduchu

D zapínání/vypínání c1rku1ace vzduchu
E . neobsazený spínač

K1i-matizace

REGULÁToRY - obr.74

A - regulace rychlosti venti látoru
B regulace teploty vzduchu
C rozvod vzduchu

D . zapÍnání,zvypínání cirkulace vzduchu
E zapínání,zvypÍnání kl imat izace
Str.  l_6

T1ačítkové spínače

Tlačítkové spÍnače, obr. 75, zapínají,zvypÍnají:
A .  zadní mlhová svět la
B - přední mIhová svět1a
c . varovná přerušovaná světla (červená)
D . zamykání dveří

. E - vyhřívánÍ zadního skIa
F - neobsazený spínač, i lét spínači je LED (svít icí dioda)

zabezpečovacího zařízení proti krádeŽi (tarn kde je
uvaŽováno )



Elektrické ovIádání bočních oken

TIačítka ,  obr.76:

A - spuštění 1evého skla

B - vytaŽení levého skla

c - spuŠtění pravého skIa

D - vytažení pravého skla

Str.  17

Posuvná střecha

s ELEKTRIcxÝu ovr'ÁDÁNÍM

T]-ačítkový spínač A - obr.77:

StÍsknutím část i  t lačítka (1) se st řecha otvírá.
.  St isknutím část i  t lačítka (2) se st řecha zavírá.

Dveře

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

Současné zamknutí a odemknutÍ všech dveřÍ:

ZvenčÍ zasunout k1íč do zámku a otočit.

Zevnítř zamknout stisknutín tlačítkového spÍnače (1) na

přístrojové desce, otevřít zataŽením za páčku A, obr.1.8.

Str.  1-8

Zavazadlorný prostor

otevření zvenčí: k1íčem zapaIování

Zevnitř: zatáhnout za páčku A, obr. 1.9.

Kapota motoru

otevřenÍ z zatažením za páěku A, obr.20.

Uzavření: vysmeknout pojistku kapoty, kapotu nadzvednout asi-

o 20 cm a pust i t  do1ů.

Zkontrolovat,  zda je kapota řádně uzavřena.
.  Str .19

Coupé FÍat u čerpací stanice

Čerpat pouze bezolovnatý benzin s oktanovým číslem nejméně

ROZ 95.

8
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*,., i této kapitoly uděláte ne j lépe , kďyŽ Se pohodlně

usadíte ve svém voze. To co s i  přectete, Si  tak budete moci

také okamŽítě vyzkouŠet.

Budete se rychle seznamovat se svým vozem, s jeho ovládacími
prvky a zařízením. AŽ pak spustíte motor a zařadíte se do

si ln ičního provozu, budete rnít pocit  maximálnÍ jízdní pohody

a vysoké bezpečnost i .

Str .  21
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K1íče vozu Coupé Fiat

Spínací skříňka

Jednotl ivá nastavení

Bezpečnostní pásy

Napínače bezpečnostních pásů' 
r

Přístroje .ve štítě přístrojůl , ,  . . -  ' . . , . ' . \
I {)

Kontrolní a varovná svět1a

Vytápění a větrání

Kl imat izace

SdruŽené páčkové přepínače u voIantu

Ťlačítkové spínače

Výbava i.nteriéru

Posuvná střecha

Dveře

Zavazadlový prostor

Kapota motoru

Hlavní světlornety

Brzdový prot ib lokovací systém (ABs)

Viskodrive

Boostdrive

Bezpečnostní vzduchový vak (airbag)

Autorádio

Zabezpečovací zaŤízení proti krádeŽi

Coupé FÍat u čerpací stanice

ochrana Životního prostředí

Str.

22

23

24

31

37

38

42

45

49

51

55

58

6L

63

66

68
1d

72

73
1Á

75

77

tt J-

Ó l

90



Str.  22

Klíče od vozu

Př i  koupi vozu dostanete jeden klíč A,obr.7, s hl iníkovýnr

drŽátken a jeden náhradní B s p1ast1kovýn drŽátkem. Tento

k1íč je společný ke

spouštění motoru

ke dveřím

k víku zavazadlového prostoru

k odkládací schránce

k uzávěru palivové nádrŽe

Je.l i  váš vůz vybaven zabezpečovacím zařízením proti krádeŽi,

dostanete s těnrito dvěma klíči ještě dva dálkové ovIádače C.

K výbavě patří ještě dva nouzové klíče pro případ poruchy

zabezpeéovacího zařízení. Pak musíte pouŽít zařízení umístěné

v odkládací schránce.

Současně s klíči dostanete samolepku s ěíslem, které uvedete
př i  objednávce da1šího k1íče (dupl ikát 'u) u přís1ušného

servisu Fiat.

StĚ.2E

Spínací skříňka

Klíč můŽete otočit do čtyř poIoh, obr.2z

SToPz Zastaví se motor. Dá se vytáhnout klíč a bude

uzamčen zámek řízení. Některé elektrické přístroje

(např.autorádio a zapaIovač cigaret) můŽete dá1e
pouŽÍvat.

- MAR : Jízda. Všechna e1ektrická zařízení fungují.
_ AW: SpouštěnÍ motoru.

P'WK: ZastavÍ se motor. Zůstanou zapnuta parkovací světla,

dá se vytáhnout klíě zapalování, je uzamčen zámek

řízení. K otočení klíče do polohy PARK musíte

st isknout t lačítko A.

L0



,/ !\  KdyŽ opouštíte vůz, vytáhněte vŽdy klíč zapalování, aby

někdo nedopatřením nepohnul s ovIádacími páčkami. Nezapomeňte

zatáhnout ruční brzdu a do kopce zařadit první rychlostní

stupeň a s kopce zpátečku. Děti nikdy nenechávejte ve voze

bez dozoru.

/!\ v případě svévolného poškození spínací skříňky (např.  př i

pokusu o odcÍzenÍ vozidIa) s i  před jízdou dejte zařízení

nejprve zkontro].ovat na správnou funkci  v nejbl iŽším servisu

Fiat.

Str.24

zÁI\,ÍEK ŘÍzeuÍ
UzanknutÍ řÍzenÍ.. KIíč zapalování otočit do po1ohy SToP nebo

PARK, k líč vyjnout a otáěet vo]-antem, dŽ zapadne.

odenknutÍ řÍzenÍ: otočít klíč zapalování Na MAR a současně

lehce pohnout volantem.

,/!\ Klíč zapa1ování nikdy nevyjímat za jízdy, j inak se vo]-ant

při prvnín rejdu samočinně uzamkne. ToEéž bude vŽdy p1atit

i př i odtahování vozu.

Jednotlivá nastavení

PŘEDNÍ sEDADLA

NastavenÍ v podélnén směru

Nadzvedněte páčkU A, obr.3, a posuňte sedadIo dopředu nebo

dozadu. KdyŽ pak páčku pustíte, zkuste sedadlo posunout

dopředu nebo dozadu, abyste něI i  j istotu, že je ve vedení

řádně zaj iŠtěno.

'  /!\  Sedadlo ř id iče se smí přestavovat,  jen kdyŽ vůz stojí.

Ll_
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NastavenÍ skLápěcÍho opěrad7a

otáčet růŽicí c,  obr.3.

NastavenÍ bedernÍ opěrky

Sedad].o ř idiče je vybaveno bederní opěrkou, která poskytuje

Iepší opěru pro záda. Nastavuje se otáčením růŽice B, obr.4.

Sedadlo spolujezdce má zase :1T9P:]-z!1s-9!9ye9-í zatízení, abY

i zde se mohl cestující pohodlněj i  opřít.

Str.26

oPĚRKY HLAVY

opěrky h1avy se dají vyjmout a přestavovat na výšku, obr.5.

Chcete.Ii opěrku vyjrnout' úp1ně j i vysuňte, obě podpěry A,

obr.6, otočte o 9Oo a opěrku vytáhněte směrem nahoru.

,/!\ t.tezapomínejte, Že opěrky h1avy musí být nastaveny tak,

aby se o ně opíraIa h1ava a ne krk.

pŘÍsrup x ZADNÍM sEDADLÚM

K zadním sedadlům je snadný přístup z obou stran.

Na straně spoIujezdce je nastupování do vozu ještě více

usnadněno, poněvadŽ z této strany se nastupuje nejčastěj i  a

nastupování je nejbezpečnější, je l ikoŽ je to u chodníku.

Strana ridiče

Zatažením páčky A, obr.7, nahoru se sklopí zádová opěra

předního sedadIa.

, Strana spolujezdce

ZataŽením za páčku A nahoru ze překIopí zádová opěra a

sedad]-o rnůŽete volně posunout dopředu.

Str .27
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Pomocí vratného mechanismu s pamětí se sedadlo vrátí

automaticky do své původní po1ohy. VŽdy po posunutí sedadla

dopředu nebo dozadu zkontrolujte, zda sedad}o pevně drŽí ve

vodítkách

Str.  28

VOLANT

Volant je seřidÍtelný na výšku a v podé]-nérn směru.

]-) Přestavte páčku A, obr.8, do polohy 2.

2) Nastavte volant do přís1uŠné poIohy.

3) vraťte páčku zpět do polohy L, ěínž uzamknete řízení.

,/!\  Volant se smí seřízovat,  jen kdyŽ vůz stojí.

Str.  29

VNIŤŘNÍ ZPĚTNÉ zRcÁTKo

Nastavuje se pomocí páčky 2'  str .9.

1) Denní nastavení (normáIní)

2) Noční nastavení (prot i  os lnění zezadu)

V obou těchto polohách nůŽete zrcátko plynule natáčet do

všech srněrů.

Kromě toho je zrcátko vybaveno bezpečnostním zařízením,

pomocí kterého pří nárazu vyskočí z drŽáku.

vuĚ;ŠÍ zPĚTNÁ zRcÁTKA

Tato zrcátka mají e}ektr ické ovIádání, které fungu1e jen

tehdy, kdyŽ je k líč zapa1ování v poloze MAR.

Zrcátko s i  nastavíte tak, že st isknete t lačítko A, obr. 1-0, na

přÍs1ušné směrové Šipce.

Přepínačem B sj-  rnůŽete zvol i t  zrcátko (pravé nebo levé),

které chcete nastavovat.

L3



Str.  30

,/!\ Bude-I i  ván v nějakém úzkérn průjezdu vnějŠí zpětné

zrcátko překáŽet, můŽete je překlopít z polohy 1 do polohy 2.

Vyhřívání zrcátek je napojeno na zadní sklo.

REGULÁToR oSVĚTLENÍ ŠtÍru pŘÍsrnolŮ

Šgit přístrojů je osvět len, xayz jsou zapnuta švět la.

K IepŠímu odečítání údajů na přístrojích je moŽno intenzitu

osvět lení regulovat otáčením regulátoru A, str .72.

Str.  3 1

Bezpeěnostní pásy

PoUŽÍVjiNÍ BEzPEČNosTNÍcH pÁsŮ

(na předních a zadních sedadlechr,

KdyŽ se připoutáváte, uchopte zásuvnou část zámku C, obr.73 a

zasuňte j i  do zámku D, aŽ sIyŠitelně zaskočí.

KdyŽ se chcete odpoutat. stačí stisknout t lačítko E.

Tyto pásy se nemusí ručně seřizovat,. Délku pásu seřizuje

samočínně automatické navíjecí zařízení zamontované v boční

ěásti karosérie a horní úchyt pásu A, coŽ urnoŽňuje velkou

volnost pohybu.

Při rych1érn vytaŽení pásu, prudkém zabrzdění, nárazu nebo při

rych}érr projíŽdění zatáčky mechanÍsmus navíjecího zařízení

pás zablokuje.

,/!\ ochranný účÍnek pásu bude největŠí, kdyŽ nebudete

v sedadle 1eŽet, a le nastavíte s i  zádovou opěru rovně, dobře

' se o ní opřete a budete dávat pozor, abY vám pás při1éha1

přes prsa a pánev.
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vÝŠxovÉ ltasravnuÍ srzpnČ}rosruÍcn pÁsŮ (předních sedadel)
Výška bezpečnostních pásů musí být vŽdy př izpůsobena tě lesné
výšce. Toto prevent ivní opatření nůŽe značně sníŽit  r iz iko
poranění při dopravní nehodě.

Při správném nastavenÍ při léhá popruh asÍ uprostřed mezi
koncem ramene a krkem.

Nahoru

Úchytku A, obr.3, posuňte nahoru aŽ do Žádoucí polohy.

DOtU

St iskněte t lačítko B a současně posunujte úchytku A dolů aŽ
do Žádoucí poIohy 

],, 
.

/ l \  po kaŽdém nastavení pásu zkontrolujte, zd.a P9souvátko, Dá
kterém je úchytka přípevněna, )e v přís1ušné poloze-íezpeěně

aretováno.

PoUŽÍvÁNÍ zADNÍcH BEzPEČNosTNÍcH pÁsÚ

Pásy zadních sedadel se nasazují pod1e obr.74.

Pás nasazujte, kdyŽ se opíráte zády o zádovou opěru.

/!\ Pamatujte na to, Že cestující na zadních sedadlech, kteří
nejsou připoutánj-, znamenají v případě prudkého nárazu také
nebezpečí pro cestující na předních sed'adlech.

Str.34

oBEcNÉ PoKYNY PRo PouŽÍvÁt.tÍ BEzPEČNosTNÍcH pÁsŮ A DĚTsKÝcH
BEzPEČNosTNÍcH sYsTÉMŮ

/!\ eřtpoutávejte se př i  kaŽdé jízdě, a to na předních i
zadních sedadlech! Jízda bez př ipoutání zvyŠuje nebezpečí

. těŽkých nebo i smrtelných úrazů při dopravní nehodě.

,/!\ Pás nesmí být překroucen. Horní ěást pásu musí vést
přes rameno a napříč přes prsa. Spodní část musí při léhat na
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pánev a ne na bř icho př ipoutané osoby, aby tato nemoh]-a

skIouznout dopředu.

Str.  3 5

VŠechny nezlet1Ié osoby'  jej  ichž tě1esné údaje odpovídají

hodnotám,/I imitům stanoveným zákonem přís1ušné země, musí být

chráněny homologtovanými bezpečnostnÍmj. systémy (dětská

sedadla, sedačky pro dětí od 2 do 6 let,  podušky) podle

směrníc EcE,/UNo44.

v zemÍch, V €  kterých směrnice EcE/UNo44 neplatí, se řídí

přís1ušnými národním1 předpisy. V kaŽdérn případě a1e

doporučujeme pouŽívat vŽdy jen homologované dětské

bezpečnostní systény.

Př i  pouŽÍvání s i .ce homologovaných, a le ne univerzáIních,

příp. speci f ických bezpečnostnÍch systémů je nutno s i

vyŽádat od výrobce vozj-dIa prohláŠení o nezávadnosti pro

daIŠí kotevní úchytky, jakož i zápis do technického průkazu

vozidIa u příslušného dopravního inspektorátu, a sice po

předchozím převzetí výŠe uvedených kotevních úchytek.

Při mont áŽí a pouŽÍvánÍ bezpečnostních systémů postupovat

přesně podle návodů, které je výrobce povinen dodat současně

S těmito systémy.

PřÍponínáme, Že fa F iat zkonstruovala, lcelou řadu dětských

sedadel a sedaček pro ma1é dět i  (z-0 let) sp1ňujících

podmÍnky normy EcElUNo44, které se instalují do modelů Coupé

Fiat,  a které obstá ly v řadě testů mnohem přísnějŠích neŽ tY,

které předpisujÍ uvedené normy. Výrobky této série jsou k

dostání ve všech prodejnách vozidel  a náhradních díIů

servisní sítě Fiat.
.  Str .36

,/l\ DětÍ nesmí sedět při 1ízdě na k]-íně některého

z cestujícÍch a být př i tom př ipoutány stejným bezpečnostním

pásem.
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,/ !\  u vozidel ,  která jsou vybavena bezpečnostním vzduchovým
vakem (airbagem) pro spolujezdce, nesní být na sedadle
spolujezdce Žádné dětské sedadlo.

Povinně připoutány musí být i těhotné ženy, j1nak j irn v
případě dopravní nehody hrozí mnohem větší nebezpečí úrazu.
Spodní část bezpečnostního pásu musÍ mít ovšem pod břichem
(obr.76).

Str.37

Napínače bezpečnostních pásů

JAK UDRŽoVAT BEzPEČNosTNÍ pÁsy STÁLE V BEZVADNÉM STAVU
]-) Při př ipoutání musí být pásy vŽdy nepřekroucené a napnuté.

2) občas zkontrolujte, zďa jsou pevně dotaŽeny šrouby v
kotevních úchytkách pásů, zďa nejsou pásy natrŽeny nebo
roztřepeny, a zda se dají snadno vytahovat a navíjet.

3) Po větší havári i  se rnusí pouŽitý pás v1rměnit, i  kdyŽ na
něm není zdánl ivě v idět Žádné poškození.

4) Popruhy pásů perte ručně v teplé vodě neutráInínr mýdlern,
opláchněte a nechte sušit ve stÍnu. NÍkdy nepouŽívejte Žádné
žíravé, bě1icí nebo barvicÍ čist icÍ prostředky nebo nějaké
jÍné chemické lát 'ky zes1abující tkaninu.

5) Chraňte navíjecí zařízení pásu před vlhkeur. Bud'e vánr
bezvadně fungovat jen tehdy, kdyŽ se do něj nedostane voda.
Aby byla ochrana předních bezpečnostních pásů jeŠtě

účinnějšÍ' je Coupé Fiat vybaven napínačj. pásů.

Tato zařízení detekují pomocí senzoru začátek sÍlného nárazu
. a způsobí, že se pásy poněkud napnou (zkrátí),  takŽe ještě

před zadržením cestujících př i lehnou na jej ich tě1a.
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Zablokování bezpečnostnÍho pásu znamená, Že napínač
zareagoval .  Napínač nevyŽaduje Žádnou údrŽbu, všechno, co
mění jeho původní stav, os labuje jeho účÍnnost.  Jest l iŽe se
tento bezpečnostní systém dostane v důsledku nějaké Žive1né
pohromy (záplavy, povodeň) do styku s vodou nebo bahnem, musí
se bezpodmínečně v}rněnit.

Str .  38

,/!\ Napínač pásu je pouze pro jed'norázové pouŽití.  Jakrni le
j iŽ jednou zareagoval ,  musíte ho dát v některém servisu Fíat
v1rměnit.

,/\ uárazy, vibrace nebo zahřívání v blízkosti- napínaěe jej

mohou zapnout. To ale neplatí pro otřesy způsobené nerovnýmÍ
cestaml nebo menšími překáŽkami, jako jsou hrany obrubníků
a p. ) .  v případě potřeby se obratte na servís Fiat.

l

PřÍstroje ve štítu přístřójů

TACHoMETR (RYCHLoMĚR) s PoČÍTAČEM KILoMETRÚ, obr.1.7
A - celkový počítač ki lornetrů

B - rychloměr

c . denní počítač ki lornetrů

D - t lačítko k vynulování denního počítače ki lometrů.
Vynulování stÍsknutírn tlačítka.

oTÁČKoMĚR

Ruěička v červeném poJ. i ,  obr.J.8, s ignal izuje pří1iš vysoké
otáčky. Tyto otáčky mohou být udrŽovány jen vel ice krátkou
dobu.

Str.  39

TEPLoMĚR A TLAKoMĚR MoToRovÉHo oLEJE

V normáIních jízdních podrnínkách musí být ručka teploměru,
obr. 79, uprostřed stupnice. Př ib líŽí-Ií se k červenému pol i ,
zastavte vůz a nechte motor chví1i běŽet na volnoběh.
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1\ Jest l iŽe se tento stav přesto nezmění, zastavte motor a

obraťte se na nejbl iŽŠí servj .s F1at.

Ručka manometru, obr.1.9, musí být normálně na maxim.hodnotě.

Př i  voInoběhu a je- l i  horký olej  ,  )e mÍrná t laková ztráta

normální.

KdyŽ otočíte k líč zapaIování do poIohy MAR, musí se rozsvít i t
červená kontroIkd A, obr.79, s ignal izující nedostatečný t1ak

motorového o]eje, a1e po spuštění motoru musí ihned zhasnout.

,/\ Jestl iŽe Se rozsvítí červená kontrolka nedostatečného

tlaku oleje za chodu motoru, musÍte motor okanŽitě zastavit  a

obrát i t  se na přÍsIuŠný servis F iat.

Str.  40

PAÍ,IVoMĚR, TEPLoMĚR CHLADICÍ KAPALINY

KdyŽ se rozsvítí kontrolka rezervy paliva A, obr.20, zb,ývá
v nádrŽÍ ještě 6 aŽ 9 I i trů palíva.

Za normálních provozních podmínek se musí ruěka pohybovat

někde uprostřed stupnice. Př ib1íŽí-1i  se k červenému po1i,

znamená to, Že motor je přetíŽen a musí se sníŽj-t  otáěky.

Ručka teploměru se rnůŽe přiblíŽit k červenému poli i  př i

příl iš pomaIé jízdě nebo v horkém počasí. V takovérn případě

na chvíl i zastavte a vypněte motor. Pak jej opět spustte a

mírně zrychIete.

2\ nude-ti tento stav přesto trvat Í nadá]e, motor zastavte a

obraťte se na nejb1iŽší servis F iat.

DrGrT/iLNÍ Hoormy

Displej  na 24 hodin.

Př i  zapnutí vnějšího osvět lení se automaticky zvýší jas

ČÍsl ic,  dbY by1y }épe vidět.

Seřízení - hodiny: st isknout t lačítko A,obr.21.
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-  minuty: st isknout t]-ačítko B

Po kaŽdénr st isknutí t lačítka následuje přepnutí o jednu

jednotku. PodrŽíte-1i  t lačítko někol1k okarnŽÍků ve stÍsknuté

poloze, bude přepínání automaticky rych1e pokračovat. Jakmi le

se př ibtíŽí čas, který chcete nastavit ,  t lačítko uvo}něte a

seř izování hodin dokončete po jednotkách.

Si-r .  42

Kontro1ní a varovná světla

Tato svět la svítí v následujících případech:

1) VNĚJŠÍ osvĚŤLENÍ Pří zapnutí parkovacích a t1umených

světe1.

2) sMĚRoVÁ SVĚTLA (přerušovaná) pri pouŽití ovládací páčky

směrového svět1a.

3 ) DjÍLKoVÁ sVĚTLA Při zapnutí hlavních světlornetů.

4) VAROVNÁ svĚTLA (přerušovaná) po stisknutí příslušného

tlačítkového spínače.

5) CIRKULACE VZDUCHU Při zapnutí cirkulace.

Tuto kontrolku je moŽno nahradit svíticÍ dÍodou LED

v přís1ušném spínači.

6) KLIMATIZACE Při zapnutí kIinatizace. Tuto kontroIku je

moŽno nahradit  svít icí díodou LED v přís lušnémm spínači.

7) PŘEDNÍ MLHoVÁ sVĚTLA Při zapnutí předních nrlhových světel,

kdyŽ je zapnuto parkovací světlo.

8) KoNcoVÁ MLHoVÁ SVĚTLA Po stisknutí příslušného

tlačítkového spínače a zapnutí t lunených světe1.

Str.  4 3

9) VYIIRÍVANÉ zADNÍ SKLo Po stisknutí přísIušného tlačítkového

spínače. Současně se automaticky zapne i  vyhřívání vnějšÍch

zpětných zrcátek.

10) NEDosTATnČNÝ NABÍJECÍ PRoUD BATERIE KdyŽ je porucha v

obvodu nabíjecÍho proudu.

Při otočení klíče zapalování do poIohy MAR se tato

kontroIka rozsvítí, a le po spuštění motoru musí ihned

opět zhasnout.
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Příp. pozdějšÍ zhasnutí kontro1ky je přípustné pouze př i

vo].noběŽných otáčkách.
j. ]. ) PoRUCHA VE VSTŘIKoVACÍM SYSTÉMU

Při  poruše vst ř ikovacího sytsému.

Rozsvítí se př i  otočení klíče zapalování na MAR, Po
někol ika sekundách musí a]e zhasnout.

KdyŽ tato varovná kontrolka svítí, můŽete ještě dojet k

nejbl iŽšímu servisu Fiat.

L2) oPoTŘEBENÍ PŘEDNÍCH BRZD Př i  opotřebení obloŽení předních

brzd.

Výměnu s i  dejte provést v servj-su Fiat.

Str.  44

13 ) ZATAŽENÁ RUČNÍ BRzDA, pŘÍltŠ uÍzxÁ HLADINA BRzDoVÉ

KAPAI,TNY Svítí v těchto dvou případech:

1. Je-] i  zatažená ruční brzda.

2. Je.I i  hIadina brzdové kapa11ny pod znaěkou minima.

14 ) NENÍ zAPNUT BEzPEČNosTNÍ pÁs t. lení zapnut bezpečnostní pás

na straně ř id iče.

15) NEDOVŘENÉ ovnŘn Některé dveře nejsou úplně zavřené.

16) NEFUNGUJE BRzDovÝ pRorrgloKovAcÍ SYSTÉM (ABs) (pouze u

vozide1 vybavených ABS). Jen kdyŽ nefunguje ABs. Činnost

brzd s ice není nikterak omezena, přesto ale zajeďte co

nejrychlej i  do servisu Fiat.

Po otočení klíče zapa1ování do polohy MAR se kontroIka

rozsvÍtí, a1e po někoI ika sekundách musí opět zhasnout.

L7) PoRUCHA BEZPEČNoSTNÍHo VzDUcHoVÉHo vaxu (jen u vozidel,

která jsou tímto bezpečnostním vzduch.vakem vybavena).

Jest l iŽe tento systém nefunguje.

,/!\  xontroIka se rozsvítí př i  otočení k1íče do po1ohy MAR,

musí a1e cca po 4 sek. opět zhasnout. Pokud nezhasne, nebo Se

rozsvítí př i  1ízdé, v l3 'z okamŽitě eastavte a vyh1edejte

nejbl iŽšÍ servj-s F iat.

2L



Str.45

vytápění a větrání

A . NastavÍtelný boční výdech (hubice pro výstup vzduchu)

B . Pevný ofukovač k odrn1Žování nebo odmrazování předních

bočních skel

c ofukovač k odm]-Žování nebo odmrazování če1nÍho skla

D Nastavite1ná střední hubice pro výstup vzduchu (výdech

přívodu vzduchu)

E Boční přívod vzduchu pod přední sedadla k nohánr

cestuj Ících.

Str.  46

sEŘIDTTELNÉ A REGULoVATELNÉ vÝDEcHY pŘÍvoou VZDUCIíU'

obr.23 a 24

A - Regulátor rnnoŽství vzduchu:

otáčení nahoru: výdech se otvírá

otáčení doIů: výdech se zavírá

B - Seřízení proudu vzduchu

c ofukovač bočních skel , obr.24

Výdechy se dají otáčet nahoru a dolů.

Str .47

oVLÁDAcÍ PRVKY, obr.25

A - přepÍnač venti látoru

B otočný regu1átor tep1oty vzduchu (nísení ohřívaného a

čerstvého vzduchu

c otočný přepínač rozvodu vzduchu

D . posuvná páčka pro reŽirn cirkulace vzduchu

E . neobsazený spínač

ToPENÍ

1) otočný regulátor teploty vzduchu: znaěky v červenén pol i .

2) Přepínaě ventílátoru: značky pro přÍsluŠnou rychlost
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Vent i1átoru.

3 ) symboly na přepínači rozvodu vzduchu:

a) 1e-1i  studený venkovní vzduch, nebo s i lnější proud

vzduchu k odmlŽení ske1

b) k norrnálnímu vyhřívání při mírně chladnérn počasí a k

odm]-Žování

c) teplotu vzduchu nastavovat mezi červeným a rnodrým

polem, k vyhřívání prostoru pod nohama cestujících a

pro čerstvější vzduch ve výši h1avy (tep1otní

vrstvení ) .

oDMLŽoVÁNÍ a,zltego oDMRAzoVÁNÍ zADNÍHo sKLA a vNĚlŠÍcH

zPĚTNÝcH zRcÁTEK

Stiskněte t lačítko ( 1 ) .

Po odmlŽení doporučujeme tlačítko opět vypnout.

Str.48

oDMLŽoVliNÍ e/Nngo oDMRAzoVÁNÍ Čnr,uÍHo SKLA A PŘEDNÍctt goČHÍcH

SKEL

1) otočný reguIátor tepIoty vzduchu: značky v ěerveném po1i.

2) Přepínač vent i látoru: značka pro přís lušnou rychIost.

3) otoěný přepínač rozvodu vzduchu: znaěka (1).

Po odnlŽení si udrŽujte pornocí ovládacích prvků optimální

výh1ed.

PozoR: Má- l i  váš vůz kl imat izaci ,  pak vám k rychlejšímu

odm1žení doporučujeme nastavit ovládací prvky do výše

uvedených poloh a st j .sknout t1ačÍtko (2).

Nemáte-]- i  k l imat izaci ,  zapněte t]-ačítkem ( 3 ) reŽim cirkulace

vzduchu.

vĚrnÁNÍ
. 1) střední a boční výdechy přívodu vzduchu: úp1ně otevřít.

2) otočný regu1átor teploty vzduchu: modré po1e.

3 ) Přepínač vent i látoru: přepnout na přís lušnou rychlost.

4) otočný přepínač rozvodu vzduchu: na s1rmboI (4).
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REŽIM CIRKULACE VZDUCHU

KdyŽ je posuvná páčka na symbo1u (3) '  je zapnut pouze reŽj.m

cirkulace vzduchu.

PozoR: Tento reŽim se doporučuje př i  jízdě v s iIně

znečistěném ovzduŠÍ (např.  př i  d louhotrvající jízdě v ko1oně,

v tunelu a p. ) .  s tímto reŽimem a1e nejezděte pří1iš dlouho,

zvláště kdvŽ vezete více osob.

Str.  49

Kl inat izace

ovr,ÁpecÍ PRVKY , obr.26

A - přepínač venti1átoru

B . otočný regulátor tep1oty vzduchu (rnísení ohřívaného a

čerstvého vzduchu)

c otočný přepínač rozvodu vzduchu

D - posuvná páčka k zapnutí reŽimu cirku]-ujícího vzduchu

PozoR: V reŽimu cirkulujícího vzduchu se v 1étě vzduch

rychIej i  ochlazuje.Tento reŽim se doporučuje př i  3ízdě
v s i lně znečistěném ovzduší (např.  př i  d louhotrvající jízdě

v koIoně, v tunelu a p. ) .  s tímto reŽimem ale nejezděte

pří l iš d].ouho, zvláště kdyŽ vezete více osob.

E tlačítkový spínač k zapnutí a vypnutí kl inatizace.

Při zapnutí tohoto spínače se také automaticky zapne

vent i látor na první rych1ost.

2\ Kl inatizační systérn je p1něn ekologicky ohledupInou

chladící kapaI inou R134a, která př i  případné ztrátě

neznečÍstuje Životní prostředí. V Žádném případě se nesmí
. pouŽívat chladicí kapal ina R]-2, která není kornpat ib i lnÍ Se

součástkam1 systému.
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Str.  50

KLIMATIZACE VZDUCHU (ocHLAZoVÁNÍ )

1) Regu1átor tepIoty vzduchu : modré pole.

2) Kl imat1zace: st isknout t lačítka (1) a (2).

3 ) Přepínač vent i látoru: přepnout na přís lušnou rych1ost.

4) Přepínač rozvodu vzduchu: na symboJ. (3)

Mírnější och1azovánÍ vzduchu: posuvnou páčku na (4),  zvýšit

teplotu a sniŽit  rychlost vent i látoru.

Př i  topení a větrání k l i rnat izaci  nezapínejte, pouŽívejte

pouze r41hřívací a větrací soustanr (viz předchozí kapitola).

PozoR: Kl imatÍzace je ve1mi výhodná k odmlŽování, poněvadŽ

odvlhčuje vzduch. K tomu účelu nastavte ov1ádací prvky jako k

odmlŽování a kromě toho ještě t lačítkem (5) zapněte

k]. imatízaci .

Str .  51

SdruŽené páčkové přepínaěe u volantu

LEvÝ pŘnpÍueČ

Touto páčkou se zapíná většina vnějších světel .

Svět la budou svít i t ,  jen kdyŽ bude klíč zapalování v poloze

MAR.

Při zapnutí vnějších světel budou osvětleny přístroje a různé

ovládací prvky na přístrojové desce.

ParkovacÍ světla, obr. 27

Parkovací světla Se rozsvítí po otočení objímky z polohy o do

poIohy (1).  Na přístrojové desce bude svít i t  kontrolka (1).

,  T].umená svět7a, obr.28

Svítí po otočení objínky z po1ohy (1) do poIohy (2)
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Dá].ková svět7a, obr.29

Svítí po otočení objÍmky do polohy (2) a vychýlení páčky k

přístrojové desce.

Na přístrojové desce svítí kontrolka (3).

Dálková světla se vypnou vychýlením páčky k vo1antu.
Qir E?

Sněrová svět7a, obr.30

Páčka nahoru - br ikají pravá svět1a

Páčka dolů - bl ikaj í ].evá světla

Na přístrojové desce bl iká kontrolka

Směrová světla se vypnou automaticky při vratném pohybu

volantu (kdyŽ se vůz vrátí do příného směru).

Při krátkodobé signa1izaci sněrovýtni svět1y' vychylte páčku

nahoru nebo dolů jen ěástečně. Páěka se pak po uvolnění vrátí

automaticky do výchozí po1ohy.

Světe7ná houkačka, obr. 31-

Zapne se vychýlením páěky přepínače k volantu (nearetovaná

poloha ) .

Str .  54

PRAVÝ pŘepÍ}raČ

StÍracÍ souprava a ostřikovač čelnÍho sk7a, obr. 32

Funguje jen s k lÍčem zapalování v poloze MAR.

Po1ohy přepínače:

o - stírače vypnuty

1 - íntervalový běh

2 . pomalý běh

3 - rychIý běh
. Př i  vycřrýlení páčky přepínače k vo1antu, obr.33, (nearetovaná

poloha) se zapnou stírače a ost říkovače skla,/hlavnÍch

svět lornetů (jsou- l i  Ínstalovány) a př i  uvolnění páčky se opět

vvpnou.
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ostř ikovač hIavních svět lometů funguje jen přÍ zapnutém

parkovacím svět le.

Str.55

StÍracÍ souprava s ostř ikovačen zadnÍho sk].a, obr.34

Funguje jen s kIíčen zapalování v poloze MAR.

1) otočte objÍmku z polohy o do polohy (1).

2) Př i  vychýlení přepínače dopředu (nearetovaná poloha) se

zapnou stírače, Př i  uvolnění se opět vypnou.

VARo\INÉ oSVĚTLENÍ

Varovné osvět lení se zapne stísknutím spínače A, obr.35, bez

ohledu na polohu kIíče zapaIování.

KdyŽ je zapnuto varovné osvětlení, b]iká kontro1ka ,/\ na

štít.u přístrojů.

Varovné osvětlení Se vypne opětovným stisknutím spínače.

Str.  56

TLAČÍTKovÉ spÍueČr, obr. 36

Tyto spínače jsou unrístěny pod středníni výdechy přívodu

vzduchu.

Fungují pouze s klíěern zapa1ování v poloze MAR (krorně

zamykání dveří a varovného osvětlení).

Př1 stisknutí některého spínače se v něm rozsvítí LED

(svítící dioda).

A - Zapínání/vypínání koncových m1hových světeI. svítí pouze

přÍ zapnutých tIumených svět1ech

B Zapínání/vypínání předních mlhových světeI. Svítí pouze

při zapnutých parkovacích světlech.

C ZapínánÍ,/vypínání varovného osvětlení.

D .  Zapínání vypínání uzamykání dveří.

E Zapínání,zvypínání vyhřívání zadního skIa a,/nebo

odmrazování elektricky ov1ádaných vnějších zpětných

zrcátek.

F Neobsazený spínač. Na tIačítku je LED pro a1arm (je.I i

insta1ován ) .
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Str.  57

UZAVÍRACÍ SPÍNAČ PALIVA

Tímto bezpečnostnírn spínačern se při nárazu přeruší přívod

paIiva a tím se zastaví motor.

Nezápomeňte otočit k líč zapalování do polohy STOP, aby se

vám nevybíjeIa bater ie.

/!\ Pokud po nějaké nehodě ucítíte pach benzinu, nebo

zj istÍte, že vám benzin uniká z nádrŽe, nesmíte )Lž tento

spínač zapnout, abY nevznikIo nebezpečí poŽáru.

Nezj istíte- l i  žádný únik pal j-va, a je. l i  váŠ vůz schopen

3ízdy, uveďte znovu do činnostÍ palivovou soustavu stisknutím

tlačítka A, obr.37 (pod přístrojovou deskou na straně ř id iče

vedle páčky k otvírání kapoty motoru).

Str.  58

výbava inter iéru

oDKLjiDAcÍ scHRJiNKA

Schránku po odernknutí otevřete posunutím páčky, obr.38,

nahoru.

otoěením klÍče v zámku se páčka zablokuje nebo uvo1ní:

Po1oha 1 - páěka uvolněna

Poloha 2 - páčka zablokována

Když je otevřeno víko a zapnuto vnější osvět lení, svítí

v odkládacÍ schránce Žárovka A, obr.39.

Str.59

SVÍTILNA oSVĚTLENÍ xagrNy
. Ťato svíti lna se automaticky rozsvítí při otevření některých

dveří.

Ve stropní svít i lně,obr.4o, je Žárovka k osvět1ení kabiny a

Žárovka ke čtení.

28



Svít i]-na bude svít i t  ještě asi  10 sek po zavření dveří.

osvětlenÍ kabiny

o - Svět lo je stá le vypnuto.
1 Světlo se zapne při otevření některých dveřÍ.
2. Svět lo je stá le zapnuto.

Svět].o ke čtenÍ

o - Svět lo vypnuto.

1 .  svět lo zapnuto.

Str.  60

PoPELNÍKY A zAPAlovAČ CIGARET
1) Ve voze je jeden popelník pro přední a jeden pro zadní
sedadla. oba jsou urnístěny na středovém panelu. otvírají se
zvednutín víčka A ,obr.42. Popelník se dá vyjmout ve směru
šipky.

2) Zapalovač se zapíná stj.sknutím tlačítka B , obr.42.
Tlačítko se asi za ].5 sekund vrátí automaticky do výchozí
po1ohy a zapalovač je moŽno pouŽít.

PozoR: Pokaždé zkontro].ujte vypnutÍ zapa1ovače.

,/!\ pozor . zapalovač dosahuje velmi vysoké tepIoty.
PouŽívejte jej opatrně a nedovolte dětenr, aby s1 s ním hrá1y.
Mohly by se popáI i t  a způsobit  poŽár.

Str.6 i_

PRoTISLUNEČNÍ cLoNY

Protisluneční clony jsou narnontovány po stranách vnÍtřního
zpětného zrcátka. Mohou se sklápět dopředu a vytáčet do
stran, vLz obr.43.

. Do zadní strany clony na straně spolujezdce je rrmontováno
zrcátko a na zadní straně clony na straně ř id'Íče je kapsa na
maDu.
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Posuvná střecha

Posuvná střecha je ovládána elektricky a můŽete s ní
manipulovat,  kdyŽ je k1íč zapalování v poloze MAR.
Střecha se otvírá, zavírá, zvedá a spouští pomocí spínače A,
obr.44, na st ředovém panelu.

Kďyž spínač uvolníte, zůstane st řecha v poloze, ve které se
právě nacházÍ.

Str.  62

1) Při prvním stisknutí se střecha zvedne, při druhém se
otevře.

2) Při prvnírn stisknutí se střecha zavře, Při druhém se
spustí.

V případě poruchy na elektrickérn zařízení můŽete střechu
ovládat ručně. Vyšroubujte šrouby A,obr.45, sejměte ochranný
kryt a pomocí šroubováku otáčejte hřídelkou B.

,/!\ Př i  zavírání st řechny dávejte vŽdy pozor, abyste v ní
nepřiskřípl i některého pasaŽéra.

,/\ Neotvírejte střechu, kdyŽ je pod sněhem, nebo zamrzl.á
mohl i  byste jí poškodit .

Str .63

Dveře

BočNÍ DVEŘE

Vůz je vybaven centrálním zamykánínr (obojí dveře se otvírají
i  zanykají současně.

otvÍránÍ zvenčÍ
. otočte k1íč do po1ohY I,  obr.46, a nadzvedněte kI iku dveří.

Z anykánÍ/otvÍráni zevnitř

otvírání: Nadzvedněte k1iku dveří A, obr.47.
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Zamknutí: KdyŽ jsou zavřeny dveře, st iskněte poj istku (1) na
přístrojové desce.

Str.  64

PoZoR: Nebudou-1i  některé dveře dobře zavřeny, nebo je- l i

nějaká závada na zaiízení, centrá lní zamykání se nezapne a po

někol ika pokusech se zařízení asi  na 2 minuty zablokuje. V té

době nůŽete dveře zamykat a odmykat ručně bez zásahu

elektr ického systému. Po dvou minutách bude řÍdicí jednotka

opět př i jímat nové pove1y.

Bude-l i odstraněna příčina této poruchy, bude zařízení opět

bezvadně fungovat, j inak se bude blokovací cyklus opakovat.

Na dveřÍch je světIo A, obr.48, k usnadnění nastupování,

které se automaticky zapne při otevření dveří. Kromě toho je

na dveřích ještě odrazka B.

Str.65

ELEKTRrCKÉ sPoUŠTĚČE SKEL BočNÍcH DvEŘÍ

Dva tlačítkové spínače na středovém paneIu ved]-e řadicí

páky,obr.49, ovládají (kIíč zapalování na MAR):

A - spuštění levého skla

B . vytažení levého skla

c . spuštění pravého skIa

D - vytažení pravého skla

Spouštěč skIa u ř idiče ná automatické ovládání: při krátkém

stísknutí spínače se sk1o úplně vysune příp. spustí, pokud

spínač krátce nest isknete jeŠtě jednou.

,/!\ lteodborné pouŽití elektrického spouštěče oken můŽe být

nebezpečné. Před uzavíránÍm oken nejprve zkontroIujte, zda
je kolem oken volno. KdyŽ opouštíte vůz. vyjměte vŽdy klíč

zapalování, aby osoby, které zůstaly ve voze, nemohly náhodou

spouštěč zapnout a vystavit  se tak nebezpečí úrazu.
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Str.66

z avaz adIový prost 'or

oTvÍzu\NÍ A ZAVÍRÁNÍ vÍxa zAVAzADLoVÉHo PRosToRU

Chcete-I i  víko otevřít zvenčí, musíte je nejprve odemknout

klíčen zapalování, obr. 50.

Zevnitř se víko otvÍrá za|-aŽením za páčku A,obr.57, vedle

sedadla ř id iče.

otevření víka usnadňují postranní pruŽiny.

Při otevření víka Se zapne vnitřní osvětlení zavazadlového

prostoru.

Víko se uzavírá zat1ačením do zárnku, dŽ s lyšÍtelně zapadne.

Str.  67

RozŠÍŘENÍ zAVAzADLoVÉHo PRoSToRU (ooruipací PRosToR PRo LYŽE)

K přepravě dIouhých předmětů (např.1yží) v zavazadIovém

prostoru. Zavazadlový prostor rozŠíříte t 'ak, že sklopÍte

opěradlo 1evého zadního sedadla, odsunete na bok bezpeěnostní

pás B a zatáhnete za poutko A, obr.52, 53.

Tento odkládací prostor opět uzavřete tak, Že pevně podrŽíte

na boku bezpečnostní pás a opěradlo zadního sedadla zvednete,

aŽ zapadne.

Str.  68

PozoR: Máte. l i  v zavazadlovém prostoru nějaký těŽký náklad, a

předevšíur př i  jízdách v noci ,  zkontrolujte s i  výšku (sk1on)

světelného paprsku tlumených světel a příp. j i  seř1dte (viz

odst.  . 'Hlavní svět lomety' '  v této kapitoIe).

,/!\  pr i  nakládání zavazadlového prostoru dodrŽujte max.

přípustné hnrotnost i  (v iz kap. ' 'Technická data' ' ) .  Kromě
. toho zkontrolujte, zda jsou všechny předněty v zavazadlovém

prostoru řádně upevněny, tak aby nemohIy při zabrzdění

sklouznout dopředu a zranit cestuj ící.
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Kapota notoru

otvírání kapoty:

1) Zatáhněte za páčku A, obr.54, ve směru šipky.
2) St lačte páčku A, obr.55, dolů

3) Nadzvedněte kapotu, až s lyšiteIně zaskočí pojÍstka A,
str.56. otvíránÍ je usnadněno bočnírni plynovými

teleskopickýtni podpěrani, které drží víko v otevřené
poloze.

Str.70

Zavírání kapoty:

1) Kapotu pevně uchopte a zatlačením uvolněte pojistku A,
obr. 56, na 1evé plynové podpěře.

2) Kapotu pak pusťte z výšky as1 20 cm.

3) KdyŽ kapota zapadne, automaticky se zamkne.

,/!\ vzay zkontrolujte, zda je kapota správně zamknuta, aby se
při 1ízďě neotevřela.

H1avní svět1onety

sEŘIzovÁNÍ svĚrr,oMETÚ
Správné nastavení hlavních světlometů je rozhodujícín

činiteIem pro bezpečnost a jízdní pohodu vlastní osoby i pro
j iné účastníky s i ln ičního provozu.

Kromě toho pro to existuje i předpis v pravidlech si lničního
provozu.

Abyste samj- sobě i těm druhým zaruči1i optirná}nÍ viditelnost
př i  jízdě s rozsvícenými svět lomety, musíte je rnít předpisově

seřízeny.

Dejte s i  svět lomety zkontroIovat a příp. seřídit  v servisu

Fiat.

KoREKCE sKLoNU SVĚTLoMETŮ

NaloŽené vozidIo se naklání dozadu a tím se zvedá světeIný
paprsek. V takovén případě se musí seřídit .
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Str.7 l-

Vůz je vybaven elektrickým korektorem sklonu světlometu,

obr. 57:

Poloha o - jedna nebo dvě osoby na předních sedadlech.

Poloha ]. - čtyři osoby, nebo
. čtyři osoby + náklad v zavazadlovém prostoru aŽ do

maxim. přípustného zatíŽení zadní nápravy (cca 90

kg), nebo
. ř id ič + 2oo kg v zavazadlovém prostoru.

Po1oha 2 - nepouŽívat.

Str.  71

,/!\ Přj- kaŽdé změně přepravované záEěŽe zkontrolovat seřízení

světelného paprsku.

Str.72

SEŘÍZENÍ pŘnouÍcH MLHoVÝcH sVĚTEL

Toto seřízení se provádí šroubem A,obr.58.

Kontrolu a příp.seřízení světel  svěřte servisu Fíat.

Brzdový protiblokovací systén ABS (příplatkový doplněk)

Systén ABs je bezpečnostní zařízení kombi.nované s běŽnou

brzdovou soustavou, které zabraňuje zablokování kol a

umoŽňuje:

lepší udrŽovánÍ směru a stabi l i tu vozidla př i  brzdění,

dokonalé vyuŽití př i lnavost i  k vozovce kaŽdého ko}a.

ElektronÍcká řídicí jednotka zpracovává sí9ná1y př icházející

od kol a rozpozná, která kola majÍ tendenci k zab]-okování a

řídí elektrohydraul ickou centrá lu, která zmenší,udrŽí nebo
, zvýší tlak na brzdové válce a tak zabrání zablokování kol.

Systém ABS pak zareaguje, kdyŽ bude využita plná účinnost

brzd vozidla. Řidj-č to pozná pod1e pulzace brzdového pedálu.
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Nen.ffi-iždá ]9efiradná, systém se automaticky vypne, ale

nornální brzdový systén funguje dále. V tomto případě se

rozsvítí kontrolka (ABs) na štítu přístrojů.

Rozsvítí-I i  se k<rntrolka (ABs) s k líčem zapa1ování v po]oze

MAR, neznamená to poruchu, ale pouze někoIlk sekund trvající

autodiagnózu systému.

PozoR: Coupé Fiat vybavený systérnem ABS smí

pneumatiky a brzdová ob1oŽení jen těch typů

jsou schváleny výrobcem.

/!\ Systém ABS nezbavuje ř id iče povj.nnost i

opatrně, především na z ledovatěIé' zasněŽené

vozovce.

Str.  73

vÍskodrj .ve

mít dísková koIa,

a značek, které

jezdit  zv lášt

nebo mokré

PoPIs A PRINCIP ČINNoSTI

Yerze s turbomotorem jsou vybaveny důnyslnýn kontrolním

systémem pohonu, který vyuŽívá vlastností viskozní spojky

Ferguson.

V tomto zařízení je vískozní spojka umístěna mezi

dif erenciálern a pravýrn hřídelem kola. S1ouŽí k omezenÍ

případného prokluzování, t . j .  rozdí1ů v rych1ostj .  otáčení

obou hřídeIů ko1a, kdyŽ je sníŽena př iInavost k vozovce

hnacího kola.

Tato funkce je real izována t řením si lÍkonové kapal iny ve

spojce, která omezuje moŽnost smyku kola s menŠí př i lnavostí

a na druhé ko1o přenáší pomalu a postupně část hnacího

momentu.

Systém Viskodríve z lepŠuje jízdní vlastnost i  vozid la nejen na

pIochách s různou př i lnavostí, aIe i  v rychle projíŽděných

zatáčkách, kdyŽ vnitřní ko1o ztratí svou při lnavost a má

tendenci ke smyku, zatírn co se zaEížení přenáŠí na druhé
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kolo.

Str.74

V tomto stavu přenáší Viskodrive část hnacího momentu na

vnější koIo, které má větší př i lnavost k vozovce. Tak se

zmenší tendence k ' 'nedotáčení' '  a tím i  ztráta hnací sí1y,

což je pro vozid1a s předním pohonem typické;

výkonnost vozidIa tak můŽe být plně vyuŽita i  v zatáčce.

Kromě toho z lepŠuje Viskodr ive schopnost zrych1ení, tím Že

zabraňuje rozkolísání předních ko1, které je způsobeno rnalými,

st řídavými prokluzy hnacích kol .  Tím se dosahuje vyšší stupeň

dynamické bezpečnost i  v zatáčkách a v nejdůIeŽitějších

kr i t ických s i tuacích (akvaplaning, štěrk, částečně

zIedovatělá vozovka, sníh, nebo j iné náhlé změny př i lnavost i

k vozovce). Také je snadnější rozjezd z povrchu Se sIabou

př i lnavostí. Na rozdí1 od tradičních blokovacích di ferenciá lů

není při zareagování viskodrivu vyřazen systém ABS a zůstává

nu jeho pIná účinnost.

Boostdrive

Turbomotory jsou vybaveny důnysInýn systérnem Boostdrive,

který je kontrolován elektronickým řÍzením vstř ikování

a zapa1ování a občas zvyšuje přepIňovací tIak motoru, takŽe

i při rneziotáčkách mohou být dosahovány maximální výkony.

Turbodmychadlo roá ' 'Ir laste gate' '  . venti l  k omezování tlaku,

který je reguIován přes eIektropneumatický venti1 řídicí
jednotkou IAW.

Při plném proš1ápnutí pIynového pedálu dodává systém

Boostdrive motoru maxim. přípustný přeplňovací tIak, tím Že

v rámci bezpečnostních podmínek proti nadměrnému

nanáhání motoru (k1epání nebo přetáčení) dočasně vypne

"Waste-gfate " -venti 1 .
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Bezpeěnostní vzduchové vaky (airbagy)

( zvláštní rnýbava )

Airbag je bezpečnostní zařízení, které př i  če1ním nárazu

okamŽitě zareaguje, a je k dostání buď pouze pro sedadlo

ř id iče nebo pro obě přední sedadIa.

Je to vzduchový vak, který se př i  nárazu okamŽitě nafoukne.

Je umístěn ve zvláštním vybrání uprostřed vo]-antu a na straně

spolujezdce v přístrojové desce. Mechanj-smus se spustí Př i  . ,  ť 
. i1

nárazu s taJr prrtdkým zabrzd.ráním, že je překročen

přednastavený 1imit příslušného Senzoru: vzduchový vak se

okamŽitě nafoukne a tak zachránÍ dopředu vynrŠtěné tělo ř idiče

nebo spolujezdce před případným poraněním, které by j in mohIy

způsobit přední konstrukční prvky vozidla. Ihned potom vzduch

z vaku unikne.

Při zareagování airbagu se objeví trochu kouře, který ale

není ani zdravÍ Škod1ivý ani nesj .gnaI izuje poŽár.

,/!\  Airbag nenahrazuje bezpečnostní PáS, a le pouze zvyŠuje
jeho účinnost.  Př i  dopravních nehodách, jakými jsou např.

bočnÍ nárazy nebo nárazy zezadu, převrácení vozu nebo čelní

náraz v niŽší rychlosti, plní ochrannou funkci pouze

bezpečnostní pásy, které proto musí být vŽdy zapnuty.

Účinnost aÍrbagů je neustále kontroIována elektronickou

řídicí jednotkou.

V případě poruchy se rozsvítí kontrolka (1).

,/!\  KdyŽ se rozsvítí kontrolka (1),  okamŽitě zastavte a
. kontaktujte nejbl iŽŠí servj .s Fíat.
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,/!\ l ta volant nebo na skříňku airbagu na straně spolujezdce

neumisťujte nálepky an1 Žádné j iné předměty. Př i  jízdě

nemějte Žádné předněty na kolenou, před tě1em, nebo v ústech

věci  jako dýnku, tuŽku a P.,  j inak byste mohl i  př i  nárazu, na

který airbag zareagu3e, utrpět váŽná poraněnÍ.

Účinnost aÍrbagu je 10 Iet.  Po up1ynutí této doby se obratte

na servis F iat.

PozoR: Po nehodě, při které byl aktivován airbag, zajedte do

servisu Fiat a dejte s i  v1rměnit  a irbag, bezpečnostní Pásy,
přísluŠný napínač pásu a také dětskou sedačku (pokud byla ve

voze pouŽita).

Znovu upozorňujeae, že ve vozid1ech s airbagea na straně

spoLujezdce nesmÍ být na sedad].e spolujezdce žádná dětská

sedačka namontována.

Všechny kontroly' opravy a výměny airbagu musí provádět

servis Fiat. Před zešrotováním vozu musí servis Fiat provést

dezaktivaci airbagu. Při změně naj1tele vozu musí být nový

majitel informován o pouŽívání a o výše uvedených pokynech a

musí mu být předán ' 'Návod k provozu' ' .

Str .  77

Autorádio

STANDARDNÍ VÝBAVA

Ke standardní výbavě u všech verzí patří:

kabe1 k napájení autorádia

- kabel pro reproduktory v přístrojové desce, V €  dveřích a v

zadních bočních panelech

kabel anténnÍho zesiIovače

vestavěná anténa ve vyhřívaném zadním sk1e
. kapsa pro autorádio

kapsy pro reproduktory v přístrojové desce, V €  dveřích

a v zadních bočních panelech.
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Autorádio Se namontuje do zv}áŠtě pro tento úče1 vytvořené

kapsy, V €  které je zatÍm příruční schránka na drobnost i .

Schránku vyjmeme po uvolnění aretačních příchytek A' obr.6o.

Na tomto místě jsou napájecí kabely a kabely k reproduktorům.

Str.  79

Přední reproduktory se umístí do kapes na koncích přístrojové

desky ,  obr.67.

1) Vyšroubujte upevňovací šroub pod přístrojovou deskou a

uvolněte kryty A a vyjměte je směrem dolů.

2) Zespodu vytlačte destičku B a zamontujte reproduktor.

Dveřní reproduktory namontujte do přís}ušných kapes. Ku1atá

víčka A, obr. 62,prípevněná svorkami odstraňte.

Str.  79

Zadní reproduktory se montují pod boční panely, obr.63. K

tomu se musí odmontovat potahy bočních pane1ů.

ANTÉNA

Anténa je vestavěna do vyhřívaného zadního skla. Příslušný

zesÍlovaě sÍ9ná1u se montuje pod potah (panel) zadního 1evého

sloupku A,obr.64, k čemuŽ se pouŽi jí utat ice na karoséri i .

Str .  80

Pro případnou rnontáŽ e1ektr1cky ovládané teleskopické

(výsuvné) antény se vyvrtá díra v místě A, obr.65, a hnací

motorek se namontuje uvnj.tř na zadní levý pane1.

ELEKTRIcx,i i  rrstar,acn ( zvláštní přísIuŠenství )

K zařízení patří:

2 přední reproduktory Ťweeter (vysokotónové) na přístrojové

desce

2 reproduktory Mj-d-woofer (středotónové) ve dveřích

2 zadní reproduktory FuIl.range (širokopásmové) v bočních

panelech

1 anténa se zesi lovačem signáIu vestavěná do vyhřívaného
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zadního sk1a.

,/\ provedení elektrického zapojení viz návody v kap. ' .MontáŽ
přís lušenství. '  .

Str .81

AUTORÁDIO (zvláŠtní přísIušentsví)

Komp1etní zařízení tvoří:

elektr ická instalace (víz předchozí odstavec)
rádio, kazetový stereopřehrávač s oddělite1ným ovládačem,
bezpečnostní kód a Radio Data System
kapsa pro oddě1ite1ný ovládač

Str.81

Zabezpeěovací zařízení proti odcizení vozidla
( zvláštní přísluŠenství )

JAK sE zaŘÍze}rÍ ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ

Zabezpečovací zaŤízení vozu Coupé Fiat je řízeno při jímačem
instalovaným ve stropní svítiIně a aktivováno dáIkovým
ovládáním zamontovanýn v klíči.

Funguje pouze v případě vyjurutí k]íěe, když je v poloze sToP
nebo PARK.

Zapnuti zabezpečovacÍho zarÍzenÍ

Stiskněte t1ačítko dáIkového ovládače, načeŽ se ozve
akustlcký signá1 a asi 3 sekundy budou bl ikat směrová světla
(pouze v.zemÍch, kde je to dovoleno).

Zt .-t  ; . t-- ,

Po dobu €ape"ien:Í zabezpečovacícho zařízení bliká LED na
přístrojové desce.

, V1pnutÍ zabezpečovacÍho zarÍzenÍ

Stiskněte znovu tlačítko dálkového ovládače. Zazní tř i
akust ické signáIy a t ř ikrát b l iknou směrová svět la ( jen
v zemích, kde je to dovoleno).
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PoUŽÍVliNÍ DÁIKovÉHo oVLÁDAČE

DáIkový ovládač pracuje S infračervenými paprsky ,  t . j .
n ikterak nezatěŽuje éter rádiovými v lnami a poskytuje větší
ochranu proti nepřípustnému registrování tajného kódu.

Má akČní rádius cca 5 i l , pokud jsou v dobrém stavu baterie, a
je směrový, t . j .  musÍ se nasměrovat na př i jímač ve stropní

svít i lně, př ičemŽ se musí dávat pozor, abY mezi senzorem a

přijímaČem nebyly Žádné překáŽky, kterými by mohly být i

součástj-  samotného vozidla - v iz or.66.

Aby se při dlouhotrvajícím a trvalém stisknutí t lačítka

šetř i ly bater ie,  je činnost dálkového ovladače omezena na

dobu cca 5 sekund. Nebude-l i přrjírnač v této době z některého

výše uvedeného důvodu aktivován, musí se celý postup

opakovat pod nějakým j inýn úhlen k př i jímači (t lačítko

st isknout a opět uvoInit) .

Str .83

VoÍjtÍ}tsERrGl(}-OCHRANA íu tÍár.'l, -r l !p-5 !i 3i..'l ,Ji))-...i t,

FunkcÍ vo1umetrické ochrany můŽete vypnout takto: ihned po

zastavení motoru otočte k1íě opět do polohy MAR a pak zpět na

STOP. Potorn můŽete kIíě vyjnout. Vypnutí bude signa1izovat

LED na přístrojové desce, tín Že se asi  na 2 sek. rozsvítí.

Volumetrická ochrana bude opět aktivována po spuŠtění motoru

nebo nejrnéně 30 sek. po otočenÍ k1íěe do poIohy l{AR.

Dejne tomu, že po vypnutí volumetr ické ochrany zj istít .e, že

je jeŠtě spuštěno jedno okno. V takovén případě otočte klíč

opět do polohy MAR, takŽe budete rnít 30 sekund ěas okno

spouštěčem zavříE bez zrušení zablokování (t . j .  aniž byste

muselí ceIý postup znovu opakovat). Pak rnůžete zabezpeěovací

zařízení zapnout bez vo]-unetrické ochrany.
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KDYZ SE SPUSTI ALARM

Při zapnutém zabezpeěovacím zařízení se alarm spustí v

následuj ících případech :

1) Jsou otevřeny některé dveře, kapota motoru nebo víko

zavazad1ového prostoru.

2) Je odpojena bater ie nebo jsou přerušeny kabely vypínače.

3 ) ffiďo=katÉny (při aktÍvní volumetrické

ochraně L-. i  ,  n, , .|"r . '  r ./ '1} '  to. . i 'n.- .
((

Př i  spuštění alarmu se stanou dvě věci:

1) Houká s iréna (cca 28 sekund) a bl ikají směrová svět la (cca

4 minuty ( jen v zemích, kde to dovoluje zákon).

2) Nebude moŽno spust i t  motor ani  spouštěčem ani rozt}aěením.

Když pomine situace, která je příčinou spuštění a1armu, začne

zabezpečovací zařízení opět p1nit svou normální hlídací

funkci .

Str .84

Chcete-].j- a]-arm předčasně přeruŠ1t, stiskněte tIačítko na

dálkovém ovladači, a pokud se ván to nepovede, otočte nouzový

klíč na ' 'oFF' ' .

pŘrpouÍtvxe: Tento postup není noŽný, je-l i  řídicí jednotka

naprogramována pro vozÍdla určená pro zv1áštní trhy
( Německo ) .

JAK sYsTÉtu onzaxTrVoVAT
Jsou.IÍ vybity baterie dáIkového ovladače, nebo v případě

poruchy zabezpečovacího zařízení, můŽete systérn (kromě výše

uvedeného případu) vypnout na spínačí v odkládací schránce,

obr.67, pomocí nouzového k1íče. Zvedněte pryŽový ochranný

kryt nad knoflíkem a dezaktÍvujte systém otočením k1íče

doleva'  t . j .prot i  směru hodinových ručiček. KdyŽ otočíte

klíčem doprava, systém se opět akt ivuje.
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PoněvadŽ zabezpečovací systérn odčerpává energi i, radíme vám

systém vypnout otočením kIíče do polohy ' 'dezakt ivován' ' ,  aby

se vám zbytečně nevybíje1a bater ie,  pokud nehodIáte vůz

pouŽívat po dobu deIŠí neŽ jeden měsíc.

AUToDrAGNÓZA zABEzPEČoVAcÍHo zaŘÍznNÍ PRoTI oDcrzENÍ

Jest l iŽe po zapnutí zabezpečovacího zatízení násJ-eduje po

prvním akust ickém signálu (za J.  sekundu) ještě jeden,

zkontrolujte Si ,  zda máte zavřeny vŠechny dveře, vÍko

zavazadlového prostoru a kapotu motoru. Pak zkuste zařízení

znovu zapnout. Bude-I i  se to opakovat,  za)edte do servisu

FÍat.

Str.85

JAK PozNÁtE, Žn gyl, SPUŠTĚN ALARM

Jest l iŽe byJ- ve vaší nepřítomnost i  spuŠtěn a1arm, poznáte to

podle LED na přístrojové desce, která po vypnutí systérnu

dáIkovým ovládačem ukazuje nejen vlastní událost,  a le i

přÍčinu.

1 bl iknutí

2 bI iknutí

5 bl iknutí

6 bl iknutí

7 bl iknutí

8 bl iknutí

9 b1iknutí

10 b].iknutí

pravé přední dveře

1evé přední dveře

volumetr ické Senzory (ukazují pohyb v kabině)

kapota rnotoru

víko zavazadLového prostoru

rnanipulace se spínací skříňkou

přerušen napájecí kabel zabezpečovacího zarízení

: nejméně tř i příčiny alarmu

PROGRAMOVANI

KdyŽ je vozidlo nové, musí Se zabezpeěovací zatízení ' 'naučit' '
kódy obou spoludodaných dá1kových ovIádačů.

Postup:
. 1) přesvědčete se,Že by1 systém akt ivován. Nouzový k1Íč

v odkládací schránce musÍ být otočen doprava, klíč zapalování

v poloze SToP a zabezpečovací zařízení vypnuto.

2) Tlačítko A, obr.68, př idrŽte nějakým špičatým předmětem

43



X.rn 'r i

(např. -přgři_s}g]J) ve stisknuté poloze. B1iká červená LED.

Str.  89

3 ) PodrŽte jeŠtě t lačítko A ve st isknuté po1oze a druhou

rukou nasměrujte dáIkový ov1ádač ze vzďáLenosti nejméně 20

na příjímač a pak st iskněte t1ačítko na dobu max. dvou

bl iknutí přís lušné LED.

4) Nyní svítí LED B nepřerušovaně, a to znamená, že byl  kód

uIoŽen do pamětí. Teď j iŽ můŽete t lačítko A uvoInit .

Říaicí jednotka rnůŽe rozpoznaL aŽ 4 dáIkové ovládače.

Budete-l i  a1e chtít kromě dvou dodaných ovládačů ještě da1ší

dva, pak si pamatujte, Že všechny 4 musí být naprogramovány,

dokud je vozidlo nové. K tomu zopakujte kroky 2, 3 a 4.

Zabezpeěovací zařízení se pak jiŽ nedá dále programovat, aby

tak j iŽ řÍdicí jednotka nemohla akceptovat signáIy z Žádných

dalších ov1ádačů patřících nějakým nepovo1aným osobám.

Budete-l i  ale po dobu Životnosti vozu potřebovat z nějakého

důvodu nový dá1kový ovládač, obratte se přímo na servis Fiat

a vydejte jín přitom své dálkové ov1adače a štítek s kódy'

který jste dosta].Í s oběma původně dodanými ov1ádačÍ.

PozoR: Předpisy pro zabezpečovací zatízení proti odcizení

vozidla jsou v různých zemích různé a zařízeni pro coupé Fiat

se j im můŽe př izpůsobit .  Musí se a].e zkontrolovat,  zda se

řídicí jednotka nauěi+a u příslušného dealera zemi, V €  které

má být zatízení pouŽito.
I

Stf . 87 i,^-o,-f-d r.1-1.*.r' 'n r -

BATERTE

Jest1iŽe se LED na dáIkovém ovládači př i  st isknutí t laěítka

nerozsvítí, musíte v1rměnit  bater ie za bater ie stejného typu.

Postup:

1) otevřete plastový kryt.
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2) VloŽte nové bater ie s uvedenou polar i tou.

3) Uzavřete plastový kryt.

/|\ vvuité bater ie jsou ekologicky závad'né. Zákon předepisuje

jej ich l ikv idaci  v přísIušných kontejnerech, j inak je a le

můŽete také odevzdat v servisu Fiat,  kde se j iŽ o jej ich

předpisovou l ikv idaci  postarají.

Coupé Fiat u ěerpací stanice

ZaŤízení ke sníŽení škod1ivých emisí pouŽitá v modelu Fiat

Coupé vyŽadují pouze provoz na bezolovnatý benzin.

K zabráněnÍ nesprávného p1nění má nalévací hrdIo pa1ivové

nádrŽe rnenší průnrěr, který zabrání zasunutí p1nicí hubice

stojanu čerpadla na olovnatý benzin.

Minimální oktanové ěíslo pouŽitého benzinu je 95 Roz.

Str.  88

2\ NádrŽ vozu Coupé Fiat nep1nit nikdy, anÍ v nouzových

případech a ani v ma1ém mnoŽství, o1ovnatým benzinem. Ťím by

Se nenapravitelně poškodi1 kataIyzátor a kroně toho by

docházelo k ekologicky závadným emisím.

,/ l\  weueinný katatyzátor způsobuje emise škod1iv in a tín i

znečistování Životního prostředí.

UZÁVĚR HRDLA PAIrVoVÉ NÁDRŽE

Tento hermetický uzávěr můŽe způsobit mírné zvýšení t}aku v

nádrŽi, a proto zvuk unikajícího vzduchu při od'šroubování

uzávěru je zceJ-a normáIní.

Uzávěr otevřete tak, že po odemknutí zárnku nadzvednete páčku

A, obr.7O.
. Str.89

Zánek se odmyká otočením klíče do polohy I,  obr.77, a zamyká

otočením kIíče do polohy 2.
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,/ !\  x naIévacínru hrdIu palÍvové nádrŽe se nikdy nepř ib l iŽovat

s otevřeným plamenem nebo zapálenou c igaretou, j inak hrozí

nebezpečÍ poŽáru. Abyste Se nenadýchaIi  zdraví škodl ivých

výparů, nepř ib l iŽujte se pří1iš k hrdlu nádrŽe obl ičejem.

Str.90

ochrana žív otního prostředí

Ekologická hlediska hrá la rozhodujÍcí ú1ohu ve všech

vývojových fázích návrhu a konstrukce mode1u Coupé Fiat.

Výsledek se projevi l v pouŽití materiálů a zařízení, které

dokáŽí sníŽit nebo a+aseieý orrezit škodlivé účinky na

Žívotní prostředÍ. r  , l . . ' - , -J ,
\ '

Coupé Fiat má v tomto ohledu značný předstih i před těni

nejpřísnějŠírni mezinárodnírni ekologickýmÍ předpisy.

PoUŽITÍ EKoLoGIcKY oHLEDUPLNÝCH MATERIj{LŮ

Žádná součástka vozidla neobsahuje azbest. ff i i
\/ Z/

K1iurat izace neobsahují freon7, t . j .  p lyn'  který je povaŽován

za původ'ce porušování ozonové vrstvy. Barviva a antikorozní

nátěr šroubových spojovacích prvků neobsahují anj. kadrnlum

ani chromáty, které by moh1y zneěisťovat vodonosné vrstvy,

a1e pouze ekologÍcky ohleduplné 1átky.

zaŘÍznuÍ KE sNTŽovj$Í EMIsÍ

Troj cestný katalyzátor

Kysl ičník uhelnatý, kys1ičníky dusíku a nespálené uhlovodíky

jsouoškodlivé hIavní s1oŽky výfukových plynů.
':--__-----l

Katalyzátor je , .Iaboratoří ' ' ,  V €  které se vysoké procento

techto s1oŽek proměňuje v neškodné látky.

Tato proměna se uskutečňuje pomocí maIých část ic ušIecht i lých

kovů. které jsou rovnoměrně rozděIeny po keramickém tě1ese v

krytu z nerezavějící oceI i .
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Str.91

KyslÍková ( LanMa) sonda

Tato sonda s1ouŽí k přesnérnu dodrŽování poměru palivové

směsi ,  který je nezbytný ke správné činnostÍ motoru a

kata1yzátoru.

odvětrávacÍ soustava paLivového systému

PoněvadŽ odpařovánÍ benzinu ne1ze zabránit ani př i vypnutém

motoru, jsou tyto výpary zachycovány do nádoby s aktivním

uhlÍn a odtud jsou pak za chodu motoru odsávány a spalovány.
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Str.92

Abyste pouŽíva1i svůj Coupé FÍat co nej lépe, abyste jej

nepoŠkodi l i ,  a abyste předevšín plně vyuŽíva]- i  jeho výkonnost,

poradíme vám v této kapitole, Co ' lmáte se svým vozem při

jízdě dělat,  Co dě1at nemáte a ěeho se musíte v}rvarovat ' . .

VětŠinou se jedná o pravidIa, která platÍ i  pro j iná vozidla.

V některých případech se ale můŽe přece jenom jednat o

způsoby 1ízdy typické právě pro Coupé Fiat.Proto musíte

věnovat i této kapítole naxinální pozornost, abyste se

seznáni l i  se způsobem 1ízďy a pouŽíváním svého vozu, a mohl i
jej  tak vyuŽívat vŽdy tím nejopt imálnějšírn způsobem.

Str.93

sPRÁvNÉ PoUŽÍvÁNÍ voz IDLA

Spouštění motoru

Při parkovánÍ

ovládání převodovky

Bezpečná jízda

Hospodárná a ekologicky ohleduplná jÍzda

Jízda s přívěsy

Sněhové řetězy

D1ouhodobějŠí odstavenÍ vozidIa

Str.

94

99

99

L00
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111

LL2

113
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Str.  94

Spouštění motoru

/!\ Nechávat motor běŽet v uzavřenýchfl místnostech je
nebezpečné. Motor spotřebovává kysJ-ík a vyfukuje kys1ičník
uhl ičitý, kysl ičnÍk uhelnatý a jÍné jedovaté plyny.

sPoUŠTĚNÍ

1) Zařadte neutrá l .

2) Proš1ápněte plně pedál  Spojky a nedotýkejte se plynového
pedálu.

3 ) otočte klíč zapalování do polohY A\A/, a jakmile motor
naskočí, k líě uvo]-něte.

Jest l iŽe motor př i  prvním pokusu nenaskoěí, otočte klíč před
novým pokusem zpět do polohy sToP.

Spotřebiče s velkým příkonem (k1inatizace, vyhřívané zadní
sk].o a p. ) se při spouŠtění motoru automaticky vypínají.

PozoR: Při vypnutérn motoru nikdy nenechávejte k1íč zapalovánÍ
v poloze MAR.

zarn'ÍvÁHÍ PRÁvĚ SPUŠTĚNÉHo MoToRU
- Vozid1o pomalu rozjiŽdějte na střední otáčky a bez většího

přidávání plynu.

Při prvnÍm kilornetru nevyŽadujte od notoru žádný nraxinální
výkon. Doporučujeme vám, abyste S tírn počkalí, aŽ teplota
chladicí kapal iny vystoupí na 5o-6ooc.
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Str.  95

NoUzoVÉ sPoUŠTĚNÍ t'loronu

SpouštěnÍ ponocÍ cizÍ baterie

KdyŽ ruáte vybitou bater i i ,  můŽete motor spust i t  pomocí c izí

bater ie o stejné nebo trochu vyšší kapacitě,  než má vaše

vybitá bater ie (v iz kap. ' 'Technická data' '  )  .

Postup:

1) Kladné pólové vývody A a B, obr.7, obou bater ií vzá)emně

spo3te zv1áště k tomu určeným kabeIem.

2) Druhým kabelem spojte záporný pó1ový vývod C cizí baterie

s kabeIovým oken D uzemňovacího kabelu vozidla s vybÍtou

bater ií.

3 ) spustte motor.

4) Jaknile se motor rozběhne, kabely odstraňte v obráceném

pořadí, t . j .  nejprve D, pak C, pak B a nakonec A.

Pokud motor nenaskočí ani po několika pokusech, zanechte

zbytečných da1Ších pokusů a obraťte se na servis F' lat.

Str .96

,/!\ Nenráte-l i  k tomu potřebné zkušenosti, tak spouštěnÍ

motoru pomocí pomocné baterie nezkoušejte, moh1o by dojít k
j iskření a baterie by vám moh]-a dokonce vybuchnout. Kromě

toho není radno se k bateri i  př ibl iŽovat s otevřeným plamenem

nebo zapálenou cigaretou a dovo1it j iskření, j4*a**r*d€ \lt^.'-

hrea-iE nebezpečí poŽáru. 
.-

I v Žádnén případě nepouŽívejte k nouzovému startování

nabíječku. Mohl i  byste tím poškodít e lektronické systémy,

především řídicí jednotky zapalovací a vst ř ikovací soustavy.

Spouštění roztaŽením, rozt lačením a p.
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2\ U vozide1 s katalyzátorem je spouštění motoru rozt lačením,

roztažením nebo rozjetím ze svahu absoIutně zakázáno.

U těchto metod se můŽe tot iŽ dostat do katalyzátoru pal ivo

a tak jej  neopravite lně poškodit .

Str .9Z

ZASTAVENÍ MoToRU

.i . .  P i  voInoběhu otočit k líč zarralování na sToP.

2\ Krátké ' 'př idání pIynu' ' před zastavením motoru je zcela

zbytečné a způsobí neŽádoucí spotřebu paliva a zvIáŠtě u

motoru s turbodmychad]-em je dokonce i škod].ivé.

PozoR: Po náročné 1ízďě nechte motor ' 'oddechnout' ' . Hned jej

nezastavujte, a le nechte jej  běŽet naprázdno, aby k1es1a jeho

teplota.

Str.97

PŘI PARKovÁNÍ

Zastavte motor, zatáhněte ruční brzdu, zařaďte rychlostní

stupeň (]. .  rychl .stupeň, stojíte. l i  do svahu, nebo zpátečku,

stojíte- l i  ze svahu) a ko1ům dejte takový rejd, aby se

vozidIo při náhodném uvolnění ruční brzdy okarnŽitě zastavi1o.

K1íč zapalovánÍ nenechávejte v poloze IIÍAR, poněvadŽ se tím

vybíjí bater ie.

Dět i  nenechávejte ve voze nikdy bez dozoru.

/!-\ KdyŽ opouŠtíte vozidlo, vyjměte vždy klíč.

Str.  98

RUČNÍ BRZDA

Ruční brzda je na levé straně sedadla ř id iče.

Pří pouŽití ruční brzdy zatáhněte páku úplně nahoru. KdyŽ je

zapalovací k líč v poIoze }[AR' svítí na přístrojové desce

kontrolka ( !  ) .
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PozoR: Vozidlo musí být zaj ištěno j iž př i  zdvÍhu páky na

třetí nebo čtvrtý zub, j inak s i  dejte ruční brzdu seřídit

v servisu Fiat.

odbrzdění ruční brzdy:

1) Páku jeŠtě trochu zvedněte a st iskněte t lačítko A, obr.2.

2) DrŽte tIačítko ve st isknuté poloze a páku spustte dolů.

Kontrolka (!) zhasne.

Str.  99

oVLÁDÁNÍ PŘEVoDoVKY

Př i  řazení rychlostních stupňů seŠlápněte pedá1 spojky a

zasouvejte řadicí páku do poloh znázorněných na schématu na

obr.3. (Toto schéma je také na rukojet i  řadicí páky. )

Př i  řazení zpáteěky (R) poěkejte, až se vůz zastaví, Pak
zasuňte řadicí páku z neutrálu do1ů a potom doprava a dozadu.

,/!\ Při správném řazení musí být pedál spojky p1ně

proŠ1ápnut, a proto nesmí být na podlaze pod pedátov1im

ústrojírn Žádné překáŽky. Dbejte na to, aby příp. přídavné

rohoŽky dobře přiJ.éhaly a nedotýkaIy se pedá1ů.

A t. lejezděte nikdy s rukou na řadÍcí páce , poněvadŽ

působením i nepatrné sí1y se součásti převodovky natrvalo

opotřebovávaj í.

Str.  100

Bezpe čná jízda

Při konstrukci vozu Coupé Fiat se věnovala maximáIní

pozornost tomu, abY nový vůz zaručova1 cestujícím co největší
, bezpeěnost.  Pokud se ale týká bezpečné 1ízdy, hraje přesto

stá le ještě rozhodující úlohu chování ř id iče.

V této kapitole najdete něko1ik jednoduchých pravide1 pro

jízdu v různých podmínkách. ItÍ:rohé z nich j iŽ budete určÍtě
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znát' přesto si a1e tuto kapitolu pozorně přečtěte, bude vám

v kaŽdém případě uŽitečná.

oŘÍvr l lnŽ S VoZEM VYJEDETE

Zkontrolujte Si ,  zda vám bezvadně fungují svět la a

světIornety.

Sedadlo, volant a zpětná zrcátka s i  nastavte tak, abyste

měl i  př i  jízdě co největší pohod1í.

opěrky hlavy nastavte pečIivě tak, aby se o ně opíraly

hlava a ne krk.

ověřte Si ,  Že výšku pedátů nezkracují Žádné překáŽky

(přídavné rohoŽky a p. ) .

Zkontro]-ujte s i ,  zd 'a jsou předpisově upevněny příp. dětské

bezpečnostní systény (dětská sedadla, sedačky pro nalé dět i

a p ')  '
-  Vezete- l i  nějaké předněty, řádně je umístěte a zaj istěte '

aby v případě prudkého nouzového zabrzdění nebyly v1rmrŠtěny

dopředu.

Před jízdou nejezte |uěŽce stravite}ná jídla. Lehká strava

přispívá k zachování rychlých reflexů. Předevšírn ale

nepi j te Žádné alkohol ické nápoje.

Dále nezapomeňte zkontrolovat:
. huŠtění a stav pneumatik

- h1ad1nu motorového o1eje

hladinu chladicí kapaliny a stav chladicí soustavy

h1adinu brzdové kapaIiny

- hladinu kapalíny v nádrŽce ostříkovače

Str.  101

zA JÍz,Dy

- NejdůleŽitějŠírn pravidlem pro bezpečnou jízdu je opatrnost.

opatrnost znamená také schopnost předvídat nesprávné a

neopatrné chování j iných účastníků si1ničního provozu.

DodrŽujte přísně dopravní předpísy přís1ušné země a

především nejvyŠší povolenou rychlost.
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Neustá le s ledujte, zda .kromě vás- jsou př j-poutáni

bezpečnostními páSy i  vŠichni ostatní cestující,zďa dět i

sedí V pro ně určených sedačkách, a zda se

příp.přepravovaná zvířata nacházejí ve zvlášt v1rmezeném

prostoru.

Pro dlouhou jízdu musíte být v opt imální formě.

,/!\ Velmi nebezpečnou pro vás i  pro ostatnÍ účastníky

si1ničního provozu je 1ízda pod vl ivem alkoholu, drog, nebo i

určitých 1éků.

/J\ Všichni cestující musí být př i  každé 1ízdě př ipoutáni

bezpečnostními pásy, a to na předních i  zadních sedad]-ech.

JÍzda bez bezpečnostních pásů zvyšuje v přÍpadě havárie

nebezpečí těŽkých nebo i smrtelných úrazů.

Str.  102

Nejezděte mnoho hodin bez přeruŠení, udělejte s i  občas

přestávku, abyste něIi pohyb a udrŽovali se stále v dobré

kondic i .

Dbejte o neustálou výměnu vzduchu v kabině.

Při 1ízdě ze svahu nevypínejte motor. Bude vám tak chybět

brzdicí účinek motoru a podt lak v posi lovači brzd a řízení,

takŽe budete potřebovat více síly k sešlapování brzdového
pedáIu a k otáčení volantu.

JÍZDA V NocI

Co je př i  jízdě v noci  nejdůleŽitější:

- leďte vel ice opatrně - )ízd'a v nocÍ vyŽaduje zvýšenou

pozornost.

-  Jezděte niŽŠí rych1ostí, především na neosvět lených

vozovkách.

Př i  prvním pocitu ospalost i  zastavte. Pokračování v jízdě

by znamena1o r iz iko pro vás i  ostatní. V jízdě opět

pokračujEe aŽ po dostatečné přestávce na zotavení.
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DodrŽujte větší bezpečné vzdá]-enost i  za vozJ.dly jedoucími

před váni neŽ ve dne. Rychlost j iných vozide1 se dá tot iŽ

těŽko odhadnout, Rďyž vidíte jen svět1a.

Zkontrolujte, zda máte předpisově seřízené svět lomety.

Příl1š velký sklon světelného paprsku zkracuje dohledgřl i=-'

a unavuje oči '  přít1š nal-ý sk1on zase rušÍ (oslňuje)

ostatní účastníky s iIničního provozu. Sklon proto seř izujte

podIe zatížení Vozu.

Dálková světla pouŽívejte pouze mirno uzavřené osady, a to
jen tehdy, jste-I i  s i  j ist i ,  že neoslnÍte jíné ř id iče.

Před setkánínr s protijedoucím vozidlem přepněte na tlumená

(potkávací) svět la.

Svět la a svět lomety udrŽujte stá}e v čÍstotě.

Při jízdě mimo uzavřené osady (rrěsto): Pozor na pÉegl+aap

$e*+rrtqyr) zvěř/.

Str.103

JÍZDA V DEŠTI

Déšt a mokré vozovky znamenají nebezpečí.

Na mokré vozovce je kaŽdé manévrování obtíŽnější, poněvadŽ

adheze koI je na asfal tu značně menší. Brzdné dráhy jsou

proto podstatně delší a př i lnavost k vozovce je nižší

v zatáčkách.

Někol ik dobrých rad pro jízdu v dešti:

Jezděte niŽší rych1ostí a udrŽujte větší bezpečnou

vzdálenost za vozidJ-y jedoucími před vámi.

Př i  s i lném dešti  se sniŽuje v id i te lnost.  V takových

případech zapněte i ve dne tlumená světla, aby vás bylo

lépe vidět.

LouŽe neprojíŽdějte vysokou rychlost'í a drŽte pevně voIant.

LouŽe projetá vysokou rychlostí můŽe způsobit ztrátu vtády

nad vozidlem v důs1edku nedostatečné př i lnavost i  k vozovce
( ' 'akvaplaning' .  )  nebo nerovného povrchu vozovky.
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ovládací prvky větrání s i  nastavte na odmIžování (víz kap.

' 'Poznejte svůj vůz..) ,  abyste neměl i  potíŽe s v idÍte1ností.

Pravidelně kontrolujte stav stÍracích gum.

JÍZDA zA MLHY

- V husté rn1ze pokud moŽno nikam nejezděte.

- V oparu/ stejnoměrné m1ze nebo v příp. m1hových stěnách

postupujte takto:

- . leďte mírnou rychlostí.

I ve dne mějte zapnuta tlumená světla, koncová nlhová

svět la a příp. přední mlhová svět1a. Nikdy nejezděte se

zapnutýmÍ dálkovými světly.

Str.  104

- Mějte na zřeteI i ,  že za mIhy je asfal tový povrch mokrý a

proto je i  kaŽdé manévrování s vozj .d lem obtíŽnější a brzdná

dráha delŠí.

- UdrŽujte velkou bezpečnou vzdálenost za vozidlem jedoucím

před váni

- V1nrarujte se pokud moŽno prudké změny rycht1osti.

Pokud moŽno, nepředjíŽdějt 'e Žádná vozidIa.

- Musíte. l i  zastavit  (defekty '  pří l iŠ nalá v id i te lnost a p. ) ,

zastavte mimo vozovku. Ihned zapněte varovné osvětlení a

pokud moŽno i t lumená světla.

KdyŽ se blíŽí nějaké vozidlo '  upozorněte je na sebe

přerušovaným houkáním v pravidelných intervalech.

JÍZDA v KoPcoVITÉM TERÉNu

Př i  s jezdech brzděte motorem zařazením niŽší rychlostÍ, aby

se vám nepřehřívaly brzdy.

Při jízdě S kopce zásadně nevypínat motor ani neřadit na

neutrá l ,  a uŽ vůbec nevyjímat k líč zapalování.

Jet mírnou rychlostí a ' ,neřezat ' '  zatáčky.

Nezapornínejte, Že předjíŽdění S kopce je pomaIejŠí a

vyŽaduje proto de1ší dráhu. Jest1iŽe vás chce někdo

předjet,  tak mu to usnadněte.

Pozorně s1edujte dopravní značky.
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Str.  105

ParkovánÍ v kopcovitén terénu

- Nezastavujte na krajÍ vozovky, hIavně ne blízko zatáčky.
Pokud můŽete, vyhledejte s i  k stání nějaké vhodné rnísto.
Před vystoupením z vozu zatáhněte ruční brzdu, zařadte
rychlostní stupeň (r.st .  do kopce. zpátečku s kopce) a
natočte kola. Stojí-1í vůz na prudkém svahu, doporučujeme
jeŠtě podloŽit  pod koIa dřevěný Špalek nebo kámen.

JÍZDA Po zAsNĚŽnuÝcn NEBo zLEDoVATĚr,ÝcH VozoVK]icH
Někol ik rad pro jízdu za těchto podmínek:

- leďte vel ice mírnou rych1ostí.

- Je- l i  na vozovce dostatečně s i lná ujetá vrstva sněhu,
pouŽi j te sněhové řetězy (pokud to dovolÍ veI ikost
pneunat ik).

Brzděte převáŽně motorem a v1rvarujte se prudkého zabrzdění.
- Při brzdění vozid].a bez ABs zabránÍte zab]-okování kol

obměňovánín sí1y na pedál provozní brzdy.
- V1rvarujte se prudké akcelerace a náhlé změny směru.
. V zimě mohou být zledovatě1á rnísta i na zdán]-ivě suchých

vozovkách. Proto dávejte pozor př j-  jízdě v úsecích leŽících
ve stÍnu a v úsecích lemovaných stromy a skaIami, řId
kterých by ještě mohlo být ná1edí.

- Úorzu]te větší bezpečnou vzdálenost od vozide]. jedoucích
před váni .

JÍTDA s ABs

Brzdový protiblokovací systém ABS je zařízení, které má 2
výhody:

1) Brání zablokování kol  př i  prud'kém (nouzovérn) zabrzdění, a
předevŠím př i  nízké př i lnavost i  a kola reagujÍ na změny
směru.

Str.  106

2) Dovoluje ř id iči brzdit  a současně řídit ,  aby se mohl
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vyhnout přÍp. překáŽkám, nebo aby noh1 během brzdění

s vyuŽitím moŽných mezí boční př i1navost i  pneumatik

srovnat vůz do Žádoucího směru.

opt imálnÍ vyuŽitÍ systému ABS:

PřÍ nouzovém brzdění (za účelem zabránění kol ize),  nebo př i

brzdění s malou př i lnavostí, pocítíte 1ehké pu1zace

brzdového pedáIu, což znamená, Že ABS zareagoval .

Neuvolňujte brzdový pedál '  a le drŽte jej  sešlápnutý, aby

brzdění pokračova1o.

- ABs zabrání zablokování obou ko1, aniŽ by se tíur zvýŠÍly

koeficienty adheze mezi pneumatikami a povrchem vozovky.

Proto, i  kdyŽ je vaŠe vozidlo vybaveno systémem ABs,

dodrŽujte bezpečné vzdálenostÍ za vozídly jedoucímí před vámi

a před najíŽděním do zatáček zmírněte rychlost.

ABs je určen ke zIepšení ovladatelnosti vozidla a ne k urnoŽněnÍ

rychlejší 3ízdy.

JÍZDA sE sYSTÉMEM VIsKoDRIvE

Viskodrive je zařízení převodního ústrojí, které umoŽňuje

pIné vyuŽití pohonu, příčemŽ současně onezuje prokl lZY,

jest1iŽe některé hnací kolo ztratí př i lnavost k vozovce.

Funkce Viskodrivu:

Stabi l izuje polohu vozidla v zatáčce a sniŽuje typickou

tendenci  vozídeI s předním pohonem k nedotáčenÍ.

ZvyŠuje bezpečnost 1ízdy v s i tuacích, které jsou pro

př i}navost k vozovce kr i t ické (akvaplaning, mokrá nebo

zasněŽená vozovka, olejové skvrny).

ZlepŠuje akcelerační výkon na kaŽdén povrchu, tím Že

omezuje st řídavé prokluzy předních ko1, které způsobují

klas ické k}rmácení voz1d]-a.

Str.  LO1

Co máte děIat,  abyste lépe vyuŽi l i  systém Viskodríve:
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Budete. l i  mÍt potíŽe př i  roz)ezdu vozidla, poněvadŽ povrch

vozovky je takový, že v důsledku různé pří lnavost i  obou

hnacích ko1 se jedno otáčí rychle a druhé pomalu nebo vůbec

D € ,  nesnaŽte se to vyřešit  př idáváním plynu déle neŽ 10-15

sekund, j inak se vám viskóznÍ Spojka mezi oběma poloosami

přehřeje a pravděpodobně poškodí. Účinnější bude, kdyŽ

zkusÍte kola uvolnit  na st ředních nebo nízkých otáčkách a

mezi jednotl ivé pokusy budete vkládat několikasekundové

pauzy, pokud k tomu budete potřebovat více pokusů.

Viskodr ive omezuje prokluz koI, nepřekračuje př i tom a1e

účínné meze skutečné př i lnavost i  pneunat ik.  Z lepšuje

pojízdnost a dynamickou bezpečnost,  nezbavuje vŠak ř id1če

povj-nnost l  jezdit  vŽdy opatrně.

Hospodárná a eko1ogicky

oh1edup1ná )íz.da

Coupé Fiat se od samého svého vzniku vyznačuje, kromě j iného'

ohleduplností k Životnínu prostředí. Ne nadarmo dosahují jeho

eko1ogická zařízení výsIedků, které daleko překračují dneŠní

p1atné normy.

Přesto ale Životní prostředí vyŽaduje rnaximální pozornost

kaŽdého jednotI ivce. Řid ič automobi lu můŽe dodrŽováním

několika jednoduchých pravidel zabránj.t ekologickým škodám a

ve1mi- často také ušetř i t  pa}ivo.

V této souvislosti zde uvádíme mnoho uŽítečných rad

označených symbo1em /|\,  které najd'ete na různých místech

tohoto návodu.

Přečtěte s i  prosím tyto rady od první až do poslední.
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Str.108

oCHRANA zeŘÍznuÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ

Bezvadná. čÍnnost ekologických zařízení nejen že zaručuje

ekoIogicky ohledup1ný provoz, aIe ovI ivňuje také provozní

výkony vozidla. UdrŽovánÍ těchto zaŤízení v dobrém stavu je

proto prvnÍm pravidIem pro ekologicky ohleduplnou a

hospodárnou j ízd'u.

Prvním opatřením je peč1ivé dodrŽování plánu proqramované

údrŽby.

PouŽívejte pouze bezoIovnatý benzin.

NenůŽete-lj. nastartovat motor, tak se o to znovu a znovu

nepokouŠejte. Především se nesnaŽte spustÍt motor

rozt lačením, roztaŽením nebo rozjezdem s kopce. Všechny tyto

metody mohou rnít za následek poškození kata1yzátoru.

Nouzové spouštění je přípustné pouze pomocí c izí bater ie.

v případě nepravidelného chodu motoru pokraěujte v jízdě na

co nejniŽší výkon a vyhledejte co nejdříve servis F iat.

KdyŽ se rozvítí kontroIka rezervy paI iva, zajeďte k nejbl iŽšÍ

čerpací stanic i  a pal ivo dop}ňte. Nízká hladina pal iva by

mohla mít za následek nepravidelný přívod paliva do motoru,

což by nutně vedIo ke zvýšení teploty výfukových p1ynů, a to

by pak váŽně poŠkodilo katalyzát.or.

Př i  d1ouhých sjezdech je nutno občas krátce akcelerovat.  Tím

se prod1uŽuje účÍnná Životnost katalyzátoru.

Nikdy nenechávejte běŽet motor, ani  na zkoušku, s jednou nebo

někol ika odpojenými zapa1ovacími svíčkanÍ.
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Motor nezahřívejte na volnoběžné otáčky, jedině kdyŽ je venku
vel ice nízká teplota, a i  v tomto případě ne dé]-e než 30
sekund.

Str.  109

,/l\ xatal-yzátor vyvíjí přÍ svém norrnálním provozu velmi
vysoké teploty, proto nenechávejte vozid1o stát nad hořlavýrni
mater iá ly (tráva, suché l istí,  jeh1ičí a p. ) ,  j inak rnůŽe
dojít k poŽáru.

Na kata1yzátor a na výfukové potrubí se nesmí montovat Žádné

tepelné štíty a stávající se nesmí odstraňovat.

Př i  nanášení ant ikorozního nátěru spodku vozu katalyzátor,

lambda sondu a výfukové potrubí peč1ivě zakryjte.

/!\ Př j .  nedodrŽení těchto předpÍsů hrozí nebezpeěí poŽáru.

Str.  l - l -0

DAÍ,ŠÍ RADY

KdyŽ vozidlo stojí,  nezahřívat motor na provozní teplotu. V
tomto stavu se rnotor zahřÍvá ponralej i s vyšší spotřebou a
většími emj-semi. Motor se má zahřát pornalýrn rozjezdem na
mírné otáčky.

- Jakm11e to provoz a cesta dovo1í, zařadte vyšší rychlostní
stupeň.

Př i  čekání u světe1né signal . izace nebo před zastavením

motoru nepř idávejte plyn.

- UdrŽujte spíŠe stejnoměrnou rych1ost a nepouŽívejte

zbytečně brzdový a akceleračnÍ pedá1. Tím se tot iž 1en
zvyšuje spotřeba a emise.

Př l  delším stánÍ zastavte motor.

Pravidelně kontrolujte huštění pneumatÍk. Podhuštěné
pneumatiky zvyšují spotřebu pa1iva.
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-  V zavazadlovém prostoru nevozte Žádné zbytečné věci .
Hmotnost vozid la má také siIný vl iv na spotřebu.

Pokud j iŽ nepotřebujete st řeŠní nosič zavazadeI a LyŽí,

odnontujte jej .  ZvyŠuje značně odpor vzduchu (CW hod'notu
vozu).

Elektrická zařízení pouŽívejte pouze po nezbytně nutnou
dobu. Spotřeba elektr ické energ1e zvyšuje spotřebu pal iva.

Str.  111

Jízda s přívěsem

PozoR: K jÍzdě s přívěsem musí být vozid1o vybaveno

homologovaným závěsným zařízením a příslušnou elektrickou
insta1ací.

Namontovat speciáIní přídavná zpětná zrcátka pod1e Pravidel
s i ln ičního provozu.

Panatujte na to, Že př i  jízdě s přívěsem Se značně sniŽuje
maxim. stoupavost vozid la.

Ze svahu, mÍsto neustá lého brzdění, zařadit  n iŽší rychlostní
stupeň.

TÍha závěsu působící na závěsné zaiízení sniŽuje o tutéŽ
hodnotu uŽitečné zatížení vozid1a.

Abyste s i  bylí j ist i ,  Že není překročena max.přípustná

hmotnost přívěsu (uvedená v technickém průkazu vozid1a),
musíte počítat s hmotností přívěsu v pJ-ně na]-oŽeném stavu
včetně veškerého přísIušenství a vŠech naloŽených předrnětů
osobní potřeby.

DodrŽujte nejvyšŠí dovolenou rychIost pro jízdu s přívěsem,

která je v kaŽdé zemi stanovena zákonem.
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,/ !\  v Žádnén případě se nesmí měnit  brzdová soustava vozÍd1a,

tak aby se s ní dala ovládat brzda přívěsu. Brzdová soustava

přívěsu nusí být zce1a nezávíslá na hydraut ice vozidla.

Str.  l -12

Sněhové řetězy

Pro pouŽívání sněhových řetězů p1atí v jednotI ivých zemích

zvIáštnÍ předpísy.

Smí se nasazovat pouze na pneumatiky předních (hnacích)

kol .

/!\ sněhové řetězy Se nesmí montovat na pneumatiky

205/5OZRI6 nebo 2O5/55ZRI5 .

PouŽívejte pouze řetězy s profi1ern přečnívajícín povrch

pneumatik maxím. o 12 mm.

Po několÍka metrech jízdy zkontro1ujte napnutí řetězů.

PozoR: PoněvadŽ zásobní kolo je nenšÍ neŽ ostatní kola, nesmí

se na ně sněhový řetěz montovat. Bude.lÍ mít některé přední

kolo defekt, namontujte zásobní kolo dozadu a zadní koIo

dopředu. Pak nohou být narnontovány sněhové řetězy na dvě

norrnální pneumatÍky.

A se sněhovými řetězy jedte pomaleji a nepouŽívejte je na

deIŠí jízdy po vozovkách bez sněhu, abY nedošIo k poškození

pneumatik,  závěšení a řízení.
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Str.  113

De1ší odstavení voz id1a

Chcete-I i  vozidIo na delŠí dobu odstavit ,  provedte

následující prevent ivní opatření:

. Vozidlo odstavte do suchého a pokud moŽno

větraného prostoru.

zařaďte rych1ostní stupeň.

odpojte pó1ové vývody bater ie (nejprve záporný).

Zkontrolujte, zda je odbrzděna ruční brzda.

oč1stěte Iakované plochy karosérie a naneste na ně

ochrannou vrstvu vosku - doporuěujeme FoMcAR Arexons.

Lesklé kovovové částí ošetřete nějakým běŽným ochranným

prostředkem.

Stírací guny čelního a zadního sk1a ošetřete klouzkem
(talkem) a stírátka zvedněte od skeI.

Pootevřete dveřní okno.

- Vůz zakryjte texti1ní pIachtou nebo perforovanou plastovou

plachtou. NepouŽívejte cel istvé uměIohmotné fóIie, poněvadŽ

zabraňují odpařování atmosférické vlhkosti s povrchu

vozidla.

Předepsané huštění pneumatik zvyšte o +o,5 barů a

pravideIně je kontroIujte.

- KaŽdých 6 týdnů kontro1ujte stav nabití baterj-e.

- Nevypouštějte chladicí soustavu.
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Str.  114

Na následujících stránkách vám budeme radit ,  jak s i  máte

počínat v případě náhlé poruchy.

Jak uvidíte, uvedeme něko}ik menŠích poruch a pro kaŽdou z

nich způsob opravy, kterou s i  budete mocí provést sami. U

váŽnějších poruch se budete muset obrát i t  na servis F iat.

V této souvisIost i  bychom vás cht 'ěI i  upozornit ,  že jste

současně s návodem k obsluze a údrŽbě dostal i  i  záručnÍ I ist

a servisní šek, ve kterém jsou uvedeny všechny sJ-uŽby, které

Fiat poskytuje v přÍpadě náhlé poruchy.

Str.  1L5

JAK PostUPovAT v PŘÍPADĚ NÁHLÉ

PORUCHY

Defekt pneunatiky

Porucha vnějšího osvětlení

Porucha osvětlení interiéru

Spá1ená poj istka

Vybitá bateríe

Zvedání vozidla

odtaŽení vozidIa

Str.1 l-6

DEFEKT PNEITMATTKY

Str.

116

L2L

l-28

L32

L36

L37

140

1. ZastavenÍ vozid7a

Vůz zastavte pokud moŽno na rovné a kompaktní půdě.

Zatáhněte ruění brzdu

zařaďte první rych1ostní stupeň nebo zpátečku.

Na svahu nebo na nerovné půdě podloŽte pod ko1a špa1ky nebo

ně j aké j iné vhodné předrněty.
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2. VyjnutÍ nářadÍ, zvedáku a zásobnÍho koLa

Nářadí je v podlaze zavazadlového prostoru.

Zvedněte pod1ahový pane1 a odšroubujte upevňovací matici A,

obr.7.

- Vyjměte zásobní kolo, brašnu s nářadím a zvedák (z drŽáku).

Řehtačkový klíč a šest ihranný nástrčný kIíč (oba jsou v

brašně s nářadím) s1ouŽí k odŠroubování j- zašroubování

upevňovacích matic a k manipulaci Se zvedákem.

3. Výněna ko].a

1) Pomocí řehtačkového klíče A, obr.2, nasazeného na nástrčný

kríč B povolte pohyby k1íče tarn a zpět upevňovací šrouby

v1rměňovaného kola.

Str.  1 l-7

Má-l i vůz hIíníkové disky, uchopte jej ještě před zvednutímu

u střechy a zahoupejte jín, usnadníte tírn následné sundávání

ko1a.

2) Rozevřete ěástečně zvedák otáčením kolečka C.

3 ) Nasadte zvedák pod podélník u v1rrněňovaného koIa.

4) Prof i l  D, obr.2, zvedáku musí dobře zapadnout do

odpovídajícího ŽIábku E podé1níku.

/!\ Nebude-IÍ zvedák správně nasazen, rnůŽe zvednutý vůz

spadnout.

5) Nasadte výstupek na kolečku C a pak řehtačkový k1íč a vůz

nadzvedněte o někoIik cm od země.

6) VyŠroubujte vŠechny 4 Šrouby a sundejte koJo.

.  PoZoR: Má. l i  vůz ocelové disky, zasuňte rnezi  kryt kola a disk

šroubovák a kryt zapáčením sejměte.
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.7) Nasaďte zásobní kolo tak, aby byly prot i  sobě otvory A,
obr.3, a odpovídající šrouby B.

PozoR: Má.I i  vozid]-o oce]-ové disky, pak na zásobní ko1o
nemontujte kryt ko1a.

8) Našroubujte 4 šrouby kola.

9 ) PomocÍ řehtačkového klíče spustte vozidlo zvedákem na zem
a zvedák odstraňte.

10) Šrouby pak utahujte st řídavě do kříŽe podle schématu na
obr.4.

Zásobní koIo je uŽŠí neŽ nornrá lní ko].a a proto je určeno
pouze k dojetí do nejbl iŽší opravny, kde můŽe být defektní
kolo opraveno.

Str.  119

/!\ se zásobním kolem nejezděte rychlejí neŽ 80 km/h.
Vyvarujte se také prudké akceJ-erace, brzdění a rychlého
projÍŽdění zatáček.

lA NepouŽívejte nikdy více neŽ jed'no zásobní ko1o.

oPĚTNÉ NA},ÍoNTovjiNÍ tvonuÁr,nÍHo KoLA
1) Zvedněte vůz podle výše uvedených pokynů a odmontujte

zásobní kolo.

2) Nasaďte normálnÍ ko].o tak, aby by1y proti sobě otvory A,
obr.5, a odpovídající šrouby B.

Str.120

3 ) Našroubujte Šrouby.

4) Spusťte vůz a od.straňte zvedák.

5) Utáhněte Šrouby koI podle uvedeného schématu.

PozoR: Má- l i  vůz oceIové disky ko1, nasadte kryt kola, tak
aby by1 synbol (1) ,obr.6, prot l  vent i lku.
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Po ukončení práce ukt iďte zvedák a nářadí zpět na přísIušné

místo a vyměněné kolo u]-oŽte opět do zavazadlového prostoru.

PoZoR: Kontrolujte pravidelně huŠtění ko1 i  rezervy.

PozoR: Chcete- l i  vyměnit  původní disky ko1 (např.  oceIové za

hl iníkové), musí být disky i  mat ice ko1 schváleny výrobcem.

,/l\ zvedák vozu je určen pouze k výněně kol a v Žádnén

případě se nesmí pouŽÍvat k prác i  pod vozem.

Str.121

Poructra venkovnÍho osvět}ení

,/!\ změny nebo opravy elektroinstalace' které nebudou

provedeny předpisově a v souladu s technickými parametry'

mohou způsobit provozní poruchy a nebezpečÍ poŽáru.

oBEcNÉ PoKYNY

Dříve neŽ při poruše některého svět]-a v1rměníte Žárovku,

zkontro1ujte, zda není spálená přís1uŠná pojÍstka.

Vadné Žárovky se rnusí v1rměnit za Žárovky se stejnýIni

parametry.

Žárovky o malém výkonu dávají s1abší svět1o a Žárovky o

větŠírn výkonu zase spotřebují příl iš mnoho energíe, více se

zahřívají, takŽe hrozí nebezpečí přehřát'í sousedních

součástek.

Doporučujeme přidat k náhradním Žárovkán vnějŠÍho osvětIení,

které jsou v přís lušenství, ještě dvě oranžové Žárovky po

. 12v-2lw jako náhradní do předních srněrových světel.

Po výměně Žárovek v hlavních světlometech zkontrolovat vŽdy

seří zení světlornetů.
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PozoR: Halogenové Žárovky se smí uchopit pouze za kovovou

pat ic i .  Dotknete- l i  se sk].eněné baňky holými prsty, zhorší se

její svít ivost.  Dotknete-1i  se skIeněné baňky prsty náhodou,

očÍstěte j i  hadříkem navlhčeným v l ihu a nechte uschnout.

Str.L22

TLIjMENÁ A DÁIKovÁ svĚrr'e

Výměna halogenové Žárovky (typ H1' 12V.55!. i) t lumeného světla

A,obr. Z a dáIkového svět la B:

]-) odstraňte pryŽový kryt na jazýčku A,obr.8.

2) Vysmekněte upevňovací pruŽinu a vyjměte Žárovku.

3) Stáhněte zástrcku A,obr. 1.o, a nasadte j i  na novou Žárovku.

4) Nasadte novou Žárovku a dávejte př i tom pozor na jejÍ

správnou polohu.

5) Zahákněte upevňovací pruŽinu a nasaďte pryŽový kryt.

Při výměně Žárovky pro tIumená a dá1ková světla je stejný

postup.

Str.  ]-2á

PŘEDNÍ PARKoVAcí svĚTLA

Výměna Žárovky 12V.5!{:

1) Vyšroubujt 'e t ' ř i  šrouby A,obr. 1.7, a ve směru šipky

odstraňte skupinovou svíti lnu.

2) Pootočením uvolněte objímku Žárovky A,obr. 1.2, a Žárovku

vyjněte.

3) Vyjměte Žárovku B (zástrčku).

4) Nasaďte novou Žárovku a nasadte zpět objímku A.

5) Nasaďte zpět skupinovou svíti lnu a zašroubujte šrouby

A, obr. 71-.
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Str.  125

PŘEDNÍ sMĚRoVÁ SVĚTLA

DemontáŽ a montáŽ skupinové svít i lny v iz předehozí odstavec.

Výměna Žárovek I2v.2Lw2

1) Pootočte drŽák Žárovky A,obr. 1.3, a vyjrněte jej .

2) Vyjměte Žárovku B (bajonetový spoj ) .

3) V}rměňte Žárovku a objímku A nasadte zpět.

Připomínáme, že Žárovky předních směrových světe1 musí být

oranŽové.

PŘEDNÍ MLHovÁ sVĚTLA

DemontáŽ a montáŽ skupinové svíti lny viz předchozí odstavec.

Výměna řralogenových Žárovek 12V-55w (typ H3):

1) Pootočte a vyjněte drŽák Žárovky A, obr. 1.4.

2) Vyjněte Žárovku B (zástrčka).

3) Vyměňte Žárovku a nasaďte zpět objínku A.

Str.  L26

BoČNÍ suĚRovÉ SvÍTILNY

V1íměna Žárovky 12V-5I{:

1) Vyjmout těleso svíti lny (zásuvné upevnění) směrem ven.

2) Stáhnout plastovou clonu A,obr.75 a vyměnit Žárovku

(bajonetový spoj ) .

ZADNÍ SKUPINoVÉ svÍrrr'uy

Výměna Žárovek:

1) Svíti1nu vytáhněte ze zavazadlového prostoru z rohu panelu

A, obr. L6.

2) Pootočte objímku Žárovky, oddělte a vyjměte Žárovku
(bajonetový spoj ):

B - Žárovka 1-2v-5/2lw, parkovací a brzdové svět]o
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c Žárovka lzv-2lw, směrové svět1o
D Žárovka 1-2v-27vl , zadní mlhové světlo ( Ievé )
E - Žárovka L2v-zlw I světIo pro couvánÍ (pravé)

3) Vyměňte Žárovku A,obr.77,78, a nasadte zpět objímku B.
Str.1-28

oSVÉTLENÍ sPz

Výměna Žárovky 12V-5I.I:

1) Vyšroubujte upevňovací Šrouby,obr.79, a sejněte svít i lnu
A.

2) Vytáhněte Žárovku B (trubÍcová Žárovka).
3. Vytněňte Žárovku a svíti lnu opět namontujte.

PoRUCHA osvĚTLENÍ INTERIÉRU

K vnitřnímu osvětlení patří také světlo pro vystupovánÍ a ke
čtenÍ.

Výměna Žárovky:

1) Zapáčením Šroubovákem v místecřr označených na obrázku
sundejte zat1ačenou plochou svíti lnu, obr. 2o.

2) Nadzvedněte ochranný kryt A, obr.27, a vyjměte Žárovku
(trublcová Žárovka).

B - Žárovka 12V-15W, pro vystupování
c Žárovka 12V-5I^I, D € t čtení

3) V)rměňte Žárovku, uzavřete ochranný kryt a nasaďte zpět
stropní svÍt i1nu.

Str.130

oSVĚTLENÍ ooxuí'oacÍ sclm]ÍNl(Y

Výněna Žárovky 12V-5!ý:
. 1) vyjměte drŽák Žárovky A-obr.22 zaťLačením šroubovákern na

označenén místě.

2) Vytáhněte Žárovku B.

3) Vyměňte Žárovku a nasaďte zpět svÍtiInu.
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oSvĚŤLENÍ zAvAZADLoVÉHo PRosToRU

Výměna Žárovky 12V.5W:

].) Vyjněte drŽák Žárovky A-obr.23 zatIačením šroubovákem na
označenén nístě.

2) Vytáhněte Žárovku B (trubicová Žárovka).

3 ) V1rměňte Žárovku a nasaďte zpět svítiInu.

Str. l -31

oSVĚTLENÍ DVEŘÍ

Výměna Žárovky 12v-5t{ (bajonetový spoj ):
1) VyŠroubujte upevňovací šrouby A,obr.24, dveřní svítÍlny.
2) Vytáhněte objínku Žárovky A,obr.25, a vyjměte Žárovku B.

3) v}rměňte Žárovku a nasadte zpět objímku.

Str.  L32

Spálená pojistka

UMÍSTĚNÍ PoJTSTEK

Ústřední část elektroínstalace S pojistkani je vlevo od
voIantu pod přístrojovou deskou.

Abyste se k ní dosta1i, musíte zatáhnout za páčku ' 'FUSE,' ,
obr.26, tak aby byIy pojistky snadno přístupné.

Grafické s1rmbo1y oznaěující h1avní elektrické spotřebiče
kaŽdé poj istky jsou dobře v1dět.

Uprostřed jsou nad sebou čtyři náhradní pojistky.

ostatní poj1stky jsou v motorovém prostoru a pod 1evým bočním
krytem A přÍstrojové desky. Abyste se k nim dostal i ,  musíte

vyšroubovat upevňovací šrouby krytu, ke kterým je přístup ze
. spodní strany přístrojové desky, a pak odstranit kryt směrem

do1ů.
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Str.  13 3

Poj istky e]-ektrické centrá7y, obr.26

]-) 10A, varovné osvětIení, přerušovač, říd1cí jednotka

zabezpečovacího zaŤízení proti odcizení

2) 7,5A, řídicí jednotka elektr ického ovládání zpětných
zrcátek, př i jímač dálkového ovládače

3) 7,5A, zadní rnlhová svět]-a, kontro1ka zadních mlhových
světe1

4) 10A, štít přístrojů, couvací svět lo, a irbag, čerpadlo

ostř ikovače zadního a čelního skla

5) 10A, t lunrené svět]-o hlavního svět lometu pravé, seřízení
světolornetů, ostř ikovač světlometů

6) 10A, t lumené svět lo hlavního svět lometu, 1evé
7) 20A, stírače skel ,  snímač pro ostřÍkovače zadního a

čelního skla

8) 20A, motor vent i1átoru kabiny

9) 1oA' dá1kové svět lo, pravé

10) DáIkové svět1o, levé, kontro1ka dálkového svět1a
11) 7,5A, dig i tá lní hodiny, svět]a j-nterj-éru, zavazadlového

prostoru a dveřní svět1a k vystupování, při jímač

dálkového ovládače

1'2) 25A, ventÍ1átor chlazení

13) 2oA, akust ická houkačka, zapalovač cigaret,  brzdová
svět la,  napájení autorád1a

14) 2oA, ostř ikovač zadního skla, spínaě posuvné střechy

]-5) 25A, vyhřívané zadní sklo a přís1ušná kontroIka,

rozmTazování elektricky ov1ádaných zpětných zrcátek

16) 10A, parkovací svět lo, přední pravé a zadní 1evé,
svít i lna osvět]-ení sPz pravá, osvět lení Štítu přístrojů a
odkládací schránky

L7) ].0A' parkovací svět]-o, přední 1evé a zad.ní pravé,

svít iIna osvět lení sPz levá, osvět lení spínačů na
přístrojové desce.
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Str.134

Tavné poj istky na pomocném třmenu

odstraňte pane1 A,obr.26, z levé strany přístrojové desky
(upevnění příchytkami) .

15A' řÍdicí jednotka centrá lního zamykání

2oA, přední mlhová svět la a přís1ušná kontrolka

].0A, systém ABS

30A, elektr ický spouŠtěč skel oken bočních dveří

2oA, čerpadlo ostříkovače hIavních světlonretů

Tavné poj istky v motorovém prostoru

Sundejte kryt A, obr.27 (upevnění zat laěením u 1evého

tIumiče).

30A, k l imat izace

40A, přídavný vent i látor chladiče (jen u vozidel  s

k1Ímatízací )

Str.  13 5

Vyšroubujte ŠroubY B, obr.28, krytu A na zadní straně

motorového prostoru u pravého t1uniČe a kryt sundejte.

15A, pal ivové čerpadlo a vst řÍkovací soustava.

VÝMĚNA PoJrsTEK

Jest l iŽe nefunguje některé elektr ické zařízení, zkontro1ujte

nejprve, zda není spálená přísIušná poj istka (v iz obr.29).

A .  dobrá poj istka

B - pojÍstka s přepáleným kovovým pásken.

Spálenou pojistku odstraňte a nahraďte novou pojistkou
. o stejné hodnotě (téže barvy).

spálí-I i  se poj istka znovu, obratte se na servis F iat.
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/\ Vadnou poj1stku smíte nahradit pouze dobrou novou
poj istkou.

Str.136

Vybitá bater ie

Především si  přečtěte v kap. ' 'ÚdrŽba vozid].a ' '  o prevent ivních

opatřeních zabraňujÍcích vybití bater ie,  d o tom, co máte

dě1at, abY bater ie zůstala dlouho schopná provozu.

SPoUŠTĚNÍ uoronu PoMocÍ cÍzÍ BATERIE

Víz odst.  . 'Spouštění motoru' .  v kap. . .Správné pouŽívání

vozidla".

l\ K nouzovému spouštění nikdy nepouŽívejte nabíječku. Mohli

byste tím poškodit elektronické systémy a především řídicí
jednotky zapalovací a vstř ikovací soustavy.

DoBÍJENÍ BATERIE

Doporučujeme dobíjet bateri i  pomaIu cca 24 hod1n na1ým

proudem.

Postup:

1) odpojte od bater ie obě př ipojovací oka kabelů.

2) Na pó1ové vývody bateríe př ipojte kabely nabíječky.

3 ) Zapněte nabíječku.

4) KdyŽ dobíjení skončí, vypněte nejprve nabíjeěku a pak

odpojte kabely od bater ie.

5) Na pó ly bater ie přípojte opět se správnou polar i tou

přípojovací oka kabelů.

Str,137

,/!\ Elektrolyt v bater i i  je jedovatý a korozivní, proto Se

nesmí dostat na pokoŽku nebo do oěÍ. Bater i i  dobíjejte v

dobře větraných prostorách a v bezpeěné vzdálenosti od

otevřeného ohně nebo j iskř icího zaiízení - nebezpečí

poŽáru.
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Zve dání voz j-d1a

ZVEDÁNÍ PoMocí ZVEDÁKU

Yíz odst.  ' 'Defekt pneumatiky ' , .

,/ !\  Tento zvedák je určen pouze k výněně koI. V Žádném
případě nesmí být pouŽit  k prác i  pod vozj-dlem.

Str.138

ZVEDÁNÍ PoMocÍ oÍr,nusxÉHo ( PosTRANNÍHo ) zVEDjiI(U

Dílenský zvedák zvedá vůz jen na jedné straně. Mezi rameno

zvedáku a karoséri i vIoŽte pIný, krátkovláknitý hranolek
podIe o.br.3o, tak aby se Ž1ábek A na zvedáku da1 zasunout do

Žlábku B podé1níku.

Rozměry dřevěného hranolku jsou v mm.

Hranolek rnusí být v bodě A,obr.37, unístěn tak, aby se vpředu

i vzadu by1o zvedání stejnoměrné.

Po nadzvednutÍ podepřete vozidIo koz1íky.

PozoRz Yú'z nezvedat vpředu nebo vzadu.

Str. l -39

zvEDÁNÍ PoMocÍ RAMENovÉHo zVEDjiKU

Ramena zvedáku nasadte podle obr.32.

Str.140

odtažení voz id1a

oka k odtaŽení vozidla jsou v přísIušenství v brašně s
. nářadím a mohou se namontovat vpředu nebo vzadu.
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Upevnění taŽných ok:

oko A, obr.33, našroubujte pevně na závitový trn ve

štěrbině B v předním náraznÍku.

Pomocí Šroubováku páčenÍm odstraňte krytku B,obr.34, v

zadním blatníku a oko A pevně našroubujte na závitový trn.

Str.141

,/!\ Při odtahování se musí dodrŽovat přís1ušné předpisy

pravidel si1ničního provozu pro taŽné zařízení a chovánÍ v

si1ničním provozu.

/!\ PřÍ taŽení nevyjínejte k líě zapalování, a le otočte jej  do

poIohy MAR. Tím zabráníte uzarnknutÍ řízení, a pokud nemáte

nějakou poruchu na e1ektroinstalaci, můŽete pouŽívat brzdová

a směrová svět1a.

,/!\ Panratujte na to, Že př i  odtahování nefunguje posi lovač

brzd a proto musíte s i1něj i  sešlapovat brzdový pedál .
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Str.142

Coupé Fiat je ve všem všudy nový, i  pokud se týče údrŽby.
Tak např. je první prohlídka plánované údrŽby aŽ po ujetí
15.000 km, ěímŽ odpadá tradiční prohlídka po ujetí 1.5oo knr.
V Žádném případě a1e nesmíte zapomenout, Že řádná úd'rŽba
vaŠeho Coupé Fiat je určitě ten nej lepší způsob, jak udrŽet
stále na stejné úrovni provozní výkony a bezpečnostní
parametry vozidla, ohleduplnost k Životnínru prostředí a nízké
provozní náklady.

Krorně toho pamatujte i na to, Že přísné dodrŽování předpisů
pro údrŽbu označených s1rmbolem 2\ nůŽe být nezbytnou
podmínkou k zachování platnosti záruky.

Str.143

ÚonŽga voz IDLA

P1ánovaná údrŽba

Harmonograrn plánovaných prohlídek

výměny mimo plán

Přídavné servisní úkony

Kontrola hladiny provozních kapalin

Čistie vzduchu

Prachový a py1ový fi ltr

Bater ie

E1ektronické řídicí jednotky

Zapa1ovací svíčky

Kola a pneumatiky

Hadicová vedení

Stírače skeI

ostř ikovač hlavních světlometů

Kl imat lzace

Karoser ie

Kabina

Str,

L44

145

148

148

150

158

159

L60

L62

I63

]-64

J-oě

L69

L7L

172

L72

L76
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Str.  144

P1ánovaná údrŽba

Správná údrŽba je rozhodující pro údrŽování opt irná1ního stavu

vozidla a jeho dlouhou Životnost.

Z toho důvodu stanovil výrobce celou řadu prohlídek a

servisních úkonů, ke kterým patří:

3 prohlídky s údrŽbou (po ujetí 30, 60 a 90 t ls .km),

3 prohJ-ídky s promazáním (po ujetí 15, 45 a 75 tÍs.km).

Proh]-Ídka po uj etÍ ]-00 tis. kn

Po ujetí 105 t is .km se opakují servisní úkony prováděné př i

prohIÍdkách po ujetí L5,30 a 45 t is .km, plus servisní úkony,

které nejsou uvedeny v plánu.

PozoR: Servisní úkony plánovaných prohlídek jsou předepsány

výrobcem. Jejich neprovedení můŽe znamenat zánik záruky.

Servisní úkony plánovaných prohlídek provádí vŠechny servisy

Fiat v předem stanovenou dobu a za stanovené ceny.

Jestl iŽe se při provádění servisu ukáŽe, Že kromě stanovených

úkonů jsou ještě nutné daIší výrněny nebo opravy, rnohou být

tyto provedeny pouze s výslovnýrn souhlasem zákazníka.

PozoR: Případné nalé funkční poruchy hIaste ihned, bez čekání

na dalŠí pIánovanou prohlídku, přís luŠnérnu servisu Fiat.

Str.145

Harmonogram plánovaných prohlídek

ProhlÍdka s údrŽbou po kaŽdých 15.o0o km, v kaŽdém případě

. aIe kaŽdých 1-2 rněsíců

Legenda k tabulce:

1 ) tÍsíce km nebo měsíce

2) Kontrola stavu a opotřebení pneumatik
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3 ) Kontrola a funkce hlás iče opotřebení obloŽení předních

kotoučových brzd

4) Kontrola stavu a opotřebení obIoŽenÍ zadnÍch kotoučových

brzd

5) Vizuální kontroIa: vnějšÍ povrch karoser ie a konzervace

spodku vozu, vedení (výfuk, pal ivová soustava, brzdy),

pryŽové součástky (prachovky, hadice, pouzdra a p. ) ,

hadice brzd a paI ivové soustavy

6) Kontrola stavu, pnutí '  příp. napnutí různých hnacích

řernenů

7) Kontrola příp.seřízení vůle vent i lů

8) Kontrola funkčnost i  lambda sondy.

Str.  146

9) Kontro1a výfukových plynů

10) Výměna čist iěe pal iva (pa1ivového f i l t ru)

11) v1Íměna f Í1trační vloŽky čističe vzduchu

1-2) Dop1nění kapal in (chIadÍcí kapal ina, brzdová kapa1ína,

spojka, posi lovač řízení, ost ř ikovače skel  atd.)

13) výměna chladicí kapalÍny motoru (kaŽdé 2 roky)

14) Kontrola stavu ozubeného řemenu rozvodu

15) Kontrola stavu ozubeného řemenu protiběŽných hříde1ů

16) Výměna zapalovacích svíček a kontroIa kabelů a pouzder

rozděIovače (verze 16v)

Str.  147

L7) Výměna zapalovacích svíěek a kontrola kabe1ů (verze TI'RBO

L6v)

18) Kontrola zapalovací a vst ř ikovací soustavy (přes přípojku

pro samočinný diagnost ický test)

19) Kontrola hladiny o1eje v převodovce/diferencj-áIu

20) Výměna motorového oleje

27) Výměna čističe motorového o1eje
, 22) Výměna prachového a pylového fí1tru
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Str.  148

výněny mimo p1án

Po každých 1.o5.000 kn:

ozubený řemen rozvodu

ozubený řemen protiběŽných hřídelů

Po každých 1-20. ooo kn:

- olej v mechanické převodovce

Každé 2 roky:

- Výtněna brzdové a spojkové kapaliny tuteIa ToP 4

Da1ší kontroIy

Po každých 5oo kn nebo před dlouhými jÍzdami zkontrolovat

příp. doplnit ' :
. hIadinu motorového o1eje

- hladinu chladicí kapal iny
. hladinu brzdové a spojkové kapaliny

- huštění a stav pneumatj.k

- hIadinu kapaIiny do ostř ikovaěe

Doporuěujeme výrobky Fiat Lubrificanti, které byly vyvinuty

speciálně pro vozy Fiat (viz tabu1ka ' 'Provozní prostředky' ' v

kap. ' 'Techni.cká data', .

Str .149

POZOR:

Motorový olej:

olej do motoru se rnění častěji neŽ je stanoveno v p1ánu
. údrŽby, je- l i  vozid lo převáŽně pouŽíváno v nás1edujÍcích

obtíŽných podnínkách:

taŽení přívěsů nebo karavanů

- ve1mi prašné vozovky

8L



-  opakované krátké jízdy (méně neŽ 7-8 km) a př i  tepIotách
pod bodem mrazu.

Čistic vzduchu

Čist ie vzduchu se měnÍ častěj i  př i  jízd.ách po s i lně
zapráŠených vozovkách .
Budete-l i  mít nějaké pochybnosti co d'o intervalů výměny oleje
do motoru a čist iče vzduchu v souvisIost i  se způsobem provozu
vašeho vozu, obraťte se na servis F1at.
str .149

2\ lteprovádějte sami Žádné úd'rŽbářské práce, pokud k tomu
nemáte příslušné zkušenosti. Pokud však chcete nějaké práce
provádět, vždy se nejprve přesvěděete, zda k tomu máte
vhodné nářadí a oríginální náhradní díly Fiat.

Podrobnější technÍcké informace najdete v ',opravářské
příruěce. ' ,  kterou vyda1 Fiat.
Str.150

Kontro1a h1adiny provozních
kapal j .n

Obr.7 Verze 16v a i_6v plus

r- ) motorový olej

2) bater ie

3) brzdová/spojková kapalina
4) kapal ina do ostř ikovače
5) chladicí kapaI ina motoru
6 ) hydraul ický oIej posi lovače řízení
Str.  l_51_

Obr.2 Verze l_6v TURBO a L6v TURBO plus

1 ) motorový olej
2) olej  do převodovky/diferenciáIu

'  3 ) bater ie

4) brzďová/spojková kapat ina
5) kapal ina do ostř ikovače
6 ) chladÍcí kapal ina motoru
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7) hydraul ický olej  posi lovaěe řízení
Str.  152

OLEJ DO MOTORU

Hladina oleje se kontroIuje, kdyŽ vozídlo stojí a motor je
ještě teplý (cca 10 minut po jeho zastavení).

Hladina o1eje se musí stáIe pohybovat mezi značkami MrN a MAX
na měrce oIej €  A,  obr.3.

Rozdí1 oJ.eje mezi značkami MIN a MAX činí cca ]- l i t r .

,/!\ Je-l i  rnotor jeŠtě horký, postupujte v rnotorovérn prostoru
s maxímáIní opatrností, j inak vám hrozí nebezpečí popá1ení.
Mějte na zřetel i ,  že kdyŽ je horký motor, můŽe se zapnout
vent i látor a nůŽe vás poranÍt.

Jest1iŽe kIesne hladina o}eje až ke značce MIN' d 'opIňte olej
až po značku l 'ÍAX pJ.nicím hrdlem oleje A, obr.4.
Znaěka MAX se nesmí nikdy překročit.

l \  Nikdy nedoplňujte olej  j iné značky neŽ má o1ej,  který je

7iž v motoru.

PozoR: Při doplňování nebo výněně o1eje spusťte před
kontrolou hladiny oIeje na několik sekund motor a pak po
zastavení motoru několik minut počkejte.

/ l\  starý motorový o}ej a vyměněný čist ič o).eje obsahují
látky ohroŽující Ž1votní prostředí. Proto doporučujene svěřÍt
výměnu oJ.eje i  čist iče servisu FÍat, který má k ekologicky
ohleduplné a zákonem předepsané 1ikvidaci starého oleje
a f i l t rů přís lušné vybavení.

oLEJ Do PŘEVoDoVKY A DrFERENCIÁIU

H]-adÍnu oleje v převodovce a di ferencíálu s i  dejte
v předepsaných termínech zkontrolovat v servi.su Fiat.
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Verze 16v TURBo mají něrku oleje A,obr.5, takŽe s i  můŽete u
stojícÍho vozidla sami zkontrolovat,  zd'a je hladina mezi
značkami MTN a MAx.

Bude- l i  h1adina u značky MrN nebo dokonce pod ní, za)eďte do
servisu Fiat.

Str.  154

CHLADICÍ KAPALINA MoToRU , obr.6

/!\ Dokud je horký motor, neotvírejte uzávěr vyrovnávací
nádrŽky - nebezpečí popálení.

Hladina chIadicÍ kapa1iny se musí kontrolovat,  kdyŽ je

studený motor. Musí být u referenční značky LIVELLo A FREDDo
(hladina studené kapa1iny) na vyrovnávací nádrŽce, příp. mezi
značkami MTN,/MAX.

KdyŽ je hladina kapal iny pří l iš nízká, doplňte ponalu hrdlen
vyrovnávací nádržky 5oZ směs dest11ované vody a kapaliny
Paraflu|| (výrobce Fiat Lubrif icanti) až téměř po značku
LIVELLO A FREDDO, nebo po znaěku MAx.

PozoR: Nemíchejte kapal inu Paraf1u' '  s kapaI inou ' 'Paraf lu
Formula Europa'|, poněvadŽ pak j iŽ vám nebude mocÍ váš servis
Fiat zkontroIovat účínnost nemrznoucí (nízkotuhnoucí) směsi
v systému.

Str.155

KAPALTNA Do osTŘIKoVAČÚ Čnr,uÍHo A zADNÍHo SKLA A Do
osTŘrKovAČn Hr,awÍcn svĚrLoMETŮ ( je.1i uvaŽován)

Př i  doplňování odstraňte zátku, obr.7.

' Směs vody a kapa1iny Arexons DPI plňte v následujících
směšovacích poměrech:

30? Arexons DPr a 70? vody v 1étě.

50? Arexons DPr a 50? vody v zimě.
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Při teplotách pod -2ooc se kapa1j.na árexons DPI neředí.

PozoR: Nejezděte s prázdnou nádrŽkou ostřÍkovače. ost ř ikovač

značně př ispívá ke z lepšení vid i te lnost i .

Str .  156

oLEJ PosILoVAČo ŘÍznNÍ,obr. 8

KdyŽ je motor studený, zkontrolujte, zda je hladina o1eje

mezi oběma značkami MIN a MAN vyznaěenými na nádrŽce.

KdyŽ je o1ej teplý, můŽe být Í nad značkou MAx.

Podle potřeby olej  dopIňujte, a le vŽdy s i  napřed

zkontrolujte , zd'a ma tytéŽ parametry jako o1ej, který je v

nádrŽce.

,/!\ orei posi lovače řízení nesmí při jít do styku s horkými

částrni motoru, poněvadŽ je snadno vznětlÍvý.

Str.157

BRzDovÁ A sPoJKoVÁ KAPALINA

Kontrolujte, zd'a je hladÍna kapa1iny v nádrŽce v maximální

výši. Pravidelně kontro1uje funkčnost kontrolky na

přístrojové desce. KdyŽ st lačÍte víčko nádrŽky (kIíč

zapaIování na MAR), musí se kontrolka t ' (  l  ) t '  rozsvÍt i t .

K dop1ňování pouŽívejte pouze brzdovou kapalj-nu DoT 4.

Doporučujeme kapalinu TIIIELA ToP 4 27ooc, která tvořÍIa i

první náplň.

21 siIně korozÍvní brzdová kapalina se nesmí dostat do styku

s lakovanými díIy. Pokud k tomu dojde, smyjte j i  okamŽitě

'  vodou.
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Str.  158

,/!\ Symbol (o) na nádrŽce označuje syntet ickou brzdovou

kapal inu na rozdíl  od kapal iny mineráIní. l , t inerá lní kapa1iny

by nenapravite lně poškodíly speciá lní pryŽová těsnění brzdové

soustavy.

POZOR:

Brzdová kapal ina je hygroskopická (t . j .  pohIcuje a zadrŽuje

vlhkost).  Pokud tedy budete vozidlo pouŽívat v místech s

vysokou vlhkostí vzduchu, musíte kapalinu rněni-t v kratších

intervalech neŽ je předepsáno v p1ánu údrŽby.

Čist ič vzd'  uchu

vÝMĚNA, obr.1.7 a 72

Vyšroubujte čtyři šrouby, obr.71., a odstraňte kryt.

Vyjněte starou f i l t rační vloŽku A, obr.72.

Str.759

Prachový a py1ový f i1tr

Fi1tr vyměňujte v intervalech uvedených v harmonogramu

údrŽby.

Tento úkon svěřujte servj-su Fiat.

PozoR: Nebude-l i f i l tr včas v1rrněněn, zborší to značně

účinnost k l inat izace.

Str.  160

Bater ie

Baterie vozu Coupé F'Íat nevyžaduje Žádnou údrŽbu.

KdyŽ vůz stojí na rovině, musí být hladina eIektrolytu mezi
. referenčními značkami na bloku baterie. Kdyby klesla hIadina

elektrolytu pod značku MIN' obr.13, obratte se na servis F1at.

Dobíjení bater ie v iz kap. ' ' Jak postupovat v případě náh1é

poruchy".
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,/ !\  xapal ina v bater i i  je jedovatá a korozivní. Nesmí Se
dostat na pokoŽku nebo do očí. K baterj- i  se nepř ib l iŽovat s
otevřenýtn ohněnr nebo j iskřícími předměty: nebezpečí poŽáru.

/ l\  eater ie obsahují látky, které jsou velmi nebezpeČné pro
Životní prostředÍ. Proto její výměnu svěřte servisu Fiat,
který ná přÍs1uŠné vybavení k jej ich ekoIogicky ohIeduplné a
zákonem předepsané ]- ikvidaci .

2\ Neodborná montáŽ elektrických nebo elektronických dop1ňků
nrůŽe způsobit  ve vozid ' le váŽné škodv.

uŽrtrČNÉ RADY K PRoDLouŽnNÍ Žrvoruostt BATERIE
Při parkování zkontrolujte, zd'a máte dobře uzarnknuté dveře.
Vnitřní světIa musÍ být vypnuta.

KdyŽ stojí motor, nenechávejte některá zaÝízení pří1iš dlouho
zapnuta (např.autorádio, varovné osvět1ení vozu a p. ) .

odstavenÍ vozÍdla na delší dobu je popsáno v odstavci
' 'D1ouhodobější odstavení vozÍd}a,' v kap. , 'Správné pouŽívání
vozidLa".

Chcete-Ii si po zakoupení vozidla pořídit nějaké doplňky
(dáIkové ov1ádání, zabezpečovacÍ zařízení proti odcizení
vozidla, autorádio a p. ) ,  obraťte se na servis F iat,  kde vám
poradí, jaké dop1ňky budou pro vás nejvhodnější a jak
pouŽívat výkonnějŠí bater i i .

PozoR: Pokud se rozhodnete pro některé doplňky, pak
upozorňujene na nebezpečí chybných odboček a spojů s
elektr ickou kabeláží, a zv1áště pokud by se to týka1o

. bezpečnostních zaÝízení.

Příkon proudu naprázdno těchto doplňků instalovaných po
zakoupení vozu nesmÍ (př i  parkování) překročit 20 nA.
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Str.  16 2

E1ektronické řídicí jednotky

PouŽíváte.I i  vozid lo normálním způsobem, nejsou zapotřebí

Žádná zv1áštní prevent ivní opatření.

Př i  zásahu do eIektr1cké instalace nebo v případě nouzového

spouštění motoru se aIe musíte řídit  nás1edujícínr i  pokyny:

Nikdy neodpojujte bater i i ,  když béží motor.

Př i  nabÍjenÍ odpojte bater i i  od vnit řní sítě.

Pro nouzové spouštění motoru nikdy nepouŽívejte nabíječku.

ale pouze c izí (ponrocnou) bater i i .

ZvláŠtě dbejte na to, aby spojení bater ie a elektr ického

zatízení mě1o správnou polaritu a bezvadné kontakty.

- Nikdy neodpojujte ani nezapojujte kabely eIektronických

řídicích jednotek, když je kIíč zapalovánÍ v poIoze MAR.

Nezkoušejte zjÍštovat e lektríckou polar i tu pomocí j iskry.

Při svařování na karoseri i  odpojte příp. v1rmontujte

e1ektron1cké jednotky,pokud přitorn teplota překročí Booc
(speciá lní karosářské práce a p. ) .

PozoR: Nesprávně instalované autorádio nebo zabezpečovací

zařízení rnůŽe způsobovat poruchy v elektronických řídÍcích
j ednotkách.

,/!\ Změny nebo opravy e1ektroinstalace provedené neodborně a

bez zřete1e k technickým datům mohou způsobit provozní

poruchy a nebezpečí poŽáru.

Str.  l -6 3

z apaIovací svíčky

Čistota a bezvadný stav svíček jsou důleŽÍt)Ími předpoklady

pro výkonnost motoru a omezování škodlÍvých emisí.

Pod]-e odborně zkontrolovaného vzh]-edu, obr.74, zapaIovací

svíčky je rroŽno skuteěně najít poruclru, která nemusí být

nutně v zapalovacÍ soustavě. Proto při potíŽícl: s motorem
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doporučujeme kontrolu zapalovacích svíček v servisu Fiat.

I zapalovacÍ svÍčky se musí nrěnit v intervalech stanovených

v harmonogramu údrŽby. PouŽívejte pouze svíčky předepsaného

typu. Svíčky s j inou tepe}nou hodnotou mohou způsobit

provozní poruchy.

Zapa7ovacÍ svÍčka ( tw)

16v

l6v Plus

16v TURBO

16v TURBO Plus

Fiat TFYSSR

Champion RNTYCC

Bosch WR6DTC

Str.  164

Kola a pneumatiky

FUNKCE KOL

Pneurnatiky a disky ko1 jsou dů1eŽité konstrukění prvky, které

přispívají do značné uríry k bezpečné )ízdé a musí být stejně
jako motor, brzdy, řízení atd. správně pouŽívány a udrŽovány,

aby zaručovaly ty nejIepší výkony.

Pneumatiky:
. nesou tÍhu vozldla

- přenášejí hnací síIu

řídí vozidlo

- podílÍ se na stabi l i tě vozid la na vozovce, brzdění a

zavěšenÍ vozidla.

Kromě toho musÍ okamŽitě reagovat na povely ř idiče předávané

prostřednictvím akceleračního pedálu, volantu a brzdy.

Chování vozidla tedy závisÍ do znaČné míry na pneumatikách,

kterým řidič svěřuje vlastní bezpeěnost a bezpečnost

spolucestuj ících.
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Proto se musí bezpodmínečně věnovat těmto dí]-ům náIeŽitá

pozornost a jej ich důleŽitost se nesmí podceňovat.

Radiální pneumatiky schválené výrobcem pro Coupé Fíat

jsou př iněřené pro vysoké výkony vozid1a a př i tom zaručují

maxÍmální bezpečnost př i  rnaximáInírn jízdním komfortu.

Při výměně montujte výhradně 1en pneunatiky a disky stejného

typu a stejné ve1ikost i  jako jsou or ig inální, které by1y

zv1ášt vyvj-nuty a schváIeny výrobcem, aby neovlivňovaly

nepříznivě stabi- l i tu na vozovce a bezpeěnost 1ízdy vašeho

Coupé Fiat.

Neodborné pouŽívání a neznalost pneunatik rnohou mít za

nás1edek škody a nehody.

MontáŽ a opravu pneumatik musí vŽdy provádět odborníci, a

proto se příp. obrace j te na servis F' iat.

Str .165

nuŠŤnuÍ PNEUMATIK

Huštění pneumatik včetně zásobního kola kontrolujte zhruba

kaŽdé dva týdny a před delŠíni jízdani.

Při kontro1e musí být pneumatiky studené.

Zvýšení tIaku přÍ 1ízdě je normáInÍ. Proto s i  zapamatujte, Že

při kontrole nebo opravě teplých pneumatÍk rnusÍ být t lak o

O,3 baru vyšší než u studené pneumatiky.

/!\ Mějte na parnět i ,  že jízdní vlastnost i  vozidIa závisí i  na

správném huštění pneumatik.

Nesprávné huštění má za následek nepravidelné ojetí

pneumatJ"k, obr.75:

A - Správné huštění: stejnoměrné opotřebení dezénu

B - PodhuŠtění: s i lnějŠí opotřebení postranních pásů běhounu

c PřehuŠtění: s i lnější opotřebení st ředního pásu běhounu
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Str.166

Pneumatiky jsou s iIně namáhány př i  d louhé a rychlé 1ízdě
zvláště v horkém ročním období a pří plně obsazeném vozidle.

DodrŽujte předepsané hodnoty huŠtění a zaLíŽení nápravy. Yi-z

také kap. ' 'Technická data' ' .

, / !\  PodhuŠtění způsobuje přehřívání pneurnat iky,coŽ můŽe mít

za následek její váŽné poŠkození.

Pneumatiky se musí v1rměnit ,  kdyŽ je výška dezénu ještě 1,6mm.

V kaŽdén případě musíte dodrŽovat předpisy zeměl V €  které

právě cestujete.

PozoR: V1nrarujte se pokud moŽno prudkého brzdění nebo

razantního ( ' ' f rajerského'.)  rozjezdu. RovněŽ se vyhýbejte

nárazům na hrany obrubníků, do v1imo1ů ve vozovce nebo do

různých j iných překáŽek. Dlouhé jízdy na špatných vozovkách

mohou pneumatiky poškodit.

Pneumatiky pravidelně kontrolujte na průrazy v bocích,

vypoukliny (. 'boule' ') nebo na nepravidelné opotřebení běhounu.

V případě potřeby zajeďte do servisu Fj-at.

Nejezděte s přetíženým vozem, moh1i byste si tak váŽně

poškodit ko1a a pneumatiky.

Při 1ízdě na nokrých vozovkách přizpůsobujte rychlost 1ízdy
hloubce dezénu a stavu vozovky. Máte- l i  ojetý běhoun, nemůŽe
j iŽ voda na bocích unikat,  zůstává pod běhounem , což vede k

úplné ztrátě kontaktu s vozovkou (akvaplaning) a vozidlo se

stává neovladatelnýtn.

Str.167

V případě defektu pneumatiky okamŽitě zastavte a v1rměňte ko1o,

aby nedošIo k da1šímu poškození vlastní pneumatiky, disku

koIa, závěsů a řízení.
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Pneumatlky stárnou i  tehdy, když se pouŽívají jen málo nebo

vůbec. Stárnutí se projevuje trhl inkami v pryŽí dezénu nebo

v bocícřt  pIáŠtě. Pneumatiky, které jsou na vozidle déle neŽ 6

Iet,  musíte dát v kaŽdém případě zkontrolovat odbornÍkovi .

Nezapomínejte také zv1ášt pečIivě kontrolovat zásobní ko]-o
(rezervu).

Při výměně montujte vŽdy jen nové pnneumatiky a Žádné

pneumatiky pochybného původu.

NepouŽívejte protektorované pneumatiky, poněvadŽ je

pravděpodobné, Že rnají odl j-Šnou kostru a stav jejího stárnutí

způsobí pak problény v chovánÍ a pevnostÍ, což se negatÍvně

projeví Í na bezpečnost i  jízdy.

Coupé F1at je vybaven bezdušovými pneumatikami. V těchto

pneumatikách nesmí být v Žádném případě pouŽity Žádné duše.

Při výměně pneumatiky doporučujeme v1nněnit i venti lek

Po kaŽdé v1íměně pneumatj.k nebo disků si dejte vyváŽit ko1a.

Ko1a, která nejsou dokonale v1ruáŽena, způsobují nepravÍdelné

opotřebenÍ pneumatik,  Špatnou stabi l i tu vozÍdla na vozovce,

chybné brzdění, v ibrace a sniŽují účinnost součástí řízení a

zavěšení.

Aby bylo opotřebení pneumatik přední

stejnoměrné, doporučujeme pneumatiky

t isíc km zaměnit ,  a to vŽdy na stejné

směr jej ich otáčení.

Str.  168

,/ ! \ pneumatiky nevyměňovat do kříže ,
na levou a obráceně.

a zaonl napravy

vŽdy po ujetí 10 aŽ ].5

straně, abY se neměni l

t . j .  z pravé strany vozu
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Hadicová vedenÍ

U hadic brzdové a pa1ivové soustavy dodrŽujte přesně

harmonogram údrŽby. ozón, vysoké tep1oty a d].ouhodobá

nepřÍtomnost kapaliny v systému maj í za následek ztvrdnutí a

lámavost (zkřehnutí) hadic a tím i  příp. netěsnostj- .  Proto je

ŽádoucÍ pečl ivá kontrola.

Str.  169

stíraěe ske1

STÍRACÍ GuMY

Stírací ! 'uny čistěte pravidelně speclá}ními prostředky

(doporučujene Arexons DPI) .

Gumy v1rměňte, jsou.I1 stírací l išty trvale otlaěeny, nebo
jeví-Ii známky opotřebení. V kaŽdém případě doporuěujeme

vynrěnÍt stírací gulny alespoň jednou za rok.

,/!\ Jízda s opotřebenými stíracími gumany je velkým rizíkem,

poněvadŽ při nepříznivých povětrnostních podmínkách se

zhorŠuje vidÍteInost.

Několika jednoduchýmÍ úkony můŽete však poškození stíracích

gum do značné rníry předej ít:

Při teplotách pod bodem mrazu kontroIujte, zda nejsou gumy

přírnrz lé na skIe. Bude-I i  zapotřebí, uvo}něte je nějakým

vhodnýn rozmrazovacím prostředkem (doporučujeme DE-GEL

Arexons) .

-  odstraňujte sníh, který ulpě1 na skle. Tím šetříte stírací

gumy a zabránÍte případnému přetížení a přehřátí motorku

stíraěe.
.  Nezapínejte stírače, kdyŽ je suché sk1o.

Str.  170

Výměna stÍracÍch gun čelnÍho sk].a

1) odkIopte raménko stíraěe (stírátko) A, obr. 1.6.

2) St laěte jazýček B přídrŽné pruŽiny a z raménka A odstraňte
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starou gumu.

3 ) Nasadte novou stírací gumu a zasuňte jazýěek na raménku
(stírátku). Zkontrolujte, zda 1azýcek zaskoči l .

Výměna stÍracÍ guny zadnÍho sk]-a

1) odk1opte stÍrátko A,obr. 1.7 od sk1a a stírací gumu nastavte

tak aby tvoř i la se stírátkem úhel 9oo.

2) St lačte jazýček B přídrŽné pruŽiny a odstraňte ze stírátka
starou gumu.

3 ) Nasadte novou stírací gumu a přitom zasuňte jazýček do
jeho mÍsta ve stírátku. Zkontro1ujte, zda je zaj ištěna.

Str.  l -71

osTŘrKoVAcÍ TRYSKY

Nestříká-I i  z trysek Žádná kapal ina, zkontrolujte nejprve,
zda je nějaká kapalina v nádobce - víz odst. ' ,Kontrola
hladiny.. .  ' '  v této kapito le.

Pak zkontrolujte, zda nejsou ucpány trysky,obr. 1.8, příp. je

vyěistěte jeh1ou.

Ťrysky ostřÍkovaěe ěeIního skIa A',obr.].8 a zadního sk1a B
nastavte tak, aby se příslušný paprsek vody dostal na skte aŽ

do nejvyšŠích bodů dráhy opisované stíracími gumami.

ostřikovače hlavních světlonetů ( jsou.li insta]ová'y)

Pravidelně kontro1ujte trysky,obr. 1.9, na funkčnost a čj.stotu.

ostř ikovače svět1ometů budou fungovat automatickY, kdyŽ budou
př i  jej ich zapnutí svít i t  dá lková nebo t1umená svět la.
Str.L72

Kl inat izace

Klinatizace musí být v chladnérn ročnÍm obdobÍ zapnuta nejméně
jednou za měsíc na dobu ].0 mj-nut.

Před teplým roěním obdobírn si nechte k1imatizaci zkontrolovat
v servlsu Fiat na provozuschopnost.
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,/ !\  KI inat izační systém je nap1něn chladicí kapal inou R134a,

která v případě úniku neohrozí Životní prostřed. V Žádném

případě se nesmí pouŽít chladicí kapal ina R12 s obsahem

freonů, která není kompatib i lní se součástkami systému.

Karosérie

oCHRANA PRoTI ATMoSFÉRTCKÝM \rLTVIJM

NejdůleŽitejšÍ příčiny koroze:

znečistění vzduchu

sIaný a vIhký vzduch (pobřeŽní oblast i ,  vIhké a teplé

kl ina )

sezonní podrnínky (podle ročního období)

Kromě toho se nesmí podceňovat ani abrazivní úěinek prachu

přítonného ve vzduchu, větrem zvířeného prachu a bIáta a

Štěrku odmrtovaného do výšky j inými vozÍdly.

Výrobce pouŽÍ1 na vaŠem vozidIe ty nejIepší technologÍcké

prostředky k účinné ochraně karoserie proti korozi.

Str .  173

Zde jsou ty nejdůleŽitější:
. Výrobky a nátěrové systérny, které propůjčují vozidlu

zvláštní odolnost prot i  korozi  a abrazÍ.

Pozinkované (nebo předupravené) plechy s vysokou odolností

proti koroz j-.

NástřÍk hrnotami obsahuj ícírni vosk s vysokým ochranným

úěinkem na spodek vozu, v motorovém prostoru, v podbězích a

na j iných dílech.

Nástř ik plastických hmot s ochranným účinken na nejvíce

ohroŽených místech: spodní výztuha, vnitřní strana

blatníků, okraje, atd.

' 'otevřené'. dutiny zabraňující tvorbě kondenzátu a hromadění

vody, coŽ by ved1o k vnÍtřnímu rezavění.
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ZÁRUKA NA KARosÉnrr A PoDLAHU vozv
Na Coupé Fiat je záruka 8 1et na prorezavění Iibovolné
originální částÍ karoseríe. VŠeobecné podmínky této záruky
najdete v záručním l istu.

NĚKoLrK RAD PRo DoBRoU KoNzERVAcI KARosERrE

Lak

Lak má nejen estet ickou funkci ,  a le chrání také plechy

karoser ie.

Proto se musí oděrky nebo h1ubŠí škrábance okamŽÍtě opravÍt,

aby nezačaly rezavět.

Str.  174

Na opravy laku pouŽívejte pouze orÍginálnÍ výrobky (víz

kap. ' 'Tecbnická data' .  ) .

Norrnální údrŽba lakovaných pIoch spočívá v pravide}ném

ěistění, př ičemŽ intervaly čistění budou závlset na

provozních podmínkách a podmínkách prostředí, ve kterém je

vozidlo pouŽíváno. V nístech se s i lnýro znečistěním vzduchu,

nebo tam, kde se solí vozovky, se musí vozidlo nýt častěj i .

/ l\ t 'tyci prostředky znečisťují vodní toky, a proto se musí

vozid1o nýt pouze v zařízeních, která jsou vybaven k

zachycování a čistění kapalin pouŽitých k mytí.

Správné nytí vozu:

].) opláchnout karoseri i  slabým proudem vody.

2) omýt karoseri i  houbou a s1abým roztokem šamponu. Houbu

přiton často vyplachovat. Doporučujeme šampon 9UPER

SEAMPOO Arexons.

3 ) Bohatě opláchnout vodou a osušit stlačenýrn vzduchem nebo
je1enicí.

Př i  vysoušení nezapomínat zv1áŠtě na máIo vid i teIná místa
jako jsou okraje dveří a vík, objímky hlavních svět lornetů
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a světel, kde se můŽe voda při myt'í snadno nahromadit. Po

mytí nechat vozidlo nej lépe stát ještě nějakou dobu venku,

aby se mohla odpařit všechna zbyLá vlhkost.

Vozidlo nemyjte, kdyŽ bylo před tím zaparkováno na s}unci ,  nebo

když je ještě horká kapota motoru. Lak tak ztrácí Iesk.

Str.175

Vnější plastové díly se čistí stejně jako př i  normálnín mytí

vozu. Jen u nečistot,  které se obtíŽně odstraňují, doporučujeme

pouŽít prostředek RIďIVOVA sPorLER Arexons.

PozoR: Ptačí trus omýt okamŽitě a důkladně, poněvadŽ jeho

kysel1ny působí zvlášť leptavě.

K lepŠí ochraně vy1eštěte lak občas autopo1ishem MIRAGE

AREX2N9' který zanechává ochranou vrstvu.

K úěinné a trvalé ochraně proti povětrnostním v1ivům

doporučujeme prostředek FoRMCAR Arexons.

Lak, který zaŠe1 působenín chemického znečistění vzduchu, je

moŽno vyleštÍt pomocí leŠticího prostředku RrN-NovA vERNIcr

oPAcHE Arexons s ochranným a rnírně abrazivním úěinkem.

okennÍ sk].a

K čistění skel pouŽívejte vhodné ěisticí prostředky

(doporučujeme DETERGIVETRo Arexons) a vŽdy čisté hadříky, abY

se na skle neobjevi ly škrábance, které pak ruší výh1ed.

PozoR: Aby se nepoškodily elektrické topné odpory nanesené na

vnit řních stranách zadních ske1, otírejte skla opatrně a jen

ve směru nanesených topných odporů.
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Motorot4j' prostor

Po kaŽdé zimní sezoně doporučujeme peč1ivě umýt motorový

prostor.  Tuto práci  a1e raděj i  svěřte odbornému servisu.

str .  176

/l\  uyci  prostředky znečistují vodní toky, a proto se musí

vozldlo mýt pouze v zařízeních, která jsou vybavena k

zachycování a čistění kapal in pouŽitých k mytí.

PozoR: Když chcete rnýt motorový prostor, musí být motor

studený a k líček zapalování v poloze sToP. Po skončení mytí

zkontroIujte, zda nejsou sesmeknuty nebo poškozeny různé

ochranné prvky (např. pryŽové ochranné kloboučky a různé

kryty).

Kabina vozl)

Pravidelně kontrolovat, zďa se pod koberci nehromadí voda (z

botů, deštníků a p. ) ,  která by mohla způsobit  oxidaci  p1echů.

ČrstĚliÍ SEDADEL A TExTILNÍcH PoTAHŮ
. Prach odstranit měkkým kartáčen nebo vysavačem.

Sedadla otřít houbou navlhčenou v roztoku vody a

neutrálního pracího prostředku. K důkladnému vyčistění

doporučujeme prostředek RÍlVJVovA sEDILr TEssUTo Arexons

- K odstraněnÍ příp. mastných skvrn doporučujeme sMACcHrA

ŤEssUTr Arexons.

Str.  L77

cIsTĚNÍ KoŽENÝcH SEDADEL

- Suché nečistoty odstranit  mírně navlhěenou je].enící na okna

nebo hadříken. Net1ačit !
. Skvrny od kapalj-n nebo mastné skvrny odstraňovat suchým,

savým hadříkem bez drhnutí. Pak 1ehce otírat měkkým hadříkem

nebo mycí Žínkou navlhčenými v neutrálním pracím prostředku.

Jest l iŽe skvrny zůstanou, pouŽi j te nějaké speciáIní

prostředky podle návodu výrobce.
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PozoR: Nikdy nepouŽÍvat líh ani Žádné prostředky s obsahem
I l l tU .

PLASTY v KABINĚ

PouŽívat speciá lní čist icí prostředky, aby se nezměnj-1 vzhled
přísIuŠných dí1ů. Doporučujeme s?IAsH Arexons ve verzích

' ' lešt icí úč1nek' '  pro tradiční dí1y, nebo ' 'matový účinek' '  na

díly někkého nebo matového vzhledu.

PozoR: K čÍstěnÍ průh1edných krytů přístrojů nepouŽívat 1íh

nebo prostředky obsahující benzin.

,/!\  ve vozidle nenechávejte Žádné spreje. Ty tot iŽ nesmí být

vystavovány tep1otánr nad sooc, a ty mohou být v kabině při

parkování na přírném slunci vysoko překročeny.
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Str.178

Motoroví a techn1čtí nadšenci ,  jakož i  ' 'zasvěcenci . .  budou asi

číst tento manuál až od tohoto místa. Začíná tot iŽ kapito la,

která je zvlášt bohatá na data, čís1a, vzorce, rozměry

a tabulky. Jedná Se v j istén smyslu o ' 'průkaz totoŽnost i ' '

vozu Coupé Fiat.  Dokument, představující vozidlo, kde jsou

v technickém jazyce uvedeny vŠechny přednosti, které z něj

děIají model,  a to v takovém provedení, aby vás co nejvíce

uspokoj i1.

Str.  L79

TEcHNIcKÁ DATA
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Str.  189

Identif ikaění údaje vozidla

PODVOZEK

ČísIo podvozku je vyraŽeno u horního upevnění pravého tlumj-če

A, obr. L.

-  Typ vozidla ZFL 1-75000

Pořadové výrobní číslo podvozku

MOTOR

V bloku vá1ců je vyraŽena značka B, která zahrnuje typ

motoru a pořadové výrobní čís1o.

Str.  181

TovJiRNÍ ŠrÍtnx s PARAMETRY

Na továrnírn štítku,obr.2, jsou následujícÍ parametry:

A - jnéno výrobce

B číslo všeobecného typového osvěděení

c - kód typu vozidla

D - pořadové výrobní číslo podvozku

E - dovolená ce1ková hnotnost vozidla

F - dovolená celková hmotnost vozid1a včetně přívěsu

G - dovolené zaťížení přední nápravy

H - dovolené zatíŽení zadní nápravy

I - typ motoru

L - kód verze karoserie

M - objednací číslo pro náhradní dí1y

Tento štítek je umístěn v motorovérn prostoru v po1oze C,

obr.7 (v iz předchozí strana)
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Str.182

IDENTIFIxaČNÍ ŠtÍrnx LAKU KARoSÉRIE

Štítex,obr.3, je v motorovém prostoru v pozic i .  D,obr.7 (v iz

str .180 ) .

cbsahuje násIedující data:

A . výrobce laku

B - název barvy

C - barevný kód Fiat

D - barevný kód pro opravy nebo nové 1aky

Str.183

Kódy motorů - verzí karoserie

Kód typu motoru Kód verze karoserie

16v 836A3.000 FACAIAAAAA 324

16v Plus 836A3.000 FACATAAAAA 324

16v TURBO L75A1.000 FACBTABBAA 224

lŽv TURBO P1us ]'75A]..ooo FACBIABBAA 224

Str.  L84

Motor

Verze l-6v Verze 16v TURBO

1) oBEcNÉ PARAMETRY

2) Kód typu

3 ) Způsob spa1ovánÍ

4 ) Počet a uspořádání válců

5) Vrtání válce a zdvih pístů

6 ) Zdvihový objen

7) Kompresní poněr

8) Největší výkon

9 ) při otáěkách

10) Největší točivý moment

zážebový motor

4 v řadě

ot,/rnin

LO2



11 ) ROZVOD

L2) oHc a ozubené řemeny

13 ) Hříde1e

14 ) Sání: otvírá před rrU

zavírá za DÚ

15) Výfuk: otvírá před HÚ

zavírá za DÚ

16 ) Vů1e venti lů ke kontroIe časování rozvodu

sání a výfuk

L7) Provozní vůle venti lů u studeného notoru

sání

výfuk

Str.  L85

PAI lvovÁ soUS TAVA,/ zaper,ovÁrqÍ

Verze L6v - 76v Pius

E1ektronické vstř ikování a zapaIování s 1ntegrovaným

systémen: Jediná elektronická jednotka ov1ádá obě funkce a
současně vypočítává délku (dobu) vstř iku (k dávkování paliva)
a přednastavení úhlu záŽehu.

- Typ: Multipoint rrIAWrl

Čistie vzduchu: suchý čistÍč vzduchu s papírovou vloŽkou
Pa1ivové ěerpad1o: ponořené do paIivové nádrŽe

- Vstř ikovací t lak: 3 bar

Způsob rrěření ob3ernu nasávaného vzduchu k dávkování paliva:

' rSPeed-density" (*).
. 'Uzavřená smyčka'. ke korekci dávkování paliva: pomocí

lambda-sondy.

- VolnoběŽné otáčky motoru: 85O+5o ot ln in

Pořadí zapalování: L-3-4-2

Základní předst ih záŽehu př i  volnoběhu: 1oo+2o

ZapalovacÍ svíčky: F iat 7FYssR, Champlon RN7Ycc

- Vzdálenost e lektrod: 0,85-0,95 nm

*) Ana1ytická metoda elektronické zpracování hodnot
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Snímaných snímači (senzory) otáček motoru (speed) a snímači

tepJ.oty vzduchu a absolutního tIaku (density) ve sběrném

výfukovénr potrubí.

Str.  186

Verze 76v WRBO - l6v WRBO Plus

Elektronická jednotka ov1ádá obě funkce a současně vypočítává

déIku (dobu) vst ř iku (k dávkování pal iva) a přednastavení

úhlu zážehu.

Typ: Multipoint rrIAI^lr'

Čist ič vzduchu: suchý čist iě vzduchu s papírovou vloŽkou

Pa1ivové čerpad1o: ponořené do palivové nádrŽe
. Vstř ikovací t lak: 2,5 bar

Způsob měření objemu nasávaného vzduchu k dávkování pa1iva:

"Speed-densitY" (* ) .
.,Uzavřená smyčka'' ke korekci dávkování pa1iva: pomocí

lanbda-sondy.

Funkce Boost drive k maxj-malizaci rychlosti reakce bez

tendence ke klepání při poŽadavku vysokého výkonu

- VolnoběŽné otáčky motoru: 85ot50 ot lmÍn

Pořadí zapalování: L-3-4-2

Základní předstih zážehu při volnoběhu: 1oo+2o

Zapalovací svíěky: Bosch wR6DTc

- Vzdálenost e1ektrod: 0,8-1,0 mm

- Turbodmychadlo: Typ Garret T3,vodní chlazenÍ s venti lem

''Waste gate., a systémem rntercooler.

-  Maxin. t lak pal iva: J-,05 bar

Snínač k1epáni na bloku motoru
*) Analytická metoda eIektronické zpracování hodnot

snímaných snímači (senzory) otáěek motoru (speed) a snímači

teploty vzduchu a absolutního tlaku (density) ve sběrném

výfukovém potrubí.

Str . l-8 7

/!\ zněny nebo opravy pal1vové soustavy provedené neodborně

a bez zřetele k technickým datůn systérnu rnohou způsobit

provozní poruchy a nebezpečí poŽáru.

L04



SoUBĚH

Verze 76v-1^6v WRBO

Tyto pohony Se vyznačujÍ protiběŽnými hřÍdeli s vyvaŽovacím
závažín v b1oku motoru.

Jsou poháněny dvojitýni ozubenýml řemeny a otáčejí se protj.
k l ikovému hříde1i dvojnásobnou rychlostí.

Prot iběŽné hřídele vyrovnávají nevyváŽenost i ,  které vznikají
setrvačnýni s i larni  druhého řádu, coŽ propůjčuje motoru
zvláštní ' 'vyst ředěný běh' '  ve všech rozsazícln otáček.

Str.  188

MAz]iNÍ

Tlakové oběŽné rnazání pomocí zubového čerpadIa s vestavěným
venti lem k omezování t].aku.
Čistění o1eje plnoprůtokov11rrr f i l trem.
olejem chlazený chladič s odbočeným oběhem pro verze 16v
TURBO.

cHLAzENÍ

Ch1adicí soustava s ch1adičem, odstředivýrn čerpad}em a
vyrovnávací nádrŽkou.

Termostat s ' 'bypassem'. (obtokern) v pornocném obvodu pro oběh
vody od motoru k chIadiči.

Elektr ický vent i látor pro chladič s řízenínr zapínání/vypÍnánÍ
pomocí termospínače na chladiČi.

Str.  l -89

Přenos sÍ1y

SPOJKA

Hydraul ické ovládání'  samonastavovací, pedáI bez vůle.
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PŘEvoDoVKA A DIFERENCIJiI

Pět rychlostních stupňů a zpátečka se synchronízací

dopředných rychlostních stupňů. Převody rychlostnÍch stupňů:

L6v-16v Plus 16v TIIRBO-16v TURBO PIus

1. stupeň 3,545

2. stupeň 2,238

3. stupeň L,54L

4. stupeň 1,1-56

5. stupeň 0'B9] '

zpětný chod 3,909

3r5OO

2,176

L ,523

L, l-56

4,91'7

3,545

Str.  190

Pár čelních ko1 a dj-ferenciál v převodovce.

Přenos výkonu k předním kolfun pomocí hnacích poloos s

homokinet, ickými klouby na straně diferenciálu a kol.

ÍJ verzí 16v TURBo

ornezovač prokluzů (VÍskodr1ve) mezi oběma hnacími koly, který

tvoří vÍskozní spojka jako spojení mezí korunovým kolem

diferenciá lu a pravou po1oosou.

Převodové poněry:

Pár čelních koI Počet zubů

v diferenc1álu

16v-16v Plus 3,733 15/56

L6c TURBO - 16v TURBO Plus 3,11L L8/56
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Str.191

Brzdy

PRoVozNÍ A PoMocNÁ snzoa
\/předu a vzadu: Kotouěové brzdy s plovoucÍ če1istí a
pracovním válcem na každé ko1o.
Přední brzdy jsou SamozavzdušňovacÍ.

Přenos ov1ádání diagonálními hydraullckými obvody.

Podtlakový posilovaČ o činnénr průněru 8'' u notorů 16v,
podtlakový posilovač o činnén průnrěru 8'. + 7n u motorů 16v
TIIRBO.

I{ydraulický regu].átor brzdného tlaku působící na zadní brzdy.

Brzdový protibJ.okovací systérn ABS se rrontuje sériově.

RUČNÍ (PARI(oVACÍ) BRZDA

s ruční pákou, působí mechanicky na čeIisti zadní brzdy.

Str.192

Zav ěšení ko1

pŘroxÍ NÁPRAvA

Nezávisle zavěŠená kola' typ McPherson s kyvnými rameny z

tvárné l it iny, upevněnými na pomocné traverze,zemnicí rameno

negat ivní.

Vinuté pruŽiny nejsou vyrovnány s osou příslušných tIuničů

pérování.

Kapal inové teleskopické t luniěe pérování, s dvoj i tou regu}ací

tlaku lamelovýmí venti ly.

Torzní tyč proti k1rrnácení vozidla.

Diferencované výztužné objínky ke spojení mezi rameny a

karosérií.

Horní děIené upínací Spojení tlumiěů pérování.
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:ADNI NAPRAVA

)'ezávisle zavěŠená ko1a se zakotvenými kyvnými rameny z
-*várné l i t iny na kuŽelíkových loŽ1scích.
. ' . lnuté pruŽiny s oddělenými t luniči pérování.

:.apal inové teleskopické t lumiče pérování, s dvoj i tou regulací
--'aku lame}ovými venti ly

-crzní tyč prot i  k1rmácení.

.uhý pomocný rám ve tvaru H tvořený trubkovou příčkou a dvěma

s ní svařenými podéIníky z l i .sovaného plechu, upevněný ke

.:aroser i i  upínkarni .

S:r.193

Řízení

i ' i  zENÍ

Sioupek iízení s k1ouby, absorbující energi i s reguIací úhIů

= UĎ.

.:řebenové a pastorkové řízení s dlouhodobým mazáním.

::ydraulický posi1ovač řízení.

X1ouby s dlouhodobým mazánÍm.

?růměr zatáěení vozidla: 1.0,3 m.

Počet oťáěek volantu mezi krajními polohami: cca 3,O

Geometr ie ko1

SbÍhavost ko1, měřeno mezi d1sky (ráfky) kol:

-  přední kola: 0+1 nm

- zadní koIa: -o,5+2 mm

Tyto hodnoty platí pro pojízdné vozidlo.

Str.  194

Kola

)IsKoVÁ KoLA A PNEUMATIKY

]isková kola z l isované ocel i  nebo h1iníková kola ( jsou- l i

uvaŽována )
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BezduŠové radiáIní pneumatikv

Diskové kolo Pneumatika

t6v 6 x15

ocel

1e5l55VR15

6,5 x15

hl iník (za příplatek)

ZÁsoBNÍ KoLo ( ue llouzovÉ DoJETÍ )
Diskové kolo z l isované ocel i

Bezdušová pneumatika

Diskové kolo Pneumatika

4Bxl-5 L25/7ORL'

PozoR: V bezdušových pneumatikách nesrnÍ být pouŽity Žádné

duše.H1iníková kola se upevňují pomocí speciá lních nat ic
šroubů kol ,  které se nehodí pro Žádná ko1a z l isované oce1Í,
S výj imkou zásobních kol .

SNĚHovÉ ŘntĚzy

Max. výška nad dezénem pneumatiky: )-2 nm

PozoR: Sněhové řetězy se nesmí montovat na pneumatiky

2a5/5ozRL6 a 2o5/55zRL5, poněvadŽ by moh1y naráŽet do
podběhů.
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Str.195

E1ektr ická ínsta1ace

Napájecí napětí z 3-2 V

3ATERIE

) 'Íinusový pó1 ukostř i t .

Kapacita pří 20 hod. Rychlovybíjecí proud
.Ierze vybíjení v chIadu (-reoc)

l -6v

l6v TURBO

60 Ah

60 Ah

320 Ah

320 A

Tyto parametry bater ie pIatí i  pro vozidla s k l i rnat izací.

MoToR sPoUŠTĚČE
.lerze odevzdaný ( jmen. ) výkon

16v L,4 k!{

i6v TURBO L,4 kW

ALTERNÁťoR

Usměrňovací můstek s diodarni a vestavěnýrn elektronickým
regulátoren napětí. Začátek nabíjení baterÍe ihned po
spuštění motoru.

Maxim. odevzdaný
Verze jmen proud

16v 70 A

16v s k1inat izací 90 A

16v TURBO 70 A

16v TURBO s k l imat izací 90 A

1Lo



,/!\ změny nebo opravy e1ektrické instalace provedené

neodborně a bez zřetele k technickým datůrn systému mohou

způsobit  provozní poruchy a nebezpečí požáru.

Str.  196

Rozměry

Zavazadlový prostor (podle norem VDA): 295 dn3

Výška je měřena na prázdnén vozidle.

Str.  197

Verze A B C

16v 966 2540 744

16v TURBO 966 2540 744

Rozrněry v mm.

Str.  L98

Jízdní výkony

NejvyšŠí dovolené rych7ostj po době záběhu vozid7a, v kn,/h

Verze la za 3a

l6v 56 89 I29

16v TURBo 63 L00 L45

StoupánÍ (*), která ještě můŽe vyjet p1ně naloŽené

vozídlo, B

verze 1a 2a 3a

L6v 39 27,5 16

16v TURBO 42 37 22
* ) Tyto hodnoty jsou vypočítány a platí pro vozidIo s motorem

v nejvyšších otáčkách.
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Str.  199

Hmotnost i

Hmotnost i  (kq) Verze 16v Verze 16v TIIRBO

1) PohotovostnÍ hmotnost vozid la

(s provozními náplněmi, zásobním kolem

nářadírn a přís luŠenstvím) (*) 1250 1'320

2) UŽitečné zatíŽení (4 osoby + 90 kg) 37o 37o

3) NejvyššÍ dovolená zatíŽení (**)
. přední nápravy: 960/960 (x) Io3o/1.o3o (x)

zadní nápravy: 8oo/9oo (x) 8o0/9oo (x)

- ceLkem r62o/L72O (x)L69O/1-?9O (x)

4) ZatíŽení přívesu:
. brzděného 1200

- nebrzděného 5o0

5) Max.hmotnost nákladu v zavazadl.prostoru

200jen s ř idíčen ve voze

6) Max. dovo1ená záEéž na spojce s ku1ovou

h1avou (brzděný přívěs): 80

7) Max.hmotnost nákladu na st řeše: 80

8) U zviáštních (příplatkových) provedení (posuvná st řecha,

kl inat izace atd. ) se zvyšuje hmotnost prázdného vozidla a

tím se sniŽuje uŽitečné zaLížení v rámci dovoIených

zat.íŽení.

9) Zatížení, která nesmí být překročena. Je povinností

uŽ1vate}e rozmíst i t  s i  zavazadla v zavazadlovém prostoru

a/nebo na úloŽné ploše tak, aby dovolená zaEížení nebyIa

překročena.

10) S přívěsem.
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Str.  200

Provozní náp1ně

Verze 16v Verze 16v TURBO Předepsaná pal iva
I kg 1 kg Doporučené výrobky

(viz str .  2oZ)

1 ) Pal ivová nádrŽ

včetně rezervy:

2) Bezo1ovnatý Super s m1nim.

oktan číslern 95 RoZ
3 ) Chladicí soustava motoru
4) Směs dest i l .  vody a kapaIÍny

Paraf1u" 5OZ/5OZ

5) olejová vana (spodní víko rnotoru):
olejová vana a f i l t r:

o lejová vana, f  i l t r  a vedení (]. .náplň):

6) Převodovka a di ferenciá1:
7) Hydraulický posi lovaě řízení
8 ) Homokinetické klorrby a ochranné

kloboučky, uvnit ř  (vŽdy) :
9 ) Hydraulické brzd'ové okruhy vpředu

a vzadu, hydraul ická spojka:
10) Hydrau1ické brzdové okruhy včetně ABS

a kapal inové spojky:

11) NádrŽ s kapa1inou do ostř ikovaěe če1ního
a zadnÍho sk1a

L2) Směs vody a kapa1iny AREXONS DPI
Str.  201

PoKYNY I{ PoUŽÍvÁNÍ xepar,rN

Olej e

Nikdy nepouŽívat oleje,které nrají j iné parametry neŽ naplněné
oJ-e j  e.
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Ch].adicÍ kapa7ina motoru

Směs Paraf lu| '  a dest i lované vody 50"/5oz chrání před mrazy do
-3 5oc .

KapaLina do ostřikovačů čeLnÍho a zadnÍho skla
Směs vody a kapaliny Arexons DPI pouŽívat v následujících
poměrech:

308 Arexons DPr a 7oz vody, v létě

50* Arexons DPI a 50? vody, v z imě.

Př i  tepIotách pod -2ooc pouŽívat nezředěný Arexons DPI.

SPoTŘEBA MoToRoVÉHo oLEJE

Směrné hodnoty pro spotřebu motorového o1eje l/Looo km:

Verze Spotřeba motorového o1eje/tooo km

16v max. O ,7
]-6v ŤURBo max. 0 ,8

POZNAMKA: Spotřeba o1eje závisí na způsobu jízdy a na
podrnínkách, ve kterých je vozidIo pouŽíváno.

Str.2O2

Charakteristiky rnaziv a kapalných provozních náplní

PoUŽITELNÉ vÝnosKY A JEJICH CHARAKTERISTIKY

Druh Znaky jakosti maziv a kapalných Doporučená PouŽÍtí
výrobku provozních náplnÍ ke správnérnu maz.a kap.

provozu voz j-d1a prov. náp} .

1) Mazivo pro zážehové motory
Celoroční rninerální olej , sAE ].0I^I4o, musí převyŠovat normy
ccM G5, APÍ sH
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SELENIA 101.140

Teplotní rozsah -25oc až +4ooc

2) o1eje a tuky pro převodné ústrojí

olej  SAE 80Iď EP. splňuje normu APT GL4 a MIL-L2105

Převodovky a diferenciály

o1ej do automatické převodovky a posílovaČu řÍzenÍ

DEXTRON II

TUTELA GÍ/A

Hydrau1ické posi lovače řízení

Hydrofobní l i thný tuk se s1rníkem molybdenu, konzistence

N.L.c.f .  = 2

TUTELA MRM 2

Homokinetické k1ouby

3 ) Kapaliny pro hydraulÍcké brzdy

Syntet ická kapal ina F.M.V.s.s.  č. 1-].6DoT 4 ISo 4925,

cuNA NC 956-01

TUTELA TOP 4 27OOC

4) Nízkozuhnoucí kapal ina do chladiců

Mrazuvzdorný prostředek na bázL glykolu s monoethyIenem

cuNA NC 956-16

PARAFLU''

Zředění: 50? do .35oc

5 ) Kapalina do ostř ikovaěů ske1 a světlornetů

Směs alkoholu, vody a tensidů. CUNA Nc 956-TI

AREXONS DPI

PouŽÍvá Se v nezředěném nebo zředěném stavu.
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Str.  203

spotřeba pa11va

SPoTŘEBA PALTVA PoDLE NoREM EG (Es) (L/too km)

Yerze Město 90 kn,/h L2o kn,zh

l6v 1l- ,5 7 ,A 8,5

16v TURBO I2,5 7 ,4 9,2

SPoTŘEBA PAIIVA PoDLE NoRMY F.T.P.75 (1,/100 km)

Město Dálnice Kombinovaně

16v 9,9 6,5 8,4

16v TURBO 10 ,6 7 ,O 9 ,O

Str.  204

Spotřeba uvedená v tabulkách byla naměřena při oficiáInÍch

testech podle Směrnic Es (nu). Spotřeba při sj.mulovaném

městském provozu by1a naměřena ve zkuŠebně. Spotřeba při

konstantních rychlostech 90 a 120 km,/h by1a naopak měřena

přÍrno na rovné a suché vozovce a podle rovnocenných testů ve

zkušebně.

Spotřeba uvedená v tabulce podle normy F.Ť.P. (Federal  Test

Procedure) byla naměřena ve zkušebně, a sice při sirnulování

3ízdy ve městě a na dálnic i  pod1e předpisů přís lušných zákonů

USA.

Tyto hodnoty mohou být pouŽíty ke srovnávání různých vozide}.

Dopravní situace, jízdní návyky, povětrnostní podmínky a

celkový stav vozidla mohou ovšem o]-ivnit spotřebu natol i}<, Že

se bude líšit od spotřeby naměřené pod1e výše uvedených

směrnic.
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Str.205

nuŠtĚNÍ STUDENÝCH PNEUMATIK

Pneumatika Střední zaŤ.iŽení Plné zaťíŽení Zásobní

vpředu vzadu vpředu vzadu koIo

a:" 195,/55vRl-5 2,5 2,2 2,5 2,4 4,2
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Str.  206

or ig ináIní dopIňky Fiat byly vyvinuty speciá1ně pro Coupé

Fiat.  E legantní, hodnotné a funkční. V dokonalé harmoni i  S

designem vašeho vozu a působivou výbavou inter iéru. Doptňky

Fiat uvedené ve zvIáštním katalogu dostanete ve všech

prodejnách Fiat a u dealerů.

Na následujÍcích stránkách jsou schémata a návody ke správné

montáŽi některých doplňků. MontáŽ by mě1i vždy provádět

odborníci. Doporučujeme svěřit rnontáŽ kvalif ikovaným

pracovníkům fy Fiat.

Str.  207

MoNTÁ,Ž DoPr,ŇxÚ

Str.

Autorádio 208

TaŽné zařízení pro přívěs 2L2

Str.  208

Autorádio

ScHÉMA ELEKTRIcKÉ INsTALAcE A PŘÍDAVNÉ ZAPoJENÍ,obr.7

A - reproduktor, pravý přední

B - reproduktor. levý přednÍ

c reproduktor, pravé dveře

D reproduktor, 1evé dveře

E reproduktor, pravý zadní

F reproduktor. }evý zadní

G - přídavná poj istka k napájení zesi lovače (překročí.I i

ÍnstaIované zařízení hodnotu 4x20W)

H . rádio

I .  anténní zesi lovač na zadním skIe

L - rádiová anténa

M - cD přehrávač

11,8



N - odbočka

o signálový kabe1 pro CD
Nepatří ke kabeláŽi  vozid la a musí je namontovat
e1ektr ikář .

Str .  210

UsPoŘÁDÁNÍ součÁsTÍ VE VoZIDLE , obr.2
A - reproduktor, pravý přední

B reproduktor, levý přední

c - reproduktor, pravé dveře

D . reproduktor, levé dveře

E - reproduktor, pravý zadní

F - reproduktor, 1evý zadní

H - rádio

M - cD přehrávač

N - odbocka

o - signálový kabe1 pro CD
Nepatří ke kabeláží vozid1a a musí je namontovat
e1ektr ikář .

Str .2L2

TaŽné zařízení pro přívěs

MoNTÁŽ TAŽNÉHo zeŘÍznrÍ
TaŽné zařízení,obr.3, si dejte přirnontovat ke karoseri i
v odborném servisu podle následujících údajů:

Pro mechanické spojení:

taŽný hák, model ' 'CUNA 5o1' '
( tabuLka CUNA Nc 138-40);

závěsné oko, model ,.CUNA 50]- ) ;
(tabulka CUNA 438-15)

Pro elektrícké spojení se pouŽi je 7-pó1ová ]-2V zásuvka
(tabulka CUNA UNI-9128) .
E}ektrická zásuvka se můŽe upevnit na montáŽní desce, která
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se umístí na nějakém vhodném mÍstě taŽného zařízení.

E1ektr ické funkce pro zásuvku se zapojí pod1e obr.5.

Krorně elektr ického rozvodu (znázorněného na nás1edujícím

schématu) se smí na elektr ickou instalac i  vozid1a přÍpoj i t

pouze kabeI k napájení příp. e lektr ické brzdy a kabel pro

lampu max.15I^i k vnit řnÍrnu osvět lení přívěsu.

Elektr ická brzda musí být napájena přínro z bater ie a
přís1ušný kabel musí mít průřez m1ním. 2,5 mm.

Str.214

MoNTÁŽNÍ SCHÉMA

Konstrukce taŽného zařízení, obr.4, se upevní v místech

označených (1) celkem 8 šrouby M10.

Všechny upevňovacÍ šrouby nusí být z vnitřní strany (T)

přirněřeně zpevněny ocelovou podloŽkou (tlouŠtka 3 mm, rozměry
pod1e výkresu, ohnuté okraje).

Deska podlahy musí být širší neŽ deska zavazadlového

prostoru. okraj desek musí být ohnut, aby se hrany nedotýkaly

karosérie.

TaŽné zařízení se upevnÍ na karoséri i, a to bez vrtání nebo

změn na nárazníku, které by byly po odmontování taŽného

zařízení přívěsu vidět.

PoZoR: Podle předpisu musí být ve výšce kulové h1avy k

př ipojení přívěsu dobře v idítelný štítek př i rněřené velÍkostÍ

a z vhodného materiálu s nápisem: MAx.DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ NA

KULoVÉ HLAVĚ 80 k9.

Obr.4:

L) pohled z X

2) osa vozu

3) pohled z A
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4) ko1a vnější zadní stěny

5) čára podlahy

6 ) osa vozu

Str.  216

SCHÉMA ELEKTRICKÉHo RozvoDU , obr.5

1 odbočka

2 - přÍpojka na odbočku k napájení brzdových světeI přívěsu
3 - přípojka na odbočku k napájení dá]-kových spínačů
4 - přípojka na odboěku k napájení zadních nlhových světel

přívěsu

5 spojení kabelů přístrojové desky se zadnÍmi kabely
6 - 1evé zadní světlo

7 - pravé zadní svět1o

8 ukostření vzadu vlevo

9 sedmipó1ová zásuvka

10 dá1kový napáječový spínač 1evých směrových světel
přÍvěsu

11 dálkový napájeěový spínaě pravých směrových světel
přívěsu

L2 tavná poj istka 7,5 A

PoloŽky 10, ] .1 a J-2 nejsou ve výbavě vozidla, zákazník s i  je

musí namontovat sám.
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Abecední re jst řÍk

Příprava k )ízdě
MontáŽ doplňků

Co dě1at v případě náhlé poruchy

Správné pouŽívání vozidIa

Poznejte svůj vůz

Technická data

ÚarŽua vozidIa

A.

ABS

Airbag

A1ternátor

Autorádio

Autorádio,

Autorádio,

Autorádio,

Autorádio 
'

Autorádio 
'

B

Baterie

Bater ie,

Bater ie,

Bater ie,

BaterÍe,

Bezpeěná

Bezpečná

Bezpečná

Bezpečná

Bezpeěná

Bezpečná

Bezpečná

Bezpeěná

Bezpečná

anténa

elektrická instalace

schéma zapojení k j.nstalaci

standardní výbava

unistění kcrmponentů ve voze

dobíj ení

hladina elektrolytu

pararnetry

spouštění pornocí cizí baterie

jízďa

jÍzda, dřÍve neŽ vyjedete

jízda, Dá cestách

jízda, Dd sněhu a ná1edí

jízďa, s ABS

jízda, S €  systémem Viskodr ive
jízda, v dešti

1ízda, v kopcovitém terénu

jízda, v noci
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Bezpečná jízda, za m1hy

Bezpečnostní pásy

Bezpečnostní pásy, obecné pokyny

Bezpečnostní pásy, pouŽívání

Bezpečnostní pásy, údrŽba

Bezpečnostní pásy, výškové nastavenÍ

Boostdri-ve

Brzdová světla

Brzdy

Brzdy, hladina brzdové kapa1iny
Brzdy'  provozní a pomozná brzda

c
Centrální zarrykání

Cirkulace vzduchu

Couvací světIa

Čist ie vzduchu

D

Dálková světla

Dálková světla, přepÍnání

Dálková svět1a, světelná houkaěka
Dálková svět1a, výměna Žárovek
Dá1kový ovládač odmykání /zamykání dveří
Diferenciá1

Digitální hodiny

Dlouhodobější odstavení vozidla

Doplňování provozních náplní

Dveře

E

Elektrické ovládání boěnÍch skeI
Elektronické řídicí přístroje

G

Geometrie kol
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H

HladÍna kapal iny chladicí soustavy motoru

Hladlna kapal iny v nádrŽce ostř lkovačů

Hladina kapaI iny v posi lovači řízení

H1adina motorového o1eje

Hladína oleje v převodovce/diferencÍálu

Hlavní světlomety

Hlavní světlomety, korekce sklonu

Hlavní svět lomety, seřÍzení mlhových světel

H1avní svět lomety, seřízení světeIného paprsku

Hmotnosti

Hospodárná jízda

Huštění pneumatÍk

T

Ident i f ikační údaje vozidla

K

Kapota motoru

Karoserie

Karoser ie,  údrŽba

Karoser ie,  verze

KIíče

Kl imat izace

Kl inat izace'  ochlazování vzduchu

K1inat izace'  údrŽba

K1irnat izace'  zapínání

Kolo

Ko]o' výměna kol

Kolo, zásobní kolo

Kontrolky

Kontrolky, cirkulace vzduchu

Kontrolky, k l imat izace

Kontrolky, nálo brzdové kapal lny

Kontrolky, nedovřené dveře

Kontrolky, nefunguje ABS

Kontrolky, nezapnutý bezpečnostní pás
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Kontro1ky, opotřebené obloŽení přední brzdy
Kontrolky, porucha airbagu
Kontrolky, porucha vstř ikovacÍ soustavy
Kontro1ky, přední mIhová svět].a
Kontrolky, směrová světla
Kontrolky, t lumená světIa
Kontrolky, varovné osvět lení
Kontrolky, vnějŠí osvět lenÍ vozu
Kontrolky, vybitá bater le
Kontrolky, vyhřívánÍ zad'ního skla
Kontro1ky, zadní nlhová světla
Kontrolky, zataŽená ruční brzda

T.

Lak

Lambda-sonda

YI

Maziva

Motor

Motor spouštěče

Motor, chIazenÍ

Motor, identif ikační kód
Motor, mazání

Motor, parametry

Motor, přívod pa1iva
Motor, iízení

Motor, zapalování

Motorový oIej

Motorový o}ej,  kontrola hladiny
Motorový olej, technÍcká data
Motorový prostor (mytí)

\T

Napínaěe bezpeěnostních pásů
NářadÍ

NejvyŠší dovolené rychlost i
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o
odkIádací schránka

odm1Žování

odmIŽování, čelní skIo

odmlŽování, e]-ektrický ovládaná zpětná zrcátka

odmlŽování, přední boční sk1a

odmlŽovánÍ, zadní sklo

odvětrávací soustava pa1ivového systému

opěrky hlavy

ostř ikovací trysky stírače ske1

ostř ikovač zadnÍho sk1a

ostř ikovač zadního skla, h ladina kapal iny

ostř ikovač zadního skla, přepínání

ostř ikovaěe skel

ost ř ikovače ske1, hladina kapal iny

ostř ikovače skel ,  přepínání

osvětlení odkládací schránky

osvětlení sPz

otáčkoněr

P

Pal ivo

Pal ivo, pal ivoměr

Palj.vo' přerušovač uzávěry paIiva

Parkovací světla

Parkovací světla, přepínání

Parkovací světla, výměna Žárovek vpředu,

Parkovací světla, výměna Žárovek vzadu

Pneumatiky

PoČítač ki lometrů

Pope1níky

Posi lovač řÍzenÍ

Pos j- lovač řízení, h1adina kapa1iny

Posuvná střecha

Posuvná střecha s elektrickým ov1ádáním

Prot is luneční c1onv
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Přední rnlhová svět1a

PřednÍ mlhová svět1a, přepínač

Přední mlhová světla, výměna Žárovek

Převodovka

Převodovka, pouŽívání převodovky

Převodovka, převody rychIostních stupňů

Přístroje ve štítu přístrojů

Py1ový f i l t r

Regu1átor jasu osvět lení štítu přístrojů

R-

Rozněry

Ruční brzda

Rychloněr (tachonetr)

Ř

ŘízenÍ

S

SdruŽené přepínač u volantu, pravý přepínač

Sdružené přepínače u volantu

SdruŽené přepínače u volantu, levý přepínač

Sedadla

Sedadla '  ě istění

Sedadla, přístup k zadním sedadlůn

Seřidite1né výdechy přívodu vzduchu

Skla (čistěnÍ

Směrová světla

Směrová světla, přepínání

Směrová svět1a, výrněna Žárovek vpředu

Sněrová svět1a, výměna Žárovek vzadu

Sněhové řetězy

Spojka

Spojka, h1adÍna kapal iny

Spotřeba motorového oleje

Spotřeba paliva

Spouštění motoru
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Spouštění motoru'  nouzový start

SpouŠtění motoru, postup

Spouštění motoru, spouštěč

Spouštění motoru, zahřívání právě spuštěného motoru

Spouštění motoru, zastavení motoru

Stírací gumy

Stírač čeIního skla

Stírač čeIního sk1a, ost ř ikovací trysky

Stírač če].ního skla 
'  

přepínání

Stírač čelního sk]-a, stírací gumy

Stírač hlavních svět lometů

Stírač zadního skIa

Stírač zadního skla, ost ř ikovací trysky

Stírač zadního skla, stírací guny

Stírač zadního skla, zapínání

Stoupání

Stropní svÍt i lna

stropní svíti1na, výměna Žárovky

Svět1o k vystupovánÍ

Svět1o ke čtení

š

Štít přístrojů

T

Tavné poj istky

TaŽení přívěsu

Tažení přívěsu, montáŽ taŽného zařízení

TaŽení přívěsu, pokyny

Teploměr chladicí kapalÍny motoru

Teploměr motorového o1eje

Tlakorněr motorového oIeje

Ť1umená svět1a, výměna Žárovek

Tlumená světIa, zapínání

Topení

Trojcestný katalyzátor

Ťumená světIa
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tf

ÚdrŽua

ÚdrŽba, neplánované výměny

Úoržna, plánovaná údrŽba

Údržba, plánované prohlídky s údržbou

ÚdrŽoa, výměny mj.mo p1án a da1ší kontroly

\Z

Varovné osvětlení

Větrání

Viskodrive

Volant

Vyhřívané zadní sklo

Výkony

Výměna Žárovek

z
Zabezpečovací zaiízení proti odcizení vozidIa

Zabezpeč,ovací zařízení, idikační lno

Zadní m1hová světla

Zadní m1hová světla, přepínač

Zadní n1hová svět1a, výněna Žárovek

Zámek řízení

Zapa1ovací svíčky

Zapalovač cigaret

Zastavení motoru

Zavazadlový prostor

Zavazadlový prostor,  osvět lení

ZavěŠenÍ kol

Zpětná zrcátka

Zpětná zrcátka'  vnějŠí

Zpětné zrcátko vnitřní
. Zvedák vozu

Zvedání vozidla
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