Шановний Клієнт,
Дякуємо Вам за те, що Ви обрали Fiat і поздоровляємо, що Ви обрали саме Fiat Doblo.
Ми підготували цю інструкцію для того, щоб Ви змогли ознайомитися з Вашим Doblo у всіх подробицях і навчитися, як правильно
поводитися з цим автомобілем.
Рекомендуємо уважно прочитати її, перш ніж сісти за кермо перший раз. У ній міститься інформація, ради і попередження, необхідні
для забезпечення Вашої безпеки, підтримки автомобіля в хорошій формі і захисті навколишнього середовища.

У гарантійному талоні ви знайдете графік і умови технічного обслуговування.
Отже, читайте - і в шлях!

Увага: у інструкції з експлуатації описані всі версії і оснащення (а також опції) Fiat Doblo’, проте слід брати до
уваги інструкції, що відносяться тільки до оснащення, двигуна і версії придбаної Вами моделі.

ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ!
ЗАПРАВКА ПАЛИВОМ
АвтомоАвтомобілі з бензиновим двигуном: заправляти автомобіль тільки неетілірованним бензином з октановим числом
(RON) не нижче 95.
Автомобілі з дизельним двигуном: слід заповнювати тільки автомобільним дизельним паливом відповідно до
європейського стандарту EN590.
ЗАПУСК ДВИГУНА
Переконаєтеся, що гальмо стоянки включене, встановите важіль перемикання передач; у нейтральне положення, натисніть
до упору педаль зчеплення, не натискаючи педалі акселератора; а потім:
автомобілі з бензиновим двигуном: поверніть ключ запалення в положення AVV; після запуску двигуна ключ відпустити;
автомобілі з дизельним двигуном: поверніть ключ запалення в положення MAR і почекайте поки згаснуть контроль- ниє лампочки
і

а потім поверніть ключ запалення в положення AVV; після запуску двигуна ключ відпустити.

ЗУПИНКА НА МАЙДАНЧИКУ, ДЕ ПРИСУТНІ ГОРЮЧІ МАТЕРІАЛИ
При роботі двигуна каталітичний нейтралізатор нагрівається до високої температури. Тому не слід паркувати машину на
майданчиках, покритих сухою травою, висохлим листям, сосновими голками і будь- якими займистими ма- теріаламі: може
відбутися спалах.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Автомобіль обладнаний системою, постійно контролюючою роботу всіх вузлів, від яких залежать шкідливі викиди в
атмосферу.
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ДОДАТКОВЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Якщо після покупки автомобіля Ви вирішите встановити додаткове встаткування, що споживає електричний струм (що може
привести до поступової розрядки акумуляторної батареї) ), звернетеся на сервісну станцію офіційного продавця автомобілів
Фіат - там оцінять кількість споживаного струму й визначать, чи здатне електроустаткування автомобіля витримати необхідне
навантаження
.
CODE card
Рекомендується завжди мати при собі електронний код ключа, вказаний на картці Code. Його буде потрібно, якщо
доведеться удатися до процедури аварійного запуску двигуна. Зберігаєте картку в надійному місці, не зберігаєте її в
автомобілі.
ПЛАНОВЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Правильне і регулярне технічне обслуговування – застава збереження первинних експлуатаційних характеристик
автомобіля, рівня безпеки, екологічності і зниження витрат.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ
У керівництві з експлуатації та обслуговуванню Ви знайдете інформацію, ради і важливі застереження, які допоможуть
забезпечити правильну експлуатацію, безпеку і необхідне технічне обслуговування Вашого автомобіля. Особливу увагу слід
звернути на значки

(безпека людини),

(охорона навколишнього середовища)

(технічний стан автомобілю).
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ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ FIAT DOBLO
Fiat

Doblo’ - це автомобіль з оригінальною лінією, розроблений спеціально для надання удовлетворе- нія при водінні, в

цілковитій безпеці і при максимальному захисті навколишнього середовища.
Автомобіль забезпечений новими двигунами, зручним салоном. Велика увага приділяється деталям, а також пошуку більшого
комфорту, як для водія, так і для пасажирів. Все це сприятиме Вашій оцінці індівідуально- сті Fiat Doblo’.

У

цьому ви переконаєтеся і пізніше, коли зрозумієте, що разом з характеристиками стилю і темпераменту є нові технічні

рішення, які дозволять Вам заощадити на витратах пов'язаних з експлуатацією автомобіля.
Наприклад, перше технічне обслуговування треба зробити після 20 000км.

Після того, як Doblo’ відслужить свій термін концерн Фіат, через свою мережу, може повністю розібрати автомобіль на деталі,
які піддаються вторинній переробці.
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ДУЖЕ ВАЖЛИВІ ЗНАКИ
На цій сторінці ви бачите дуже важливі знаки. Вони позначають ті частини Керівництва, на якому слідує зовередити особливу
увагу.
Як Ви бачите, знаки представляють певні графічні символи. Побачивши такий символ, відразу можна визничити, де міститься
важлива інформація з тієї або іншої темі.

Безпека людей.
Увага! Невиконання або неповне виконання

Захист навколишнього середовища.
Тут містяться необхідні дані про те, як

Технічний стан автомобіля.
Увага!

Невиконання

або

неповне

викладених тут вимог може привести до користуватися автомобілем, не завдаючи

виконання викладених тут вимог може

тяжких наслідків для безпеки людей

привести до пошкоджень автомобіля, а в

шкоди навколишньому середовищу.

деяких випадках – до зняття з гарантії
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ЗНАЙОМТЕСЬ З АВТОМОБІЛЕМ
Символіка
На деяких деталях вашого Фіат Doblo’, або
поряд з ними прикріплені спеціальні
кольорові таблички, символи, які вимагають
уваги з Вашого боку, оскільки указують на
важливі застереження для споживача, які він
повинен дотримувати по відношенню до цих
вузлів і деталей.
Табличка,
розташована
під
капотом
двигуна мал.1 містить звідний перелік
символів.
Мал. 1

Система ФІАТ код
Для
збільшення
ступеня
захисту
автомобіля від угону він забезпечений
електронною системою блокування двигуна
(Fiat CODE), яке автоматично включається
при вийнятому ключі запалення.
Кожен ключ має в рукоятці електронний
пристрій,
який
володіє
функцією
моделювання сигналу, що видається під час
запуску спеціально вбудованою антеною.
Модельований
сигнал
саме
складає
"пароль" завжди іншій при кожному запуску
двигуна, з яким блок управління пізнає ключ
і лише за цих умов дозволяє привести
двигун в рух.

Ключі мал.2.
У комплекті з автомобілем вручаються:
- два ключі А, коли автомобіль не має
дистанційного керування;
- один ключ А і один ключ В, коли автомобіль
забезпечен
дистанційним
керуванням
закриттям/відкриттям
дверей;
Ключ А - звичайний ключ. Він служить
для замків:
- запалення;
- відкриття/закриття передніх дверей;
Мал. 2
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- відкриття/закриття задніх двостулкових
дверей або задніх розсувних дверей;
- відкриття/закриття бічних дверей тільки
для версії Doblo’ Cargo;
- відключення подушки безпеки пасажира;
Ключ В з вбудованим дистанційним
керуванням здійснює ті ж функції що і ключ
А.
Вместе з ключами надається картка- код
рис.3, в якій міститься:
А - електронний код, який іс- пользуєтся у
разі аварійного запуску автомобіля (див.
"Аварійний запуск ав- томобіля", розділ - "В
надзвичайній ситуації");

Рис.3

У - механічний код ключів, який необхідно
повідомити в Мережу Обслуговування
Фіат у разі потреби отримання дубліката
ключів.
Картка- код повинна зберігатися в надежном місці.
Бажано, аби споживач мав завжди з
собою електронний код, який занесено в
картку- код, для випадків, коли необхідно
буде використовувати аварійний запуск.

2) Якщо лампочка
загориться і
не згасне, це означає, що код не був
опізнаний. В цьому випадку
рекомендується повернути ключ в
положення STOP, а потім знову в
положення MAR. Якщо двигун не
разблокується - спробуйте скористатися
іншим ключем.
Якщо Вам все ж таки не вдалося
запустити двигун звичайним шляхом проведіть аварійний запуск (див. розділ
ФУНКЦІОНУВАННЯ.
Кожного разу, коли виймається ключ "В надзвичайній ситуації") і зверніться в
запалення з позиції STOP або PARK, Мережу Обслуговування Фіат.
система захисту блокує двигун. При запуску При русі, коли ключ знаходиться в
двигуна повернути ключ в положення MAR: положенні MAR:
1) Якщо код буде опізнано, лампо1) Якщо спалахує лампочка
чка
на приладовому щитку мигне. це означає, що система проводить
Це означає, що система пізнала код і автоматичну діагностику (наприклад, у
вимкнула блокування двигуна. При повороті разі зменшення напруги).
ключа в положення AVV двигун запуститься.
2) Якщо лампочка
мигає - це
означає, що автомобіль не запущений
системою блокування двигуна. Негайно
звернетеся в Мережу Обслуговування
Фіат, де введуть в пам'ять системи коди
всіх ключів.
УВАГА! Сильні удари можуть привести
до виходу з ладу вмонтованих в ключ
електронних компонентів
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УВАГА! Кожен ключ, що додається до
автомобіля, має власний код, не
співпадаючий ні з яким іншим кодом, який
повинен бути введений в пам'ять
електричного блоку системи.
ДУБЛІКАТИ КЛЮЧІВ
Якщо необхідно виготовити додатковий
ключ зверніться в Мережу Обслуговування
Фіат. Пам’ятайте, що потрібно наново ввести
в пам'ять системи коди всіх ключів
(максимум 8), що є у Вас, як нових, так і
старих. При собі необхідно мати ключі, що
все є у Вас, і картку CODE.
Коди ключів, які ви не привезете з собою, не
будуть введені в пам'ять системи. Таким
чином, ніхто не зможе завести двигун
ключем, який Ви, можливо, втратили.
Мережа Фіат може запросити у клієнта

ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ ВІДКРИТТЯ
/
ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ.

Щодо можливої вимоги додаткового
дистанційного керування, заміни батарей
і відповідної сертифікації міністерства,
необхідно звернутися до ніжевказанних
параграфів.

УВАГА. На роботу дистанційного
Дистанційне керування вмонтоване в керування роблять вплив різні чинники
ключ запалення і працює на
такі як електромагнітні хвилі (наприклад
радіочастоті. Для того, щоб
мобільний телефон, радіо передачі від
відчинити/зачинити двері необхідно
зовнішніх джерел, і т.д.) В таких випадках
робота дистанційного керування може
натиснути на кнопку А - мал.4.
Кнопка А активує команду і
мати збої.
миготливу лампочку В, поки передавач
направляє код приймальному
Сертифікація в міністерстві.
пристрою. Коли двері відкриваються
дистанційним керуванням,
Дотримуючись чинного законодавства
включаються стельові внутрішні лампи в кожній країні в плані радіочастоти,
на заданий час.
повідомляємо, що:
.
- номери сертифікатів для кожної
Мал.4
країни, вказані в розділі "Дистанційне
керування на радіочастоті: сертифікація в
міністерстві в розділі «Технічні
характеристики».
- Для ринків, де потрібна маркіровка
передавача, номер сертифікації
наноситися на ключ з дистанційним
управлінням.

підтвердження того, що він є власником
автомобіля.
У разі зміни власника автомобіля необхідно,
щоб новий власник отримав всі ключі і дві
картки CODE.
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ЗАМОВЛЕННЯ
ДОДАТКОВИХ
КЛЮЧІВ З ВБУДОВАНИМ ПУЛЬТОМ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
Приймач може пізнати сигнали від 8
різних ключів з вбудованими пультами
ДУ.
Якщо протягом терміну експлуатації
автомобіля, по якій або причині виникає
необхідність в замовленні нового ключа
з вбудованим пультом ДУ, звертайтеся
безпосередньо на сервісну станцію
офіційного продавця автомобілів Фіат.
При собі слід мати ключі, що все є у вас,
і картку CODE.
ЗАМІНА
КЛЮЧА.

ЕЛЕМЕНТУ

Використані
елементи
живлення
шкідливі
для
навколишнього середовища.
Вони повинні бути викинуті в
спеціально відведені контейнери
згідно
розпорядженню
чинного
законодавства. Або ж можуть бути
передані в СТО Фіат, де буде
здійснена їх переробка (знищення).

ЖИВЛЕННЯ

Замінювати
елементи
живлення,
необхідно на такі самі або аналогічного
типу. Для цього необхідно:
- відкрити пластмасові боковінки за
допомогою викрутки в місці А - мал.5.
Вставити нові батареї відповідно до
вказаної
полярності,
закрити
пластмасові половинки ключів.

мал. 5

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ РЕМЕНЯМИ
БЕЗПЕКИ
Для максимальної безпеки тримайте
спинку
сидіння
у
вертикальному
положенні, притуліться до неї і
переконайтеся, що ремінь щільно
облягає груди і стегна.
Для того, щоб застебнути ремінь,
слід узяти в руку язичок замку А - мал.6 і
вставити його в проріз пряжки В до
клацання. Злегку потягнути;
якщо ремінь блокується, то хай він
на короткий час замотається, а потім
знов натягнути його, уникаючи різких
рухів.движений.
мал. 6
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Задні сидіння (де передбачено)
Не
натискати
на
оснащені
три точковими інерційними
кнопку C під час руху
ременями безпеки для всіх місць.
автомобіля.
Для того, щоб розстебнути ремінь,
слід натиснути на кнопку С. При
замотуванні ремінь злегка притримати,
щоб
він
не
закрутився.
Ремінь
розмотується з барабана і автоматично
приладнує
до
тіла
пасажира,
дозволяючи йому рухатися абсолютно
вільно.
Якщо автомобіль припарковано на
дуже крутій дорозі, ремені безпеки
можуть заблокуватися, і це абсолютно
нормально.
Окрім цього, барабанний механізм не
дозволяє, щоб ремінь вирвався, якщо
його різко смикнути або при різкому
гальмуванні автомобіля, при зіткненні
або на віражах на високій швидкості
мал. 7

Система S.B.R.

Автомобілі версій Panorama і Combi,
оснащені системою S.B.R. (Seat Belt
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перш
ніж Reminder), що подає звуковий сигнал
застебнути
ремені
безпеки який,
спільно
з
миготливою
переконаєтеся що сидіння правильно
контрольною лампочкою
на панелі
закріплене.
інструментів, попереджає водія про його
не пристебнутий ремінь безпеки.
Для того, щоб вимкнути / включити
систему
звернетеся в Мережу по
7 місцева версія
У версії з сім'ю місцями, всі задні обслуговуванню Fiat.
сидіння (другий і третій ряд) оснащені
ременями безпеки на трьох крапках
мал. 7.

Пам’ятайте,
що
у
разі
сильного удару пасажири, що
сидять на задніх сидіннях і не
пристебнуті
ременями
безпеки, представляють небезпеку
для тих, хто сидить спереду.
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Аби підняти ремінь: підніміть петлю
А - мал.9 до бажаного положення.
БЕЗПЕКИ ПО ВИСОТІ
Аби опустити ремінь: натиснути на
кнопку В, одночасно перевести петлю А
вниз до бажаного положення.
Після завершення операції перевірте
Регулювання
ременів
безпеки
по
висоті
слід кріплення ременів потягнувши донизу
виконувати
тільки
коли петлю А не натискаючи при цьому на
кнопку В.
автомобіль зупинений.
Висоту ременів безпеки завжди слід
встановлювати залежно від зростання
пасажира.
Після
завершення
Регулювання ременів по висоті
регулювань переконаєтеся,
дозволяє значно понизити вірогідність
що утримувач петлі надійно
отримання травми при аварії. При
зафіксувався в одному з
правильному
регулюванні
ремінь передбачених
конструктором
повинен знаходитися на середині плеча. положень. Для цього, не натискаючи
Ремінь
безпеки
можна на ручку, посильніше потягніть
встановлювати
на
4-х
різних петлю вниз: якщо утримувач не був
положеннях висоти.
зафіксований,
він
переміститися
вниз до найближчого фіксованого
положення.

РЕГУЛЮВАННЯ РЕМЕНІВ

ПРИСТРІЙ НАТЯГНЕННЯ
РЕМЕНІВ
Щоб захисна дія ременів безпеки
була ще ефективнішою, на Fiat Doblo’
(окрім Fiat Doblo’ Cargo), передбачений
пристрій попереднього натягнення
ременів безпеки. За допомогою
спеціальних датчиків ці пристрої
«відчувають», коли відбувається
сильний удар, і підтягають, на декілька
сантиметрів ремені безпеки. Таким
чином, перш ніж ремені заблокуються,
гарантується їх повне прилягання до
корпусу пасажирів, що знаходяться, в
автомобілі.
Блокування ременя підтверджує, що
пристрій попереднього натягнення
ременів безпеки спрацював. Після
спрацьовування пристрою стрічка
ременя більше не намотується на
котушку
УВАГА. Для забезпечення
максимальної безпеки при їзді спинка
сидіння повинна бути у вертикальному
положенні, спина повинна повністю
спиратися на спинку, а ремінь повинен
щільно прилягати до грудей і тазу
.

B
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При цьому може виявитися незначне
виділення диму, але він нешкідливий і
не означає, що почалася пожежа.
Пристрій попереднього натягнення
ременів не вимагає ні обслуговування,
ні мастила. Будь-який його ремонт,
будь-яка зміна конструкції веде до
зниження ефективності. Якщо з якоїсь
надзвичайної причини (наприклад, при
повені) в пристрій потрапить вода або
грязь, його слід обов'язково замінити
новим.
Мал. 9

Пристрій попереднього
натягнення ременів безпеки
використовується тільки
один раз. Після його
спрацьовування слід звернутися в
мережу Обслужіванія Фіат для
заміни. Для того, щоб дізнатися
термін дії пристрою дивися табличку
мал. 9, розташовану усередині
речового ящика При наближенні
цього терміну пристрій треба
замінити.

Обмежувачі навантаження
Цей прилад може знижувати
навантаження, яке виходить від ременів
безпеки і впливає на плечі і на грудну
клітку пасажирів при ударі, збільшує
захист, дозволяючи уникнути мікро
травми (неминучі навіть з подушкою
безпеки) при ударах. Цей прилад
вбудований в преднатяжітелях.

Можливі при виконанні
ремонтних робіт удари,
вібрація і підвищення
температури (зверху 100°С протягом
максимального 6 годин) в зоні
розташування пристрою натягнення
ременів, безпеці можуть стати
причиною його спрацьовування.
Природно, це не відноситься до
вібрацій, викликаних нерівностями
дорожнього покриття, або що
виникає унаслідок ненавмисного
наїзду на невелике препятствіє
(тротуар і т.п.). Будь- який ремонт
пристрою слід виконувати виключно
в Мережі Обслуговування Фіат.
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Для
забезпечення
максимальної
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ
безпеки при їзді спинка сидіння повинна
РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ.
бути у вертикальному положенні, спина
Водій зобов'язаний дотримуватся (і повинна повністю спиратися на спинку,
примусити
дотримуватися
всіх а ремінь повинен щільно прилягати до
пасажирів) всіх місцевих законодавчих грудей і тазу.
норм, що стосуються обов'язкового
Незалежно
від
того,
на
використання
ременів
безпеки
і передньому Ви сидінні або на
способах їх застосування.
задньому,
завжди
користуйтеся
Перш ніж відправитися в шлях треба ременями безпеки. Їзда без ременів
пристебнути ремені
безпеки збільшує ризик отримання
травми, і навіть смерті в результаті
аварії.
Мал.10

Ремінь не повинен бути
перекручений.
Верхня
частина ременя повинна
проходити
через
центр
плеча і по діагоналі перетинаючи
груди.
Нижня
частина
ременя
повинна щільно прилягати до тазу
мал.12, але не до живота. Інакше
існує ризик прослизнути під ремінь
при
ударі.
Забороняється
використовувати
різні
пристосування (пружинки, прищіпки і
т.д.) які утримують ремінь від
прилягання до тулуба.

Категорично забороняється
демонтувати або виймати
складові частини пристрою
попереднього
натягнення.
Будь- які роботи повинні бути
виконані
кваліфікованим
персоналом,
що
має
дозвіл
виконувати ці роботи. При поломках
звертатися
в
Мережу
Обслуговування Фіат.

Якщо
ремені
піддалися
сильному
навантаженню,
наприклад, при аварії, їх слід
замінити
повністю,
включаючи
кріпильні
деталі,
кріпильні
болти
і
пристрої
натягнення. Навіть якщо ремінь не
має видимих пошкоджень, він міг
втратити міцність.
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Одним ременем повинна

Вагітні жінки зобов'язані користуватися

пристібатися тільки одна

ременями

людина. Забороняється

отримати травму в результаті аварії

перевозити дітей на колінах пасажира,

безпеки.

Для

них

ризик

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ МАКСИМАЛЬНУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ.

також значно зростає, якщо вони не

1)
Ремінь повинен завжди бути ровпристебнуті. Природно, вагітним жінкам ним, не перекрученим.; переконаєтеся,
пристібаючи обидва ременем безпеки.
що він вільно тягнеться, без
розташовувати
нижню
мал.11. Між корпусом і ременем безпеки доведеться
препятствій.
частину ременя досить низько, так, щоб 2)
не повинно знаходитися ніяких
Якщо відбулася більш-менш
серйозна аварія, ремені слідує замеремінь проходив нижче за живіт мал.12.
предметів.
нитка, навіть якщо на вигляд вони не
пошкоджені.
3)
У разі забруднення ремені слід
Рис
попрати з використанням нейтрального миючого засобу, прополоскати і висушити в тіні. Забороняється
Мал.11
Мал.12
використання миючих засобів, що
сильно діють, вибілювачів, барвників та
інших хімічних речовин, які можуть
ослабити волокна тканини, з якої
виготовлені ремені.
4)
Не допускати попадання води на
котушки: їх чітка робота може бути
гарантована тільки тоді, коли вони
абсолютно сухі.
5)
Замінити ремені, якщо є ознаки
зносу або порізи.
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення кращого захисту у
разі сильних ударів пасажири повинні

ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! У автомобілях, обладнаних подушкою
безпеки

для

пасажира,

категорично

забороняється

встановлювати дитяче сидіння на правому передньому
сидінні автомобіля. Радимо перевозити дітей на задньому сидінні, оскільки
при ударі - це найбезпечніше місце. У будь-якому випадку, стільчики для
дітей у жодному випадку не повинні бути встановлені на передньому сидінні
автомобіля з подушкою безпеки, яка при надуванні може заподіяти каліцтва,
навіть смерть, незалежно від ступеня удару, який спричинив за собою
активізацію подушки. Дітей можна перевозити на передньому сидінні, якщо

знаходитися в сидячому положенні. Це
тим більше стосується дітей. У дітей, на
відміну

від

дорослих,

голова

пропорційно більше і важче в порівнянні
з тулубом, тоді як м'язи і кісткова
система не повністю розвинені. Для
тельця

дитини

необхідні

утримуючі

системи у разі ударів, що відрізняються
від ременів безпеки для дорослих.

автомобіль обладнаний пристроєм відключення передньої подушки безпеки
з боку пасажира. При цьому слід всякий раз упевнитися, що подушка дійсно
відключилася Відключення подушки підтверджує контрольна лампа на
щитку приладів (дивися розділ подушки безпеки передні і бічні, розділ бічна подушка безпеки пасажира). Окрім цього сидіння пасажира повинно
бути відсунуто максимально назад, щоб уникнути можливого зіткнення
дитячих сидінь з панеллю інструментів.

на щитку приладів, (дивися главу

подушки безпеки передній і бічні, розділ – бічна подушка безпеки пасажира).
Крім цього сидіння пасажира повинне бути відсунуте максимально назад,
щоб уникнути можливого зіткнення дитячих сидінь із панеллю інструментів.
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Результати досліджень кращих
систем захисту для дітей
систематизовані в європейських нормах
ЕСЕ- R44, які, крім того, що є
обов'язковими, розділяють системи на
п'ять груп:
Група 0 - до 10 кг ваги

У списку аксесуарів Фіат є стільці для
Малюнок
показаний
усіх видів ваги, які ми радимо, оскільки
лише як приклад. При
вони були спроектовані і пройшли
установці
стільчика
випробування
спеціально
для
необхідно
слідувати
автомобілів Фіат.
інструкціям
до
стільчика
в
обов'язковому порядку.

Група 0+ - до 13 кг ваги

Діти груднічкового віку, вагою до 13
кг, повинні перевозитися проти руху на
сидінні у вигляді люльки, яке підтримує
голову і при різкому гальмуванні не
заподіює травми шиї.
Люлька
підтримується
ременем
безпеки автомобіля як видно на мал.14 і
повинна утримувати дитину разом з
ременями безпеки

Група 1 9- 18 кг ваги
Група 2 15- 25 кг ваги
Група 3 22 - 36кг ваги
Як Ви бачите, існує часткова накладка
між групами, і дійсно є у продажу
засоби, які служать одночасно для
декількох груп і ваги дітей.
Всі пристрої з безпеки для дітей
повинні супроводжуватися
сертифікаційними даними з відміткою
про проведений контроль на закріпленій
табличці, яка у жодному випадку не
повинна бути відірвана.
Понад 36 кг ваги або при зростанні
1,50 м діти, з погляду систем безпеки,
прирівнюються до систем безпеки для
дорослих.

ГРУПА 0 і 0+
ГРУПА 1
Починаючи з 9 до 18 кг ваги, діти
можуть перевозитися по напряму ходу
автомобіля в дитячих стільчиках з
передньою подушкою малий. 15, через
яку пропускається ремінь безпеки
автомобіля що утримує одночасно і
дитину, і сидіння.

Рис
Мал.14

Мал.15
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На
малюнку
установка
відображена
умовно.
Установку
сидіння
слід
проводити згідно інструкції,
яка
в
обов'язковому
порядку
повинна додаватися.

ГРУПА 2
Починаючи з 15 кг ваги до 25 кг, діти
можуть перевозитися, використовуючи
ремені безпеки автомобіля. Стільчики
мають лише функцію правильного
розташування дитини по відношенню до
ременів так, щоб діагональна частина
прилягала до грудної клітки і у жодному
випадку до шиї, а горизонтальна
частина до тазу, але у жодному випадку
до черевної порожнини дитини мал.16.

ГРУПА 3
Починаючи з 22 кг ваги до 36 кг,
ширина грудної клітки дитини достатня
для того, щоб вже обійтися без
додаткової спинки. На мал.17 вказано
правильне
положення
дитини
на
задньому сидінні. При зростанні зверху
1,50 м дітей можуть користуватися
ременями безпеки для дорослих.

Існують сидіння придатні
для
перевезення
дітей
вагових груп 0 і 1, які
Малюнок показаний лише
кріпляться ззаду ременями
як приклад. При установці
безпеки автомобіля і забезпечені
стільчика
необхідно
слівласними ременями для утримання
дувати,
в
обов'язковому
дітей. Із- за їх маси ці ремені можуть порядку, інструкції до стільця.Р
представляти небезпеку, якщо вони
неправильно пристебнуті до ременів
Мал.17с
автомобіля,
пропущеними
через Мал.16
подушку.
Суворо
дотримуйтеся
інструкції, що додається до них.
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ПРИДАТНІСТЬ СИДІНЬ ПАСАЖИРІВ
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ СТІЛЬЦІВ
Автомобіль Doblo’ відповідає новій європейській директиві 2002/3/ЕС, яка регламентує монтаж дитячих стільчиків на різні сидіння
автомобіля, відповідно до таблиці приведеної::
Група

Категорія ваги

ПЕРЕДНЄ СИДІННЯ

ЗАДНЄ СИДІННЯ

Передній пасажир

ЗАДНЄ СИДІННЯ
Третій ряд.
Бічні пасажири

U

Група 1

До 13 кг
9 – 18 кг

Другий ряд
Бічні і центральні
пасажири
U

U

U

X

Група 2

15- 25 кг

U

U

X

Група 3

22- 36 кг

U

U

X

Група 0,0+

X

Позначення таблиці:
U = придатний для систем кріплення «Універсальної» категорії відповідно до Європейських норм ЭЕС- R44 для вказаних
«Груп»
X = сидіння не придатні для дітей цієї категорії ваги.
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Нижче резюмуємо норми безпеки,
яких треба дотримуватися при
перевезенні дітей:
1)
Стільчики
для
дітей
рекомендується
встановлювати
на
задньому
сидінні,
оскільки
воно
найбільш захищене від ударів.
Якщо
автомобіль
обладнаний
подушкою
безпеки з боку пасажира,
категорично
забороняється
встановлювати дитяче сидіння або
колиску на переднє сидіння. Діти ніколи
не повинні знаходитися на передньому
сидінні.
2) У випадку відключенні подушки
безпеки пасажира слід всякий раз
упевнитися,
що
подушка
дійсно
відключена. Для цього призначена
контрольна лампа на щитку приладів

3) Ретельно дотримуйте інструкцію
до самого стільчика, яку постачальник
зобов'язаний надати. Зберігаєте її в
автомобілі разом з документами і з цим
керівництвом по експлуатації.
Забороняється користуватися
вживаними дитячими сидіннями, на які
немає інструкції з експлуатації.
4) Обов’язково
перевіряйте, чи застебнутий
замок реміня безпеки. Для
цього досить потягнути за
ремінь.

6) Завжди перевіряйте, щоб ремені
не стосувалися шиї дитини.
7) Під час руху не дозволяйте дитині
приймати неправильне положення або
відстібати ремінь.
8) Не перевозите ніколи дітей на
руках, навіть новонароджених. Ніхто,
яким би сильним він не був, не в змозі
утримати їх при зіткненні.
9) У разі аварії слід замінити дитячий
стільчик новим.

5) Будь яке дитяче сидіння
розраховане тільки для перевезення
однієї дитини: перевозити в одному
сидінні двох дітей одночасно
забороняється.
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У разі порушення цілісності замку
Категорично
заборонязапалення (наприклад, у разі спроби
ється виймати ключ із замку
Ключ в замку запалення може
угону автомобіля), необхідно перевірити
запалення, коли автомобіль
знаходитися в чотирьох положеннях
його
працездатність
на
станції
знаходиться в русі. Після
мал.26:
технічного обслуговування.
першого ж повороту рульового
- STOP: двигун вимкнений, ключ можна
колеса кермо заблокується. Те ж
вийняти, кермо заблоковане. Деякі
Виходячи з автомобіля, саме може відбутися, якщо Ваш
електроприлади
(наприклад,
радіо,
ніколи не залишайте ключі в автомобіль тягнуть на буксирі
стеклопод'емникі) можуть працювати.
замку запалення - хто-небудь
- MAR: запалення включене. Все
може включити двигун. Не
електроустаткування може працювати. забувайте включати гальмо стоянки, а
Категорично
забороняAVV: включений стартер.
якщо автомобіль стоїть на підйомі ється встановлювати які або
- PARK: мотор вимкнений, включені
першу передачу. Якщо автомобіль
електричні прилади на кермо
парковочниє ліхтарі, ключ в цьому
стоїть на спуску - включайте задню
або
рульову
колонку
положенні
не
фіксується,
кермо
передачу. Ніколи не залишайте дітей в (наприклад монтаж протівоугонной
заблоковане. Для того, щоб повернути
автомобілі без нагляду.
сигналізації),
які
можуть,
крім
ключ в положення PARK, необхідно
пониження експлуатаційних показнатиснути кнопку А.
ників системи і гарантії, викликати
A.
СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ серйозні проблеми по безпеці, а
РУЛЮЮЧИ
також привести автомобіль до не
Включення:
коли
ключ його
відповідності
заводській
знаходиться
в
положенні сертифікації.
Мал. 26
STOP або PARK, вийняти ключ і
повернути кермо до тих пір, поки він не
заблокується
Виключення: переводячи ключ в
положення MAR, злегка покачати кермо.
ЗАМОК ЗАПАЛЕННЯ
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ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
Наявність і розташування команд, інструментів і сигналів можуть змінюватися залежно від версії.

Мал.27
Нерегульований бічний дефлектор повітря. 2. Бічний дефлектор повітря з регульованим напрямом. 3. Звуковий сигнал. 4. Щиток
інструментів. 5. Центральний дефлектор з регульованим напрямом повітря. 6. Поличка. 7. Центральний дефлектор з регульованим
напрямом повітря. 8. Центральні перемикачі. 9. Ящик рукавички. 10. Бічний регулюємий дефлектор повітря. 11. Бічний нерегульований
дефлектор повітря. 12. Праве переднє відділення для динаміка. 13. Ящик для предметів. 14. Перемикачі опалювання / вентиляція /
кондиціонера. 15. Рециркуляция повітря. 16. Додаткова розетка. 17. Поличка для предметів. 18. Попільничка. 19. Прікуріватель. 20.
Замок запалення. 21. Важіль блокування рульового колеса у вибраному положенні. 22. Важіль для відкриття капота двигуна. 23. Ліве
переднєє відділення для динаміка.
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БОРТОВІ ПРИЛАДИ

Для версій 1.4 8V - 1.3 Multijet 1.9 Multijet

1.

A – Спідометр - (покажчик швидкості).
B - Покажчик рівня палива з контрольною лампою резервного
залишку палива
C - Покажчик температури в системі охолоджування двигуна
з контрольною лампою максимальної температури.
D - Тахометр
E - Багатофункціональний дисплей Контрольні
лампочки
двигуном.

і

є тільки у версіях з дизельним

Мал.28
Л

Для версії Natural Power
A - Тахометр
B - Покажчик температури в системі охолоджування двигуна
з контрольною лампою максимальної температури
C - Покажчик рівня палива з контрольною лампою резервного
залишку палива
D – Спідометр - (покажчик швидкості)
E - Цифровий дисплей Контрольна лампочки
тільки у версіях з дизельним двигуном.

и

є

Мал.29
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Для версій 1.4 8V - 1.3 Multijet 1.9 Multijet
A – Спідометр - (покажчик швидкості).
B - Покажчик рівня палива з контрольною лампою
резервного залишку палива
C - Покажчик температури в системі охолоджування
двигуна з контрольною лампою максимальної температури
D - Тахометр
E - Цифровий дисплей. Контрольна лампочки

і

є тільки у версіях з дизельним двигуном.
Мал. 30
Тільки якщо передбачено датчик зовнішньої температури і /
або фільтр для версії Multijet.

3 5 6 7 8 9 10 1
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ТАХОМЕТР
БОРТОВІ ПРИЛАДИ СПІДОМЕТР
(ПОКАЖЧИК ШВИДКОСТІ)

Прилад B - мал. 33- 34 показує
кількість оборотів двигуна.

Прібор A - мал. 31- 32 показує швидкість
автомобіля (спідометр).
Мал. 31

Мал.32

Мал.33

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Система
контролю електричного інжектора
прогресивно блокує надходження
палива, коли обороти двигуна
перевищують встановлений поріг,
внаслідок чого потужність двигуна
поступово знижується. При роботі
двигуна на неодружених оборотах
тахометр залежно від обставин може
показувати поступове або різке
зростання оборотів. Це нормально і не
повинне викликати хвилювань.
Збільшення оборотів двигуна на
холостому ході може бути обумовлене,
наприклад, включенням кондиціонера
або електровентилятора. У подібних
випадках повільну зміну оборотів
двигуна забезпечує підтримка заряду
акумуляторної батареї

Мал.34
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ПОКАЗНИК РІВНЯ ПАЛИВА
ПОКАЗНИК ТЕМПЕРАТУРИ
Стрілка показує кількість палива в
ОХОЛОДЖЕННЯ РІДИНИ
паливному баку.
Якщо вмикається контрольна лампа
Стрілка вказує температуру рідини у
А, це означає, що в баку залишилося системі охолодження двигуна. Стрілка
близько 5 літрів палива.
починає працювати після того, як
температура рідини перевищує 50°С.
Е – бак порожньої
При нормальній роботі двигуна
F - бак повний
залежно
від
умов
експлуатації
автомобіля і поточних умов роботи
Не слід подорожувати з майже системи
охолоджування
двигуна,
порожнім баком, це може привести до стрілка може знаходитися в різних
пошкодження каталізатора.
секторах шкали.

Якщо
стрілка
температури
охолоджуючої рідини двигуна
зупинилася на червоному
секторі, негайно вимкнути двигун і звернутися на станцію
техобслуговування Мережі Фіат.

УВАГА. Якщо стрілка знаходиться в
секторі ( Е ) і лампочка резервного
палива А мигає - це указує, на
несправність у приладі. У такому разі
треба звернутися на станцію технічного
обслуговування ФІАТ для перевірки
самого приладу.

Мал.35

C
–
Низька
температура
охолоджуючої рідини двигуна.
H
Висока
температура
охолоджуючої рідини двигуна.
Включення контрольної лампи В мал.35- 37 (одночасно з виведенням на
дисплей повідомлення, тільки для
деяких версій) указує на дуже високу
температуру
охолоджуючої
рідини
двигуна. У такому разі треба звернутися
на
станцію
техобслуговування
Мережі Фіат.

Мал.35

Мал.35
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ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ
«СТАНДАРТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ»
мал.38
На

дисплеї

може

відображатися

A - положення коректора фар (тільки
при включенні фар ближнього світла).
-

годинник

(час

завжди

відображений, навіть тоді коли вийнятий
ключ запалення і коли закриті передні
двері).
C

-

одометр

(відображення

загального і добового пробігу в км. або
милях).

Мал. 39

ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ
КОНТРОЛЬНИХ ЛАМП
мал.40

A – Установка годинника

наступна інформація:

B

КЛАВІШІ УПРАВЛІННЯ

На приладовому щитку висвічується
діагностика
наступних
контрольних
УСТАНОВКА ГОДИННИКА
ламп :
- системи АБС і EBD (де
Мал. 39
передбачено)
- включено гальмо стоянки /
Установка годинника здійснюється недостатній рівень гальмівної рідини
натисненням на кнопку А. При кожному
натисненні
на
кнопку
значення
Діагностика
здійснюється
збільшується
на
одиницю.
Якщо автоматично
при
повороті
ключа
утримувати клавішу, декілька секунд, запалення в положення MAR і під час
значення
починає
змінюватися
в нормальної роботи при сигналізації про
прискореному режимі. Коли значення виявлення несправності.
наблизиться до потрібного, відпустите
Після закінчення діагностики при
клавішу, після чого завершите установку включенні, на дисплеї відображається
короткочасними натисненнями.
можлива несправність (на одній або
декількох контрольних лампах) близько
10
секунд,
напис
“LED
Error”
миготливим світлом.

Мал.39
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Мал.38

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ

Мал.40

УСТАНОВКА ГОДИННИКА
мал. 42

«СТАНДАРТНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ»
Установка годинника здійснюється
натисненням
на
кнопку
А
для
мал.41
збільшення хвилин, В для зменшення
На дисплеї може відображатися наступна хвилин. При кожному натисненні на
кнопку значення збільшується на
інформація:
одиницю.
Якщо утримувати клавішу, декілька
A - положення коректора фар (тільки при
секунд, значення починає змінюватися
включенні фар ближнього світла).
в прискореному режимі. Коли значення
наблизиться до потрібного, відпустите
B - годинник
клавішу,
після
чого
завершите
C - одометр (відображення загального установку
короткочасними
пробігу і добовий пробіг в км. або милях).
натисненнями.
Примітка. З вийнятим ключем при
відкритті однієї з дверей, дисплей освітлює
на декілька секунд відображаючи час,
кілометри або милі пробігу.

ФУНКЦІЯ ДІАГНОСТИКИ
КОНТРОЛЬНИХ ЛАМП
мал.43
На приладовому щитку висвічується
діагностика наступних контрольних
ламп:
- системи АBS і EBD (де
передбачено)
- включено гальмо стоянки /
недостатній рівень гальмівної рідини.
Діагностика здійснюється
автоматично при повороті ключа
запалення в положення MAR і під час
нормальної роботи при сигналізації про
виявлення несправності.
Після закінчення діагностики при
включенні, на дисплеї відображається
можлива несправність (на одній або
декількох контрольних лампах) близько
10 секунд, напис “LED Error”
миготливим світлом.
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Мал.42
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ DC – Годинник
– Зовнішня температура (де
ДИСПЛЕЙ ІЗ ЗМІННОЮ
передбачено)
E – положення коректора фар (тільки
КОНФІГУРАЦІЄЮ
при включенні фар ближнього світла).
(якщо передбачений)
Примітка. Якщо вийнятий ключ із
Автомобіль оснащений багатофункцізамку запалення (при відкритті однієї з
ональний дисплеєм на якому може бути
передніх
дверей)
включається
підсвічування дисплея, і на нім
виведена інформація, корисна і необхідна під
відображається час і загальний пробіг
час руху автомобіля.
автомобіля.
Мал.41

ІНФОРМАЦІЯ НА СТАНДАРТНІЙ
СТОРІНЦІ
мал.44
На дисплеї може відображатися наступна
інформація
А – дата
В – одометр (відображення загального
пробігу і добового пробігу в км. або милях).

Мал.43
Тривале
натиснення
щоб
повернуться
до
попереднього
стандартного відображення.
Щоб
перегорнути
вниз
відображені сторінки і відповідні
опції або щоб зменшити виведене
значення.
+
і
–
Примітка.
Клавіші
виконують різні функції залежно від
наступних ситуацій:

КЛАВІШІ УПРАВЛІННЯ
Мал. 45
Регулювання освітлення
Наступні клавіші
служать щоб
усередині салону
перегорнути вгору відображені сторінки
– коли на екрані відображається
і відповідні опції або щоб збільшити стандартна
сторінка,
можливе
виведене значення.
регулювання
яскравості
MODE
–
при
короткочасному підсвічування
натисненні для доступу до меню і/або
щитка приладів.
для
переходу
до
наступної
відображеної
сторінки,
для
підтвердження зробленого вибору.
Меню настройок
– усередині меню можливо
28

перегорнути сторінки вгору або
вниз;
–
при
установці
різних
параметрів
клавіші
використовуються для збільшення
або
зменшення
відповідного
значення.

Мал. 44
МЕНЮ НАСТРОЙОК
Меню складається з набору функцій, і
організовано за принципом «замкнутого
крола». Вибір функцій здійснюється
клавішами + і – які забезпечують вибір
або установку значень (настройку
вказаних нижче в схемі.
Доступ до сторінки меню здійснюється
короткочасним натисненням на клавішу
MODE.
Переміщення усередині станиці меню
настройок здійснюється натисненням
клавіш + або –.
Спосіб управління клавішами
відрізняється між собою залежно від
вибраного параметра.

Мал.45
– коротким натисненням на клавішу
MODE можна ввести в пам'ять

Тривалим натисненням клавіші
MODE:

настройку і одночасно повернуться до
параметра меню раніше вибраного.
Установка “Дати” і
“Установка часу”:
– коротким натисненням на клавішу
MODE можна змінити перше значення
(наприклад годинник / хвилини або рік /
місяць / день);

– відбувається вихід з меню настройок, і
залишаються в пам'яті тільки зміни, і
раніше введені в пам'ять користувачем
(підтверджено коротким натисненням на
клавішу MODE).
Меню настройки функціонує певний
час (по таймеру);
Після виходу з меню, згідно
закінченню терміну дії, запам'ятовуються тільки ті зміни, які були введені
в пам'ять користувачем (підтверджено
коротким натисненням на клавішу
MODE).

– натискаючи на клавіші + або – (один
раз) можна встановити нову настройку;

Вибір параметрів меню
«Настройка» дозволяє, за допомогою
клавіш управління (дивися попередні
сторінки) задавати і або змінювати

– коротким натисненням на клавішу
MODE можна ввести в пам'ять і
одночасно перейти до наступного
29

наступні параметри
– Коротким натисненням на клавішу
MODE можна встановити меню яке
бажаєте змінити;
– при кожному натисненні на клавіші +
або – можна ввести нову настройку;

параметра меню настройки, якщо

Приклад:

Для висвічення стандартного відображення
натисніть стисло на клавішу MODE. Меню
складається з набору функцій, організованих за
принципом «замкнутого кола». Вибір функції
здійснюється кнопками + і - . Примітка: Під час руху
автомобіля, для безопсності, доступний тільки
скорочений варіант меню (завдання «Limite velocita’»)
(обмеження швидкості руху).
Після зупинки автомобіля доступні всі
регулювання. Багато функцій, на автомобілях
оснащених системою Connect/ Navigatore виводиться
на дисплей навігатора.

Deutsch
English

Italiano

Espaсol

Nederland

Franзais

Polski

вибраний параметр останній те функція
повертається до раніше вибраного
параметра.

Приклад:
День

Рік

Місяць

Portuguкs
Uscita Menu

Вихід з
MODE
Короткоча
сне
натисненн
я клавіші

+

+

2

+

2
8 : 30

-

+

Modo Orol. 24h
2

Vol. Buzzer 4
2
8 : 30

MODE
Короткоча
сне
натисненн
я клавіші

8 : 30

-

Режим індик. часу

Regolaz. Data

+

2

8 : 30

+

Встан. часу.

8 : 30

Обмеження
«швидкості» руху

Регулювання звуку клавіш

Reg. Orologio

8 : 30

Режим індик. часу

8 : 30

2

+

2

-

Service

Vol. Tasti 4

Trip B On
2

8 : 30

2

+

Lim. Vel. On

8 : 30

-

Автом. блок. замков
дверей під час руху
авто

-

Bloc. Porte On
2

+
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Регул. гучн. звукових
повідомл. про несправності
Вибір одиниць виміру
Один.виміру витрат темпр. витрат пального l/100 km

+
Обмеження швидкості
рухи (Lim.Vel.)
Ця функція дозволяє встановлювати
максимально допустиму швидкість руху
автомобіля (км/год або мили/час). У разі
перевищення обмеження, автоматично
подається звуковий сигнал (дивися
параграф «контрольні лампи і
повідомлення»)
Для встановлення максимально
допустимого значення швидкості слід
виконати наступне:
– натисніть стисло на клавішу MODE,
на дисплеї відобразиться миготливим
світлом вимкнено (Off);
– натисніть клавішу +, на дисплеї
відобразить миготливим світлом
включено (On);
- натисніть стисло на клавішу MODE
потім, клавішами + або – встановите
необхідну швидкість (під час
встановлення швидкості відповідне
значення на дисплеї мигає ).
Примітка. Швидкість може бути
встановлена в діапазоні від 30 до 250
км/ч або від 20 до 155 миль/ч залежно
від встановленої до цього одиниці

Коли значення наблизиться до
потрібного, відпустите кнопку, після чого
закінчите
установку
короткими
натисненнями на клавішу.
– натисніть стисло клавішу MODE
щоб повернуться до відображення меню
або натисніть тривало клавішу, щоб
повернуться до стандартного
відображення
без
введення
в
пам'ять.
Коли треба анулювати настройку,
необхідно виконати наступне:
– натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
світлом включено (On);
– натисніть клавішу –, на дисплеї
відобразиться
миготливим
світлом
вимкнено (Off);
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися до стандартної сторінки
без введення в пам'ять.
Активація функції Trip B
(інформація про поїздку)

Вибір одиниць
Докладнішу інформацію див. в розділі
д
“Trip computer”.
Щоб включити / вимкнути функцію
дійте як вказано нижче:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразить миготливим
світлом включено (On) або вимкнене
(Off) (залежно від встановленої раніше
настройки);
- натисніть клавіші + або – для вибору
потрібної настройки;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або натисніть і утримуєте
натиснутою клавішу щоб повернуться
до відображення стандартній сторінці
без введення в пам'ять.
Настройка годинника
(Reg. Orologio)
Ця функція дозволяє настроювати
час.
Регулювання часу здійснюється, як
показано нижче:
– натисніть стисло на клавішу MODE,
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вимірювання (див. нижче розділ
одиниця вимірювання відстані). Кожне
натиснення на відповідну клавішу +/ збільшує або зменшує значення на 5
одиниць. Якщо утримувати клавішу +/ - ,
значення починає змінюватися в
прискореному режимі автоматично.

За допомогою цієї функції можна
включити (on) або відключити (off)
висновок на дисплей інформації про
поїздку Trip B (trip parziale) (інформація
про частину поїздки).

на дисплеї відобразиться миготливим
світлом “годинник”;
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- натисніть стисло на клавішу + або –
для регулювання часу
- натисніть стисло на клавішу MODE,
на дисплеї відобразяться миготливими
“хвилини”;
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання часу
Примітка. При кожному натисненні
на клавішу + або - можна збільшити або
зменшити значення на одну одиницю.
Якщо утримувати клавішу +/- значення
починає змінюватися в прискореному
режимі. Коли значення наближається до
потрібного, відпустите клавішу, після
чого
закінчите
установку
часу
короткочасними натисненнями.
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися до стандартної сторінки
без введення в пам'ять.

Вибір формату
показано нижче:

здійснюється,

як - натисніть стисло на клавішу MODE, на
дисплеї
висвічується
миготливим
- натисніть стисло на клавішу MODE, “місяць”;
на дисплеї відобразитися 12 - або 24 - натисніть на клавішу + або – для
годинний формат відображення часу регулювання;
(залежно від встановленої раніше - натисніть стисло на клавішу MODE, на
відобразяться
миготливим
настройки). Вибраний формат починає дисплеї
“день”;
мигати;
- натисніть на клавішу + або – для
- натисніть на клавішу + або – для регулювання.
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE Примітка. При кожному натисненні на
щоб повернутися до відображення клавішу + або - можна збільшити або
меню або утримуєте кнопку щоб зменшити значення на одну одиницю.
повернутися до стандартної сторінки Якщо утримувати клавішу +/- значення
починає змінюватися в прискореному
без введення в пам'ять.
режимі. Коли значення наближається до
потрібного, відпустите клавішу, після
чого
закінчите
установку
часу
Установка дати
короткочасними натисненнями.
(Regolaz.Data)
– натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
Формат відображення часу (Modo
Для встановлення дати (року, місяця і
Orol.)
повернутися до стандартної сторінки
дня) виконати наступне:
без введення в пам'ять.
Ця функція дозволяє вибрати 12 - або
- натисніть стисло на клавішу MODE,
24 – годинний формат відображення
на дисплеї відобразяться миготливим
часу.
“рік”;
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
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Автоматичне замикання
замків дверей під час руху
автомобіля (Bloc.Porte)
(де передбачено)
При включенні функції (ON) замки
дверей автоматично закриваються, як
тільки автомобіль перевищить 20км/ч.
Щоб включити (On) або вимкнути
(Off) цю функцію, необхідно виконати
наступне:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразить миготливим
світлом включено (On) або
вимкнене(Off) (залежно від
встановленої раніше настройки);
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися до стандартного
відображення
без введення в пам'ять.

Вибір одиниць вимірювання
відстані
(Dist. Unitа).
Ця функція дозволяє встановити
одиницю вимірювання відстані
(кілометри – km або милі - mi).
Для вибору потрібної одиниці
вимірювання виконаєте наступне:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
чином км. або милі (залежно від
встановленої раніше настройки);
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися до стандартного
відображення без введення в пам'ять.

Якщо
встановлена
одиниця
вимірювання відстані – милі (див.
попередній параграф) на дисплеї
відобразитися кількість витрати палива
в милях на одному галоні.
Для вибору відповідної одиниці
виконати наступне:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразить миготливим чином
км./л
або
л/100
(залежно
від
встановленої раніше настройки);
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуйте кнопку щоб
повернутися
до
стандартного
відображення без введення в пам'ять.

Одиниця вимірювання
витрати палива
(Сonsumo)
Якщо встановлена одиниця вимірювання відстані – км. (див. Попередній
параграф) дисплей дозволяє
встановити одиницю вимірювання (км./л
або л/100) що відноситься до кількості
витрати палива.

34

Одиниця вимірювання температури
(Temp.Unitа)
(де передбачено)
Ця функція дозволяє встановити
одиницю вимірювання температури (°C
або °F)
Для вибору одиниці вимірювання
температури виконаєте наступне:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
світлом °C або °F (залежно від
встановленої раніше настройки);
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуйте кнопку щоб
повернутися до стандартного
відображення без введення в пам'ять.
Вибір мови
(Lingua)
Повідомлення на дисплеї можуть
виводиться на декількох мовах
(італійській, англійській, німецькій,
португальській, іспанській, французькій,
польській, голландській).

Для вибору потрібної мови виконати
наступне:
– натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
світлом
“lingua”
мова
раніше
встановлений;
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися
до
стандартного
відображення без введення в пам'ять.
Регулювання гучності сигналу
попередження або несправності
(Vol. Buzzer)
Гучність звукового сигналу (зумер),
що застережливого або повідомляє про
несправність, можна регулювати по 8ми рівням. Цей звуковий сигнал
супроводжується
відображенням
повідомлення об
несправності або попередження на
дисплеї.
Для регулювання виконати наступне:
– натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
світлом
“рівень”
гучності
раніше
встановлений;

- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися
до
стандартного
відображення без
введення в пам'ять.
Регулювання звуку клавіш
(Vol. Tasti)
Гучність
звукового
сигналу,
супроводжуючого натиснення клавіш
MODE + і – і може регулюватися по 8ми рівням.
Для регулювання виконати наступне:
– натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей відобразиться миготливим
“рівень” гучності раніше встановлений;
- натисніть на клавішу + або – для
регулювання;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися
до
стандартного
відображення без
введення в пам'ять.
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Планове технічне обслуговування
(SERV.)
Функція «service» дозволяє виводити
на екран пробіг, що виражений в
кілометрах або днях, залишився до
чергового ТЕ. Для отримання даної
інформації виконати наступне:
- натисніть стисло клавішу MODE, на
дисплей виводиться що залишилися до
СТО кілометри (km), милі (mi) або дні
(giorni) залежно від встановленої
«одиниці вимірювання» (див. параграф
«Одиниці вимірювання відстані);
- натисніть на клавішу + або – для
висновку на екран кількість днів, що
залишилися, до СТО;
- натисніть стисло на клавішу MODE
щоб повернутися до відображення
меню або утримуєте кнопку щоб
повернутися до стандартного
відображення без введення в пам'ять.
Програма планового
техобслуговування передбачає
техобслуговування автомобіля через
кожні 20 000 км. (або 12 000 миль) або
щорічно. Це нагадування з'являється
автоматично при установці ключа
запалення в положення MAR після
пробігу 2 000 км. (або 1 240 миль) або
через 30 днів після цього

терміну і повторюється через кожні 200
км. (або 124 миль) або через 3 дні. Коли
наближається передбачений термін
планового
техобслуговування,
при
установці ключа запалення в положення
MAR на дисплеї з'являється напис
«service» за якою слідує вказівка
кількості кілометрів або днів, що
залишилися
до
планового
техобслуговування автомобіля.
Для версії 1,3 Multijet, для заміни
повітряного фільтру, олійного фільтру,
моторної олії див. розділ «Технічне
обслуговування
і
догляд
за
автомобілем». Інформація про планове
техобслуговування
виводиться
в
кілометрах (km) або милях (mi) або в
днях (gg), залежно від того, який термін
наступить першим. Звертайтеся на
Cервисную
станцію
офіційного
продавця Фіат, де виконають всі роботи
по техобслуговуванню, передбачені
програмою
планового
техобслуговування
або
програмою
щорічного обслуговування, а також
виконають скасування вказаного вище
показника (reset).

Вихід з меню
(Uscita Menщ)
Остання функція, що завершує цикл
настройок, приведених на початковій
сторінці меню.
Натиснувши стисло на клавішу MODE,
на дисплей виводиться знову
стандартна сторінка.
Натиснувши на клавішу – дисплей
повертається до першого параметра
меню (Lim. Vel.)
(обмеження швидкості).
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МАРШРУТНИЙ
КОМП'ЮТЕР
Загальні відомості
Функція маршрутний комп'ютер
дозволяє вивести на дисплей з
ключем в положенні MAR величини
що відно- сяться до експлуатації
автомобіля. Ця функція
підрозділяється на дві частини:
Інформація про поїздку “General trip”
відображає дані за певний період
експлуатації автомобіля, і
інформація на
багатофункціональному дисплеї
частини поїздки “Trip B” відображає
дані за частину цього періоду.
Остання функція відбивається (як
показано на ілюстрації мал.48) в
рамках функції поїздки в цілому.
Значення показників обох функцій
можуть бути обнулені.
“General trip” забезпечує висновок
на дисплей наступних параметрів:
- запас ходу
- пройдена відстань
- середня витрата палива
- миттєва витрата (що є на багатофункціональному дисплеї і на багатофункціональному дисплеї із
змінною конфігурацією)
- середня швидкість
- час в дорозі (час руху).

Функція “ Trip B ”, в наявності тільки
на багатофункціональному дисплеї із
змінною
конфігурацією,
забезпечує
висновок
на
дисплей
наступні
параметри:
- пройдена відстань В
- середня витрата палива В - середня
швидкість В
- час в дорозі В (час руху).

ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ
Запас ходу (*)

Указує, скільки кілометрів можуть бути
пройдені з паливом, яке є в баку, за
умови продовження шляху із
збереженням тих же умов водіння. На
дисплеї висвічуватиметься “ - - - - “ у
наступних випадках:
- значення запасу ходу менш ніж на 50
Примітка: функція “Trip B“ може бути км. (або 30 миль).
відключена(див. параграф активація
- у разі зупинки автомобіля з не
функції TRIP B). Параметри запас ходу вимкненим двигуном на тривалий час
не обнуляються.
(*) Для версії Natural Power тільки для
споживання бензинового палива
Пройдений шлях
Відображає пройдені кілометри з
початку нової подорожі.
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Середня витрата палива(*)
це середня витрата палива з початку
нової подорожі

Клавіші управління TRIP
мал. 46 і мал. 47
(версії Natural Power)

Миттєва витрата палива це величина,
що вказує споживання палива, яка
постійно оновлюється. У разі зупинки
автомобіля з включеним двигуном, на
дисплеї висвічується “ - - - - “.

Клавіша TRIP дозволяє з ключем
запалення в положенні MAR,
перегорнути відображення раніше
описаних параметрів а також їх
обнулити перед початком нової поїздки:
– коротким натисненням щоб
перегорнути сторінки різних величин.
– тривале натиснення для обнулення
інформації в маршрутному комп'ютері
(reset) (перезавантаження) перед
початком нової поїздки.

Середня швидкість
середня швидкість шляху автомобіля
відповідно до загальної кількості часу
пройденого з початку нової подорожі.
Час в дорозі
час, пройдений з початку нової
подорожі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. За відсутності
інформації, всі параметри
Маршрутного комп'ютера
відображаються на дисплеї “ - - - - “
замість величини. Коли
поновлюється звичайне
функціонування, підрахунок різних
величин поновлюється, без
обнулення ні величин відображених
до несправності, ні початком нової
подорожі

ПРИМІТКА.
Якщо
виконати
операцію обнулення в той час, коли
на дисплеї виведена сторінка функції
“General Trip”, будуть обнулені
значення також і для функції “Trip B”,
у той час коли на дисплеї виведена
сторінка функції “Trip B”, будуть
обнулені значення тільки для цієї
функції.

Нова подорож починається після
обнулення:
- механічна – виконується
користувачем,за допомогою натискання
відповідної клавіші
- автоматично – коли пройдена відстань
досягає значення 3999,9 км. або коли
час в дорозі досягає значення в 99:59
(99 годин і 59 хвилин);
- після кожного роз'єднання і з'єднання
батареї.
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Процедура початку поїздки
Повернути ключ запалення в положення
MAR, виконати оновлення (reset)
Натиснути і утримувати натиснутою
клавішу TRIP більш ніж 2 секунди

Мал. 46

Мал. 47

Reset GENERAL TRIP
Кінець попередньої поїздки
Початок нової поїздки

Reset GENERAL TRIP
Кінець попередньої поїздки
Початок нової поїздки
GENERAL TRIP
Reset TRIP B

TRIP B
Reset TRIP B
TRIP B
Reset TRIP B
Кінець частки шляху
Початок нової частки шляху

TRIP B

Кінець частки шляху
Початок нової частки
шляху

Кінець частки шляху
Початок нової частки шляху

Reset TRIP B
Кінець частки шляху
Початок нової частки шляху
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КОНТРОЛЬНІ ЛАМПИ І
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
СИГНАЛИ
ЗАГАЛЬНІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Сигнали про несправність, що
виводяться на дисплей (а для деяких
версій), супроводжуються звуковим
сигналом, і спалахує відповідна
лампочка. Ці підказки не слід
розглядати як вирішення проблеми і
/или як альтернативу інструкціям,
приведеним в цьому «Посібнику по
експлуатації і обслуговуванню», яке ми
рекомендуємо вивчати уважно і
детально. У разі появи сигналу про
несправність строго слідуйте
інструкціям, приведеним в справжньому
розділі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Сигнали про
несправності, що виводяться на
дисплей, підрозділяються на дві
категорії: дуже серйозні несправності
і просто серйозні несправності.
При дуже серйозній несправності
з'являються, чергуючи один одного,
повідомлення об несправності і
попередження, до тих пір, поки не буде
усунена несправність.

При просто серйозній несправності
з'являються, чергуючи один одного,
повідомлення
які
повторюються
Якщо лампа
протягом обмеженого часу.
включається під час руху
Можливо,
перервати
«цикл»
(одночасно
з
появою
натисненням клавіші MODE. контрольна
повідомлення на дисплеї),
лампа залишається включеною до тих негайно зупините автомобіль і
пір, поки причина, що викликала звернетеся
на
станцію
несправність не буде усунена.
техобслуговування ФІАТ.
НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
ГАЛЬМІВНОЇ РІДИНИ (лампа
червоного кольору)
ГАЛЬМО СТОЯНКИ ВКЛЮЧЕНЕ
(Червона)

Гальмо стоянки включене
Лампа включається при включенні
гальма стоянки.
Якщо включено гальмо стоянки під
час руху автомобіля, з'являється також і
акустичний сигнал.

Лампа запалюється, якщо перевести
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Якщо
ключ запалення в положення MAR і контрольна лампа включається під
гасне після декількох секунд.
час руху, перевірте, чи не включено
гальмо стоянки inserito.
Недостатній рівень гальмівної рідини
Контрольна
лампа
включається
(одночасно з появою повідомлення на
дисплеї на деяких версіях) якщо рівень
гальмівної рідини в бачку опускається
нижче мінімального, можливій причині
цього може бути витік в системі.
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НЕСПРАВНІСТЬ ПОДУШКИ
БЕЗПЕКИ (червона)
При нормальній роботі лампа
запалюється, якщо перевести
ключ запалення в положення
MAR і гасне після декількох секунд.
Лампа включається і залишається
включеною, якщо виявлена
несправність в системі подушки безпеки
Якщо лампа
не
вмикається або залишається
включеною при повороті
ключа запалення в положенні MAR або
включається під час руху, можливі
неполадки в системі ременів безпеки, в
таких випадках при ударі можуть не
спрацювати подушки або ремені
безпеки, негайно зупините автомобіль і
звернетеся Мережа Обслуговування
ФІАТ щоб провести контроль системи

При

несправності

лампи

(лампа не включається)
безперервно мигає
лампа
більше 4 секунд. При відключенні
подушки безпеки з боку пасажира.
НАДМІРНА ТЕМПЕРАТУРА
ОХОЛОДЖУЮЧОЇ
РІДИНИ
(червона)
При
нормальній
роботі
лампа
запалюється, якщо перевести ключ
запалення в положення MAR і гасне
після декількох секунд.
Лампа запалюється у разі перегріву
двигуна.
При включенні цієї лампи слід зробити
наступне:
– при русі в звичайному режимі:
зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і
перевірте рівень охолоджуючої рідини в
розширювальному бачку. Він не повинен
бути нижче за відмітку MIN.

Інакше зачекайте декілька хвилин,
щоб двигун остигнув, поволі і обережно
відкрийте
пробку,
долийте
охолоджуючу рідину так, щоб її рівень
знаходився між відмітками MIN і MAX
на розширювальному бачку. Візуально
перевірте
на
наявність
витоків
охолоджуючої
рідини.
Якщо
при
наступному включенні двигуна лампа
знову
включиться,
звернетеся
в
Мережу – Обслуговування Фіат.
- при експлуатації автомобіля в
особливо жорстких умовах (наприклад,
при буксируванні причепа на підйомі
або
при
повному
навантаженні
автомобіля): понизьте швидкість руху і,
якщо лампа не включиться, зупините
автомобіль. Протягом 2- 3 хвилин
на
дайте
двигуну
попрацювати
підвищених оборотах, щоб забезпечити
циркуляцію
рідини
в
системі
охолоджування, після чого вимкнете
двигун. Перевірте рівень рідини в
розширювальному бачку, як це вказано
вище.
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ПРИМІТКА.
При
експлуатації
Несправність
електронної
автомобіля
в
жорстких
умовах
системи
розподілу
рекомендується
перед
вимиканням
гальмових зусиль (EBD)
двигуна дати йому попрацювати кілька (червона) (жовта)
хвилин на підвищених обертах.
Одночасне включення контрольних

НЕДОСТАТНЯ
АКУМУЛЯТОРНОЇ
(червона)

ЗАРЯДКА
БАТАРЕЇ

При повороті ключа запалювання в

положення MAR контрольна лампа
включається; після пуску двигуна вона
повинна виключиться (якщо двигун
працює
на
мінімальних
обертах,
припустиме деяке збільшення проміжку
часу,
протягом
якого
лампа
залишається включеної).
Якщо лампа залишається включеної,
негайно
звернетеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат.

ламп
і
( і виведення
повідомлення на дисплей у деяких
версіях) при працюючому двигуні вказує
на несправність системи. У подібній
ситуації при різкому гальмуванні задні
колеса
можуть
заблокуватися
передчасно, що може привести до
замету. Рекомендується негайно, але
при дотриманні всіх запобіжних заходів,
направиться
в
Мережу
Обслуговування Фіат для перевірки
системи.

Якщо

лампа

включається під час руху
(одночасно з появою
повідомлення на дисплеї) (на
деяких
версіях), негайно зупините
автомобіль і звернетеся на станцію техобслуговування ФІАТ

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ
НЕ ПРИСТЕБНУТІ (червона)

Контрольна лампа включається й не
гасне при не включеному двигуні, якщо
ремінь
безпеки
пасажира
не
пристебнуть. Ця лампа включається й
мигає,
супроводжується
звуковим
сигналом (buzzer), при автомобілі в русі,
коли ремені безпеки не правильно
пристебнуті. Акустичний сигнал (buzzer)
системи S.B.R. (Seat Belt Reminder)
можна видалити тільки в Мережі
НЕДОСТАТНІЙ ТИСК МАСЛА В Обслуговування Фіат.
СИСТЕМІ
ЗМАЩЕННЯ
ДВИГУНА (Червона)

При
нормальній
роботі
лампа
запалюється, якщо перевести ключ
запалювання в положення MAR і гасне
після декількох секунд ( і виведення
повідомлення на дисплей у деяких
версіях).
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НЕ
ЩІЛЬНЕ
ЗАКРИТТЯ
ДВЕРЕЙ (червона)

СИСТЕМА УПОРСКУВАННЯ
(версії
Multijet
жовтогаряча)

НЕСПРАВНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
БОРТОВОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ
EOBD
(для бензинових двигунів)
(жовтогаряча)

Контрольна
лампа
включається АВАРІЙНА СИСТЕМА
(одночасно з появою повідомлення на КОНТРОЛЮ ДВИГУНА EOBD для
При
нормальній
роботі
лампа
дисплеї), якщо одна або кілька дверей, бензинових двигунів) (жовтогаряча)
запалюється, якщо перевести ключ
двері багажника або капот закриті
запалювання в положення MAR і після
нещільно.
Аварія системи упорскування
пуску
двигуна
вона
повинна
виключитися. Включення лампи перед
При
нормальній
роботі
лампа запуском двигуна свідчить про її
У деяких версіях на дисплеї
з'являється
повідомлення
з запалюється, якщо перевести ключ справність.
відображенням символів </> дверей, що запалювання в положення MAR і після
Контрольна лампа не гасне або
позначають нещільне закриття, з лівої пуску
двигуна
вона
повинна включається під час руху (одночасно з
виключитися.
або правої сторони.
появою повідомлення на дисплеї на
Контрольна лампа не гасне або деяких версіях):
Якщо відкрито одні із дверей, під час включається під час руху, це означає, - лампа залишається включеної –
руху, видається акустичний сигнал що в системі упорскування палива несправна
система
живлення
/
(тільки
у
версіях
з виникли неполадки, наслідком яких запалювання, що може привести до
багатофункціональним
дисплеєм
зі можуть бути зниження потужності збільшення
токсичності,
зниженню
двигуна, погіршення керованості й
змінюваною конфігурацією).
потужності двигуна й підвищенню
підвищення витрати палива.
витрати палива.
При включеній контрольній лампі
На деяких версія одночасно на можна
продовжувати
рух,
не
дисплеї
висвічується
також
і
перевантажуючи двигун і не розвиваючи
повідомлення.
швидкостей.
Тривала
високих
При включеній контрольній лампі експлуатація автомобіля при включеній
можна
продовжувати
рух,
не контрольній лампі може стати причиною
перевантажуючи двигун і не розвиваючи поломок. Якомога швидше звернетеся
високих швидкостей. Якомога швидше на Мережу Обслуговування Фіат. При
звернетеся на Мережу Обслуговування зникненні
несправності
лампа
Фіат.
виключиться, але в пам'яті системи
залишиться відповідна інформація.
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лампа мигає - можливо, ушкоджений
каталізатор (див. розділ «Система
EOBD» у главі «Панель приладів і
органи керування»).
Якщо лампа початку мигати, варто
відпустити педаль акселератора й
знизити частоту обертання колінчатого
вала двигуна доти, поки лампа не
припинить мигати. Продовжуйте рух на
невисокій
швидкості,
намагаючись
уникати режимів руху, які можуть
викликати повторне включення лампи, і
якомога швидше звернетеся в Мережу
Обслуговування Фіат

ЗАПАС ПАЛИВА
(жовтогаряча)

НЕСПРАВНІСТЬ

АНТИБЛОКУВАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
(АБС)
(жовтогаряча)

При
нормальній
роботі
лампа
запалюється, якщо перевести ключ
При
нормальній
роботі
лампа
запалювання в положення MAR і гасне
запалюється, якщо перевести ключ
після декількох секунд.
запалювання в положення MAR і гасне
Контрольна
лампа
включається після декількох секунд.
(одночасно з появою повідомлення на
Контрольна лампа включається під
дисплеї на деяких версіях) якщо в
час
руху
(одночасно
з
появою
паливному баку залишилося біля 5- 7
повідомлення
на
дисплеї
на
деяких
літрів палива.
версіях)
У
випадку
несправності
системи.
У
цьому
випадку
УВАГА. Якщо лампочка мигає це
гальмової
системи
означає що є несправність у приладі. У працездатність
зберігається,
але
без
того
потенціалу,
Якщо при повороті ключа цьому випадку звернетеся в Мережу
запалювання в положенні MAR Обслуговування Фіат для перевірки що забезпечує АБС. Рекомендуємо
продовжувати рух обережно. З першою
самого приладу.
контрольна
лампочка
ж нагодою звернетеся в Мережу
включається або якщо під час руху
Обслуговування Фіат.
вона включається й не гасне, або
починає мигати, якомога швидше
звернетеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат. Несправність

контрольної лампи
може бути
перевірена
за
допомогою
спеціальної
апаратури
співробітниками
служби
безпеки
руху.
Дотримуйтеся
Правил
дорожнього руху, що діють у країні
перебування.
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ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ З БОКУ
ПАСАЖИРА
ВІДКЛЮЧЕНА
(жовтогаряча)
Контрольна лампа
включається при відключенні передньої
подушки безпеки з боку пасажира. При
перекладі
ключа
запалювання
в

положення
MAR
лампа
на
приладовому
щитку
загоряється
приблизно на 4 секунди, мигає ще 4
секунди, після чого повинна згаснути.
Крім того, лампа
відключення
передньої
подушки безпеки пасажира подає

СВІЧІ
ПОПЕРЕДНЬОГО
ПІДІГРІВУ
(версії Multijet - жовтогаряча)

ВОДИ У ФІЛЬТРІ
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА (версії
Multijet - жовтогаряча)
НАЯВНІСТЬ

При
нормальній
роботі
лампа
запалюється, якщо перевести ключ
запалювання в положення MAR і гасне
після декількох секунд. У деяких версіях
лампа
включається
одночасно
з
Свічі попереднього
виведенням повідомлення на дисплей у
підігріву
При повороті ключа запалювання в випадку виявлення наявності води у
положення MAR, контрольна лампа фільтрі дизельного палива.
включається. Вона виключитися, коли
свічі передпускового підігріву досягнуть
необхідної температури.
Вмикаєте двигун відразу після того,
як лампа виключилася.
НЕСПРАВНІСТЬ СВІЧ
ПЕРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВУ
(версії Multijet - жовтогаряча)

сигнал про несправність лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
При
високій
В цьому випадку контрольна лампа температурі
повітря
тривалість
включення лампи може виявитися
безупинно мигає більше 4 короткочасної й навіть не помітної для
секунд. У цьому випадку негайно ока.
зупините автомобіль, виключить
двигун
і
звернетеся
Мережу
Несправність свіч передпускового
Обслуговування ФІАТ.
підігріву
Контрольна лампа мигає (у деяких
версіях одночасно з виведенням на
дисплей повідомлення) якщо виявлено
несправність у системі передпускового
підігріву. Якомога швидше звернетеся в
Мережу Обслуговування Фіат.
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При влученні води в систему

живлення
може
бути
ушкоджена
вся
система
упорскування, і можуть виникнути
порушення в роботі двигуна. Якщо
загоряються контрольні лампи
або
( у деяких версіях разом з
повідомленням на дисплеї) якомога
швидше
звернетеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат для видалення
води із системи.
Коли
виводиться
таке
ж
повідомлення
відразу
після
заправлення, можливо, що в бак
потрапила вода: у такому випадку
негайно
виключите
двигун
і
зв'яжіться
з
Мережею
по
обслуговуванню Фіат.

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРОТИУГІННОЇ
СИСТЕМИ ”FIAT CODE”
(жовтогаряча)
При повороті ключа запалювання в
положення MAR контрольна лампа
(якщо така є) повинна мигнути один раз,
після пуску двигуна вона повинна
виключиться.
Якщо
при
повороті
ключа
в
положення MAR, лампа горить, не
мигаючи, це говорить про можливу
несправність (див. розділ « система Fiat
Code»).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Одночасне
включення контрольних ламп
і
говорить про несправність
системи Fiat CODE.
Якщо при включеному двигуні лампа
мигає,
це
означає,
що
автомобіль, не захищений системою
блокування двигуна (див. розділ «
система Fiat Code»).
Звернетеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат, де на згадку
системи введуть електронні коди всіх
ключів.

ЗАДНЄ СКЛО З ОБІГРІВОМ

(жовтогаряча)
Коли включається пристрій
запотівання заднього скла.

проти

НЕСПРАВНІСТЬ
ЗОВНІШНІХ
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
(жовтогаряча)

На
дисплей
виводиться
повідомлення,
якщо
виявляється
несправність
одного
з
наступних
освітлювальних приладу:
- габаритні вогні
- стоп сигнал (за винятком 3го стоп
сигналу
- задні протитуманні фари
- ПОКАЗНИКи повороту
- ліхтарі освітлення номерного знака.
Несправність може бути наступного
характеру: перегоріла одна або кілька
ламп, перегорів відповідний плавкий
запобіжник
або
відбувся
розрив
електричного кола.
На багатофункціональному дисплеї
символами
</>
позначається
несправність ліхтаря з лівої або правої
сторони
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ФЛЬТР-ПАСТКА ЧАСТИНОК
ЗАСМІЧЕНО
(версії 1.3 Multijet 85 CV і
Контрольна лампа включається при 1.9 Multijet 120CV) (жовтогаряча)
включенні задніх протитуманних фар
Контрольна лампа включається, коли
фільтр-пастка
засмічено
і,
отже,
неможливо автоматичне включення
процедури регенерації (відновлення)
отже,
його
очищення,
радимо
продовжувати рух доти, поки не зникне
відображення лампочки й відповідного
повідомлення на дисплеї.
ЗАДНІ ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
(жовтогаряча)

Включення
лампи
одночасно з відображенням
повідомлення
на
дисплеї
вказує на неможливість переходу до
фази регенерації фільтра й на
необхідність зв'язатися з Мережею
по Обслуговуванню Фіат.

ПРИ ЛЮБОЮ
АВАРІЇ (жовтогаряча)
ПОВІДОМЛЕННЯ

Контрольна лампа включається на
приладовому щитку, коли виявляються
наступні несправності:
Несправність датчика
тиску масла
Контрольна лампа включається, коли
виявляється несправність у датчику
тиску масла двигуна. Звернетеся
якнайшвидше
в
Мережу
Обслуговування Фіат, щоб видалити
несправність.
Перевищення встановленої
швидкості
Контрольна
лампа
включається
(одночасно з появою повідомлення на
дисплеї на деяких версіях), якщо
швидкість
автомобіля
перевищила
встановлене обмеження швидкості (див.
розділ «багатофункціональний дисплей
зі змінюваною конфігурацією») у цій
главі.
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Несправність датчика
дизельного фільтра
Контрольна
лампа
включається
(одночасно з появою повідомлення на
дисплеї на деяких версіях) коли
виявляється несправність у датчику
дизельного фільтра.
Варто якнайшвидше звернутися в
Мережу по Обслуговуванню Фіат для
видалення несправності.
Наявність води у фільтрі
дизельного палива
Дивися описи несправності зі значком

Система Follow me home

Контрольна
лампа
включається
(одночасно з виведенням на дисплей
повідомлення) при включенні цієї
Контрольна лампа включається, коли
системи (див. “Follow me home” у главі важіль
показника
повороту
“Панель приладів і органи керування»).
переміщається нагору, або разом з
контрольною лампою лівого повороту,
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ (зелена) якщо натискається клавіша аварійної
сигналізації.
Контрольна лампа включається при
включенні передніх протитуманних фар
ПОКАЗНИК ПОВОРОТУ ЛІВА Й
ПОКАЗНИК
ЛІВОГО
ПРАВИЙ
(зелена
лампа
ПОВОРОТУ (зелена лампа
миготливе
світло)
(версії
миготливе світло)
Natural Power)

Контрольна лампа включається, коли
важіль
показника
повороту
ГАБАРИТНІ ВОГНІ Й ФАРИ переміщається донизу, або разом з
БЛИЖНЬОГО
СВІТЛА контрольною лампою правого повороту,
(зелена).
якщо натискається клавіша аварійної
сигналізації
FOLLOW ME HOME (зелена)
Габаритні вогні й фари
далекого світла
Контрольна лампа включається, якщо
включаються габаритні вогні або фари
ближнього світла.

ПОКАЗНИК
ПРАВОГО
ПОВОРОТУ (зелена лампа
миготливе світло)

Контрольна лампа включається, коли
важіль
показника
повороту
переміщається донизу, або разом з
контрольною лампою правого повороту,
якщо натискається клавіша аварійної
сигналізації.
Контрольна лампа включається, коли
важіль
показника
повороту
переміщається нагору, або разом з
контрольною лампою лівого повороту,
якщо натискається клавіша аварійної
сигналізації.
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ДАЛЕКЕ СВІТЛО
(синього кольору)

Коли Ви включаєте фари далекого
світла.

МОЖЛИВЕ УТВОРЕННЯ
ОЖЕЛЕДІ НА ДОРОЗІ
Символ ( ) виводиться на дисплей,
якщо зовнішня температура опускається
до мінус 3°С и нижче, щоб попередити
водія про можливість утворення ожеледі
на дорозі

ПРИПАСУВАННЯ ПІД
СЕБЕ
СИДІННЯ ВОДІЯ

Будь-яке регулювання повинне
виконуватися, коли машина
стоїть.

Відпустивши важіль, перевірте, чи
закріпилося
сидіння
в
новому
положенні. Для цього спробуйте
перемістити сидіння вперед- назад.
Якщо сидіння не закріпилося, воно
може зненацька переміститися й
спричинити
втрату
контролю
автомобіля.

Регулювання нахилу спинки
Підніміть важіль Е- Мал. 50.

Регулювання в поздовжньому
напрямку

Підніміть важіль А - мал.50 і
перемістите сидіння назад або вперед:
ви
перебуваєте
в
правильному
положенні для їзди, коли ваші руки
Це повідомлення виводиться на лежать на ободі кермового колеса,
дисплей, коли запас ходу, стає менш злегка зігнуті.
50км.
ОБМЕЖЕННЯ ЗАПАСУ ХОДУ (версії з
багатофункціональним дисплеєм зі
змінюваною конфігурацією)

Мал. 50.
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Сидіння водія з регульованим
підлокітником і поперековою опорою
Мал.51

Електричний обігрів сидіння
водія мал.50
Щоб включити /виключити функцію
обігріву сидіння, натисніть на кнопку В.

Підлокітник
опустити.

F

можна

підняти

НЕРЕГУЛЬОВАНЕ
СИДІННЯ ПАСАЖИРА
Регулювання нахилу спинки

й

Коли система включена, загоряється
контрольна лампочка, розташована на
Регулювання
поперекової
опори самій кнопці.
допомагає підтримувати краще вашу
спину. Для цього поверніть ручку G.
Регулювання по висоті

Підніміть важіль А - мал.52
Мал.52

Потягніть нагору важілець В - мал.50
щоб підняти сидіння з передньої
частини або важіль D із задньої частини
сидіння, потім відрегулюйте висоту
сидіння.
Щоб
опустити
сидіння,
потягніть донизу важілець.
УВАГА. Коли піднімаєте нагору
сидіння, воно повинне бути порожнім, а
опускати сидіння можна тільки коли хтонебудь на ньому сидить.

Мал. 51

Будь-яке регулювання повинне
виконуватися, коли машина
стоїть.

Мал.52
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РЕГУЛЬОВАНЕ СИДІННЯ

Відпустивши
важіль,
перевірте, чи закріпилося
сидіння в новому положенні.
Для цього спробуйте перемістити
сидіння вперед – назад. Якщо
сидіння не закріпилося, воно може
зненацька
пересунутися
й
спричинити
втрату
контролю
автомобіля.

Складне сидіння

Для того щоб скласти переднє
сидіння, і збільшити обсяг салону,
Регулювання нахилу спинки
треба:
- скласти спинку як було описано
Підніміть важіль А – мал. 52
раніше;
- зняти важіль В - Мал.55 і пересунути
Регулювання в поздовжньому
все сидіння вперед;
напрямку
- зафіксувати сидіння спеціальною
Перевести нагору важіль В - мал.53 і
штангою А – М ал.56 закріпивши її в
перемістити сидіння назад або вперед
СКЛАДНЕ ПЕРЕДНЄ
спеціальному отворі В на самому
СИДІННЯ ПАСАЖИРА
сидінні.
Для того щоб повернути сидіння в
Як можна скласти спинку сидіння
нормальне
положення,
вийняти
Необхідно підняти важіль А - мал.54
кріпильну штангу А потім підняти
для того, щоб одержати плоску
спинку.
поверхню.
ПАСАЖИРА

УВАГА: Коли сидіння складене, щоб
уникнути при різкому прискоренні
несподіване повернення сидіння в
нормальне положення, воно мабуть,
обов'язково, закріплено спеціальною
штангою.

Мал. 53

Мал. 54
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ПЕРЕГОРОДКИ
Суцільнометалева
нерухлива перегородка
На деяких версіях Fiat Doblo' Cargo є
нерухлива
суцільнометалева
перегородка.

Нерухлива перегородка з віконцем
На деяких версіях Fiat Doblo' Cargo є
нерухлива перегородка із центральним
віконцем, щоб було можливо бачити, як
розташований товар у вантажному
відсіку, стійкий він чи ні.
Драбинка для захисту водія
На деяких версіях Fiat Doblo' Cargo
передбачена нерухлива драбинка, що
захищає водія у випадку погано
закріпленого товару у вантажному
відсіку.

Закріплення драбинки: після того як
буде складене сидіння, як описано
раніше, необхідно роз'єднати драбинку
З- Мал.57, нажавши на важілець Е и
пристебнути її до ручки D - Мал.58 що
знаходиться на самому сидінні.
УВАГА: Коли сидіння складене, до
нього
повинна
бути
закріплена
драбинка, для того, щоб уникнути при
різкому прискоренні його раптове
повернення в нормальне положення.

Здвоєна драбинка

Мал.55

На деяких версіях Fiat Doblo' Cargo
передбачена здвоєна драбинка, що
захищає водія від погано встановленого
вантажу у вантажному відсіку й
дозволяє збільшити обсяг багажника з
боку пасажира.

Мал.57
Мал.56
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Для того щоб розстебнути
драбинку: Натиснути на кнопку ЕМал.59 щоб розстебнути драбинку від
рукоятки D і встановити драбинку в її
звичайне положення. Скласти сидіння й
підняти спинку. Переконаєтеся що
сидіння добре зафіксовано.

ДОСТУП ДО ЗАДНІХ СИДІНЬ

Версії з подвійними бічними
розсувними дверима.

Версії з одними бічними розсувними
дверима (з боку пасажира)

Для доступу до задніх сидінь відкрити
один з бічних розсувних дверей.

Доступ з боку пасажира:
відкрити розсувні бічні двері
Доступ з боку водія: потягнути до
Під час заправлення паливом з
верху ручку Е - мал.59а щоб опустити
відкритими дверцятами (див. «На
спинку.
заправленні» у цій главі) не
Варто завжди перевіряти, щоб
можна відкрити ліві розсувні бічні двері.
сидіння
водія
було
правильно
встановлене
на
напрямних,
переміщаючи його вперед та назад.

Мал. 58

У надзвичайних випадках,
можливий доступ до задніх
сидінь або вихід з машини
через бічне сидіння водія
Мал.59

Мал.59а
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не
припустимо подорожувати зі
Для доступу до третього ряду треба:
складеними сидіннями другого
заднього ряду, а із сидіннями третього
- відкрити розсувні бічні двері;
- опустити підголівники (якщо вони ряду в нормальному положенні, при
перебувають у звичайному положенні запуску двигуна звуковий сигнал указує
для користування) (див. параграф на невірні умови подорожі.
«Підголівники»);
- роз'єднати важіль A - Мал. 59b і
нахилити спинку вперед, щоб вона Категорично забороняється їздити зі
встановилася на подушці сидіння;
складеними сидіннями другого ряду
- підняти повністю сидіння
й пасажирами, що сидять на
Мал. 59c.
третьому ряді (як зазначено на
табличці розташованої, на самих
Щоб вийти з автомобіля виконати дії,
сидіннях).
у зворотному порядку, перевіривши щоб
підлокітники були опущені.
7- і місцева версія

Мал.59b

ПІДГОЛІВНИКИ
Передні підголівники
залежно від версії можуть бути:
- не регульовані, мал.60
- регульовані мал.61
Для
регулювання
пересунути
підголівник нагору або донизу по висоті
до клацання.
Після
встановлення,
відпустите
підголівник і переконаєтеся, що він
заблокований.
Не регульовані підголівники не можна
вийняти.

Мал.59c.

Мал.60
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Задні сидіння 5 місцева версія
Пам’ятайте, що підголівники повинні бути відрегуЗадні підголівники (де передбачені)
льовані таким чином, щоб
регулюються по висоті мал. 62.
на них опиралася голова, а
Для того щоб їх демонтувати, після
не шия. Тільки в цьому положенні
того як буде знята поличка багажника
вони активно виконують
свою
(див. «багажник» у цій главі) натиснути
захисну функцію.
кнопки А - мал. 62 розташовані із двох
сторін опор і підняти підголівники
догори.

Задні сидіння, 7 місцева версія

Підголівники
задніх
сидінь
регульовані мал. 62a.
Для того щоб ними користуватися,
підняти їх із гнізда (1) у верхнє (робоче)
положення (2).
Для того щоб їх повернути в гніздо
(1), натисніть зовнішню кнопку A - Мал.
62b і зруште підголівник донизу поки він
не зайде в гніздо спинці.
Будьякі
регулювання
Всі задні підголівники знімні; для такої
варто виконувати, тільки
операції натисніть на кнопки A і B і
коли
автомобіль
підніміть нагору щоб їх вийняти.
зупинений.

Мал.62

Мал.62а

Мал.61
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Особлива форма підголівників сприяє
правильному
розташуванню
спини КЕРМО, РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ
заднього пасажира й змушує пасажира
підняти
підголівник
для
його
На деяких версіях кермо регулюється
правильного використання.
по висоті:

ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО
ЗАДНЬОГО ВИДУ

Дзеркало регулюється за допомогою
важільця
мал. 64 і можна його
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Під
час 1) Перемістити важіль А - мал.63 у
встановити у двох положеннях:
використання задніх сидінь, підголівники положення 1.
повинні перебуває в положенні (2) 2) Установити кермо в зручному 1) положення, що забезпечує захист від
осліплення світлом фар що йдуть позад
(піднятому).
положенні.
3) Для того щоб зафіксувати кермо, автомобілів
переведіть важіль у положення 2.
2) нормальне положення
Регулювання керма
робити,
тільки
автомобіль зупинений.

Мал. 62b

Дзеркало
обладнане
варто
травмобезпечним
кріпильним
коли
пристосуванням: - при сильному ударі
воно відстібається.

Мал.63

Мал.64
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ЗОВНІШНЄ ДЗЕРКАЛО
ЗАДНЬОГО ВИДУ
З ручним зовнішнім регулюванням
мал.65

З ручним регулюванням із салону
З електричним регулюванням мал.67
Регулювання можливе, тільки коли
мал. 66
Із салону відрегулюйте дзеркало ключ запалювання перебувають у
ручної А.
положенні MAR.

Для регулювання дзеркала досить
дзеркало не дозволяє
проїхати у вузькому місці – установити перемикач А в одне із
його
варто
скласти
й чотирьох положень.
Опустите скло вікна й відрегулюйте перевести
з
положення
1
у
Щоб вибрати дзеркало (ліве або
безпосередньо руками дзеркало А.
положення 2.
праве) яке ви хочете відрегулювати,
користуйтеся перемикачем В.
Якщо

Радимо виконувати регулювання
дзеркал, коли автомобіль зупинений і
включений ручне гальмо.
Електричний
прилад
відтавання
дзеркал включається автоматично, коли
підключений обігрів заднього скла.

Мал.67

Мал.65
Мал.66
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ОПАЛЕННЯ Й ВЕНТИЛЯЦІЯ

Мал. 68 - Оснащення із центральною панеллю

А. Бічні нерегульовані дифузори
B. Бічні регульований дифузори
C. Центральний регульований дифузор

Мал. 69 – Оснащення з речовим відділенням на
центральному тунелі

А. Бічні нерегульовані дифузори
B. Бічні регульований дифузори
C. Центральний регульований дифузор
D. Нижні дифузори задніх сидінь
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ЦЕНТРАЛЬНІ ДИФУЗОРИ
А – Лівий регульований дифузор
У – Правий регульований дифузор
Натискаючи й обертаючи дифузори А и
В, регулюється кількість повітря, що
надходить у салон і напрямок потоку
повітря.
Мал.70

РЕГУЛЮВАННЯ БІЧНИХ
ПОВОРОТНИХ ДЕФЛЕКТОРІВ малі.69

КОНДИЦІОНЕР
Розподіл потоку повітря

А – Поворотний дифузор: натиснути по
стрілці, як показано на малюнку й
зміните напрямок потоку повітря на
ваше бажання.
У - Не регульований дифузор для бічних
вікон

Ручка D – мал.70 призначена для
розподілу повітря, що надійшло в салон,
у п'ять наступних напрямків:

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ малі.70
A - Ручка включення вентилятора
B - Курсор включення рециркуляції
(перешкоджає
доступу
в
салон
зовнішнього повітря).
C - Ручка регулювання температури
повітря
(суміш
гарячого/холодного
повітря).
D - Ручка розподілу потоку повітря.

Мал.71

Мал.72

через центральні й бічні дифузори
розподіляється потік повітря на людей
сидячих в автомобілі (на голову й
тулуб).
дозволяє виділяти більше тепле
повітря з нижніх дифузорів і більше
прохолодного повітря із центральних і
тих, які перебувають на панелі
інструментів (дворівневі)
використовує особливість тепла
поширюватися до верху, дозволяючи,
отже, більше швидкий обігрів салону;
забезпечує гарний обігрів повітря й
одночасно попереджає запотівання
стекол;
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повітря повністю направляється на Мал. 74
лобове скло й на передні бічні
стекла, дозволяючи в такий спосіб
здійснити відтавання й відпрівання
стекол.

Мал.76

Розподіл потоку повітря показано
графічно на наступних малюнках.

Мал.73

Мал.75

Мал.76
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4) Ручка D розподілу потоку повітря:
1).Ручка З регулювання температури ПОКАЗНИК на
повітря: ПОКАЗНИК у червоному
Швидке відтавання й відпрівання
секторі.
лобового скла й бічних стекол
2) Ручка А вентилятора: ПОКАЗНИК
Функція
названа
МАХDEF
на бажаній швидкості.
3) Ручка D розподілу потоку повітря: включається, якщо органи керування
розташовані на ідеограмі жовтогарячого
ПОКАЗНИК на:
кольору, а саме:
1). Ручка З регулювання температури
для обігріву ніг пасажирів і повітря: ПОКАЗНИК у червоному секторі
одночасно для відпрівання лобового на
скла;
2) Ручка вентилятора А: ПОКАЗНИК на
для напрямку повітря до ніг і від максимальній швидкості, на 4 .
центральних і дифузорів розташованих 3) Ручка D розподілу потоку повітря:
на передній панелі для поширення ПОКАЗНИК на.
небагато більше низької температури.
4) Курсор В : установити на
для швидкого опалення
Коли лобове скло й бічні стекла
Швидкий обігрів салону
відпотіють,
відрегулюйте
систему
опалення
таким
чином,
щоб
1) Закрити всі дифузори на панелі забезпечити найкращу видимість.
інструментів.
2) Ручка З регулювання температури
повітря: ПОКАЗНИК у червоному секторі
на
3) Ручка вентилятора А встановлена
на четвертій швидкості, ПОКАЗНИК на
Опалення салону

Для того щоб уникнути запотівання
стекол варто дотримуватися наступного
попередження.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
При
високій
вологості зовнішнього повітря, дощі й
(або) значній різниці температур у
салоні
автомобіля
й
зовні
для
запобігання
запотівання
стекол
рекомендується:
- курсор В : установити на
;
- ручка З регулювання температури
повітря: ПОКАЗНИК у червоному
секторі, на
;
- ручка вентилятора А, повинна бути на
другій швидкості, ПОКАЗНИК перебуває
на 2;
- ручка D розподілу потоку повітря:
ПОКАЗНИК на
, і можливий перехід у
положення
якщо не спостерігається
запотівання стекол.
Якщо
автомобіль
обладнаний
механічним
кондиціонером,
для
прискорення
відпрівання
стекол,
рекомендується, установити ручки й
вимикачі, як це описано вище, і
натиснути ручку А - мал.78.
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Відтавання й відпрівання лобового
Рециркуляція повітря
скла й бічних стекол
Натиснути на кнопку
Коли курсор У перебуває в положенні
.Включається
також і прилад відпрівання електричних
: - включається режим рециркуляції
дзеркал.
повітря усередині салону.
На панелі приладів загоряється
контрольна лампа
УВАГА. Рекомендується включати
Як тільки задні стекла очистяться, режим рециркуляції повітря усередині
радимо виключити кнопку.
салону, головним чином, коли зовнішнє
повітря сильно забруднене (у пробці,
тунелі, на курних дорогах і т.п.). Однак
Вентиляція
1) Центральні й бічні віддушини: не слід зловживати цією можливістю,
особливо, якщо в машині багато людей
повністю відкриті.
2) Ручка регулювання температури або в холодну або дощову погоду - це
збільшить
можливість
повітря З: ПОКАЗНИК на синьому сильно
запотівання стекол зсередини.
секторі.
3) Курсор У рециркуляції повітря:
установити в положення
4) Рукоятка вентилятора А: ПОКАЗНИК
на бажану швидкість.
5) Ручка D розподілу повітря :
установити на

КОНДИЦІОНЕР З РУЧНИМ
КЕРУВАННЯМ.
ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ малі.76
А - ручка для включення вентилятора
Включення кондиціонера можливо,
тільки якщо ПОКАЗНИК ручки А на
, при
одній зі швидкостей 1,2,3,або 4
цьому
включається
центральна
контрольна лампочка встановлена на
самій ручці.
Якщо ручка в положенні 0
кондиціонер не включається.

Мал.78
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У - Курсор рециркуляції, що дозволяє
закрити доступ зовнішнього повітря в
салон

системі застосовується
Кондиціонер - максимальне
охолодна
рідина
R134а, охолодження повітря
тому що вона не забруднює
навколишнє середовище. Ні
1) Ручка З регулювання температури
УВАГА. Рекомендується включати за яких умов не користуйтеся повітря: ПОКАЗНИК на синьому секторі.
режим рециркуляції повітря усередині рідиною R12 - вона несумісна з
2) Ручка вентилятора А встановлена
салону, головним чином, коли зовнішнє компонентами цієї системи.
на четвертій швидкості, ПОКАЗНИК на 4
повітря сильно забруднене (у пробці,
тунелі, на курних дорогах і т.п.). Однак
не слід зловживати цією можливістю,
.
3) Курсор В: ПОКАЗНИК на
особливо, якщо в машині багато людей
або в холодну або дощову погоду - це
КЛІМАТ КОМФОРТ
4) Ручка D розподілу потоку повітря:
сильно
збільшить
можливість
Щодо розподілу повітря й функцій ПОКАЗНИК на .
запотівання стекол зсередини.
опалення й вентиляції див. попередню
главу.
5) Кондиціонер: натиснути на ручку А
С
–
Ручка
для
регулювання
- мал.78.
УВАГА. Кондиціонер дуже корисний
температури повітря (суміш гарячого й
Для того щоб знизити інтенсивність
для прискорення відпрівання стекол, охолодження: установити курсор У
холодного повітря).
D - Ручка для розподілу повітря
оскільки знижує вологість повітря. режиму
рециркуляції
повітря
в
Досить установити всі органи керування положення
, збільшити температуру
в
положення,
що
відповідають й зменшити швидкість обертання
відпріванню стекол (див. попередню вентилятора.
главу),
і
включити
кондиціонер,
нажавши
на кнопку А- Мал.78,
кондиціонера з ручним керуванням.
У

B
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ДОГЛЯД ЗА КОНДИЦІОНЕРОМ
ПІДРУЛЬОВІ
У
зимовий
період
кондиціонер
ПЕРЕМИКАЧІ
повинен працювати хоча б один раз на
місяць близько 10 хвилин.
Перед літнім сезоном перевірити
ЛІВИЙ ВАЖІЛЬ
ефективність
приладу
в
Мережі
Лівий
важіль
призначений
для
керування
більшістю
зовнішніх
Обслуговування Фіат.
освітлювальних приладів.
У
системі застосовується
Зовнішні
освітлювальні
прилади
охолодна рідина R134а, тому
що вона не забруднює працюють тільки тоді, коли ключ
навколишнє
середовище,
якщо запалювання перебуває в положенні
випадково витече. Ні за яких умов не MAR. При включенні зовнішнього
користуйтеся рідиною R12 - вона освітлення автоматично включається
несумісна
з
компонентами
цієї підсвічування приладового щитка й
системи,
вона
містить органів управління обігріву, вентиляції
або кондиціонера, розташованих на
хлорофлюорокарбит (CFC).
передній панелі салону й шайба
запальнички.

Мал.79

Габаритні вогні мал.79
Загоряються при повороті шайби з
положення
в положення
. На
панелі приладів загоряється контрольна
лампа
.
Ближнє світло мале.80
Включається при повороті шайби з
в положення .
положення
УВАГА. Якщо включено ближнє
світло й передні протитуманні фари, при
включенні далекого світла автоматично
вимикається протитуманні фари

Мал. 80
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Далеке світло мале.81

Миготіння фарами мал.82

Включається,
якщо
важіль
у
при переміщенні важеля
положенні
до панелі інструментів.
На приладовому щитку загоряється
лампочка .
При
переміщенні
важеля
убік

Для того щоб мигнути фарами,
необхідно
притягти
важіль
убік
кермового колеса (у цьому положенні
важіль не фіксується).
На панелі приладів включається
лампа .

кермового колеса далеке світло гасне

Після того, як автомобіль знову
виходить на пряму дорогу, показники
поворотів автоматично відключаються.
При необхідності включити показники
поворотів на короткий час, можна
перевести важіль відповідно нагору або
донизу, не доходячи до фіксованого
положення. Після того, як Ви відпустите
важіль, показник виключиться.

ПОКАЗНИКи поворотів (блимавки)

ПРАВИЙ ВАЖІЛЬ

мал. 83

Склоочисник і
Включаються переміщенням важеля:
скловідмивач мал.84
Вгору - показники правого повороту
Склоочисник
і
скловідмивач
Вниз - показники лівого повороту.
працюють
тільки,
коли
ключ
На приладовому щитку включається запалювання перебуває в положенні
MAR.
миготлива контрольна лампа
або
лампи

й

Мал.81

Мал.82

Мал.83

Мал.84

65

ПОЛОЖЕННЯ ВАЖЕЛЯ мал.84
0 - склоочисник виключений;
1
переривчаста
робота
склоочисника; у деяких версіях є 4
цикли (від самого повільного до
найшвидшого мал.85);
2 - робота на повільній швидкості;
3 - робота на великій швидкості;
4 - тимчасове включення: після того,
як
Ви
відпустите
важіль,
він
автоматично повернеться в положення
0 і склоочисник виключиться.

Мал. 85

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ»
СКЛООЧИСНИК мал.86
Потягнувши
важіль
до
керма,
можливо, одним рухом
включити
струмінь рідини й очисник стекол;
останній автоматично включається,
якщо тримати важіль у робочому
положенні,
управляючи
струменем
рідини більш ніж підлога секунди.
Дія склоочисника закінчується трьома
завершальними циклами після того, як
буде відпущений важіль.
Впливаючи швидко й неодноразово
(на час менше, ніж підлога секунди) на
важіль,
можливо,
зволожити
неодноразово
лобове
скло
без
підключення очисників стекол.

Мал. 86

Омивач і очисник заднього скла (у
версіях
із
заскленими
бічними
дверима й задніми дверима) мал. 8788.
Їх можна включити тільки тоді, коли
ключ запалювання стоїть на MAR
Щоб включити очисник заднього скла,
треба повернути кільце з положення
ПРО в положення
Для включення струменя рідини
варто потягнути кермо до передньої
панелі інструментів.
На деяких версіях цикли переміщення
очисника лобового скла включається
одночасно з очисником заднього скла.
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ»
СКЛООЧИСНИК мал.88
Потягнувши
важіль
до
панелі
проділів,
можливо
одним
рухом
включити струмінь рідини й очисника
стекол;
останній
автоматично
включається, якщо тримати важіль у
робочому
положенні,
управляючи
струменем рідини протягом більш ніж
піл секунди

Мал.87
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Дії омивач скла закінчується трьома при загальній тривалості не більше 210
СТЕЛЬОВЕ
завершальними циклами після того, як секунд, після чого фари автоматично
ОСВІТЛЕННЯ
буде відпущений важіль.
вимикаються.
При кожному натисканні перемикача
включається контрольна лампа (
)а
ПРОВОДЬ МЕНЕ ДОДОМУ
КРАПКОВЕ ОСВІТЛЕННЯ
на
дисплей
виводиться
повідомлення
(“FALLOW ME HOME”)
Вимикач А- Мал.90 включає й
Дозволяє на певний проміжок часу, часу, під час якого залишається
включеної
ця
функція.
виключає
стельову лампу.
освітлення ділянки перед автомобілем.
Перемикач У має функцію крапкового
Контрольна
лампочка
включається
освітлення.
Включення функції
Залежно від положення ламп:
Для включення цієї функції поставте при першому натисканні перемикача й
залишається
включеної
до
коли вимикач А перебуває в
ключ запалювання в положення STOP
автоматичного
вимикання
функції.
центральному положенні, лампи C і D
або вийміть ключ, і потягніть важіль убік
Кожне
натискання
на
перемикач
плафона включаються, / вимикаються
кермового колеса.
збільшує
тільки
час
включення
світла
при відкритті / закритті дверей;
Дана функція діє протягом 2 хвилин
фар.
- коли вимикач А, натиснутий з лівої
після вимикання двигуна.
Відключення
функції
сторони, лампи C і D виключені й не
При кожному натисканні перемикача
Для
відключення
функції
перемістите
включаються при відкриванні дверей;
робота фар збільшується на 30 секунд
перемикач убік кермового колеса й
утримуйте в цьому положенні більше
двох секунд.

Мал.88

Мал. 89

Мал. 90
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- коли вимикач А, натиснутий із правої
сторони, лампи С и D плафона
залишаються включеними незалежно
від того, відкриті або закриті двері.
Коли стельове освітлення вимкнено,
вимикач У включає наступні лампи
окремо:
- лампу крапкового світла З, якщо
натиснути з лівої сторони;
- лампу крапкового світла D, якщо
натиснути із правої сторони.
УВАГА. Перед тим, як вийти з
автомобіля переконаєтеся, що обидва
вимикачі перебувають у центральному
положенні. Такою дією стельове світло
лампи виключиться при закритих дверях
і акумуляторній батареї не розрядиться.

Робота таймера при вході
в автомобіль
Світло
плафона
виконуючи наступні дії:

включається,

- при відкриванні передніх
приблизно на 15 секунд;

- при закритті однієї із дверей (протягом
3 хвилин) на 7 секунд.

ОБЕРТОВА
СТЕЛЬОВА ЛАМПА
Лампа включається й вимикається
Таймер перестає працювати, якщо натисканням
на
крайню
частину
ключ
запалювання
перевести
в плафона мал.91.
положення MAR
Робота таймера при виході
з автомобіля
- Після того, як ключ виймуть із замка
запалювання,
стельове
світло
включається, дотримуючи наступних
операцій:
- протягом 2 хвилин після вимикання
двигуна на час до 3 хвилин;
- при закритті одних дверей (протягом 3
хвилин) на 7 секунд.
Таймер автоматично
при блокуванні дверей.

вимикається

дверей
Мал.91
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С - . кнопка включення й вимикання
Використання
ліхтарів
аварійної
сигналізації заднього скла з обігрівом.
регламентується правилами
ЛІХТАРІ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ мал.92
УВАГА. При включенні передніх
дорожнього
кодексу
тої
фар
одночасно
з
країни, де Ви перебуваєте. Не протитуманних
Включаються при натисканні на
далеким
світлом
автоматично
порушуйте правила!
кнопку А поза залежністю від того, у
вимикається ближнє світло.
якому положенні перебуває ключ
запалювання.
Задні протитуманні фари можна
КНОПКИ ВИМИКАЧІВ
При увімкнених аварійних ліхтарях
включити тільки тоді, коли включені
Мал.93
кнопка вимикача мигає. Одночасно на
фари ближнього світла або передні
приладовому
щитку
включається
Кнопки
розташовані
під протитуманні фари (якщо вони є на
з миготливим світлом або
лампочка
центральними дифузорами системи автомобілі).
лампочки й
вентиляції.
Вони працюють тільки тоді, коли ключ
Для вимикання аварійних ліхтарів
запалювання перебуває в положенні
треба ще раз натиснути на кнопку.
MAR.
А – кнопка включення й вимикання
передніх протитуманних фар.

ВИМИКАЧІ

У - кнопка включення й вимикання
задніх протитуманних фар.

Мал.92

Мал.93
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Задні
протитуманні
фари
Якщо
після
аварії
ви
вимикаються при натисканні на кнопку З
почуваєте захід палива або
або при включенні далекого світла або
бачите, що паливо підтікає із
повороті
ключа
запалювання
в
системи живлення - не
положення STOP. При наступному відключайте відсічення палива: це
запуску двигуна, якщо необхідно, варто може спричинити пожежу.
знову включити протитуманні фари.
ВИМИКАЧ ВІДСІЧЕННЯ
ПАЛИВО ПРОВЕДЕННЯ
Це автоматичний вимикач,
що
підвищує
безпеку
автомобіля,
розташований під передньою панеллю з
боку пасажира мал.94. Відсічення
(перекривання)
паливо
проведення
виробляється автоматично у випадку
удару. При спрацьовуванні вимикача
двигун зупиняється.

Мал.94

УСТАТКУВАННЯ
САЛОНУ
РУКАВИЧНИЙ ЯЩИК мал. 95

Для того щоб відкрити рукавичний
ящик, варто повернути ручку А, як
Якщо
витоку
палива
не зазначено стрілкою.
спостерігається й автомобіль може
продовжувати рух, то для того, щоб
відключити
пристрій
відсічення
паливопроводу варто натиснути кнопку
А. Після цього, робота системи
живлення буде відновлена.
Не
забувайте
повернути
ключ
запалювання в положення STOP - у
противному випадку може розрядитися
акумуляторна батарея.

Мал.95

70

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ МАГНІТНИХ

ЗАПАЛЬНИЧКА мал. 97

ШТЕПСЕЛЬНА РОЗЕТКА

КАРТОК І ДЛЯ ДРІБ'ЯЗКУ мал.96

При ключі запалювання в положенні
Автомобіль оснащений штепсельною
MAR: натиснути кнопку А, приблизно
розеткою А – мал. 98 розташованої на
через 15 секунд кнопка автоматично
панелі інструментів (ліворуч від важеля
У центральному тунелі є відділення повернеться в первісне положення - коробки передач), Розетка працює із
для магнітних карток (телефонна запальничка готова до використання.
ключем у положенні MAR. Штепсельна
картка, або для квитків- пропусків
розетка може використовуватися для
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Контролюйте, щоб
живлення
аксесуарів
до
15А
запальничка не залишалася включеної.
максимально (потужність 180 Вт).
(де передбачено)

УВАГА!

Запальничка
НЕ приєднуйте до розетки
нагрівається
до
високої
аксесуари, які поглинають
температури. Користуйтеся
енергію більше зазначеної
нею
обережно
й
не
максимальної межі.
дозволяйте доторкатися до неї дітям
- це може привести до опіків і пожежі.
Тривале
використання
великої
кількості енергії, може привести до
розрядки батареї, аж до неможливості
включення двигуна.

Мал.96

Мал.97

Мал.98
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ПОПІЛЬНИЦЯ мал.99

ПОЛИЧКА ДЛЯ ПРЕДМЕТІВ мал.100

Поличка для предметів змонтована
Для того щоб нею користуватися:
потягнути на себе дверцята А. Щоб над сонцезахисним козирком. Поличка
висипати вміст попільниці, необхідно була
встановлена
щоб
надати
підняти нагору попільницю В.
можливість розмістити швидко легкі
предмети
(наприклад:
документи,
Якщо
вийняти
попільницю, дорожню карту, і т.д.)
утвориться
відсік,
яким
можна
скористатися як спеціальним ящиком
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Поличка
для предметів.
призначена
для
встановлення
предметів з вагою не більше 3 кг. З
кожної сторони козирків. Не треба за
них триматися в крапках зазначених на
мал.100, є для цього спеціальні поручні.

Мал.99

Мал.100

СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ мал.101
Козирки А розташовані по обидва
боки внутрішнього дзеркала заднього
виду. Вони можуть бути повернені
вперед або вбік, як на малюнку.

На внутрішній стороні козирків
передбачена кишеня для документів, а
в деяких версіях на внутрішній стороні
козирка з боку пасажира є невелике
дзеркало.

мал101.
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БІЧНІ РОЗСУВНІ СТЕКЛА
(с поздовжнім ковзанням)

БІЧНІ ЗАДНІ СТЕКЛА

ЛЮЧОК НА ДАХУ

Відкриваються як кватирка.
УВАГА. Відкривати й закривати
Скла розсувні.
лючок
тільки коли машина стоїть.
1)
Отстегнуть
розсувне
віконце, 1) Повернути важіль як зазначений на
нажавши на ручку А - мал.102.
мал.103.
Для того щоб полегшити перевезення
2) Штовхнути віконце по напрямку 2) Відсунути важіль у зовнішню сторону довгих предметів, автомобіль Fiat
Doblo', може бути оснащений, зручним
зазначеному стрілкою (1), до бажаного до повного відкривання скла.
лючком, розташованим на даху в задній
відкривання скла.
3) Штовхнути назад важіль до клацання. частині багажного відсіку.
3) Для того щоб закрити стекла,
Для того щоб закрити стекла, треба
Відкривання люка
штовхнути
віконце
по
напрямку діяти, навпаки, до клацання, що вказує
зазначеному стрілкою (2), до клацання в на те, що важіль перебуває в
Щоб відкрити лючок варто потягнути
самій ручці.
правильному положенні
важіль А- Мал.104, по напрямку
зазначеному стрілкою.
Узятися рукою за ручку В- Мал.105
щоб відкрити лючок, супроводжуючи
цей рух рукою.

Мал.99

Мал.100

Мал.101

Стр.72
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З відкритим лючком не
перевищуйте швидкість в 110
км/годину. Є небезпека
раптового закриття лючка.
Щоб було більш зручно вносити й
виносити довгі предмети, потрібно
повернути рухливий кронштейн Із- Мал.
106 донизу.
Для цього необхідно узятися за нього
лівою рукою, а правої пересунути
важіль D по напрямку зазначеному
стрілкою, до клацання.
Акуратно
відпустити
рухливий
кронштейн до фіксованого положення, і
після встановлення вантажу, перевести
його в первісне положення.

Мал.105

УВАГА.
Вантаж
повинен
розподілятися
однорідно
уздовж
рухливого кронштейна й зафіксованим
Повернути рухливий кронштейн Ізмотузками або іншим матеріалом.
Мал.106
у
первісне
положення;
вставити штифт у рухливий кронштейн
УВАГА. кронштейн, Що Рухається,
С у його гніздо до клацання.
при русі автомобіля повинен бути
завжди зафіксований.
Потягнути
лючок
по
напрямку
зазначеному на мал.105, вставити руку
Надавати руху автомобілю,
в ручку В. Лючок буде вважатися
коли рухливий кронштейн не
закритим після клацання.
зафіксований
або
не
встановлений у гнізді, може бути
причиною ушкодження структури
вантажного відсіку. При цьому
двостулкові двері можуть бути
зафіксовані тільки в нижній частині,
що
може
стати
причиною
ушкодження шарнірного з'єднання.
Закриття лючка

Мал.106
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ДВЕРІ
ПЕРЕДНІ ДВЕРІ
Як відкрити двері зовні

Ті ж самі дії можуть бути виконані
протягом 2 хвилин при перекладі ключа
зсередини
запалювання з положення MAR у
Передні двері: захлопнути двері й положення STOP. Ключ можна вийняти
натиснути на ручку для відкриття в тільки, коли бічні двері закриті.
зазначеній крапці мал.108 (LOCK).
Як закрити передні двері

ЕЛЕКТРИЧНІ
СКЛОПІДІЙМАЧІ

Передні двері: повернути ключ у
положення 2 мал.- 107 і потягнути ручку
в напрямку, зазначеному стрілкою.

Залежно від версій, на передній
панелі
в центрі мал.109 вмонтовані два
Як закрити двері зовні
кнопкових
вимикачі стеклоппідіймачів.
Передні двері: повернути ключ у
Коли ключ запалювання перебуває в
положення 1 - Мал.107.
положенні MAR, ці кнопки управляють:
А - лівим переднім склом (відкриття /
закриття)
Як відкрити передні двері
У - правим переднім склом (відкриття
зсередини
/ закриття)
Передні двері: потягнути ручку для
відкриття дверей.

Рис109

Мал.108
Мал.107

Мал. 109а
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У деяких версіях, якщо втримувати
кнопку А - мал.109 довше підлога
секунди, скло починає переміщатися в
автоматичному
режимі.
Стекло
зупиняється, дійшовши відповідно до
крайнього верхнього положення (або
натиснути знову кнопку для того, щоб
зупинити рух скла).

Неправильне використання
електричних склопідіймачів
може привести до травми.
Перш ніж підняти передні
стекла переконаєтеся, що пасажири
не заважають цьому й не піддаються
травмам безпосередньо, так і через
особисті
предмети,
які
можуть
затягти за собою скла. Виходячи з
автомобіля, завжди виймайте ключ
запалювання із замка. У противному
випадку електричні склопідіймачі
при ненавмисному включенні можуть
стати джерелом небезпеки для
пасажирів,
що
залишилися
в
автомобілі.

Бічні
зсувні
двері
оснащені
спеціальним пружинним фіксатором, що
Перш ніж відкрити двері, їх фіксує, коли вони повністю відкриті.
переконаєтеся,
що
це Для того щоб закрити двері потягнути
неї до повного закриття; щоб відкрити
абсолютно безпечно.
потягнути вперед за ручку.
БІЧНІ ДВЕРІ

Перед тим як заправити
автомобіль паливом (див.
Якщо
автомобіль
«на заправленні» у цій главі)
установлений на похилій
переконаєтеся, що ліві бічні
дорозі, не залишайте зсувні
розсувні двері повністю закриті; у двері відкритої: при несподіваному
противному випадку може бути поштовху
двері
можуть
ушкодженаі
двері,
і
система переміщатися.
блокування
поздовжнього
руху
двері,
коли
відкриті
дверцята
паливного бака, під час заправлення.
Перед тим як зупинити
автомобіль із відкритими
бічними зсувними дверима, варто
Під
час
заправлення
дверцята переконатися, що була встановлена
бензобака відкриті (див. «на їхня фіксація.
заправленні» у цій главі) і не
можна відкрити ліві бічні
розсувні двері.
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який фіксує двері, коли вони повністю
Як закрити двері зовні: Потягнути
відкриті.
ручку в напрямку, зазначеному стрілкою
Закриття: закрити двері й потягнути мал.110, потім направити двері до
неї до передньої частини автомобіля, передньої частини автомобіля.
Як відкрити двері зовні. Повернути натиснути один раз на ручку в місці з
ключ у положення 2 мал.- 110 і написом «LOCK як зазначене на мал. Як відкрити/закрити двері зсередини
(версії Fiat Doblo' перевезення
потягнути
ручку
в
напрямку, 111.
людей/ Комбі)
зазначеному стрілкою, потім направити
Як відкрити/закрити двері зовні
двері до задньої частини автомобіля до
Відкриття: потягнути важілець А (версії Fiat Doblo' перевезення
фіксатора, що їх фіксує, коли вони
мал.112 відкриття замка й потягнути
людей/ Комбі)
повністю відкриті.
двері до задньої частини автомобіля.
Як закрити двері зовні: натиснути
Як відкрити двері зовні. Потягнути
на зовнішню ручку й потягнути неї до
Закриття: Потягнути важілець А для
передньої
частини
автомобіля. ручку в напрямку, зазначеному стрілкою
мал.110,
потім
направити
двері
до
відмикання
замка й потягнути двері до
Повернути ключ у положення 1 передньої частини автомобіля; закрити
задньої частини автомобіля.
Мал.110.
двері, нажавши на кнопку В на самій
ручці.
Як відкрити/закрити передні двері
зсередини (версії Fiat Doblo' Cargo)
Відкриття: потягнути ручку мал.111
відкриття замка й потягнути двері до
задньої
частини
автомобіля
до
фіксатора,
Як відкрити/закрити двері зовні
(версія Fiat Doblo' Cargo)

Мал.110

Мал.111

Мал.112
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стулок на 180
градусів
не
має
ніякої
ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Задні
двері
із
двома
стулками
системи
блокування.
Не
слід
ДІТЕЙ
оснащені
системою
пружин,
які
відкривати
на
180
градусів
Пристрій призначений для того, щоб
унеможливити
відкривання
задніх обмежують відкриття дверей під кутом стулки, якщо машина стоїть на схилі
близько 90 градусів.
або якщо легковажно.
дверей зсередини.
Для того, щоб задіяти пристрій, треба
Система пружин має силу
Як відкрити зовні першу стулку 1кінець ключа запалювання вставити в
дії, вивчену спеціально для мал.114
щілину, мал.113 і повернути його.
Повернути ключ у положення 2 створення
більшого
комфорту при застосуванні, мал.115 і потягнути ручку в напрямку,
Положення 1 - пристрій відключений.
випадковий удар або сильний порив зазначеному стрілкою.
вітру можуть розблокувати пружини
Положення 2 - пристрій включений.
й довільно закрити стулки дверей.
Пристрій залишається включеним,
Можливо, збільшити кут відкриття
навіть якщо Ви відмикаєте двері за
двох
стулок, для більше зручного
допомогою центрального замка.
завантаження й розвантаження. Для
Якщо ви перевозите дітей на виконання такої операції необхідно
заднім сидінні, стежите за відєднати систему пружин, у цьому
тим, щоб пристрій безпеки випадку, стулки відкриваються на 180
градусів.
був постійно задіяний.
ЗАДНІ ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРІ

Мал.113

Відкриття

Мал.114
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Як закрити зовні
першу стулку 1- мал.114
Повернути ключ у положення 1 мал.115.

Як відкрити зсередини
першу стулку 1- мал.114

Як відкрити другу
стулку 2- мал.114

Підняти ручку А - рис 116 по напрямку
Після того як ви відкрили першу
зазначеному стрілкою.
стулку, потягніть ручку А - рис 117 по
напрямку, зазначеному стрілкою.
Коли
закриваєте
зсувні
двері,
треба
спочатку
УВАГА. Варто переміщати ручку А повністю
закрити
праву
рис
117
тільки
по
напрямку
стулку 2- 2- мал.114, а потім
зазначеному стрілкою.
ліву 1- мал.114. Ніколи не закривайте
одночасно дві стулки.
БАГАЖНІ ДВЕРІ

Мал.116

Відкриття/закриття
багажних
дверей
Для того щоб відкрити двері багажника
зовні,
треба
повернути
ключем
запалювання в замку мал.118 і
потягнути ручку А по напрямку
зазначеному стрілкою.

Мал.118
Мал.115

Мал.117
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Відкриття задніх дверей багажника
полегшується
амортизаторами,
заповненими газом.

Якщо Ви збираєтеся взяти
запасну каністру з бензином,
виконуйте
всі
діючі
приписання.
Варто
користуватися
тільки
каністрами
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ключ повинен сертифікованої конструкції. Каністра
бути повністю встановлено у замок, повинна бути міцно закріплена.
перед тим як його повернути.
Однак і в цьому випадку небезпека
Якщо повернути ключ на 45 градусів пожежі при аварії збільшується.
вправо, замок надалі може бути
відкритий тільки ключем.
Категорично
забороняється
перевищувати
припустимі
Для
того
щоб
закрити
двері
норми
завантаження
багажника треба штовхати, у місці багажника (див. главу «Технічні
замка, донизу до клацання.
характеристики»). Перевірте також,
щоб
предмети,
розміщені
в
багажнику, були надійно закріплені,
інакше при різкому гальмуванні вони
можуть зрушитися вперед і поранити
пасажирів. У випадку аварії важкий
Для
того щоб відкрити незакріплений вантаж у багажнику
багажні двері не треба, як за може
стати
причиною
травм
ручку, триматися за ключ, пасажирів. Не їздите з відкритими
його можна зігнути.
багажними дверима: вихлопні гази
можуть проникнути в салон.

УВАГА.
Якщо
в
багажнику
розташований вантаж, при русі вночі
необхідно відрегулювати, висоту пучка
світла фар ближнього світла (див.
«Фари» у цій главі).
Крім цього, необхідно впевнитися, що
маса вантажу не перевищує величину,
зазначену
в
главі
«Технічні
характеристики» параграф «маса».

При
відкриванні
задніх
дверей багажника, стежите
за тим, щоб не зачепити
багаж, що перебуває на
даху.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК
Зовні
При закритих дверях вставити ключ у
замок кожної з передніх дверей і
повернути.
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Зсередини

БАГАЖНИК

При закритих дверях натиснути (для
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ БАГАЖНИКА
того, щоб замкнути) або підняти (для
того, щоб відімкнути) кожну із кнопок
блокування замків бічних дверей (версії
Здвоєне сидіння
Fiat Doblo' перевезення людей), або
натиснути на “LOCK” (щоб замкнути
Перш ніж відправитися в подорож,
двері) або потягнути (щоб відімкнути)
ручку бічних дверей (версії Fiat Doblo переконаєтеся, що всі сидіння повернені
по напрямку руху й добре закріплені.
Cargo).
Тільки в такому положенні ремені
забезпечують
ефективний
При натисканні або підйомі кнопки безпеки
однієї з бічних дверей відповідно захист.
защіпається або відмикаються тільки ці
Можна збільшити обсяг багажника
двері.
частково або повністю (до максимально
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо одні із можливого обсягу).
дверей нещільно закрита або є
неполадки в системі центрального
замка, система не спрацьовує й після
декількох
спроб
відключається
приблизно на 2 хвилини. Протягом
цього проміжку часу можна відкрити або
закрити двері вручну без втручання
автоматики. Через 2 хвилини роботи
здатність системи центрального замка
відновлюється.
Якщо причина неполадок була
усунута - система відновляє роботу в
автоматичному режимі. У противному
випадку вона знову відключається.

Збільшення багажника до
максимально можливий обсяг.
Пряжки, якими відстібається спинка, і
подушка сидіння канапки перебувають у
місцях
зазначених
стрілками
на
мал.119.
Підняти ручки А - мал.119 і відкинути
вперед спинку.
Для того щоб складете весь канапка,
треба підняти подушку сидіння важелем
В – рис 120.

Мал.119

Мал.120
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2) Підняти частину А - мал.124 полки, і
пристебнути її до частини В.
Пристебнути
дві
частини
за
Полиця складається із двох частин 3)
Для того щоб відкинути вперед мал.124. Для того щоб повністю неї допомогою гумових фіксаторів З –
спинку сидіння що знаходиться з лівої зняти, треба:
мал.125.
сторони, треба:
1) відкрити зсувні двері або одні
- зняти підголівники (якщо є)
перекидні двері.
- підняти ручку А – мал.121 і
відкиньте все сидіння,
- установити підголівники в спеціальні
відсіки, розташовані на зворотному боці
подушки сидіння А- Мал.123.
ЧАСТКОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ
БАГАЖНИКА

Для того щоб зняти задню полицю

Мал.124
Мал.122

Мал.121
Мал.123

Мал.125
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4) Підняти частину В- Мал.126 і
встановити полку уздовж заднього сидіння
мал.127 так щоб вона опиралася у верхній
частині на фіксатори самої полиці, а в
нижній, центральній частині, на фіксатор
сидіння.

УВАГА.
Якщо
в
багажнику
7 місцева версія
перебуває важкий вантаж, то при їзді
Щоб збільшити обсяг багажника,
вночі
бажано
відрегулювати
треба:
напрямок світла фар ближнього
- зняти підголівники із гнізд;
світла (див. розділ "ФАРИ" у цій
главі).
- роз'єднати правий важіль В – мал.127
перемістивши його в положення 1
Якщо сидіння повністю складене: треба:
Для того щоб повернути заднє
(положення «важіль відкритий); виконати
сидіння в нормальне положення:
таку ж операцію з лівої сторони, потім
5) Витягти полицю й установити її, між
опустити спинку й скласти все сидіння
спинками передніх сидінь і складеним 1) Перевірте, щоб ремінь безпеки був
вперед. Процедура полегшується двома
заднім сидінням.
правильно заправлений у відповідне
пружинами. Переконаєтеся що сидіння
гніздо.
повністю складено.
Щоб повернути на місце полицю треба
встановити центральні кріплення D- D- 2) Повернути подушку сидіння в
- установити підголівники у відповідні
мал.124 у спеціальні гнізда, потім опустити горизонтальне положення й перевірити,
гнізда С - мал. 128 наявні в самих
частина В и частина А, переконавшись, що щоб воно було правильно пристебнуте.
сидіннях.
вони добре закріплені.
3) Повернути на місце спинку сидіння й
перевірити, щоб вона була правильно
пристебнута.

Мал.127
Мал.126
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Категорично забороняється
використовувати
сидіння
третього ряду зі складеною
спинкою для перевезення на
них вантажу або багажу. Вантаж може
зрушитися вперед до спинки другого
ряду, поранивши пасажирів сидячим
на другому ряді мал.127а.

Щоб установити на місце сидіння
Якщо хочете вийняти сидіння щоб
треба:
збільшити обсяг багажника, після того
як складене повністю сидіння, необхідно
- перевірити щоб важелі кріплення забрати сумку з інструментами (і
спинки, як праві, так і ліві, В - мал. 127 перекласти її в автомобіль) потім
перебували в положенні 1(відкрита);
потягнути за важіль D- D- мал.128 і
- підняти спочатку спинку сидіння (не витягти пряжки із гнізд.
пристібаючи
неї)
потім
закріпити
(пристебнути) все сидіння в спеціальних
Для встановлення сидіння на місце
гніздах, а потім пристебнути спинку.
діяти у зворотному порядку.
Можна
збільшити
ще
більше
Перш
ніж
пристебнути
спинку варто чи перевірити багажник, склавши сидіння другого
прикріплені
сидіння
до ряду; для цього треба:
підлоги.
- скласти бічні сидіння (як зазначено в
главі «доступ до третього ряду задніх
сидінь»);

Мал.127а

Мал.128

Мал.129
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- скласти спинку центрального сидіння,
Щоб установити на місце сидіння,
потягнувши за ремінь догори А – від’єднати кріпильні ремені З- Мал.131,
мал.129;
перекинути повністю бічні сидіння, а
потім подушку центрального сидіння й
- потягнути за ремені В – мал. 130 і потягнути за ремінь А – мал.129 підняти
скласти повністю сидіння;
спинку й закріпити її спеціальними
закріпити
сидіння,
складені кріпильними скобами;
вертикально, спеціальними ременями ЗМал.131 (один для кожного сидіння)
пристебнувши
їх
до
передніх
підголівників.
Категорично забороняється
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не припустимо
їздити
зі
складеними
подорожувати зі складеними сидіннями
сидіннями другого ряду й
другого заднього ряду, а із сидіннями
пасажирами, що сидять на
третього
ряду
в
нормальному третьому ряді (як зазначено на
положенні,
при
запуску
двигуна табличці розташованої, на самих
звуковий сигнал указує на невірні умови сидіннях).
подорожі.

Мал.130

Мал.131

ЯК КРІПИТИ БАГАЖ
Передбачено спеціальний килимок
для покриття підлоги багажного відсіку (
опція для Fiat Doblo’ Cargo). Для того
щоб було зручніше фіксувати вантаж,
установлені спеціальні кільця мале.132
на підлозі й вони застосовні також, коли
постелений килимок.

Мал.132
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КАПОТ

2) Злегка підняти капот, щоб можна
було витягти важілець А.

Для того щоб відкрити капот
Цю
операцію
необхідно
виконувати, коли машина
стоїть.
Перед
тим,
як
відкрити
капот
переконаєтеся, щоб склоочисники не
були підняті на лобовому склі.

3) Потягнути важілець А - мал.131, як
зазначено на малюнку

Коли двигун гарячий, і
необхідно проводити які або
роботи в моторному відсіку,
будьте
обережні,
щоб
уникнути опіків.

4) Підняти кришку капота, звільнивши
одночасно опорну штангу А - Мал.135 із
Почекайте, поки двигун охолоне.
тримача, потім вставити кінець штанги в
Уникайте, щоб шарфи, краватки й
гніздо В кришки капота.
вільний
одяг
випадково
не
1) Потягнути важіль А - Мал.129 по
потрапили
в
елементи,
що
напрямку стрілки (жовтого кольору).
тому
що
можуть
УВАГА. Якщо опорна штанга рухаються,
заподіяти
серйозні
травми
тим,
хто їх
буде встановлена невірно,
кришка капота може із силою носить.
впасти.

Мал.134
Мал.133

Мал.135
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Для того щоб закрити капот
1) Притримуючи кришку капота, вивести
опорну штангу А- Мал.135 із гнізда В и
перевести її у вихідне положення.

УСТАНОВКА НА ДАХУ
БАГАЖНИКА

Проїхавши кілька кілометрів,
перевірте
затягування
кріпильних гвинтів.

ПІДГОТОВКА

Для доступу до скоб кріплення дуг,
2) Опустити кришку капота до висоти
Рівномірно
розподілите
треба вийняти прокладки розташовані в
приблизно 20 див над моторним
вантаж, і під час руху не
крапках, зазначених на мал. 136.
відсіком, після чого відпустите її.
забувайте про чутливість,
Багажні опори дуг кріпляться до скоб
Спробуйте
підняти
капот,
щоб
що підвищилася, автомобіля
кріплень.
переконатися, що він зафіксований
до бічного вітру.
саме замком і не тільки пристроєм
безпеки.

Варто завжди контролювати,
щоб кришка капота була
правильно закрита. У
противному випадку вона
може відкритися при русі автомобіля.

УВАГА. Строго виконуйте інструкції,
прикладені до монтажного комплекту,
Будь- які роботи повинні виконуватися
спеціально навченим кваліфікованим
персоналом.

У
жодному
разі
не
перевищуйте
максимальне
дозволене
навантаження
(див.
«Технічні
характеристики»).

дотримуйте діючого
приписання
щодо
максимальних
габаритів
перевезеного вантажу.
Строго

Мал.136
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НАВАНТАЖУВАЛЬНА
ПЛАТФОРМА
Навантажувальні платформи
наявність в “Lineaccessori Fiat”.

є

Для правильної встановлення задньої
УВАГА
максимальна
задньої
навантажувальної
платформи вантажопідйомність
мал.137 випливати інструкції зазначеної навантажувальної платформи – 250кг.
на табличці розташованої з лівої
в сторони багажного відсіку.

Операції по завантаженню за
допомогою навантажувальної
платформи
варто
робити, тільки коли автомобіль
зупинено і ручне гальмо включене.

Не рухайте автомобіль із
установленою платформою.
перед
тим
як
завести
автомобіль переконаєтеся,
що
навантажувальна
платформа
правильно
встановлена
в
спеціальному відсіку.

Мал.137
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Для правильного встановлення бічної
ФАРИ
навантажувальної платформи мал.
РЕГУЛЮВАННЯ ПУЧКА СВІТЛА
138 варто відкрити бічні двері, взяти
ФАР
ручку А и вийняти платформу,
Правильне регулювання напрямку
потягнувши її по напрямку зазначеному
пучка світла фар є запорукою безпеки й
стрілкою до кінця.
комфорту не тільки водія, але й всіх
учасників руху.
УВАГА
максимальна
Крім того, ця невід'ємна вимога
вантажопідйомність
бічної
правил дорожнього руху.
навантажувальної платформи – 60кг
Після
завершення
операції
навантаження, взяти ручку А и
повернути платформу в первісне
положення, потягнувши по напрямку
зазначеному стрілкою мал.138

Для того щоб і вам і іншим учасникам
рухи була гарантована найкраща
видимість, пучок світла фар автомобіля
повинен бути найсуворішим образом
відрегульований.
Для
контролю
й
регулювання
звертайтеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат.

КОМПЕНСАЦІЯ НАХИЛУ
Машина
постачена
електричним
коректором фар, що включається в
положенні MAR ключем запалювання й
при включеному ближнім світлі.
Коли автомобіль навантажений, він
нахиляється назад і, як наслідок, пучок
світла фар піднімається. У такій ситуації
варто відрегулювати його напрямок.
Для регулювання напрямку пучка
світла діяти, як зазначено нижче:
- натиснути й потримати натиснутої
кнопку В - мал.139 до підняття одного
положення (наприклад: 0 →1, 1→2,
2→3);
- натиснути й тримати натиснутої кнопку
А до зменшення на одну позицію
(наприклад: 3→2,2→1,1→0).На екран С
показане зображення положення під час
регулювання.

Мал.138

Мал.139
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Правильне розташування
вантажу в автомобілі
0 - один або два чоловіки на передніх
сидіннях.
1 - п'ять чоловік.
2 - п'ять
багажнику.

чоловік

+

вантаж

Якщо не працює система ABS гальмова система автомобіля від цього
Автомобіль постачений гальмовою не страждає й працює нормально.
системою ABS - вона охороняє колеса
Якщо
ніколи
раннє
ви
не
від блокування при гальмуванні, сприяє
користувалися
автомобілем
з
ABS,
найкращому зчепленню й підтримує
радимо навчитися ним користуватися,
його в припустимих межах.
попередньо спробувавши водіння на
Водій може помітити спрацьовування слизькій поверхні, в умовах безпеки й
повністю
правила
системи ABS по легкій пульсації педалі дотримуючи
дорожнього руху тої країни, де
гальма, супроводжуваної шумом.
перебуває автомобіль. Радимо також
Такі явища повинні розглядатися не прочитати уважно наступні відомості.

ABS

у

3 - Водій + максимально припустима
кількість вантажу, повністю розміщеного
в багажнику.
як несправність гальмової системи, а як
сигнал про те, що спрацювала система
ABS: - це попередження, що автомобіль
Напрямок пучка світла фар варто перебуває на межі зчеплення з дорогою
контролювати щораз, коли й, отже, необхідно привести швидкість
змінюється
завантаження руху відповідно до дорожніх умов.
автомобіля.
РЕГУЛЮВАННЯ ФАР ЗА РУБЕЖЕМ
Регулювання фар ближнього світла
виробляється відповідно до вимог
країни, куди поставляється автомобіль.
У країнах з лівостороннім рухом, щоб не
зліпити водіїв автомобілів, що йдуть
назустріч, варто закривати частина
фари відповідно до правил Кодексу
Дорожнього
руху,
країни,
де
експлуатується автомобіль.

Перевага системи ABS у порівнянні із
традиційною системою полягає в тім,
що вона забезпечує максимальну
керованість автомобілем навіть при
різкому гальмуванні при обмеженому
зчепленні з дорогою, дозволяючи
Система ABS - є додатковим уникнути блокування коліс.
елементом гальмової системи. У
Однак не слід очікувати, що з ABS
випадку
неполадок
система
гальмовий
шлях завжди скорочується;
відключається автоматично, і основна
гальмова система працює як у будь- наприклад, на м'якому ґрунті - такому як
якого автомобіля, не обладнаного ABS. гравій або свіжий сніг, на слизькій
поверхні
гальмовий
шлях
може
збільшитися.
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Для більше повного використання У
можливостей антиблокувальної системи
рекомендуємо додержуватися деяких
рад.

випадку неполадок у системі
загоряється лампочка
(ABS) на панелі інструментів.
Варто негайно перевірити
автомобіль
на
станції
техобслуговування. Їхати до станції
треба на малій швидкості для того,
ABS
максимально
використовує щоб можна було повністю відновити
наявний коефіцієнт зчеплення шин з працездатність системи.
дорогою, але не може його
збільшити; у кожному разі
треба
вести
автомобіль
При гальмуванні на повороті варто
обережно,
особливо
на бути дуже уважними навіть при
слизькій дорозі. Не піддаючись наявності ABS.
невиправданому ризику.
Найважливіша рада, що випливає:

Дотримуючись цих вказівок, Ви
зможете ефективно гальмувати в будьяких випадках.
УВАГА.
На
автомобілі,
де
встановлена система ABS, варто
встановлювати тільки ті колісні диски,
шини й гальмові колодки, застосування
яких дозволено Виробником.
Прилад доповнюється електронним
коректором гальмування EBD (electric
Brake Distributor), що через блок
керування й датчики системи ABS,
здійснює розподіл гальмового зусилля.
обладнаний
електронним
коректором
гальмування
EBD.
Одночасне
включення
лампочок (ABS) і (!) при працюючому
двигуні вказує на несправність
системи EBD. У подібній ситуації при
різкому гальмуванні задні колеса
можуть заблокуватися передчасно,
що може привести до замету.
Рекомендуємо негайно, але при
дотриманні всіх запобіжних заходів,
направитися на найближчу станцію
техобслуговування
Фіат
для
перевірки приладу.
Автомобіль

Якщо
система
ABS
Якщо спрацює система ABS, і
спрацювала - це означає, що
Ви почуваєте пульсацію
межа зчеплення шин з
педалі - не зменшуйте силу
дорогою незабаром буде,
тиску на неї, не бійтеся жати
досягнуть:
необхідно
знизити на
педаль:
таким
чином,
Ви
швидкість для того, щоб вона забезпечите мінімальний гальмовий
відповідала дорожнім умовам.
шлях, можливий у даних умовах.
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Якщо при працюючому двигуні
включається тільки лампочка (ABS),
це,
як
правило,
указує
на
несправність тільки системи
ABS. У цьому випадку
гальмовий прилад зберігає
свою ефективність, хоча й
використовує
антиблокувальну
систему. При цьому працездатність
системи EBD також знижується.
Також
і
в
цьому
випадку
рекомендуємо негайно заїхати на
найближчу
станцію
техобслуговування
Фіат
для
перевірки приладу, уникаючи різкого
гальмування.

Якщо включається лампочка

- мінімальний рівень
гальмової рідини - негайно
зупинити автомобіль і звернутися на
найближчу
станцію
техобслуговування
Фіат.
Витік
гальмової рідини з гідравлічного
приладу завжди впливає на роботу
гальмової системи, поза залежністю
від
того,
обладнана
вона
антиблокувальної чи системи ні.

Подушка миттєво надувається й діє
як бар'єр між водієм (пасажиром
переднього
сидіння)
і
частинами
автомобіля, які можуть стати причиною
Автомобіль оснащений (для деяких травм; потім подушка миттєво випускає
версій/ринків) передніми подушками повітря.
безпеки для водія й пасажира й
передніх бічних подушок безпеки (бічні
Однак передні подушки безпеки
(водія й пасажира) не можуть замінити
подушки й захисні шторки на вікнах)
ременів безпеки, але вони підсилюють
їхню дію. Їх рекомендується завжди
ПЕРЕДНІ ПОДУШКИ
надягати,
як
цього
вимагає
БЕЗПЕКИ
законодавство в Європі й у більшій
Передня подушка безпеки (водія й частині країн, що не входять у Європу.
пасажира)
це
пристрій,
сконструйований для безпеки. Воно
У випадку зіткнення людина, що не
спрацьовує у випадку лобових зіткнень пристебнуть
ременями
безпеки,
середнього й сильного ступеня важкості переміщається вперед і може стикатися
й діє як бар'єр між водієм і кермом або з подушкою безпеки, що ще повністю не
панеллю інструментів.
надулася. У цьому випадку надаваний
захист подушки обмежений.
Однак не спрацьовування подушки в
інших випадках зіткнення (бічних, задніх,
Передні
подушки
безпеки
не
і
т.д.)
не
означає
погане
її спрацьовують у наступних випадках:
функціонування.
У
випадку
лобового
зіткнення
- при зіткненні із предметами, що
електронний блок керування пускає в дуже деформуються або рухливими
хід, коли це необхідно, механізм (такі як стовпи дорожньої сигналізації,
надуває подушки безпеки.
купи гравію або снігу, автомобіль на
паркуванні й т.д.) які не охоплюють
передньої частини автомобіля;

ПОДУШКИ
БЕЗПЕКИ
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- при ударах у випадку вклинювання під
Її обсяг при максимальному ступені
інші автомобілі або захисні бар'єри надуває такий, що заповнює весь
(наприклад, під автопоїзд або поруччя); простір між панеллю інструментів і
у цих випадках подушки безпеки не пасажиром.
спрацьовують, тому що в цих випадках
досить захисту ременів безпеки.
У
випадку
несильних
лобових
зіткнень
(для
яких
достатнім
є
Однак не спрацьовування подушки в втримання
пасажирів
ременями
цих випадках зіткнення не означає безпеки)
подушка
безпеки
не
погане її функціонування.
спрацьовує. Однак варто завжди
надягати ремені безпеки, які при
Не розміщайте наклейки та лобовому зіткненні в кожному случає,
інші предмети на кермі, забезпечують правильне положення
кришці подушки безпеки з тих, хто займають місця в автомобілі.
боку пасажира й оббивці
стелі над дверними прорізами. Не
розміщайте які- небудь предмети на
передній панелі салону з боку
пасажира – вони перешкоджають
спрацьовуванню подушки безпеки.

ПЕРЕДНЯ ПОДУШКА
БЕЗПЕКИ ВОДІЯ (Мал.140)
Передня подушка безпеки водія
складається з миттєво, що надувається
подушки, розміщеної в спеціальному
відсіку в центрі кермового колеса.

ПЕРЕДНЯ ПОДУШКА
БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРА
Вона складається з миттєво, що
надувається подушки, розміщеної в
спеціальному відсіку в приладовому
щитку. Ця подушка більшого обсягу, чим
подушка водія.

Передня подушка безпеки пасажира
розроблена, щоб поліпшити захист
людини, що надягає ремені безпеки.

Мал.140

Мал.141
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ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! В
автомобілях,
обладнаних подушкою
безпеки
для
пасажира,
категорично
забороняється
встановлювати на правому переднім
сидінні дитяче сидіння, сидіння
колиски,
повернені
спиною
по
напрямку руху автомобіля, якщо
подушка безпеки не відключена.
Подушкою безпеки при надуванні
може заподіяти каліцтва, навіть
смерть, незалежно від ступеня удару,
що спричинив активізацію подушки.
Якщо буде потреба дітей можна
перевозити на переднім сидінні, але
обов'язково при цьому відключити
подушку безпеки з боку пасажира.
Крім
цього
сидіння
пасажира
повинне бути відсунуте максимально
назад, щоб уникнути можливого
зіткнення дитячих сидінь із панеллю
інструментів. Навіть якщо це не
запропоновано законом, ми однаково
рекомендуємо з метою забезпечення
безпеки дорослих включати подушку
безпеки відразу ж після того, як
необхідність у перевезенні дітей на
переднім сидінні відпаде

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Перш
ніж
відключити/включити подушку безпеки,
виключите двигун і витягніть ключ із
Якщо зовсім необхідно помістити замка запалювання.
дитини на переднім сидінні, передню
подушку безпеки з боку пасажира можна
Ключ може займати в замку два
відключити.
положення:
Для
відключення
/
повторного
включення подушки переведіть ключ у - подушка безпеки пасажира включене:
замку запалювання в положення STOP і (положення ON
): контрольна лампа
витягніть його, після чого повертите
на приладовому щитку виключена;
ключ запалювання в замку спеціального категорично забороняється перевозити
вимикача мал.142, розташованого на дітей на переднім сидінні.
панелі приладів з боку пасажира.
ВІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ

- подушка безпеки пасажира вимкнено:
(положення OFF
) контрольна лампа
на приладовому щитку включена;
можливо, перевозити дітей, за умови,
якщо вони захищені спеціальними
системами втримання на переднім
сидінні.

Мал.142

Контрольна
лампа
на
приладовому
щитку
залишається
тимчасово
включеної
доти,
поки
подушка безпеки пасажира не буде
знову включена.
Відключення
передньої
подушки
безпеки пасажира ніяк не відбивається
на роботі бічних подушок безпеки.
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БІЧНА ПОДУШКА
БЕЗПЕКИ
(SIDE BAG)
Бічна
подушка
безпеки
водія
складається з миттєво, що надувається
подушки,
розміщеної
на
спинці
переднього сидіння, має мета збільшити
захист грудної клітки людей передні
сидіння, що займає, у випадку бічного
удару середнього й високого ступеня
важкості.
ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Можливе запровадження в дію
передніх і бічних подушок безпеки (де
вони передбачені) якщо автомобіль
піддається сильним ударам або аварії,
які зачіпають частини автомобіля під
кузовом, як, наприклад, різкі удари
проти сходів тротуарів або виступи на
дорожній поверхні, падіння автомобіля в
більші ями.

При спрацьовуванні подушки безпеки
виділяється тепло й деяка кількість
пилу. Цей пил не отрутний, її наявність
зовсім не означає, що почалася пожежа.
Цей пил може осісти на поверхні
подушки,
що
спрацювала,
і
на
внутрішніх поверхнях салону, Вона
може впливати на очі й шкіру. При
влученні пилу на шкіру змийте її водою
з нейтральним милом.

Після
аварії,
що
викликала
спрацьовування подушки безпеки, варто
звернутися в Мережу Обслуговування
Фіат для заміни самої подушки, ременів
безпеки, електронного блоку керування
натяжітелів і для перевірки справності
електроприладу.

Всі операції по перевірці, ремонту й
заміні
подушки
безпеки
повинні
виконуватися винятково в Мережі
Термін служби подушки безпеки – 14 Обслуговування Фіат.
років для піротехнічного заряду й 10
років для спірального контакту (див.
При здачі автомобіля в утилізацію
табличку, що знаходиться усередині варто
звернутися
в
Мережу
речового ящика). При наближенні Обслуговування Фіат для того, щоб
закінчення терміну служби звернетеся в подушка безпеки була відключена.
Мережу з Обслуговування Фіат для
заміни подушки.
При
зміні
хазяїна
автомобіля,
необхідно щоб новий хазяїн повністю
ознайомився із правилами користування
подушки й з усіма вищевикладеними
попередженнями. Важливо, щоб разом з
автомобілем він одержав і "Посібник з
експлуатації й обслуговування".

Мал.143
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Приведення в дію натяжітелів бічних і
передніх подушок безпеки вирішується
диференційно- електронним блоком
керування залежно від ваги удару. Якщо
один з них не буде уведений у дію - це
не є показником того, що погано працює
система.

Якщо
попереджувальна
лампочка
не загоряється
при
повороті
ключа
запалювання в положення MAR або
продовжує горіти під час руху,
можливо, що є несправність у
системі ременів безпеки; у цьому
випадку
ремені
безпеки
й
преднатяжітелі
можуть
не
спрацювати під час зіткнення. Перш
ніж продовжити руху - негайно
звернетеся
в
Мережу
Обслуговування Фіат.

Коли
ключ
запалювання
переводять у положення
MAR
лампочка
(з
вимикачем
передньої
подушки
безпеки пасажира в положенні ON)
включається приблизно на 4 секунди
й мигає наступні 4 секунди, для того
щоб нагадати, що передня подушка й
бічна (якщо є) прийдуть у дію у
випадку удару, після чого згасне.

Передня подушка безпеки
спрацьовує при ударі певної
сили,
що
перевищує
пристроїв натягу ременів.
Тому при ударах, сила яких менше
необхідної
для
спрацьовування
подушок, звичайно спрацьовують
тільки натяжітелі.

Якщо автомобіль піддавався

Категорично
забороняється
викраденню
або
спробі
розташовувати різного роду
викрадення,
якщо
його
наклейки й інші предмети на
ушкодили
хулігани,
якщо
він
кермі й на кришці подушки
потрапив у повінь - перевірте
безпеки
з боку пасажира. Не треба,
працездатність подушки безпеки в
сидячи
на
переднім сидінні, тримати
мережі Обслуговування Фіат.
які- небудь предмети на колінах, а
тим більше трубку або олівець у
руках. Якщо відбудеться аварія й
спрацює подушка безпеки, вони
стануть причиною серйозних травм.
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При
водінні
автомобіля
тримаєте руки на ободі
керма, щоб, якщо подушка
безпеки
спрацює,
йому
нічого не заважало. У противному
випадку можливі травми. При русі не
нахиляйте
корпус
уперед
установите
спинку
сидіння
в
правильне положення й опирайтеся
на неї спиною.

На автомобілі, обладнаному

подушкою безпеки, не слід
покривати спинки передніх
сидінь
чохлом
або
накидками

ключ перебуває в
Гарне
функціонування
положенні MAR, навіть якщо
передніх і бічних подушок
двигун
виключений,
безпеки
й
пристрої
подушки можуть спрацювати
попереднього натягу ременів
у вартому автомобілі, якщо його гарантується тільки в тому випадку,
сильно вдарить автомобіль, що йде. якщо автомобіль не перевантажений.
Із
цієї
причини,
навіть
якщо
автомобіль
стоїть,
категорично
забороняється саджати дітей на
На автомобілі, обладнаному
переднім сидінні. З іншої сторони
бічними подушками безпеки,
нагадуємо, що, якщо автомобіль
не слід мити спинку сидіння
стоїть, і запалювання не включене,
милом або парою під тиском
подушка безпеки не спрацює при як це робиться на авто мийках.
ударі. Однак це не означає, що
система несправна.
Якщо

Подушки безпеки не заміняють
собою ременів безпеки, а
тільки
підвищують
їхню
ефективність. У випадку
бічних ударів на малій
швидкості,
ударів
позаду
або
перекидання автомобіля, пасажирів
захищають тільки ремені безпеки,
тому
треба
постійно
ними
користуватися.
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ЄВРОПЕЙСЬКА БОРТОВА
СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ EOBD
Система
EOBD
забезпечує
проведення безперервної діагностики
вузлів і агрегатів, що знижують викид
шкідливих речовин, і також повідомляє
водія включенням контрольної лампи
на
приладовому
щитку
(з
одночасним виводом на дисплей
відповідного
повідомлення)
про
зниження характеристик цих агрегатів.
Завдання системи наступні:
- контроль працездатності системи;
- подача сигналу про перевищення
порогових характеристик вихлопних
газів,
встановлених
європейськими
стандартами;
- сповіщення водія про необхідність
заміни що відслужили свій термін
компонентів.

Крім
того,
система
оснащена
діагностичним роз'ємом, до якого
підключається спеціальна апаратура.
Вона забезпечує прочитування кодів
помилки, записаних у пам'яті блоку
управління,
а
також
перевірку
параметрів діагностики й роботи
двигуна.

УВАГА. Після усунення несправності,
щоб
повністю
перевірити
прилад
звернетеся в Мережу по обслуговуванню
Фіат, там повинні провести його
перевірку на стенді і якщо необхідно
випробувати на дорозі, випробування
можуть бути тривалими

Якщо при повороті ключа
запалення в положення
MAR контрольна лампа
лампа не включається, або якщо під
година рухові вона включається і не
гасне,
або
починає
мигати,
якнайскоріше
звернетеся
на
сервісну
станцію
офіційного
продавця Фіат.
Справність контрольної лампи
може бути перевірена за допомогою
спеціальної апаратури
співробітниками служби безпеці
рухові. Дотримуйтеся правил
дорожнього рухові, що діють у
країні перебування.
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РАДІОПРИЙМАЧ
На
автомобілі,
якщо
не
був
замовлений радіоприймач, на панелі
інструментів перебувають відсік для
предметів

Якщо
після
придбання
автомобіля Ви вирішили
встановити
радіоприймач,
необхідно
звернутися
в
Мережу Обслуговування Фіат, де Вам
порадять
який
прилад
треба,
придбати,
щоб
не
ушкодити
акумуляторну батарею. Надмірне
споживання
електроенергії
може
ушкодити акумуляторної батареї й
знизити її строк гарантії

- проведення для динаміків на дверях
(де передбачене);
- 2 динаміки на дверях;
- 2 задніх динаміки (версії для
Прилад включає:
- проведення підводки живлення до перевезення пасажирів);
- проводка для задніх динаміків;
приймача;
- відітнув для приймача
- проведення для передніх динаміків на - антенне проведення й антена;
панелі інструментів, на дверях (де
передбачено) і задні для версій
призначених для перевезення людей
Динаміки
;
- 2 динаміки mid- rang на панелі
- відітнув для приймача;
інструментів,
діаметр
100мм,
- проводка для антени й антена.
потужністю 30 W максимум кожний.
РАДІОПІДГОТОВКА ДЛЯ
ЛЕГКОГО ПРИЙМАЧА

РАДІОПІДГОТОВКА ДЛЯ
ВАЖКОГО ПРИЙМАЧА

- 2 динаміки woofer на передніх дверях,
діаметром 165мм, потужністю 40 W
максимум кожний.

Прилад включає:
- проведення підводки живлення до - 2 задні динаміки full- range на полицю
приймача;
багажника, діаметром 95 х 154мм із
- провода для передних динамиков на потужністю в 20 W максимум кожний
панели инструментов;
(тільки для версій Panorama).
- 2 динаміки на панелі приладів;

Мал.144
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Установка авторадіо

Максимальна
потужність,
застосовна до антени - 20W.

РОЗВЕДЕННЯ ДЛЯ
СТІЛЬНИКОВОГО
ТЕЛЕФОНУ

Для
встановлення
авторадіо
необхідно
демонтувати
шухлядку,
показана на мал.145. Тому що він
Розведення
для
стільникового
вмонтований під тиском, необхідно
Схема
для
з'єднання
телефону має наступну конфігурацію:
вставити руку в шухлядку, натиснути
наступна:
- двох функціональна антена (радіо +
догори й зняти
мобільний телефон), розташована на
1 Функція MUTE авто радіо.
даху автомобіля;
2 Вільна.
- сполучні проведення до антени двох
функціональної й кабель із 10 лініями
3 Маса
мал.146;
телефон

сигналу

INPUT

проводів

мобільний

- антена з подвійною котушкою
4 Сигнал INPUT мобільний телефон.
(авторадіо + мобільний телефон),
розташована на передній панелі з боку
5 Двох функціональний динамік на
пасажира.
передніх дверях з боку пасажира (+).
6 Двох функціональний динамік на
передній панелі з боку пасажира
(- ).
7 Живлення під ключем (+15).
8 Вільна.
9 Живлення (+) батареї.
Мал.146

Мал.145

10 Маса
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Для
того
щоб
установити
Комплект голосного зв'язку
РАДІОПЕРЕДАВАЧ И
стільниковий телефон і з'єднати його з
повинен здобуватися самим
СТІЛЬНИКОВІ ТЕЛЕФОНИ
відповідним розведенням в автомобілі,
власником, тому що він
необхідно
звернутися
в
Мережу повинен бути сполучимо з його
Стільникові телефони й інші приладирадіопередавачі (наприклад, СВ) не
Обслуговування Фіат.
стільниковим телефоном.
можуть бути використані усередині
Для версій Fiat Doblo’ Trasporto
автомобіля,
якщо
не
встановити
перевезення
людей,
доступ
до
спеціальну антену, вмонтовану зовні
з'єднання з 10 ліній можна викруткою в
самого автомобіля.
крапці зазначеної на мал.147. Підняти
Для
встановлення
покриття
центрального
тунелю
й
стільникового телефону й
вийняти з'єднання.
УВАГА Використання стільникових
підключення
його
до
радіостанцій
цивільного
встаткування
автомобіля телефонів,
Для версій Fiat Doblo’ Cargo, доступ звертайтеся
й
іншого
подібного
тільки
в
Мережу діапазону
до з'єднання з 10 ліній можна Обслуговування Фіат. Цим буде встаткування в салоні автомобіля (без
відгвинтивши гвинти в ящику для гарантована висока якість робіт і зовнішньої антени) супроводжується
предметів у крапках зазначених на забезпечена безпека під час руху.
створенням електромагнітних полів
мал.148. Викруткою підняти покриття
радіочастотного діапазону, які, за
центрального
тунелю
й
вийняти
рахунок багаторазового відбиття від
з'єднання
деталі кузова, підсилюються й можуть
впливати на здоров'я людей і викликати
збій у роботі електричних систем
автомобіля.

Мал.147

Мал.148

Крім цього якість передачі й прийому
погіршитися, оскільки кузов автомобіля
екранує радіохвилі.
Що стосується мобільних телефонів
(GSM, GPRS, UMTS) що мають офіційну
сертифікацію
ЄС
рекомендуємо
додержуватися інструкцій, прикладеним
до мобільного телефону.
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ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ
(де передбачені)
Вони убудовані в задній бампер
автомобіля й призначені для виявлення
й попередження водія переривчастим
звуковим
сигналом
об
наявність
перешкод позад автомобіля.

ДАТЧИКИ ПІДКЛЮЧАЮТЬСЯ

- Зі скороченням відстані до
перешкоди частота переривчастого
звукового сигналу росте.
- Переривчастий сигнал переходить у
постійний,
коли
відстань
між
автомобілем і перешкодою стає менше
30 див. При збільшенні відстані між
автомобілем і перешкодою звуковий
сигнал відразу ж вимикається.
- Якщо дистанція до перешкоди
залишається
постійної,
частота
переривчастого звукового сигналу не
змінюється.

Датчики включаються автоматично
одночасно із включенням передачі
заднього ходу.
УВАГА. У випадку несправності
Зі
скороченням
відстані
до системи, водій попереджуєтья про це
перешкоди частота переривчастого звуковим сигналом, що при включенні
звукового сигналу росте.
передачі на задній хід, включається.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ
Включаючи передачу заднього ходу,
автоматично включається
звуковий
переривчастий сигнал (короткочасний
щоб
повідомити
про
включення
системи).
Частота звукового сигналу

Дальність дії датчиків:
По центрі автомобіля..……...30 див
З боків автомобіля..………...0 див
Мінімальна
й
максимальна
відстань..…5/180 см.
Якщо кілька датчиків сигналізують
наближення
до
перешкоди,
блок
керування перевіряє відстані й указує
сигналами то перешкода відстань, до
якого найближче.
Система вимикається автоматично
також і коли включений задній хід, після
того як автомобіль переборов відстань в
50 м, або якщо швидкість автомобіля
перевищила 30 км/годину.

забезпечити
працездатність
системи
Датчики приймають форму бамперів
забезпечення
паркування,
необхідно, щоб датчики, вбудовані в
бампер, не були покриті брудом,
пилом, снігом або льодом.
Щоб

для оптимізації кутів ехолота
Мал.149
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НА ЗАПРАВЦІ
Перед тим як заправити
автомобіль паливом (див. «на
заправленні» у цій главі)
переконаєтеся, що ліві бічні
розсувні двері повністю закриті; у
противному випадку, може бути
ушкодженаі двері, і система блокування
поздовжнього руху двері, коли відкриті
дверцята паливного бака, під час
заправлення.

Під
час
заправлення
дверцята бензобака відкриті
(див. «на заправленні» у цій
главі) і не можна відкрити ліві бічні
розсувні двері.

АВТОМОБІЛЬ ІЗ ДИЗЕЛЬНИМ
АВТОМОБІЛІ З БЕНЗИНОВИМ
ДВИГУНОМ
ДВИГУНОМ
Використовуйте
бензину
не
утримуючий свинець.
Щоб уникнути можливої помилки
горловина бензобака має зменшений
Автомобіль
повинен
діаметр
пістолет
колонки,
де
заправлятися
тільки
продається звичайний бензин, просто
дизельним
паливом
не влізе в горловину.
відповідно до Європейської технічної
вимоги EN590. Використання інших
Октанове число (R.O.N.) бензину продуктів або сумішей, які можуть
повинне бути не нижче 95.
ушкодити остаточно двигун. Дія
гарантії
в
такому
випадку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Несправний втрачається. Якщо випадково був
каталітичний глушитель є причиною залитий інший тип пального, не
підвищення змісту шкідливих речовин у увімкнути двигун і спустошити бак.
вихлопних газах, що є причиною Якщо ж двигун працював навіть
забруднення атмосфери.
протягом короткого часу, необхідно
крім бака звільнити також і всю
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
У
бензобак систему живлення.
автомобіля,
навіть
в
аварійних
випадках,
навіть
у
мінімальних
кількостях
забороняється
заливати
бензин, що містить свинець. У цьому
випадку вийде з ладу каталітичний
глушитель, а зміст шкідливих речовин у
вихлопних газах різко підвищиться.
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При низькій температурі ступінь
плинності дизельного палива може
стати недостатньої через утворення
парафіну з наступною небезпекою
забруднення паливного фільтра.
Щоб уникнути проблем звичайно на
бензоколонках продається, залежно від
сезону, дизельне паливо літнього або
зимового типу.

ПРОБКА ПАЛИВНОГО БАКА мал.148

Перед тим як заправити
автомобіль паливом (див.
«на заправленні» у цій главі)
переконаєтеся, що ліві бічні розсувні
двері повністю закриті; у противному
випадку може бути ушкодженаі двері,
і система блокування поздовжнього
руху двері, коли відкриті дверцята
паливного бака, під час заправлення.

У цьому випадку, і, головним чином,
якщо
використання
автомобіля
передбачає зупинки й наступний рух
при низьких температурах (наприклад, у
Під час заправлення дверцята
горах) необхідно впевнитися, що Ваш
бензобака відкриті (див. «на
автомобіль
заправлений
зимовим
заправленні» у цій главі) і не
дизельним паливом, у противному
можна відкрити ліві бічні
випадку радимо змішати дизельне
розсувні двері.
паливо
зі
спеціальною
добавкою
DIESEL MIX (або іншої подібної) у
пропорції, зазначеної на впакуванні.
Спочатку в бак варто залити добавку, а
потім паливо.

Для того щоб його відкрити:
1) Повернути пробку на чверть оберту
проти годинникової стрілки й вийняти її.
УВАГА Герметична пробка може
стати причиною невеликого збільшення
тиску усередині паливного бака: тому
якщо при відкриванні пробки з бака
виходить
повітря
–
це
цілком
нормально.
2) Під час заправлення встановити
пробку в гачок на дверцятах, як
зазначено на малюнку.
Для того щоб закрити:
Пробка
у
вигляді
«штикового
з'єднання», отже, треба вставляти
пробку й повернути за годинниковою
стрілкою до одного або декількох
клацань.

Мал.150
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У деяких версіях пробка закривається
на механічний замок; для того щоб
заправитися
треба
відкрити
його
ключем від дверей

ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Питання охорони навколишнього
середовища були такими, що
визначають на шкірному етапі
проектування автомобіля Fiat Doblo'. У
результаті, у його конструкції
застосовані такі матеріали й системи,
які допомогли значно понизити вплив
автомобіля на навколишнє середовище.

Категорично забороняється
перебувати
поблизу
відкритої
горловини
паливного бака з відкритим
вогнем або із запаленою сигаретою:
це може привести до виникнення
пожежі. Не слід також наближати до
Системи зниження шкідливості
відкритої горловини особа - Ви
вихлопних газів бензинових двигунів
можете вдихнути отрутні пари.
наступні:
- потрійний каталітичний конвертор
УВАГА. Якщо буде потреба замінити (каталітичний глушник);
пробку паливного бака, використовуйте
- лямбда - зонд (датчики кисню);
точно таку ж пробку. У противному
- система запобігання
випадку пристрій поглинання пар випаровуванню бензину.
бензину буде працювати неефективно.

Системи зниження шкідливості
вихлопних газів дизельних двигунів
наступні:
- оксидуючий каталітичний конвертор
для дизельних двигунів;
- система рециркуляциі
відпрацьованих газів (E.G.R.)
- сажеутримуючий фільтр для
дизельного палива (DPF)
- лямбда - зонд (де передбачено).
З цього виходить, що Fiat Doblo' з
великим запасом відповідає всім
вимогам міжнародного
природоохоронного законодавства.
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Оскільки улавліватель це система
САЖА УЛОВЛЮЮЧИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА (DPF) (для накопичує частинки, вона періодично
винна очищатися шляхом спалювання
версій Multijet 1.3 85 л.с. і 1.9 120 л.с.
углеродосодержащих частинок.
Сажауловлюючий
фільтр
це
Процедура очищення здійснюється
механічний фільтр, встановлений у автоматично
блоком
управління
вихлопному приладі, який уловлює контролю двигуна залежно від стану
углеродосодержащие
частинки
у заповнення фільтру частинками й від
вихлопних газах дизельних двигунів.
експлуатації автомобіля.
Під година очищення можливе
Застосування
сажауловлюючого виявлення
наступних
феноменів:
фільтру необхідне для видалення обмежене підвищення мінімального
майже повністю углеродосодержащие режиму роботи двигуна, обмежене
частинки відповідно до справжніх і підвищення
димності,
підвищена
майбутніх законодавчих норм.
температура при вихлопі. Такі явища не
повинні вважатися як несправність і
Під година звичайного використання смороду не впливають на роботові
автомобіля, блок управління контролю автомобіля
й
на
навколишнє
двигуна реєструє серію даних що середовище.
стосуються експлуатації двигуна (година
У разі висвічення повідомлення на
експлуатації, тип пробігу, температури й дисплей див. параграф «контрольні
т.д.)
і
визначає
кількість
сажа лампи й повідомлення».
накопиченою у фільтрі.
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ППРАВИЛЬНА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
АВТОМОБІЛЯ
ЗАПУСК ДВИГУНА
Запускати
двигун
у
закритому
приміщенні
небезпечно!
При
роботі
двигуна
споживається
кисень, і виділяються окис вуглецю,
двоокис вуглецю та інші отруйні
речовини.
Коли двигун запущений,
категорично забороняється
доторкатися
до
проводів
високої напруги (проведення
свіч).
ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА
УВАГА: Не слід натискати на педаль
акселератора,
поки
двигун
не
запуститься.
1) Переконатися, що гальмо для
стоянки включене (важіль піднятий
нагору).
2) Перевести важіль перемикання
передач у нейтральне положення.

3)
Не
натискаючи
на
педаль
ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА
акселератора, нажати до упору на
педаль зчеплення.
1) Переконатися, що гальмо для
4) Повернути ключ у положення AVV . стоянки включене (важіль піднятий
Як
тільки
двигун
запуститься,
– нагору).
відпустити ключ.
2) Перевести важіль перемикання
Якщо з першої спроби двигун не передач у нейтральне положення.
запустився,
то
перш
ніж
знову
спробувати
3) Повернути ключ у положення MAR.
запустити
його,
варто
На
приладовому
щитку
займуться
перевести ключ у положення STOP.
Якщо, коли ключ перебуває в положенні контрольні лампи
й
MAR, горить лампочка
,одночасно з
лампочкою
рекомендується перевести
4) Почекати, поки контрольні лампи
згаснуть
ключ у положення STOP, а потім знову в й
положення
MAR;
якщо
лампочка
5) Почекати. Поки контрольна лампа
продовжує горіти – спробуйте завести
двигун іншим ключем.
згасне; вона згасне тим раніше чим
Якщо все–таки двигун не вдається тепліше двигун
запустити
(див.
«аварійний
запуск
6)
Не
натискаючи
на
педаль
двигуна), у главі «У надзвичайних
ситуаціях» і звернетеся в Мережу акселератора, нажати до упору на
Обслуговування Фіат.
педаль зчеплення
УВАГА. Категорично забороняється,
при зупиненому двигуні, залишати ключ у
7) Повернути ключ у положення AVV як
положенні MAR.
тільки лампочка
згасне. Якщо Ви не
зробіть це відразу, виходить, свічі
накалювання працювали даремно.
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УВАГА. Категорично забороняється при
лампочка
мигає
протягом 60 секунд після зупиненому двигуні залишати ключ у
включення двигуна або під час положенні MAR.
тривалого буксирування – це означає,
ЯК ПРОГРІВАТИ ЗАПУЩЕНИЙ
що
є
несправність
у
системі
ДВИГУН
попереднього накалювання свіч. Якщо
(бензиновий і дизельний)
двигун увімкнеться, можна їздити на
машині, але треба якомога раніше
– Рушити й повільно рухатися,
звернутися в Мережу Обслуговування
утримуючи двигун на середніх обертах,
Фіат.
не роблячи різких рухів педаллю
акселератора.
Якщо з першої спроби двигун не
– Не треба з перших же кілометрів
запустився,
то
перш
ніж
знову жадати від автомобіля всього, на що він
спробувати
запустити
його,
варто здатний. Почекайте, принаймні, поки
перевести ключ у положення STOP.
термометра рівня охолодження двигуна
почне підніматися.
Якщо, коли ключ перебуває в положенні
MAR,
горить
лампочка
,
ЗАПУСК ДВИГУНА В
рекомендується
перевести
ключ
у
АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
положення STOP, а потім знову в
положення
MAR.
Якщо
лампочка
Якщо система FIAT CODE не розпізнає
продовжує горіти – спробуйте завести код, переданий ключем (на щитку горить
двигун іншим ключем.
лампочка
не миготливим світлом),
можна
здійснити
аварійний
запуск
Якщо двигун все–таки не вдається двигуна за допомогою коду, наявного на
запустити – звернетеся в Мережу картці CODE card.
Обслуговування Фіат.
Див. главу «У надзвичайній ситуації».
Якщо

Автомобілі,
обладнані
каталітичним
глушителем,
категорично
забороняється
заводити з поштовху, з буксира або
при русі c гірки. Це може привести до
влучення палива в каталітичний
глушитель і, як наслідок, вихід його з
ладу.
Відновити
працездатність
глушителя в цьому випадку буде
неможливо.
Помнете, що поки двигун не
запущений,
системи
підсилювачів
гальм
і
електропосилювач керма не
працюють. Як до кермового колеса,
так і до педалі гальма прийде
додавати підвищене зусилля.
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ЗУПИНКА ДВИГУНА

СТОЯНКА

ГАЛЬМО ДЛЯ СТОЯНКИ
Важіль включення гальма для стоянки
для стоянки розташований між передніми
сидіннями.
Для того щоб включити гальмо для
стоянки, важіль варто потягнути нагору
на кілька клацань, поки автомобіль не
зупинитися. Чотири або п'ять клацань
звичайно
досить,
коли
автомобіль
перебуває на рівній поверхні, а якщо на
крутому схилі або навантажений – може
знадобитися 9 або 10 клацань.

Виключити двигун, включити гальмо
Перевести двигун на роботу на
для стоянки, включити передачу (на
мінімальних обертах, потім повернути
підйомі – першу, на спуску – задню) і
ключ у положення STOP.
повернути колеса убік. При стоянці на
ухилі рекомендується підкласти під
колесо колодку або камінь.
Щоб уникнути розрядки акумуляторної
батареї не залишайте ключ у положенні
Звичка «перегазувати» перед
MAR.
тим, як виключити двигун, не
приводить
ні
до
яких
Виходячи з автомобіля, ніколи не
позитивних результатів. Це всього
залишайте ключ у замку.
УВАГА. Якщо хід важеля більше –
лише зайва витрата палива, а для
звернетеся в Мережу Обслуговування
двигунів
із
системою
Фіат, де Вам відрегулюють привод
турбонаддування – одна з можливих
гальма.
причин виходу з ладу двигуна.
Ніколи
не
залишайте
в
автомобілі дітей без догляду.
Якщо при включенні гальма для стоянки
Рис.1
ключ
запалювання
перебуває
в
УВАГА. Після довгої й важкої поїздки,
положенні MAR, на приладовому щитку
загоряється контрольна лампа .
перш ніж виключити двигун, краще дати
йому «віддихатися». Нехай він попрацює
Для того, щоб виключити гальмо для
на малих обертах, поки не опуститися
стоянки, треба:
температура в моторному відсіку.
1) Злегка потягнувши важіль нагору,
нажати кнопку блокування А–Рис.1.
2)
Утримуючи
натиснутої кнопку,
опустити важіль. Контрольна лампа
згасне.
3) Для того щоб уникнути випадкового
руху машини, під час виконання цієї
операції натисніть на гальмову педаль.
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
МЕХАНІЧНА
Для того щоб включити передачу треба,
нажавши
на
педаль
зчеплення,
перевести важіль перемикання передач у
положення, що відповідає включенню
обраної передачі у відповідності зі
схемою, як це показано на мал.2 (така ж
схема є на ручці важеля перемикання
передач).

Для того щоб включити задню передачу
(R) з нейтрального положення:
– варто перевести важіль вправо, а
потім назад/
Для версій 1.4 8 клапанів і 1.6 16
клапанів щоб включити задню передачу
(R) з нейтрального положення треба
підняти кільце А–Рис.3 розташоване під
ручкою й одночасно перемістити важіль
вправо, а потім назад.

того щоб правильно
перемикати передачі, педаль
зчеплення
необхідно
вичавлювати до упору. Тому на
підлозі під педалями не повинне бути
ніяких
перешкод.
Якщо
Ви
користуєтеся додатковими килимками
–
переконаєтеся,
що
вони
не
заважають педалям.
Для

УВАГА. Включати задню передачу
дозволяється тільки коли автомобіль
коштує. При включеному двигуні, перед
тим, як включити задню передачу,
почекати хоча б 2 секунди з натиснутої
до упору педаллю зчеплення для того,
щоб не ушкодити зубчасту передачу.

Рис.2
Рис.3
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СКОРОЧЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ВИТРАТ
У цій главі втримуються корисні ради,
що дозволяють заощадити витрати на
зміст автомобіля й скоротити виділення
вихлопних газів.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Експлуатація автомобіля
Гарний стан автомобіля є важливим
чинником, що впливає на витрату палива,
а також на спокій у шляху й на
довговічність самого автомобіля. Тому
необхідно
правильно
експлуатувати
автомобіль, здійснюючи контроль і
дотримувати графіків технічного відходу
(див. пункти: свічі, повітряні / паливні
фільтри, запобіжники).
Шини

занадто низьке – витрата палива
Споживання електроенергії
збільшується. Необхідно відзначити, що в
таких
випадках
збільшується
Включайте тільки ті електроприлади, які
зношуваність
шин,
і
погіршуються необхідні в цей момент. Обігрів заднього
показання автомобіля під час їзди й, скла, додаткові фари, очисники скла,
отже, безпека.
вентилятор
системи
опалення
споживають велика кількість енергії, а
при збільшенні витрати електроенергії
Зайвий вантаж
збільшується витрата палива (до +25% у
Не
тримаєте
непотрібні
речі
в міському циклі).
багажнику.
Вага
автомобіля
грає
(особливо в міському русі) більшу роль у
витраті палива й стійкості автомобіля.
Кондиціонер
Кондиціонер – це більше додаткове
Багажник на даху
навантаження,
через
яку
двигун
Зніміть багаж або лижі з багажника на споживає значно більше пального (до
даху, як тільки вони Вам більше не +20% у середньому). Коли зовнішня
температура це дозволяє, бажано
потрібні.
Ці доповнення значно зменшують користуватися вентиляторами.
аеродинамічні можливості автомобіля,
підвищуючи витрату палива. У випадку
Аеродинамічні доповнення
перевезення дуже об'ємних предметів
бажано використовувати причіп.
Використання
аеродинамічних
додаткових приладів, не сертифікованих,
може погіршити аеродинаміку й підвищує
витрата палива.

Періодично перевіряйте тиск шин не
рідше чим кожні 4 тижні. Якщо тиск
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СТИЛЬ ВОДІННЯ
Запуск двигуна
Не прогрівайте двигун, коли автомобіль
не рухається. Якщо Ви це зробите,
двигун буде прогріватися набагато
повільніше, підвищиться витрата палива
й вихлопи. Рекомендується відразу
рушити з місця й рухатися на невисоких
обертах – двигун прогріється швидше.
Непотрібні маневри
Не натискайте різко на акселератор
чекаючи потрібного вогню світлофора
або перед вимиканням двигуна. Це, так
само як і подвійний вижим зчеплення,
зовсім даремно в сучасних автомобілях.
Такі прийоми лише збільшують витрату
палива й викид в атмосферу.
Вибір передач
Як тільки умови руху дозволять,
переходите на більше високу передачу.
Використання низької передачі для того,
щоб потім нажати різко на акселератор,
приводить
до
збільшення
витрати
палива. Точно також невиправдане
використання високої передачі збільшує
витрату палива, кількість викидів і
зношування двигуна.

Максимальна швидкість
Витрата пального значно збільшується
при підвищенні швидкості: при переході з
90–120 км/год витрата палива зростає.
Крім цього, рекомендується зберігати
швидкість як можна більше стійку й
уникати непотрібне гальмування й
непотрібний розгін, на що витрачається
паливо, і значно зростають вихлопи.
Радимо також використовувати м'який
стиль водіння, намагаючись випереджати
маневри,
щоб
уникати
неминучих
небезпек, дотримувати відстаней, щоб
уникнути різкого гальмування.
Розгін
Різке натискання на акселератор
приводить двигун до великої кількості
обертів, значному підвищенню витрати
палива й зростанню кількості шкідливих
викидів. Тому краще повільно рушати з
місця, не перевищуючи обертів, що
відповідають максимальному крутному
моменту двигуна.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
Включення машини при холодному
двигуні
Часті поїздки на короткі відстані й часті
запуски двигуна не дозволяють йому
прогрітися до оптимальної робочої
температури. Це приводить до значного
збільшення витрати палива (від 15 до
30% у міському циклі), і до збільшення
викиду в атмосферу шкідливих речовин.
Дорожні ситуації й стан дорожнього
покриття
Особливо висока витрата палива
спостерігається в умовах напруженого
руху, наприклад, при русі в суцільному
потоці транспорту, супроводжуваними
частими перемиканнями передач, або в
більших містах з більшою кількістю
світлофорів.
Також звивиста дорога, гірські й нерівні
дорожні
поверхні
негативно
позначаються на витраті палива.
Зупинки в ході руху
Під час тривалих зупинок (наприклад:
перед
залізничними
переходами)
рекомендується виключати двигун.
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ЗАОЩАДЖУВАТИ
ПАЛИВО Й БЕРЕГТИ
ПРИРОДУ
Охорона навколишнього середовища –
один з основних принципів, закладених у
концепцію автомобіля Fiat Doblo'. Для цієї
мети версії з коробкою автомат постачені
електронним
приладом,
здатним
модулювати лінійний тиск залежно від
навантаження на двигун, результатом
якого є обмежена витрата палива. Не
випадково всієї його системи, з погляду
екології, дають результати, що набагато
перекривають
вимоги
діючого
природоохоронного законодавства. І все–
таки без особливої уваги до неї, природа
страждає.
Випливаючи декільком нескладним
правилам,
водій
може
обмежити
шкідливий вплив на природу й одночасно
заощадити паливо.
Нижче наведені деякі правила, які
доповнюють ті, що, зустрічаються в
різних розділах Керівництва під значком
. Їх також варто читати з особливою
увагою.

Якщо при русі Ви виявите, що двигун
«не тягне» – перейдіть на найлегший для
двигуна режим водіння й, по можливості,
звернетеся в Мережу Обслуговування
Правильна робота систем автомобіля, Фіат.
що знижують шкідливість вихлопу, не
Якщо зайнялася лампочка резерву
тільки гарантує дбайливе відношення до
природи, але й значною мірою впливає палива – з першою ж нагодою заправте
автомобіль. Малий обсяг пального в баку
на ефективність роботи автомобіля.
Таким чином, дбайливе відношення до може
викликати
перебої
системи
цих систем є для водія першим правилом живлення, а, отже – підвищення
екології й економіки.
температури відпрацьованих газів, у
результаті чого каталітичний глушитель
У
першу
чергу,
варто
строго може вийти з ладу.
дотримуватися періодичності техні–
Не слід прогрівати мотор після запуску;
чного обслуговування.
тільки в тому випадку, якщо температура
Автомобілі з бензиновим двигуном навколишнього повітря занадто низка,
повинні
заправлятися
винятково можна дати двигуну попрацювати після
бензином, що не містить свинцю.
запуску на холостих обертах, але не
довше, ніж 30 секунд.
Якщо після декількох спроб двигун не
запустився – не слід продовжувати.
Категорично
забороняється
Уникайте запускати двигун з поштовху, з встановлювати додаткову й знімати
теплоізоляцію
каталітичного
буксира або, спускаючись із гірки – такі існуючу
спроби можуть викликати вихід з ладу глушителя й вихлопного трубопроводу.
каталізатора.
Аварійний запуск дозволяється робити
винятково від запасного акумулятора.
ДБАЙЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО
СИСТЕМ, ЩО ЗМЕНШУЮТЬ ШКІДЛИВІ
ВИХЛОПИ
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Категорично забороняється
наносити на каталітичний
глушитель, лямбда–зонд і
вихлопний трубопровід які–
небудь покриття.
нормальній
роботі
каталітичний
глушитель
розігрівається
до
високої
температури. Тому не треба
паркувати автомобіль над легко–
займистими предметами (сухою тра–
вою, сухими листами, сосновою
хвоєю й т.п.) – це може привести до
виникнення пожежі.
При

Невиконання
цих
вимог
може спричинити пожежу!

Для
того
щоб
не
перевищити
максимально дозволена вага причепа
(зазначений у технічному паспорті
автомобіля) варто брати до уваги вага, як
УВАГА. Для того щоб перевозити самого причепа, так і всього додаткового
причіп або дачу на колесах, автомобіль встаткування, що перебуває в ньому, і
повинен
бути
обладнаний корисного вантажу.
сертифікованим зчіпним пристроєм і
Не слід підвищувати максимально
відповідним
електроустаткуванням.
межа
швидкості
Установка причепа повинна вироблятися припустима
для
кваліфікованим персоналом, що видає транспортних
засобів,
обладнаних
спеціальну документацію, що дозволяє причепом. Ця межа неоднакова в різних
їздити на дорогах
країнах. У кожному разі, максимальна
Варто також установити особливі швидкість не повинна перевищувати
дзеркала заднього виду відповідно до 100км/ч.
вимог правил дорожнього руху.
наявність
причепа
Помнете,
що
обмежує
можливість
переборювати
максимальні спуски, збільшує відстань
зупинок і час на обгін – все це залежить
від додаткової ваги автомобіля.
При русі на спуску перемкнутися на
малу швидкість (положення L важеля у
версії з коробкою автомат) замість того,
щоб постійно користуватися гальмом.
Вага, з яким причіп опирається на гачок
зчіпного пристрою, відповідно зменшує
значення максимально припустимого
завантаження самого автомобіля.

БУКСИРУВАННЯ
ПРИЧЕПА
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Система ABS, не контролює

гальмову систему причепа.
Отже, необхідно дотримувати
особливої обережності на
слизьких дорогах.

Категорично
забороняється
вносити які–небудь зміни,
пов'язані
з
підключенням
гальм
причепа.
Гальмова
система
причепа
повинна
бути
повністю незалежна від системи
гідроприводу гальм автомобіля.

ВСТАНОВКА ВУШКА ДЛЯ
БУКСУВАЛЬНОГО ТРОСА
Вушко повинна бути встановлена на
кузові
спеціалізованим
персоналом,
додержуючись
нижче
викладених
інструкцій,
а
також
дотримуючи
додаткових
вказівок
і
технічних
рекомендацій, зроблені конструктором на
самому пристрої.

Пристрій
буксирування
повинне
дотримувати діючих норм, зазначені в
Директиві 94/20/РЄ й у наступних
доповненнях.
Для
будь–яких
версій
треба
користуватися
таким
пристроєм
буксирування, що повинне відповідати
кількості маси автомобіля, на якому
збираються його встановити.
Для електричного з'єднання треба
встановити єдине з'єднання, що звичайно
встановлюється на спеціальній скобі
(хомуті), що перебуває на самому
пристрої буксирування.
Електричні
з'єднання
повинні
здійснюватися на 7 або 13 полюсах, які
харчуються від 12VDC (норми CUNA /UNI
ISO/
DIN),
дотримуючи
вказівки
конструктора
автомобіля
або
конструктора буксувального пристосу–
вання.
Для
з'єднання
використовувати
спеціальний блок управління світла фар
причепа.
Електричні гальма й інші електричні
органи повинні харчуватися прямо від
батареї через проведення не менше
2,5мм2.

На
додаток
до
обов'язкового
електроустаткування
допускається
підключення
до
бортової
мережі
автомобіля тільки електричного гальма
причепа
й
лампи
внутрішнього
висвітлення потужністю не більше 15 Вт.

МОНТАЖНА СХЕМА
Гак для буксирування треба встановити
в зазначених крапках (дивися схему
мал.4).
Товщина пластин 1 повинна бути не
менш 6 мм. У крапках кріплення 2 повинні
встановлюватися
круглі
пластини
розміром Ø 16х2мм.
Гачок повинен установлюватися в
крапках зазначених символом
за
допомогою 6 гвинтів М8 і 4 гвинтів М10.

Вушка встановлюються на кузові,
прорізавши отвору в бампері, що
закривається декоративними ґратами.
Вони надаються в комплекті разом з
монтажним кріпленням.
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Після монтажу вушка, вага не
вантаженого автомобіля підвищується
приблизно на 15,5 кг.
Після 1000 км пробігу, необхідно
перевірити, чи добре загвинчені
гвинти, кріплення буксира. Для цієї
операції
звернетеся
в
Мережу
обслуговування Фіат.

Рис.4

УВАГА Обов'язково встановити на
одній висоті з вушком табличку (яка
повинна бути добре видна) відповідного
розміру й матеріалу, що випливає напис:
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – 60
КГ.
Після монтажу отвору для

гвинтів
повинні
бути
запломбовані,
щоб
перешкоджати проникненню
вихлопних газів.
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Радимо використовувати ланцюги, які
Після
установки
пропонує «Лінія аксесуарів Фіат».
ланцюгів,
намагайтеся
Варто перевіряти натяг ланцюгів після
рухатися на помірній
декількох десятків кілометрів пробігу.
швидкості, не більше 50км/ч. Уникайте
ям, не наїдьте на бордюри або
Використання ланцюгів регулюється
тротуари, не випливайте довгий час
правилами, які розроблені в кожній країні
по ділянках дороги без снігу, щоб не
окремо.
ушкодити автомобіль і дорожнє
Ланцюга варто встановлювати тільки
покриття.
на передніх колесах (ведучих).

ЛАНЦЮГ
ПРОТИКОВЗАННЯ

Колеса з ланцюгами
185/65 R15
Колеса,
на
які
можна
встановлювати ланцюги й
відповідний тип ланцюгів, які
застосовуються для кожної
версії, зазначені в наступній таблиці;
дотримуйтеся строго тому, що в ній
зазначене.

175/70 R14

Вид застосовуваних ланцюгів
Ланцюга
зменшеного
максимальним виступом
шини, рівним 12мм

розміру
з
за профіль
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Властивості зимових шин помітно
УВАГА. Якщо Ви використовуєте зимові
погіршуються, коли глибина малюнка шини, у яких показання максимальної
протектора стає менше 4 мм. У цьому швидкості нижче максимальної швидкості
Це шини, спеціально призначені для
випадку зимові шини краще замінити.
автомобіля (збільшується на 5%), у
їзди
по
снігу
й
льоду.
Вони
салоні автомобіля, у поле зору водія,
встановлюються на автомобіль замість
табличку
із
вказівкою
Специфіка зимових шин така, що при установите
штатних шин.
експлуатації в нормальних умовах або максимально дозволеної швидкості для
після довгого руху на автостраді їхньої зимових шин (як це вимагає Директива
Використовуйте зимові шини тих же
характеристики
стають
гірше,
ніж ЄС).
розмірів, що й штатні шини автомобіля.
характеристики штатних шин.
Для забезпечення більшої безпеки при
Мережа по Обслуговуванню Фіат
Варто обмежити використання зимових русі й при гальмуванні, а також кращої
рада порадити авто власникам, які шини
шин; користуйтеся ними тільки в тих керованості автомобіля треба на всі
застосовувати в тих або інших умовах.
умовах і в тих режимах, для яких вони колеса встановлювати шини однієї марки
пройшли сертифікацію.
й одного розміру.
Точно виконуйте вказівки по типі
використовуваних шин, тиску повітря в
Нагадуємо, що не слід міняти напрямок
шинах і характеристикам зимових шин,
обертання шин.
наведені в розділі «Колеса» глави
«Технічні характеристики».

ЗИМОВІ ШИНИ

УВАГА.
Максимальна
швидкість для шин з індексом
«Т» не повинна перевищувати
190км/ч. у кожному разі, при цьому
повинні
дотримуватися
правила
дорожнього руху.
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УВАГА.
Якщо
автомобіль
укомплектований електронною системою
– Покрийте автомобіль тканиною або
сигналізації, виключити сигналізацію з перфорованою
плівкою.
Не
пульта
дистанційного
керування,
і використовуйте плівку без перфорації,
Якщо Ви не збираєтеся користуватися відключити систему.
тому
що
вона
не
дозволяє
автомобілем протягом декількох місяців,
випаровуватися
волозі
на
корпусі
– Очистити й захистити пофарбовані автомобіля.
варто
вжити
наступних
заходів
ділянки запобіжним змащенням (на
обережності:
восковій основі).
– Підкачайте шини на +0,5 бар вище
– Поставити автомобіль у сухий і, по
звичайного тиску й періодично їх
– Очистите й захистите поліровані перевіряйте.
можливості, вентильований гараж.
металеві
частини,
користуючись
спеціальними составами, наявними в
– Включити яку–небудь передачу.
– Не спускайте рідину із системи
продажі.
охолодження двигуна.
– чи Перевірити виключене гальмо для
– Посипте тальком гумові частини щіток
стоянки
склоочисників лобового й заднього скла й
– Зняти клеми з акумулятора (спочатку відведіть їх від скла.
знімайте мінусову клему) і перевірити
ступінь зарядки батареї. Таку перевірку
– Відкрийте вікна.
варто робити кожні три місяці. Якщо
напруга акумулятора без навантаження
впаде нижче 12,5V, його варто зарядити.

КОНСЕРВАЦІЯ
АВТОМОБІЛЯ
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У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
АВАРІЙНИЙ ЗАПУСК
ДВИГУНА

3) Натисніть до упору й утримуйте її
натиснутої,
педаль
акселератора.
Лампочка
ввімкнеться на 8 секунд, а
потім згасне. Тепер відпустите педаль
акселератора й приготуйтеся вважати,
скільки разів лампочка
мигне.

7) Після уведення останньої цифри
втримуйте педаль акселератора в
натиснутому положенні. Лампочка
займеться на 4 секунди, після чого
згасне. Тепер педаль акселератора
можна відпустити.

4) Контрольна лампочка знову почне
мигати.
Почекайте,
поки
кількість
миготінь буде дорівнює першій цифрі
п'ятизначного коду на картці CODE card,
після
чого
натисніть
на
педаль
акселератора
й
почекайте,
поки
займеться (приблизно на 4
лампочка
секунди) і знову згасне. Після цього
відпустите педаль акселератора.

буде
8) Якщо після цього лампочка
швидко мигати протягом 4 секунд –
операція проведена правильно.

Якщо система Fiat CODE не може
виключити блокування двигуна, лампи
й
не гаснуть і двигун не
запускається.
У
такому
випадку
необхідно
вдатися
до
процедури
аварійного запуску.
Перш ніж приступати до аварійного
запуску, прочитайте цю главу до кінця.
5) Контрольна лампочка
знову
Якщо в процесі запуску Ви помилитеся,
замигає.
Після
того,
як
кількість
миготінь
варто перевести ключ у положення STOP
і повторити всі операції ще раз (з пункту буде дорівнює другій цифрі п'ятизначного
коду на картці CODE card, натисніть на
1).
педаль акселератора й утримуйте її
1) Прочитайте код з 5 цифр на картці натиснутої.
6) У такий же спосіб уведіть значення
CODE card.
інших цифр коду картки CODE card.
2) Поверніть ключ запалювання в
положення MAR.

9) Тепер поверніть ключ із положення
MAR у положення AVV і запустите
двигун.
Якщо лампочка
не згасне, поверніть
ключ у положення STOP і повторите
процедуру, починаючи з пункту 1.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Після того, як Вам
довелося
вдатися
до
процедури
аварійного запуску, радимо звернутися в
Мережу Обслуговування Фіат, інакше
Вам доведеться прибігати до аварійної
процедури при кожному запуску двигуна.
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ЗАПУСК ДВИГУНА ВІД
ДОПОМІЖНОЇ,
АКУМУЛЯТОРНОЇ
БАТАРЕЇ
Якщо
розрядилася
акумуляторна
батарея, двигун можна запустити від
іншої батареї. Її ємність повинна бути
дорівнює або трохи вище ємності
батареї,
установленої
на
Вашім
автомобілі.
От як це робиться мал.1:
1) Спеціальним проведенням з'єднати
позитивні клеми (поруч із клемою є
значок +) обох акумуляторів.
2) Другим спеціальним проведенням
з'єднати негативну клему (–) допоміжного
акумулятора з масою автомобіля
на
двигуні або коробці передач.
УВАГА. Не з'єднувати прямо негативні
клеми двох акумуляторів: іскри можуть
запалити займистий газ, що може витекти
з
акумуляторів.
Якщо
допоміжна
акумуляторна батарея встановлена на
іншому автомобілі, необхідно, щоб між
цим акумулятором і автомобілем з
вирядженим акумулятором не попадали
металеві частини.

3) Запустити двигун.
Якщо Ви недосвідчені в
4) Коли двигун запуститься, зняти
подібних операціях – краще
проведення у зворотному порядку.
цього
не
робити.
Ваша
Якщо після декількох спроб двигун все–
помилка може привести до
таки не запустився – звернетеся в утворення
електричних
розрядів
великої потужності й навіть до вибуху
Мережу Обслуговування Фіат.
акумуляторної батареї. Крім того, що
втримується в акумуляторі електроліт
отрутний і агресивний. Не допускайте
влучення електроліту в очі й на шкіру.
Не слід також наближатися до
акумулятора з відкритим вогнем або із
запаленою сигаретою – це може
спричинити пожежу.

Рис.1

Категорично
забороняється
використовувати
для
аварійного запуску двигуна
пристрою для зарядки акумуляторів.
Це може привести до виходу з ладу
електронних пристроїв автомобіля й, у
першу
чергу,
блоків,
керуючих
роботою
систем
живлення
й
запалювання.
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ЗАПУСК ДВИГУНА
ІНЕРЦІЙНИМ
ШЛЯХОМ

ЯКЩО ПРОКОЛОЛИ
КОЛЕСО

Загальні вказівки
Операція по заміні колеса, правильного
Автомобілі,
обладнані
застосування домкрата й запасного
каталітичним
глушителем,
колеса вимагає строгого дотримання мер
категорично забороняється заводити з
обережності, наведених нижче.
поштовху, з буксира або з накату при
русі під гірку. Це може привести до
влучення палива в каталітичний
Ніколи
не
користуйтеся
глушитель і, як наслідок, вихід його з
домкратом для підтримки
ладу.
Відновити
працездатність
ваги, що перевищує значення,
глушителя в цьому випадку буде
зазначене на етикетці, приклеєної до
неможливо.
домкрата.
Домкрат
варто
застосовувати тільки для зміни колеса
на автомобілі, до якого він додається
або на автомобілі такої ж моделі.
Помнете, що поки двигун не
Домкратом
ніколи
не
можна
запущений, системи підсилювачів
користуватися
для
інших
цілей;
гальм і керма не працюють. Як до
наприклад, підйом автомобілів інших
кермового колеса, так і до педалі
моделей. Ніколи не користуйтеся ним
гальма прийде додавати підвищеної
для виконання ремонтних робіт під
зусилля.
автомобілем. Неправильна установка
домкрата може привести до падіння
піднятого автомобіля.

Необхідно,

щоб автомобіль
був
зупинений
з
дотриманням
відповідних
правил:
аварійна
сигналізація, що світиться трикутник і
т.д.
Всі пасажири повинні вийти з
автомобіля й чекати, наскільки це
можливо, осторонь від транспорту, що
рухається, поки міняється колесо,
особливо,
коли
автомобіль
завантажений.
Якщо дорога похил або вибоїста,
підкладете
клини
або
інший
підходящий матеріал під колеса для
припинення руху машини.
Запасне колесо, яким постачений
автомобіль, призначено саме для
цього
типу
автомобіля.
Не
застосовуйте його на інших моделях і
не використовуйте для своєї машини
запасне колесо автомобілів інших
моделей.

121

змазувати змащенням
різьблення
болтів
перед
їхньою
установкою:
вони
можуть
розгвинтитися.
Неправильна
установка
ковпака
маточини на запасне колесо може
привести до його випадання під час
руху автомобіля.
У жодному разі не відкривати клапан
наддування.
Не встановлюйте ніякі інструменти
між ковпаком (диском) і шиною.
Періодично необхідно перевіряти
тиск
шин
і
запасного
колеса,
дотримуючись значень, які зазначені в
главі «Технічні характеристики».
Не

2) Виключите двигун, і включите ручне
– Ніякий інший прилад, крім ручки, не
гальмо.
можна встановлювати на домкрат.
3) Включите першу або задню
передачу.
Приступитися до заміни колеса,
4)
Пересуньте
вперед
спинку
діючи в такий спосіб:
переднього лівого сидіння (для версії Fiat
1) Зупинити автомобіль, по можливості, Doblo’ Cargo), підніміть важіль А–Рис.2 і
на твердому ґрунті в положенні, що не дістаньте
сумку
з
інструментом,
представляє небезпека для минаючого розстебніть із тримача як показане на
транспорту, де можна в безпеці мал. 3. Або підніміть заднє сидіння (для
перемінити
колесо.
Намагайтеся версії Doblo’ SX–ELX) важелем В–Рис.4 і
зупинити автомобіль на рівній, твердій дістаньте
сумку
з
інструментів,
дорозі.
Якщо
прийде
зупинити відстебніть її мал.5 і помістить поруч із
автомобіль, у нічний час постарайтеся, колесом, яке треба замінити.
щоб місце було освітлено.
5) Витягніть штатний ключ для
Рис.2
демонтажу колеса.

ЗАМІНА КОЛЕСА
Варто знати наступне:
– маса домкрата 1,85кг
– домкрат не вимагає регулювання
Домкрат не можна ремонтувати. У
випадку поломки він повинен бути
замінений іншим оригінальним.
Рис.3
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10) Обертаючи ручку домкрата А–Рис.7
6) Розгвинтите штатним ключем для
демонтажу колеса А – мал.6 болт так, щоб трохи відкрити його, потім
розташуєте домкрат під автомобілем
кріплення піддона запасного колеса.
напроти виїмок А – мал. 8, ближніх до
проколотого колеса.
УВАГА. Для того щоб мати доступ до
11) Вставте ручку в домкрат і поверніть
кріпильного
болта
треба
підняти доти, поки канавка домкрата А–Рис.9
дверцята, наявну на покритті багажника.
точно ввійде в бічну частину В на
лонжерон.
7) Відстебніть колесо й витягніть
запасне колесо.
8) Якщо встановлені легкосплавні диски
– покачайте автомобіль: це полегшить
зняття колеса з маточини
9) Послабте болти кріплення проколотого
колеса на один оберт, використовуючи
наявний в автомобілі ключ.

12) Попередите інших людей, що
перебувають
поруч
про
те,
що
автомобіль буде піднятий. Вони повинні
триматися осторонь і не доторкатися до
автомобіля, поки він не буде знову
поставлений на землю.

Рис.7

Рис.5

Рис.8
Рис.4

Рис.6
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13) встановіть на домкрат ручку й,
обертаючи її, підніміть автомобіль, щоб
колесо
виявилося
в
декількох
сантиметрів
від
землі.
Обертайте
гайковий ключ вперед та назад: він
повинен ходити вільно, не торкаючись
землі, щоб не подряпати руки. Не
торкайтеся рухливих частин домкрата,
тому що вони можуть викликати
поранення. Якщо ваші руки забруднилися
змащенням – очистите їх акуратно.

16) Установите запасне колесо й
20) У версіях, де ковпак коліс великого
переконаєтеся, що штифти У входять в розміру, встановіть його так щоб символ (
) мал.12 збігався з вентилем, і затягніть
отвори А–Рис.10.
чотири болти на колесі до відмови хрест–
17) У версіях, де маточина коліс або навхрест як зазначено в пункті 19.
ковпак коліс маленького розміру треба їх
установити раніше, ніж затягніть 4 болти
на колесі.

14) Розгвинтите
зніміть колесо.

19) Затягніть до кінця болти хрест–
навхрест у порядку зазначеному на
мал.11.

повністю

4

болти,

18) Поверніть рукоятку домкрата, щоб
опустити автомобіль і заберіть домкрат.

Рис.11

15) Переконаєтеся, що місця зіткнення
запасного колеса з маточиною, були
чистими, і було відсутнє змащення, що
може
згодом
бути
причиною
розгвинчування болтів кріплення.

Рис.12
Рис.10

Рис.9
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По завершенню заміни колеса
1) Установите проколоте колесо у відсік
під багажником і пристебніть його замком
А – Рис.14 до відповідної пружини В.
2) Пристебнути затискну планку З–Рис.15
опори до кріпильної пружини D і
загвинтити болти кріплення опори мал.6.

У деяких версіях Panorama, на місці
запасного колеса звичайного розміру,
установлюється
спеціальне
колесо
зменшеного розміру, для його кріплення
в опору варто дотримуватися, тому, що
зазначено нижче:
– установити колесо із внутрішньої
сторони диска А – мал.14 поверненої
догори
– пристебнути нижню частину до
затискної планки З–Рис.16 підпірки до
пружини кріплення D і пригвинтити
кріпильний біль до опори мал.6.

3) Заберіть домкрат і інший інструмент у
сумку для інструментів.
4) Помістите сумку з інструментом за ліве
переднє сидіння для версії Fiat Doblo’
Cargo або під заднє сидіння для версії
Fiat Doblo’ SX–ELX.
5)
Закріпите
сумку
спеціальним
утримуючим пристроєм.
УВАГА З безкамерними шинами не
застосовувати камеру.
Періодично варто перевіряти тиск шин
коліс і запасного колеса.
Для того щоб розгвинтити й загвинтити
ковпачок
вентиля,
використовуйте
подовжувача, показаний на мал.13.

Рис. 13
Рис.16

Рис. 14
Рис.15
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШВИДКОГО РЕМОНТУ
ШИН FIX & GO Автоматичний
Комплект для швидкого ремонту шин
розташований у багажнику в спеціальній
валізці.
До складу комплекту входять мал.16а:
- балончик А с герметизуючою
рідиною, він оснащений:
- трубкою для затоки рідини в шину
В
- наклейкою з написом З «швидкість
не більше 80 км/година», після ремонту
шини наклейку варто розмістити на
передній панелі салону, безпосередньо в
поле зору водія;

- буклет
мал.16b,
що
містить
інформацію необхідну для правильного
застосування
комплекту
швидкого
ремонту.
Буклет
варто
передати
персоналу, що повинен буде виконувати
такого роду роботи.
- компресор D з манометром і
перехідниками
- пари
запобіжних
рукавичок,
розташованих, у відсіку поруч із
компресором
- адаптери для накачування

Буклет
варто
передати
персоналу, що повинен буде
виконувати
такого
роду
роботи

При проколі ремонт шини
можливий,
якщо
діаметр
ушкодження
становить
не
більше 4 мм.

У валізці для швидкого ремонту шин є
також викрутка й буксувальне кільце.

підлягають
ремонту
Не
ушкодження
бічних
поверхонь
шини,
не
гарантується
надійна
герметизація
ушкоджень
робочої
поверхні шини на відстані до 25 мм від
краю. Із цієї причини треба в першу
чергу звернути увагу на стан бічних
поверхонь шин
Рис.16а

Рис.16b
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У
випадку
ушкодження
колісного диска (деформація
посадкового профілю, що
веде до витоку повітря) або
шини поза зазначеними вище місць
ремонт неможливий, Не витягайте
сторонні предмети (гвинти або цвяхи),
що застрягли в шині.

балончику
втримується
пропиляний
гліколь.
Ця
речовина
токсична,
воно
викликає
роздратування.
Забороняється
приймати
його
усередину. Уникайте влучення на очі,
шкіру або одяг. У випадку влучення
негайно змити більшою кількістю
води. При виникненні алергійної
НЕОБХІДНО ЗНАТИ НАСТУПНЕ:
реакції
звернетеся
до
лікаря.
Рідкий герметик з комплекту для Зберігаєте балончик у спеціальному
швидкого ремонту ефективний при відсіку вдалині від джерел тепла й у
температурі зовнішнього повітря від – 20° недоступному для дітей місці.
С до + 50◦С. Він не придатний для
остаточного ремонту.

Варто заміняти балончик, що
містить герметизуючу рідина
після витікання терміну дії.
Балончик і герметизуюча рідина
забруднює навколишнє середовище.
Переробляти
відходи
треба
відповідно до передбачених місцевих
і національних нормативів.

Рідкий герметик має обмеження по
строку зберігання

– Увімкнути гальмо для стоянки,
відгвинтити ковпачок вентиля, вийняти
заливну трубу А – мал. 16з і надягнути
заливну трубу на вентиль В – мал. 16з;

Компресор не слід залишати
включеним більше 20 хвилин.
Він
може
перегрітися!
Комплект
для
швидкого
ремонту шин не призначений для
остаточного
ремонту.
Шинами,
відремонтованими
за
допомогою
комплекту для швидкого ремонту,
можна користуватися тільки протягом
обмеженого часу.

У

ПРОЦЕДУРА НАКАЧУВАННЯ ШИН
Надягати захисні рукавички, які

є в комплекті для швидкого
ремонту шин.
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– переконаєтеся що вимикач Е–
Рис.16f
компресора
перебував
у
положенні 0 (виключений), вмикаєте
двигун, вставте рознімання D – рис.16 е
в найближчу розетку й включите
компресор, перемістивши вимикач Е –
Рис.16f у положення 1 (включене).
Накачайте шину до необхідного значення
тиску (див. розділ «тиск повітря в
холодних шинах» у главі «Технічні
характеристики»). Для контролю тиску в
шині за допомогою манометра F
рекомендується виключити компресор,
інакше
показання
можуть
бути
неточними.
– якщо протягом 5 хвилин не вдасться
накачати шини до 1,5 бар, виключите
компресор від вентиля й від розетки,
потім спробуйте проїхати кілька десятків
метрів,
щоб
герметизуюча
рідина
рівномірно
розподілилася
усередині
шини, і знову накачати колесо;

Рис.16з

- якщо знову не вдасться, протягом
5 минути після включення компресора,
накачати шини хоча б до 1,8 бар,
продовжити тиску не можна, тому що
шина серйозно ушкоджена й комплект
для швидкого ремонту шин не може
гарантувати необхідну герметичність.
Звернетеся
Мережу
по
обслуговуванню Фіат;
- якщо ж після того, як тиск у шині
досягне необхідної величини, зазначеної
в розділі «тиск повітря в холодних
шинах»
у
глави
«Технічні
характеристики», відразу ж рушайте в
шлях;

Рис.16d

На добре видне місце в поле

зору
водія
наклейте
нагадування про те, що шина
була
відремонтована
з
використанням
комплекту
для
швидкого ремонту. Ведіть автомобіль
обережно, особливо на поворотах, Не
розганяйте швидше 80 км/година.
Уникайте
різких
прискорень
і
гальмувань.
Рис.16е

Рис. 16f
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Приблизно
через
10
хвилин
зупинитеся, і ще раз перевірте тиск у
шині. Не забувайте включити гальмо для
стоянки;

повідомите, що ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЗАМІНИ БАЛОНЧИКА
шина була відремонтована за
Для того щоб замінити балончик треба
допомогою комплекту для
швидкого ремонту. Буклет діяти як зазначене нижче Рис. 16h:
варто
передати
персоналу,
що
– Від’єднати з'єднання А; повернути
Якщо тиск упав нижче 1,8 бар, повинен буде виконувати роботу на
зупинитеся, Це значить, що шині відремонтованої таким способом проти годинниковий стрілці балончик
який треба замінити; установити новий
шина сильно ушкоджена, і
його
за
і
повернути
ТІЛЬКИ
ДЛЯ
КОНТРОЛЮ
Й балончик
ремонтний комплект Fix & Go
годинниковою стрілкою; приєднати до
не в змозі забезпечити необхідну ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ
балончика з'єднання А и встановити
герметичність. Звернетеся в Мережу
Компресор
може
застосовуватися заливну прозору трубку В у спеціальне
Обслуговування Фіат.
також для відновлення тиску в шині. гніздо.
- якщо при вимірі тиску показання Від’єднати
ремонтний
комплект
і
манометра становлять хоча б 1,8 бар, приєднати компресор безпосередньо до
підкачайте шину до необхідного тиску вентиля шини; таким чином, балончик не
(при цьому повинно бути включено буде приєднаний до компресора й не
гальмо для стоянки, двигун повинен буде уведений рідкий герметик.
працювати) і продовжуйте рух
- дотримуючи
максимальної
обережності,
варто
доїхати
до
найближчої сервісної станції Мережі
Обслуговування Фіат.
Обов'язково

Рис.16g

Рис.16h
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ЯКЩО ТРЕБА ЗАМІНИТИ
ЛАМПУ
Зміна конструкції або ремонт
електроустаткування,
виконані неправильно або без
обліку
технічних
характеристик
системи,
можуть
привести
до
порушення
роботи
електроприладів і спричинити ризик
виникнення пожежі.

Радимо,

по
можливості,
здійснювати заміну ламп у
Мережі Обслуговування Фіат.
Гарна робота й правильний
напрямок пучка зовнішнього світла є
основними для безпеки в шляху й для
того,
щоб
уникнути
санкцій,
передбачених законом.

Галогенні лампи варто брати
винятково
за
металеві
частини.
Якщо
узятися
пальцями за скляну частину лампи –
це може привести до зменшення
яскравості світла й до зниження
терміну служби лампи. Якщо ж Ви все–
таки ненавмисно доторкнетеся до
скляної частини лампи – протріть її
ганчірочкою, змоченої в спирті, і
добре просушите.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- Якщо згас ліхтар або фара – перш
ніж міняти лампочку варто перевірити, чи
не згорів запобіжник.
- Розташування
запобіжників
описане в параграфі «Якщо згорів
запобіжник» у цій главі.
- Перш ніж замінити лампочку
переконаєтеся, що її контакти не
окислені.
- Згорілі лампочки варто заміняти
винятково на лампочки, що володіють
такими ж характеристиками.
- Після заміни лампи у фарі завжди
варто перевірити напрямок пучка світла.
УВАГА. На внутрішній поверхні фари
можуть з'явитися сліди запотівання, це не
означає, що є несправність. Насправді це
Галогенні лампи містять газ під природне явище, викликане низькою
високим тиском і, якщо вона температурою й ступенем вологості
розіб'ється, осколки можуть повітря. При включенні фар, запотівання
зникає. Наявність крапель води усередині
розлетітися
фар свідчать про проникнення води.
Звернетеся в Мережу Обслуговування
Фіат
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ТИПИ ЛАМП
D–Е Галогенні лампи
B Лампи з байонетним цоколем
Для того щоб вийняти лампу, виведіть
На автомобілі встановлені різні види
Для добування з патрона візьміться за
ламп мал.17:
скляну
колбу,
поверніть
проти пружину, що втримує лампу, з фіксатора.
годинникової стрілки, і витягніть лампу.
A Біс цокольні лампи
Вставляються натисканням. Для того
C Трубчасті лампи
щоб їх вийняти, треба потягнути
Для добування розтисніть пружинні
контакти
Лампа
Рис.
Тип
Потужність,
17
Вт
Далеке світло
H1
55Вт
Е
Ближнє світло
H7
55Вт
D
Передні лампи габаритного світла
W5W
5Вт
А
Передні покажчики поворотів
PY21W
21 Вт
B
Бічні покажчики поворотів
W5W
5 Вт
A
Передні протитуманні фари
H1
55Вт
Е
Задні покажчики поворотів і лампи стоп
P21 W
21/5 Вт
B
сигналу
/5W
3–й стоп–сигнал
P21W
21Вт
B
Задні покажчики поворотів
PY21W
21Вт
В
Ліхтар заднього ходу
P21W
21 Вт
B
Задні протитуманні фари
P21W
21 Вт
B
Підсвічування номерних знаків
W5W
5 Вт
А
Плафон:
C10W
10 Вт
С
- с прозорим елементом
10 Вт
- с крапковим освітлювальним
приладом
Освітлення багажника
W5W
5 Вт
А
Рис.17
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БЛИЖНЄ СВІТЛО
ДАЛЕКЕ СВІТЛО
Для заміни галогенної лампи варто
Для заміни галогенної лампи треба
діяти в такий спосіб:
діяти в такий спосіб:
1) Від’єднати пружину А – Рис.18 і
1) Від’єднати пружини А – Рис.18 і
вийняти захисну кришку В.
Зміна конструкції або ремонт вийняти захисну кришку В;
2) Від’єднати пружини А – Рис.19,
2) Від’єднати пружину А – Рис.20,
електроустаткування,
відокремити з'єднання В и вийняти лампу
виконані неправильно або зняти з'єднання В и вийняти лампу С.
без
обліку
технічних
С.
характеристик
системи,
можуть
привести
до
порушення
роботи
електроприладів і спричинити ризик
виникнення пожежі.

ЯКЩО ЗГАС ЛІХТАР
АБО ФАРА

Для визначення типу лампи і її
потужностей див. розділ "Якщо треба
замінити лампу"

Pис.18

Рис.19

Рис.20
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ПЕРЕДНІ ГАБАРИТНІ ВОГНІ

ПЕРЕДНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТІВ

Для заміни лампи діяти в такий спосіб:
1) Від’єднати пружину А – Рис.18 і
вийняти захисну кришку В.
2) Повернути патрон А – Рис.21, і
зняти його з відповідного гнізда й потім
зняти лампу В, установлену під тиском на
з'єднувачі А

Для заміни галогенної лампи діяти в
такий спосіб:
1) Повернути патрон А – Рис.22 і
вийняти його.
2) Вийняти лампу В, злегка нажавши
на неї й повернути проти годинникової
стрілки (монтаж лампи з байонетним
цоколем).

ПЕРЕДНІ
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Для заміни галогенної лампи діяти в
такий спосіб:
1) Від’єднати пружину А – Рис.18 і
вийняти захисну кришку В.
2) Повернути патрон А – Рис.22, і
зняти його з відповідного гнізда В а потім
зняти лампу В, установлену під тиском.

Рис.21
Рис.22
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БІЧНІ ПОКАЖЧИКИ ПОВОРОТІВ

БЛОК ЗАДНІХ ФАР

Для версій без задньої полички

Для заміни лампи діяти в такий спосіб:
1) Нажати на покажчик повороту А–
Рис.24
по
напрямку
зазначеному
стрілкою (проти руху автомобіля), а потім
на пружину В и вийняти покажчик
повороту в зборі.
2) Злегка
повернути
покажчик
повороту А проти годинникової стрілки,
потім вийняти лампу B, вмонтовану під
тиском.

Для заміни лампи:
Для версій із задньою поличкою
1) Зсередини
автомобіля
зняти
пластмасову
кришку
мал.
25
розташовану на відсіку для динаміка,
потім
зняти
верхню
пластмасову
заглушку А – мал. 26, використовуючи
штатну викрутку, так щоб були видні
болти кріплення В оптичної групи.

1) Зсередини
автомобіля
зняти
верхню пластмасову заглушку А – мал.27
викруткою, наявну в наявність, так щоб
були видні болти кріплення D оптичної
групи.
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2) Вставити
ключ,
наявний
у
комплекті інструментів, мал. 28 на
кріплення оптичної групи.
3) Після того як ви послабите болти,
вставити викрутку в отвір, що перебуває
на самому подовжувачі мал. 28 потім
розгвинтите кріпильні гайки оптичної
групи.
Для семимісцевої версії, розгвинтити
болт
кріплення
оптичної
групи
використовуючи ключ В – мал. 28
установивши його на щілину болта З –
мал.28а.

Рис.28а

5) Для того щоб вийняти з'єднання,
треба розгвинтити гвинти, як показано
стрілкою на мал.30.
6) Вийняти лампи, злегка нажавши на
них і повернути проти годинникової
стрілки (монтаж лампи з байонетним
цоколем).
A – Лампа габаритного світла / стоп–
сигнал
B – Лампа покажчика повороту.
C – Лампа покажчика заднього ходу
D – габаритні вогні
Е – задній протитуманний ліхтар

4) Після того як будуть вийняті
кріпильні болти групи, розгвинтите
кріпильні гайки, розташовані із зовнішньої
сторони, як зазначено на мал.29.

Рис.28

Рис.29

Рис.30
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ЛАМПИ 3–ГО СТОП–СИГНАЛИ
Для заміни лампи необхідно відкрити
ліву задню дверну стулку двостулкових
дверей або задні багажні двері й
розгвинтити гвинти А – Рис. 31.
Зовні витягти розсіювач.
Зняти лампу В – мал.32, яку треба
замінити, установлюючи її під тиском.
Рис.31

ЛІХТАРІ ВИСВІТЛЕННЯ НОМЕРНОГО
ЗНАКА
Для заміни лампи варто відвернути
язичок у зазначеному місці на мал. 33 і
вийняти всю групу, повернути тримач
лампи А – мал. 34 проти годинникової
стрілки, потім вийняти лампу В.
Рис.33

ЯКЩО ЗГАСЛО
ВИСВІТЛЕННЯ САЛОНУ
Зміна конструкції або ремонт

електроустаткування,
виконані неправильно або
без
обліку
технічних
характеристик
системи,
можуть
привести
до
порушення
роботи
електроприладів і спричинити ризик
виникнення пожежі.
Для відомостей по типі лампи й
відповідної потужності див. розділ "Якщо
треба замінити лампу" у цій главі.

Рис.32

Рис.34
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2) Відкрийте тримач лампи А – мал.
ПЕРЕДНІЙ ПЛАФОН
ВИСВІТЛЕННЯ БАГАЖНИКА
36 і замінити згорілу лампу.
Для заміни лампи:
Прозорі елементи
Для заміни лампи:
1) Вийняти лампу прозорий елемент
Крапкове висвітлення
1) Зняти плафона А – мал.37, А – Рис.39 як зазначений стрілкою.
1) Зняти плафона мал. 35, нажавши
на обід лампи розсіювача, змонтованого нажавши в крапці, зазначеною стрілкою.
2) Відкрити тримач лампи В, потім
2) Відкрийте тримач лампи А – мал. вийняти лампу З, установлену під тиском.
під тиском, у крапці, зазначеною
стрілкою.
38
3) Замінити згорілу лампу

Рис.35
Рис.36

Рис.37

Рис.38
Рис.39
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ЯКЩО ПЕРЕГОРІВ
ЗАПОБІЖНИК
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Запобіжник – це елемент захисту
електричного блоку: запобіжник працює,
(тобто перегоряє), як правило, у випадку
несправності електроустаткування або
його неправильного ремонту.
У випадку виходу з ладу будь–якого
елемента електроустаткування варто
перевірити
відповідний
запобіжник.
Струмопровідний елемент А – мал. 40
повинен бути перерваний, у противному
випадку необхідно замінити згорілий
запобіжник іншим, з такою же силою
струму (той же колір).

B – Цілий запобіжник.
С – Запобіжник з
провідним елементом.

перегорілим

Якщо загальний запобіжник (
MAXI–FUSE) згоряє, нічого не
вживати,
звернутися
на
станцію
техобслуговування

Вийняти
несправний
запобіжник Фіат.
пінцетом D, що перебуває в блоці
запобіжників.
Перед
тим
як
зняти
запобіжник переконаєтеся, що
Категорично
забороняється
ключ запалювання виймуть і
замість згорілого запобіжника
встановлювати всякого роду містки, що виключено всі прилади.
перемички тощо.

треба в жодному разі
заміняти
запобіжник
запобіжником більше високої
сили
струму
–
може
виникнути небезпека пожежі
Не

У
випадку
повторного
перегоряння
плавкого
запобіжника звернетеся з
Мережу Обслуговування Фіат.

Рис.40
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Запобіжники автомобіля Fiat Doblo' згруповані у два блоки,
один розташований на панелі інструментів, а іншої у відсіку
двигуна.
Для доступу до блоку запобіжників на передній панелі,
треба нажати на крапки зазначені, на мал. 41 і зняти кришку.
Пристрою, ланцюга яких захищають окремі запобіжники,
перераховані в таблиці на наступних сторінках

Рис.41
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Для доступу до блоку запобіжників на відсіку двигуна
необхідно роз'єднати затискні пружини А – Рис.42 і
зняти кришку В.
Пристрою,
ланцюга
яких
захищають
окремі
запобіжники, перераховані в таблиці на наступних
сторінках
ПРИМІТКА:
запобіжник
свічі
попереднього
накалювання (60А) убудований у кабель і розташований
поруч із вузлом блоку керування у відсіку двигуна
усередині кришки.

Рис.42
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПЛАВКИХ ЗАПОБІЖНИКІВ
Освітлювальні пріори

Малюно

Запобіжник

Ампери

42
42
41
41
41
41
42
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
41
41
41
42
42
41

F14
F15
F12
F13
F42
F53
F30
F53
F51
F32
F42
F37
F53
F31
F37
F51
F37
F44
F50
F02 – MAXI FUSE
F01 – MAXI FUSE
F04 – MAXI FUSE
F48
F47
F38
F22
F11
F42

10
10
10
10
10
10
15
10
7,5
15
10
10
10
7,5
10
7,5
10
20
7,5
40
70
40
20
20
20
20
15
7,5

42

F18

7,5

к
Праве далеке світло
Ліве далеке світло
Праве ближнє світло
Ліве ближнє світло
Багажник
Аварійне світло
Протитуманні фари
Стрілки (покажчики напрямку)
Висвітлення приладів на панелі інструментів
Освітлювальний прилад
Плафон
Щиток інструментів і підсвічування (живлення під ключем)
Щиток інструментів і підсвічування (живлення від батареї)
Задній хід
Стоп–сигнал (світло стоп–сигналу)
Підсвічування номерів
Третій стоп–сигнал (додатковий)
Запальничка
Подушка безпеки
Живлення блоку панелі інструментів: функції опції
Живлення блоку панелі інструментів: стандартні функції
Живлення приладу ABS
Електросклопідіймачі праві передні
Електросклопідіймачі ліві передні
Блокатор дверей
Підсвічування вимикача запалювання
Додатковий запобіжник системи керування двигуна
Блок керування ABS (під ключем)
Блок управління контролю двигуна
(+акумуляторна батарея)
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Освітлювальні пріори

Малюно

Запобіжник

Ампери

42
42
42
42
41
42
42
41
42
42
42
41
42
42
42
41
41
42
42

F17
F16
F11
F10
F31
F03 – MAXI FUSE
F19
F13
F11
F11
F22
F40
F06 – MAXI FUSE
F22
F21
F43
F44
F04 – MAXI FUSE

10
7,5
15
15
7,5
20
7,5
10
15
15
20
30
30
20
15
30
20
30

F06 – MAXI FUSE

30

F06 – MAXI FUSE

40

42

F07 – MAXI FUSE

60

42
41

F07 – MAXI FUSE
F45

40
15

41

F39

10

к
Блок управління контролю двигуна (живлення)
Блок управління контролю двигуна (під ключем)
Блок керування свіч попереднього накалювання
Клаксон (звуковий сигнал)
Вмикання механіч. кондиціонера
Замок запалювання
Компресор механічного кондиціонера
Коректор фар
Електрич. клапан рециркуляції бензинових пар
Генератор тахометра
Інжектори
Заднє скло з обігрівом
Одношвидкісний вентилятор радіатора
Паливний насос
Паливний насос
Насос омивач стекол – заднього скла
Додаткова розетка живлення електроенергією
Живлення приладу ABS
Перша швидкість вентилятора радіатора (версії
з механіч. кондиціонером)
Перша швидкість вентилятора радіатора (версії 1.3 –
1,9 Multijet)
Друга швидкість вентилятора радіатора (версії 1.4 –
1,6. с механіч. кондиціонером)
Друга швидкість вентилятора радіатора версії 1.3 –
1,9 Multijet)
Сидіння з обігрівом
Обслуговування +30 (авторадіо, мобіл. телефон, гнізда для
діагностики)

42
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Споживачі
Обслуговування +15 (авторадіо, мобільний телефон, висвітлення
команд на пульті керування., електрич. дзеркала, причіп, висвітлення
команди сидіння з обігрівом)
Лямбда – зонд (датчик кисню)
Дзеркала з електрообігріванням
Дистанц. керування охолодження двигуна
Вимикач приладу перевірки двигуна
Вимикач приладу електронасоса
Вимикач електровентилятора опалення салону
Вимикач звукового сигналу ременів безпеки
Очисник стекол
Очисник заднього скла
Вентилятор салону
Прилад subwoofer
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв

Малюнок

Запобіжник

Ампери

41

F49

7,5

42
41
42
42
41
41
41
41
41
42
41
41
42
41
41
41
42

F11
F41
F18
F16
F31
F31
F49
F43
F52
F08
F36
F35
F09
F33
F34
F46
F23

15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30
15
30
15
–
–
–
–
–
–
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ЯКЩО РОЗРЯДИВСЯ
АКУМУЛЯТОР
Насамперед,
рекомендуємо
ознайомитися із главою «Технічне
обслуговування
автомобіля»
де
зазначено, що варто робити, щоб
акумулятор не розряджався й служив
покладений строк.
ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ
Рекомендується
заряджати
акумулятор повільно, при малому струмі,
протягом 24 годин. При більше тривалій
зарядці
батарея
може
зробитися
непридатним.
От як це робиться:
1) Зняти
з
акумулятора
клеми
проводів електросистеми автомобіля.
УВАГА.
Якщо
на
автомобілі
встановлена
охоронна
сигналізація,
варто виключити сигналізацію з пульта
дистанційного керування.

2) Підключити
до
виводів ЗАПУСК ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ
акумулятора клеми проводів зарядного
ДОПОМІЖНОГО АКУМУЛЯТОРА
пристрою.
Див. "Запуск двигуна з використанням
3) Включити зарядний пристрій.
допоміжного акумулятора" у цій главі.
4) По закінченні зарядки виключити
зарядний пристрій, після чого від’єднайте
Не намагайтеся перезарядити
його клеми від акумулятора.
акумулятор,
якщо
він
5) Надягти на виводи акумулятора
змерзнув.
Спочатку
клеми до проводів електросистеми
розморозьте
його,
у
автомобіля. Дотримувати полярності!
противному випадку може відбутися
вибух. Якщо акумулятор змерзнув,
Рідина,
що втримується в необхідно
перевірити,
чи
не
акумуляторній
батареї, поламалися внутрішні елементи (може
агресивна й отрутна. Варто трапитися коротке замикання) і щоб
уникати її влучення на шкіру й корпус не мав тріщин. У противному
в очі. Зарядку акумулятора варто випадку це може викликати витік
робити в добре провітрюваному отрутної й агресивної кислоти.
приміщенні, удалині від відкритого
Категорично
забороняється
вогню або можливих джерел іскор:
використовувати для запуску
існує небезпека пожежі.
двигуна пристрою зарядки
акумуляторних батарей: це може
привести
до
виходу
з
ладу
електронних систем автомобіля, і в
першу чергу електронних блоків,
керуючих роботою систем живлення й
запалювання.
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установка
ПЕРЕСУВНИЙ ПІДЙОМНИК
домкрата може привести до
У МАЙСТЕРНІ
падіння піднятого автомобіля.
Попереду
При підйомі автомобіля попереду
Ніколи
не
користуйтеся
домкратом для підтримки ваги, що важіль підйомника повинен спиратися
прокололи
перевищує значення, зазначене на винятково на корпус коробки передач і
диференціала. Між важелем підйомника
етикетці, прикріпленої до домкрата.
й корпусом коробки передач варто
помістити
дерев'яну
або
гумову
прокладку, як це показано на мал.43.

ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ
ТРЕБА ПІДНЯТИ
ДОМКРАТ
Див. розділ "Якщо
колесо" у цій главі.

ви

Неправильна

Необхідно знати, що:
– домкрат не вимагає регулювання
– домкрат не можна полагодити, у
випадку поломки він повинен бути
замінений іншим оригінальним
– ніякий інший прилад, крім ручки, не
Домкрат
призначений
можна встановлювати на домкрат, як це
винятково для заміни коліс.
видно на малюнку в цій главі.
Домкратом ніколи не можна
користуватися
для
інших
цілей; наприклад, підйом автомобілів
інших
моделей.
Ніколи
не
користуйтеся ним для виконання
ремонтних робіт під автомобілем.

Рис.43
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Збоку

Підйомник

ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ
ТРЕБА БУКСИРУВАТИ

Для підйому автомобіля збоку варто
При підйомі автомобіля кінці важелів
розташувати лапу підйомника відповідно підйомника повинні розташовуватися в
до пазів, як зазначено на мал.44, крапках, зазначених на мал.45.
На
автомобілі
є
вушко
для
попередньо
встановивши
гумову
буксувального троса.
прокладку.
Кріпиться вона в такий спосіб:
1) Дістати вушко, що перебуває в
сумці для інструментів.
2) Відкрити кришку на бампері за
допомогою викрутки в крапці, зазначеною
стрілкою мал.46.
3) Навернути вушко А–Рис.46 на
різьбовий стрижень до упору.

Рис.44

Рис.45

Рис.46
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В–В– рис. 47 – заднє кільце для
буксирування іншого автомобіля.

При буксируванні автомобіля

необхідно
виконувати
відповідні вимоги Правил
дорожнього
руху,
що
ставляться як до буксувального
пристрою, так і до поводження
автомобіля на дорозі

Рис.47

Перш
ніж
почати
У ВИПАДКУ АВАРІЇ
буксирування, поверніть ключ
- У першу чергу, заспокойтеся.
запалювання в положення
- Якщо ви особисто не є прямим
MAR, а потім у положення
учасником аварії, зупините автомобіль не
STOP, не виймаючи ключа. Якщо
менш чим у десяти метрах від місця
вийняти ключ із замка, рульове
аварії.
керування заблокується, і повернути
- Якщо ви на автостраді – зупините
колеса буде неможливо.
автомобіль так, щоб смуга безпеки
залишалася вільної.
- Виключите двигун і включите
ліхтарі аварійної сигналізації.
При буксируванні автомобіля з
- Уночі
освітите
місце
аварій
виключеним
двигуном
фарами.
помнете,
що
підсилювач
- Будьте обережні, не ризикуйте
гальма й гідропідсилювач керма не
виявитися
під
колісьми
інших
працюють, тому при гальмуванні й
автомобілів.
при повороті прийде прикладати
- Позначте місце аварії добре
підвищене
зусилля.
Не
видним трикутним знаком, виставивши
використовувати для буксирування
його
на
відстані,
запропонованій
гнучкі троси, канати щоб уникнути
правилам дорожнього руху.
їхнього розриву. Під час буксирування
- Викличте допомогу, дайте всім
необхідно перевірити, щоб кріплення
службам максимально чітку інформацію.
до автомобіля не ушкодили частини,
На автострадах для виклику допомоги
які з ним стикаються.
користуйтеся спеціальними телефонами.
- У випадку великих аварій на
автостраді, зокрема в умовах обмеженої
видимості, великий ризик нових зіткнень.
Негайно вийдіть із автомобіля й очікуйте
допомоги за бічним огородженням
дорожнього полотна.
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- Якщо
двері
автомобіля
АПТЕЧКА
ЯКЩО Є ПОТЕРПІЛІ
заблоковані, не намагайтеся вибратися з
автомобіля, розбивши вітрове скло –
Бажано мати в автомобілі не тільки
– Ніколи не слід залишати потерпілих
воно багатошарове, розбити бічне або на самоті. При необхідності надавайте аптечку, але ще й вогнегасник і ковдра.
заднє скло легше.
Аптечку можна розмістити на полку
допомогу й тим, хто не був прямим
багажника як зазначено на малюнку
учасником аварії.
- Вийміть ключі запалювання з
мал.48. Еластична гумка фіксує аптечку.
автомобілів, що потрапили в аварію.
- Не
збирайте
юрбу
навколо
потерпілих.
- Якщо Ви відчули заходи палива
- Запевніть
потерпілого,
що
або якої–небудь хімічної речовини – не допомога прийде вчасно. Будьте поруч із
курите й попросите інші згасити сигарети. ним, намагайтеся не допустити паніки.
- Якщо виникла пожежа, нехай
- Відстебніть або переріжте ремені
навіть маленький – гасите його за безпеки, якими пристебнуті потерпілі.
допомогою вогнегасників, ковдр, піску,
землі. Не слід заливати вогонь водою
- Не давайте потерпілим пити.

Рис.48

- Забороняється
переміщати
потерпілого. Робити це можна тільки у
випадках, зазначених нижче.
Потерпілого
можна
винести
з
автомобіля, тільки якщо автомобіль може
зайнятися, провалитися в прірву або піти
під воду. При цьому не слід тягти
потерпілого за руки й ноги, ніколи не слід
нахиляти
його
голову,
тіло
постраждалого повинне, по можливості,
перебувати
в
горизонтальному
положенні.
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РЕГУЛЯРНЕ ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Регулярне технічне обслуговування є
вирішальним чинником у забезпеченні
тривалої й безаварійної експлуатації
автомобіля.
Тому Fiat розробив цілу серію заходів
щодо
контролю
й
технічного
обслуговування, яке варто проводити
після пробігу кожних 20.000км.
Однак помнете, що регулярне технічне
обслуговування
не
вичерпується
повністю всіма вимогами автомобіля.
Також у початковий період пробігу
20.000км, як і в наступний, між одним
пробігом і іншим, завжди необхідно
приділяти
увагу
систематичному
контролю рівня експлуатаційних рідин і
при необхідності доливати їх, перевіряти
тиск шин і т.п.

УВАГА
Виконання
технічного
обслуговування відповідно до талонів є
непорушною вимогою виготовлювача.
Невиконання
запропонованого
техобслуговування
може
викликати
зняття автомобіля з гарантії.
Виконання робіт відповідно до графіка
регулярного технічного обслуговування
вироблятися
всією
Мережею
Обслуговування Фіат у фіксований
термін.
Якщо при виконанні робіт з талона
виникне необхідність у проведенні інших
(додаткових) робіт з ремонту або заміни
окремих деталей, такі роботи можуть
бути виконані винятково за згодою
замовника.

УВАГА. При виявленні будь–якої
маленької неполадки рекомендується, не
чекаючи строку наступного талона,
негайно
звертатися
в
Мережу
Обслуговування Фіат.
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ГРАФІК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Техобслуговування здійснюється після пробігу кожних 20.000км.
Тисячі кілометрів
Перевірка стану й зношування шин і тиску повітря
Перевірка роботи освітлювальних приладів (фар, покажчиків
повороту, аварійної сигналізації, висвітлення багажника й салону,
речового ящика, контрольних ламп і т.д.).
Перевірка роботи склоочисників і склоомвачів, регулювання
жиклерів омивачів
Перевірка розташування й стану щіток вітрового й заднього
склоочисників
Перевірка стану гальмових колодок передніх дискових гальм
Перевірка стану гальмових колодок задніх барабанних гальм
Огляд наступних деталей: захисного покриття днища кузова,
трубопроводів (вихлопного, подачі палива, привода гальм).
Гумових деталей (муфт, пилозахисних чохлів, патрубків втулок і
т.п.) шлангів гальмової системи й системи живлення двигуна
Перевірка стану чистоти капота двигуна й багажника, очистити й
змазати важільні механізми
Перевірка стану ременів привода встаткування
Заміна ременів привода встаткування
Перевірка. Регулювання зазорів клапанів (версія 1,4 8кл. і 1.9
Multijet)
Перевірка , регулювання ходу важеля ручного гальма
Контроль змісту шкідливих речовин і димність вихлопу (у
дизельних версіях)
Перевірка системи вловлювання пар палива
Заміна паливного фільтра (версія Multijet)
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Тисячі кілометрів
Заміна елемента повітряного фільтра (бензинова версія)
Заміна елемента повітряного фільтра (версія Multijet)
Контроль рівня й долівка рідин (охолодження двигуна, гальмова
система, акумуляторна батарея, склоомивачі і т.д.)
Перевірка стану зубчастого ременя привода газорозподільного
механізму
Заміна зубчастого ременя привода газорозподільного механізму (*)
Заміна свіч запалювання (бензинова версія)
Перевірка роботи системи керування двигуна (через діагностичне
рознімання)
Перевірка рівня масла в механічній коробці передач
Заміна масла у двигуні (версії без DPF)(▼)
Заміна масляного фільтра (версії Multijet c DPF) (або кожні 24
місяця) (**)
Заміна гальмової рідини (або кожні 24 місяця)
Заміна фільтра квіткового пилка (або кожні 24 місяця)
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(*) Або один раз в 4 роки, якщо автомобіль експлуатується в тяжких умовах (холодний клімат, тривала їзда по місту на низьких
обертах, їзда по курних дорогах).
Або один раз у п'ять років поза залежністю від пробігу.
(Ў) Кожні 30.000 км пробігу або один раз в 24 місяця для версій Multijet
(**) Реальний проміжок між заміною масла й заміні фільтра масла двигуна, залежить від умов експлуатації автомобіля й
повідомлення про це передається контрольною лампочкою bли повідомленням (де передбачено) на панелі проділів (див. главу
«контрольні лампочки й повідомлення).
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ПРОГРАМА ЩОРІЧНОГО
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для автомобілів, річний пробіг яких
не досягає 20.000 км (наприклад,
становить
близько
10.000
км),
рекомендується Програма щорічного
технічного обслуговування наступного
змісту:
- Перевірка стану шин і тиску повітря
в шинах (включаючи запасне колесо);
- Перевірка роботи освітлювальних
приладів (фар, покажчиків повороту,
аварійної
сигналізації,
висвітлення
багажника, салону, речового ящика,
контрольних ламп комбінації приладів і
т.п.);
- Перевірка роботи склоочисників і
склоомивачів. Регулювання жиклерів
омивачів;
- Перевірка розташування й стану
щіток вітрового й заднього склоочисників;
- Перевірка стану гальмових колодок
передніх дискових гальм;

- Перевірка стану замка капота
двигуна й багажника, очищення й
змащення важільних механізмів.
- Огляд
наступних
агрегатів:
двигуна, коробки передач, трансмісії,
трубопроводів
(вихлопного,
подачі
палива,
привода
гальм).
Гумових
деталей (пилозахисних чохлів, патрубків,
втулок і т.п.), шлангів гальмової системи
й, системи живлення двигуна;
- Перевірка зарядки акумуляторної
батареї;
- Перевірка стану всіх приводних
ременів;
- Контроль рівня й долівка рідин
(охолодження
двигуна,
гальмової
системи, омивачів, електроліту й т.п.);
- Заміна масла у двигуні;
- Заміна масленого фільтра двигуна;
- Заміна фільтра квіткового пилка
(де передбачене).

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
Кожні 1.000 км, а також перед довгими
поїздками перевіряти й при необхідності
доводити до норми: рівень охолодної
рідини у двигуні, рівень гальмової рідини,
рівень рідини в омивачі стекол, тиск
повітря й стан шин.
Кожні 3.000 км перевірити рівень
масла у двигуні й при необхідності
замінити його.
Варто використовувати тільки заправні
матеріали FL Selenia, які розроблені й
випускаються спеціально для автомобілів
ФІАТ (див. таблицю "Заправні матеріали"
у розділі "Технічні характеристики").
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УВАГА – Моторне масло

УВАГА – Фільтр квіткового пилка

Варто міняти моторне масло частіше,
ніж це передбачено графіком технічного
обслуговування,
якщо
автомобіль
переважно використовується в складних
умовах, а саме:
- с причепом;
- на курних дорогах;
- часті поїздки на невеликі відстані
(менш
7–8км)
при
температурі
навколишнього повітря нижче нуля;
- коли двигун часто працює на
холостих обертах, а також при поїздках
на значні відстані на низької швидкості
(таксі, доставка пошти й т.п.), а також
після консервації.

При їзді по курних дорогах або при
сильному забрудненні рекомендується
частіше міняти фільтруючий елемент;
особливо він, повинен бути замінений,
якщо зменшиться кількість вступника в
салон повітря.

УВАГА – Повітряний фільтр
При їзді по курних дорогах варто
робити заміну повітряного фільтра
частіше, ніж це передбачено графіком
технічного обслуговування.
Якщо у Вас виникнуть сумніву щодо
необхідності більше частої заміни масла
й
повітряного
фільтра
внаслідок
експлуатації автомобіля в тяжких умовах
– звернетеся за консультацією в Мережу
Обслуговування Фіат.

У випадку використання автомобіля в
теплому кліматі або в особливо складних
умовах варто контролювати рівень масла
акумуляторної батареї (електролітів)
частіше, ніж це передбачено графіком
технічного обслуговування, описаного в
цьому параграфі.
роботи
з
техобслуговування
автомобіля варто довірити
Мережі Обслуговування Фіат.
Якщо
у
Вас
немає
досвіду
самостійного виконання операцій по
технічному обслуговуванню – не
робіть нічого своїми руками. Перш ніж
приступитися до виконання якої–
небудь операції переконаєтеся, що у
Вас є всі необхідні для цього
інструменти, рідини й фірмові запасні
частини ФІАТ.
Всі

УВАГА – Акумуляторна батарея
Рекомендується контролювати ступінь
зарядки
акумуляторної
батареї.
Особливо корисно зробити це на початку
зими,
щоб
уникнути
замерзання
електроліту. Особливо часто варто
контролювати
ступінь
зарядки
акумулятора,
якщо
автомобіль
використовується в основному для
коротких поїздок, а також у тому випадку,
коли він обладнаний електросистемами,
що споживають живлення при вийнятому
із замка ключі, особливо якщо придбані й
установлені
вже
після
покупки
автомобіля.
У випадку використання автомобіля в
теплому кліматі або в особливо складних
умовах варто контролювати рівень масла
акумуляторної батареї (електролітів)
частіше, ніж це передбачено графіком
технічного обслуговування, описаного в
цьому параграфі.
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КОНТРОЛЬ РІВНІВ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РІДИН

мал.1 – версія 1.4 8v

1. моторне масло, 2. акумулятор, 3.
гальмова рідина, 4.рідина склоомивача,
5.охолодна рідина двигуна, 6.рідина
гідропідсилювача керма.

Забороняється
палити,
коли
виробляються
роботи
в
моторному відсіку: там можуть
скопитися газ і займисті пари,
які можуть викликати пожежу.

Увага, під час заміни не переплутайте

різні види рідини: всі вони не
взаємозамінні
й
можуть
ушкодити автомобіль.
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Рис.2 Версія 1.9 Multijet

1.моторне масло, 2. акумулятор, 3.
гальмова рідина, 4.рідина склоомивачі,
5.охолодна рідина двигуна, 6.рідина
гідропідсилювача керма.

Забороняється курити, коли
виробляються
роботи
в
моторному
відсіку:
там
можуть
скопитися
газ
і
займисті пари, які можуть викликати
пожежу.

Увага, під час заміни не
переплутайте
різні
види
рідини:
всі
вони
не
взаємозамінні й можуть ушкодити
автомобіль.
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Рис. 3 – Версія 1.3 Multijet

1. моторне масло, 2. акумулятор, 3.
гальмова рідина,
4.рідина склоомивачі,
5.охолодна
рідина
двигуна,
6.рідина
гідропідсилювача керма.

Забороняється
курити,
коли
виробляються
роботи
в
моторному відсіку: там можуть
скопитися газ і займисті пари, які
можуть викликати пожежу.
Увага,
під
час
заміни
не
переплутайте різні види рідини: всі
вони не взаємозамінні й можуть
ушкодити автомобіль.
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МАСЛО У ДВИГУНІ мал., 6,7 і 8
Контроль
рівня
масла
варто
проводити, коли автомобіль стоїть на
рівній дорозі, через кілька хвилин
(приблизно 5) після зупинки двигуна.
Рівень масла повинен перебувати в
проміжку між ризиками MIN і MAX
контрольного щупа.
Інтервал між мітками MIN і MAX
контрольного щупа відповідає приблизно
1 літру масла.

Якщо рівень масла близький або
двигун гарячий, при
роботі в моторному відсіку навіть нижче оцінки MIN, долийте масло
будьте гранично обережні – через заливну горловину, поки рівень не
можна обпалитися. Помнете, дійде до оцінки MAX.
поки двигун не охолонув, може
ввімкнутися вентилятор радіатора –
тому можна одержати травму.
Поки

забороняється
доливати у двигун масло, що
відрізняється
по
своїх
характеристиках від масла, що уже
перебуває в ньому.
Категорично

Рис.6 – версія 1.4 8v

Рис. 7 – Версія 1.3 Multijet
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо при перевірці
ВИТРАТА МАСЛА ДВИГУНА
виявиться, що рівень масла у двигуні
Витрата моторного масла становить
перебуває вище оцінки MAX, звернетеся близько 400 грамів на 1000 км пробігу.
на
сервісну
станцію
офіційного
продавця автомобілів Фіат, де рівень
У першому періоді використання
доведуть до норми.
автомобіля двигун перебуває у фазі
налагодження, однак витрата масла у
двигуні може вважатися встановленим
УВАГА. Після доливу або заміні тільки після пробігу перших 5000–6000
масла, перш ніж заміряти його рівень, км.
необхідно запустити двигун, дати йому
попрацювати протягом декількох секунд,
потім зупинити й кілька мінут почекати.
УВАГА Витрата масла залежить від
манери водіння й від умов експлуатації
автомобіля.

масло
й
використаний масляний фільтр
містять
шкідливі
для
навколишнього середовища речовини.
Радимо для зміни масла й масляного
фільтра
звертатися
в
Мережу
Обслуговування
Фіат.
Там
є
встаткування для збору й переробки
відпрацьованого
масла
й
використаних масляних фільтрів без
нанесення шкоди природі й відповідно
до вимог чинного законодавства.
Відпрацьоване

Рис.8 Версія 1.9 Multijet
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Якщо рівень рідини недостатній, варто
РІДИНА ОМИВАЧІВ
обережно додати в заливну горловину
ЛОБОВОГО СКЛА,
бачка суміш, що складається з 50%
Для доливу рідини відкрийте
Коли
двигун
нагрітий, дистильованої води й 50% рідини Paraflu пробку А –Рис.10 і підніміть телескопічну
забороняється
відкривати виробництва FL Group, доти, поки рівень вирву В до клацання.
Залийте суміш води з рідиною TUTELA
кришку бачка – це може стати буде близький до оцінки MAX.
PROFESSIONAL SC 35 у наступних
причиною опіку.
пропорціях:
УВАГА.
Система
охолодження
– 30% TUTELA PROFESSIONAL SC 35
Рівень рідини варто контролювати на герметична. Пробку можна заміняти, при і 70% води влітку;
холодному
двигуні.
Він
повинен необхідності, тільки на оригінальну,
– 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35
перебувати між нанесеними на бачок інакше можна порушити герметичність.
і 50% води взимку.
мітками MIN і MAX, які видні на бачку.
При температурі зовнішнього повітря
Суміш Paraflu¹¹ і дистильованої води нижче –20ºЗ варто використовувати
50%
концентрації
захищає
від нерозбавлену
рідину
TUTELA
замерзання при температурі –35?С.
PROFESSIONAL SC 35.
РІДИНА В СИСТЕМІ
ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА мал.11

Рис.11
Рис.12
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Коли масло гаряче, рівень може
ГАЛЬМОВА РІДИНА І
омивача
вітрового
скла перевищувати мітку MAX.
РІДИНА ЗЧЕПЛЕННЯ рис.14–15
завжди була рідина: надійна
Якщо
потрібно,
додайте
масло,
робота
омивача
є
Варто періодично перевіряти, щоб
вирішальним чинником у забезпеченні переконавшись у тім, що воно має ті ж
в
баку
перебував
на
видимості.
характеристики, що й масло, наявне в рідини
максимальному рівні.
резервуарі.
Стежіть за тим, щоб у бачку

РІДИНА ПІДСИЛЮВАЧА РУЛЬОВОГО
КЕРУВАННЯ мал.13
Перевірте, щоб рівень масла, коли
автомобіль припарковано на рівній
поверхні, а двигун холодний, був між
оцінками MIN і MAX видимими на бачку.

Уникайте, що б рідина для
підсилювача
рульового
керування, не входила в
контакт із гарячими деталями
двигуна,
тому
що
вона
легко
запалюється.

масла
надзвичайно
низький.
Якщо
потрібна
долівка
через
невеликий
проміжок часу, перевірте систему в
Мережі Обслуговування Фіат на
наявність витоку.

Якщо рівень рідини знизиться, варто
доливати тільки рідини, що мають
маркування
DOT
4.
Зокрема
рекомендується рідина Tutela TOP 4,
який система автомобіля заправляється
на заводі

Витрата

Рис. 13

Рис.14
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Гальмова
рідина
дуже
На бачок нанесений символ
агресивна. Стежите за тим,
Це значить, що варто заливати
щоб вона не попадала на
тільки синтетичну й ніколи –
лакофарбове покриття. Якщо все–таки
мінеральну гальмову рідину.
крапля рідини потрапить на фарбу – Використання мінеральної гальмової
змийте її водою.
рідини відразу ж приведе до виходу з
ладу
спеціальних
ущільнень,
використаних у конструкції гальмової
Гальмова рідина отрутна й системи.
корозійна.
У
випадку
зіткнення зі шкірою, негайно
змити водою й нейтральним
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Гальмова рідина
милом, потім полоскати більшою гігроскопічна (тобто поглинає вологу).
кількістю води. При випадковому Тому,
якщо
Ви
використовуєте
влученні
всередину
відразу
ж автомобіль у місцевості з вологим
звернутися до лікаря.
кліматом, заміну гальмової рідини варто
робити частіше, ніж це зазначено в
графіку
регулярного
технічного
обслуговування.

ФІЛЬТР КВІТКОВОГО
ПИЛКА
Фільтр квіткового пилка розташований
під панеллю інструментів поруч із
центральним ящиком для предметів з
боку пасажира.
При частій експлуатації автомобіля в
запиленій або сильно забрудненій
місцевості рекомендуємо міняти фільтр
частіше,
ніж
це
запропоновано
програмою
планового
техобслуговування. Він також варто
замінити, як тільки буде замічена зміна в
обсязі
повітря,
що
попадає
в
пасажирський салон.

Рис.15
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ЗАМІНА мал.14
Розгвинтити гвинти А, зняти кришку й
вийняти фільтруючий елемент, У який
треба замінити.

Для версій 1.9 Multijet

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР
ЗАМІНА
Для версій з бензиновим двигуном

Розгвинтити 3 гвинти А – рис 18 на
кришці повітряного фільтра, зняти кришку
В–Рис.19 і вийняти фільтруючий елемент
ІЗ, якому треба замінити

Розгвинтити гвинти по периметрі й ті,
які перебувають на кришці повітряного
фільтра, зняти кришку А – рис 17 і
вийняти фільтруючий елемент, якому
треба замінити.

Рис.16

Рис.17

Рис.18

мал.19
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Для версій 1.3 Multijet
Розгвинтити гвинти D – рис 21, зняти
кришку Е и вийняти фільтруючий
елемент, якому треба замінити

ПЕРЕВІРКА СТАНУ
ЗАРЯДУ мал. 22

АКУМУЛЯТОРНА
БАТАРЕЯ
На автомобілі Fiat Doblo' установлена
акумуляторна батарея, що вимагає
мінімум обслуговування, у нормальних
умовах експлуатації доливати електроліт
дистильовану воду не потрібно.

Перевірка якісного стану зарядки
батареї може вироблятися по оптичному
індикаторі, що перебуває на самої
батареї. Залежно від його фарбування
виконується та або інша операція.
Керуйтеся наведеною нижче таблицею
або табличкою (див. мал.) наклеєної на
корпус акумуляторної батареї.

Рис.21
Яскраво біле фарбування

Долити електроліт

Темне фарбування без Потрібна підзарядка
зеленої зони по центрі
Темне
фарбування
із Рівень електроліту
стан зарядки в нормі
зеленою зоною по центрі

Звернетеся в Мережу
Обслуговування Фіат
Зарядите
акумулятор
(рекомендується
звернутися в Мережу
Обслуговування Фіат)
й Уживати нічого не треба

Рис.22
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ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРНОЇ
який
заповнений
БАТАРЕЇ
акумулятор,
отрутна
й
агресивна. Уникайте влучення
Якщо необхідно, треба замінити
її на шкіру й в очі. Не
наближайтеся
до
акумуляторної акумулятор іншим оригінальним, що має
батареї з відкритим вогнем або з такі ж характеристики.
яким–небудь джерелом іскор – це
У випадку заміни на акумулятор, що
може спричинити пожежу й вибух
має
іншої
характеристики,
строк
батареї.
гарантійного
обслуговування,
передбачені в «Плановому технічному
обслуговуванні» минає.
Тому варто дотримуватися правил,
зазначених в інструкції до акумулятора.
Рідина,

Робота з низьким рівнем
електроліту
може
сильно
ушкодити акумулятор і навіть
привести до його вибуху

Неправильна
установка
електричного й електронного
встаткування може викликати
серйозні неполадки автомобіля. Якщо
після покупки автомобіля Ви вирішите
встановити
додаткові
пристрої
(охоронну сигнализація, магнітолу,
радіотелефон і т.д.) звертайтеся в
Мережу Обслуговування Фіат. Там не
тільки підкажуть найбільш відповідні
пристрої, але й скажуть, потрібно чи
придбати
акумуляторну
батарею
більшої ємності.

містять
речовини,
найвищою мірою небезпечні
для
навколишнього
середовища.
Для
заміни
акумулятора радимо звертатися в
Мережу Обслуговування Фіат. Там є
спеціальне
устаткування
для
переробки
старих
акумуляторів
відповідно до вимог екології й
чинного законодавства

Акумулятори
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УВАГА.

Якщо
автомобіль
КОРИСНІ РАДИ ДЛЯ
довгий час буде перебувати
ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ
без експлуатації в умовах
ВАШОГО АКУМУЛЯТОРА
низьких температур, зніміть
Для запобігання швидкої розрядки
акумулятор і віднесіть його в тепле
акумуляторної батареї й продовження її
місце, інакше він може змерзнути.
терміну служби точно виконуйте наступні
приписання:
- Ставлячи автомобіль на стоянку,
перевірте, чи щільно закриті всі двері,
капот, багажник. Всі лампи висвітлення
УВАГА.
Працюючи
з салону повинні бути виключені;
- Виключите світло плафона. У
акумулятором
або
перебуваючи
поруч, кожному разі, автомобіль обладнаний
обов'язково
надягайте системою автоматичного відключення
висвітлення салону;
захисні окуляри
- При виключеному двигуні не
залишайте на довгий час включеними
споживачі електроенергії (радіо, ліхтарі
аварійної зупинки й т.п.);
- Перед проведенням будь–яких
робіт з електроустаткуванням від’єднайте
негативну клему від акумулятора.
- Клеми акумулятора завжди повинні
бути затягнуті.

УВАГА. Якщо протягом тривалого часу
ступінь зарядки акумуляторної батареї не
перевищує
50%
–
батарея
сульфатується. Ємкість її зменшується,
запуск
двигуна
ускладнюється,
а
електроліт може змерзнути (навіть при –
10?С).
Якщо Ви не збираєтеся користуватися
автомобілем протягом довгого часу –
виконаєте всі заходи, які описані в главі
"Консервація" роздягнула "Як правильно
їздити".
Якщо після покупки автомобіля Ви
вирішите встановити додаткові пристрої
(охоронну
сигнализація,
магнітолу,
радіотелефон і т.д.) звертайтеся в
Мережу Обслуговування Фіат. Там не
тільки підкажуть найбільш відповідні
пристрої, але й скажуть, потрібно чи
придбати акумуляторну батарею більшої
ємності.

165

Тому що ці пристрої продовжують
ЕЛЕКТРОННІ БЛОКИ
споживати електроенергію навіть при
КЕРУВАННЯ
вийнятому
ключі
запалювання
(автомобіль
на
стоянці,
двигун
виключений),
можуть
поступово
Коли
автомобіль
експлуатується
розрядитися акумулятор.
нормально, спеціальні міри не потрібні.
Однак, при ремонті електроустаткування
Підключені
безпосередньо
до або при аварійному запуску двигуна,
акумулятора (серійні й установлені потрібно
дотримувати
наступних
пізніше), прилади не повинні споживати інструкцій:
струм понад 0,6 мА на одна Ампер–
- Ніколи не від'єднуйте акумулятор
година ємності акумулятора, як показано від електричної системи при працюючому
в таблиці
двигуні.
- Для
підзарядки
акумулятора
від’єднайте його від електричної системи.
Сучасні зарядні пристрої можуть виділяти
напруга до 20Втв
- Ніколи не запускайте двигун в
екстрених
випадках
від
зарядного
Потужність
Максимальне
пристрою.
Завжди
користуйтеся
Акумуляторної
припустиме
додатковим акумулятором.
батареї
споживання, при
- Будьте особливо уважні при
холостому ході
приєднанні акумулятора до електричної
40 А/година
24 мА
системи. Переконаєтеся в тім, що
50А/година
30 мА
елементи акумулятора підключені до
60 А/година
36 мА
правих проводів (полярність правильна), і
перевірте,
щоб
підключення
було
правильним.

- Не приєднуйте й не від'єднуйте
виводи електронних блоків, поки ключ
запалювання перебуває в положенні
MAR.
- Забороняється
перевіряти
полярність перевіркою «на іскру».
- Від'єднуйте електронні блоки, якщо
Ви виконуєте електричні зварювальні
роботи на корпусі автомобіля. Витягніть
ці блоки, якщо температура перевищує
80?З (спеціальні роботи на корпусі й т.д.).
УВАГА. Якщо радіоприймач або
системи сигналізації автомобіля не
встановлені правильно, вони можуть
вносити перешкоди в роботу блоків
електронного контролю.
Модифікації або ремонтні роботи

на
електричній
системі,
виконувані неправильно й не
враховуючі
технічні
характеристики
системи,
можуть
викликати збої з ризиком виникнення
пожежі.
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КОЛЕСА Й ШИНИ
ТИСК ПОВІТРЯ В ШИНАХ
Раз у два тижні й перед довгими
поїздками перевіряйте тиск у кожній шині,
включаючи шину запасного колеса.
Тиск потрібно перевіряти, коли шина,
перебуває в стані спокою, і вона
охолонула.

Помнете,

що
на
стійкість
автомобіля на дорозі також
впливає правильний тиск у
шинах.

Якщо тиск занадто низьке,
шина перегрівається, і це
може викликати серйозне
ушкодження.

Невірний тиск викликає нерівномірне
Шини варто заміняти, коли зношування
зношування шин, мал.22.
протекторів доходить до 1,6мм. У
кожному разі дотримуйтеся законів
А – Правильний тиск: зношування шин країни, де експлуатується автомобіль.
рівномірний.
УВАГА.
В – Недостатній тиск: зношування
Наскільки це, можливо, уникайте
різкого гальмування й різкого старту.
бічних протекторів.

При експлуатації автомобіля тиск у
шинах піднімається. Якщо Вам потрібно
перевірити або відновити тиск у нагрітих
шинах, помнете, що його значення
С – Надлишковий тиск: зношування
Будьте уважні й не наїдьте на бордюр,
повинне бути на 0,3 бар вище, ніж у центрального протектора.
вибоїни або інші тверді перешкоди. Їзда
холодних шинах.
на невеликі відрізки відстані по вибоїстих
дорогах може ушкодити шини.
Запропоновані значення тиску повітря
в шинах наведені в параграфі «КОЛЕСА»
Періодично перевіряйте, щоб на шинах
не було порізів на бічних стінках,
глава "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ".
ненормального
здуття
або
нерівномірного зношування. Якщо що–
небудь подібне відбувається, звернетеся
в Мережу по обслуговуванню Фіат.

Рис.22
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Якщо Ви заміняєте шину, добре було б
Уникайте їзди з перевантаженим
автомобілем:
це
може
серйозно також замінити й ніпелі.
ушкодити колеса й шини.
Для
забезпечення
рівномірного
Якщо у Вас спустила шина, негайно зношування передніх і задніх шин
зупинитеся й заміните її, щоб не рекомендується заміняти шини через
ушкодити шину, колесо, підвіску й кожні 10–15 тис. км пробігу, зберігаючи їх
на тій же стороні автомобіля, щоб
рульове керування.
зберегти напрямок обертання.
Навіть якщо шини використовуються
мало, вони старіють. Тріщина на гумі
протектора й на бічних стінках – ознака
старіння шин. У кожному разі, якщо шини
були встановлені більше 6 років тому, їх
повинен перевірити експерт, що може
оцінити, чи придатні вони ще. Не
забувайте перевіряти запасне колесо теж
уважно.
Не міняйте шини шляхом
їхнього
перехрещування,
Якщо
необхідно
заміну,
завжди
переміщаючи шину з лівої
користуйтеся новими шинами й уникайте
сторони автомобіля на праву
установки тих шин, у походженні яких Ви й навпаки.
не впевнені.

ГУМОВІ ШЛАНГИ
Уважно
дотримуйте
приписань
планового техобслуговування відносно
гумових шлангів кермового привода,
системи гальм і системи подачі палива.
Озон, висока температура й відсутність
рідини в системі можуть викликати
затвердіння й утворення тріщин у
шлангах, з можливим, протіканням
рідини. Тому дуже важливий уважний
контроль.

В
автомобілі
Fiat
Doblo'
використовуються безкамерні шини. Ні за
яких умов не можна використовувати
камери в таких шинах.
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СКЛООЧИСНИКИ
ЛОБОВОГО Й ЗАДНЬОГО
СТЕКОЛ
ЩІТКИ
Періодично очищайте гумові частини
відповідною рідиною; рекомендується
TUTELA PROFESSIONAL SC 35.
Заміняйте щітки, якщо гумовий край
деформувався або зносився. У кожному
разі їх потрібно заміняти приблизно раз у
рік.
Кілька простих кроків можуть знизити
потенційний ризик ушкодження щіток:
- Якщо температура падає нижче
нуля, переконаєтеся в тім, що щітка не
примерзла до лобового скла. Якщо
потрібно, звільните неї за допомогою
розморожуючого составу.

- Видалите сніг, що налипнув на
Заміна щіток склоочисника
скло: крім збереження щіток Ви уникнете
напруженої роботи електромотора щіток
1) Підніміть
важіль
А–Рис.23
для лобового скла і його перегріву.
склоочисника й поверніть щітку так, щоб
вона утворила прямий кут з віссю 90º.
- Не змушуйте щітки працювати по
2) Нажавши на язичок У фіксатора,
сухому склу.
від’єднайте від важеля А потребуючу
заміну щітку
3) Встановіть нову щітку. Для цього
необхідно вставити фіксатор у загнуту
частину важеля. Переконаєтеся, що
щітка зафіксована
Їзда зі зношеними щітками
склоочисника
створює
серйозну небезпеку, тому що
видимість значно зменшується при
поганій погоді.

Рис.23
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Напрямок
склоочисника
Якщо
немає
струменя
рідини, виконується,
1) Підніміть кришку А–Рис.24 і мал.25, насамперед, переконаєтеся в тім, що в розпилювача
відверніть гайку В, що кріпить важіль резервуарі є рідина: див. параграф
"Контроль рівня рідини" у даному розділі.
склоочисника до осі, і зніміть важіль.
2) Правильно встановите новий важіль
і затягніть гайку до упору.
Потім переконаєтеся в тім, що отвір у
3) Опустите кришку.
наконечнику не забито. Якщо потрібно,
скористайтеся вістрям шпильки.
Заміна щіток склоочисника
заднього скла

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ НАСАДКИ

струменів
від
щітки
заднього скла мал.27
регулюючи
напрямок

Напрямок
струменів
від
щітки
склоочисника
мал.26
регулюється
розпилювальними
насадками
таким
чином, щоб струменя були спрямовані в
саму верхню крапку щітки при русі.
Рис. 26

Рис.24

Рис.25

Рис.27

170

КУЗОВ

- Застосовується
оцинкований
прокат, з високою корозійною стійкістю.

РАДИ ПО ПІДТРИМЦІ КУЗОВА В
ГАРНОМУ СТАНІ

ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО
ВПЛИВУ

- Розпилення по днищу, відсіку
Фарбування
двигуна, усередині колісних арок і інших
частин продуктів на основі воску, з
Фарбування автомобіля призначене не
Основні причини іржі:
високим ступенем захисту.
тільки для створення його привабливого
– атмосферне забруднення.
виду, але й для захисту стали.
- солі й вологість в атмосферному
- Розпилення
матеріалів
із
повітрі (морське узбережжя або дуже пластмасовим покриттям для захисту
Якщо на автомобілі з'являються
жаркі й вологі райони),
найбільш підданому впливу крапок: під зазори
або
глибокі
тріщини,
- умови навколишнього середовища, дверцятами, усередині крил, на краях та рекомендується обновити фарбу, щоб
що є специфічними по сезоні.
ін.
уникнути появи іржі.
Крім того, не можна недооцінювати
абразивність пилу в атмосфері й піску,
- Застосування "відкритих" перетинів
Використовуйте тільки такі ж продукти
принесеного вітром, а також бруд і для запобігання конденсату й утворення для фарбування, що й вихідні (див.
що
відкидаються
іншими води, для запобігання виникнення іржі.
камені,
розділ "Технічні специфікації").
автомобілями.
ГАРАНТІЯ НА КУЗОВ І ДНИЩЕ
Для вашого автомобіля Fiat Doblo'
фірма "ФІАТ" застосувала передові
На Ваш автомобіль Fiat Doblo'
технологічні рішення для ефективного поширюється гарантія від іржі на будь–
захисту корпуса від іржі.
якій структурній деталі або елементі
кузова. Див. буклет "Гарантії фірми "Фіат"
Нижче наведені основні:
про загальні умови гарантії.
Застосовуються
лакофарбові
матеріали й технології фарбування
кузова, що гарантують високий ступінь
захисту від корозії й стійкість до
механічних впливів.

Звичайний догляд за фарбуванням
складається в її миття. Частота миття
залежить від умов і навколишнього
середовища, у яких експлуатується
автомобіль.
Наприклад, якщо Ви їздите в районах з
високим рівнем забруднення повітря, або
якщо Ви їздите по дорогах, посипаним
зіллю, або якщо Ви паркуєте, автомобіль
під деревами зі смолистими галузями,
було б непогано мити автомобіль
частіше.
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Не мийте автомобіль після того, як він
засоби забруднюють
воду. Тому автомобіль варто був припарковано на сонці або коли
мити на ділянці, обладнаній капот нагрітий: блиск фарби може зійти.
Зовнішні пластмасові деталі варто
збором і очищенням рідин,
мити так само, як і весь кузов.
використовуваних при митті.
Уникайте паркування автомобіля під
Мийка автомобіля вироблятися в такий деревами, тому що багато сортів
виділяють смолу, що робить фарбу
спосіб:
1) Заберіть антену з даху автомобіля, тьмяної
й
підвищує
ймовірність
щоб не ушкодити її в автоматичній мийці. утворення іржі.
2) Змочите
кузов
несильним
УВАГА Пташиний кал варто забирати
струменем води.
3) Протріть губкою зі злегка мильним відразу ж і дуже ретельно, тому що їхня
розчином весь кузов, рекомендується, кислотність особливо агресивна.
часто прополіскуючи губку;
4) Ретельно обполощіть кузов чистою
Вікна
водою, висушите струменем стисненого
повітря або протріть м’якою ганчіркою.
Користуйтеся спеціальними засобами
для миття вікон. Користуйтеся дуже
При просушці автомобіля акуратно чистими ганчірками, щоб не подряпати
доберіться до тих місць, які не видні, скло або ушкодити його прозорість.
наприклад, дверні прорізи, капот і
навколо фар, де може скопитися вода.
УВАГА. Щоб запобігти ушкодженню
Рекомендується не ставити автомобіль елементів електрообігрівача, протирайте
відразу ж у закрите приміщення, а обережно внутрішню поверхню заднього
залишити його на повітрі, щоб вода скла. Мити скло треба дуже обережно,
могла легше випаровуватися.
ганчіркою
водити
тільки
уздовж
елементів.
Мийні

Моторний відсік
Наприкінці кожного зимового сезону
ретельно
очистите
відсік
двигуна,
намагаючись, щоб струмінь води не
попадав на електронні блоки. Для того
щоб це зробити, варто звернутися по
допомогу фахівців.
засоби забруднюють
воду. Тому автомобіль варто
мити на ділянці, обладнаній
для збору й очищення стічних
Мийні

вод.
УВАГА Автомобіль варто мити тільки
коли
двигун
холодний,
а
ключ
запалювання встановити в положення
STOP.
Після
миття
автомобіля
переконаєтеся в тім, що різні засоби
захисту (наприклад, гумові чохли та ін.)
на місці й не ушкоджені.
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САЛОН

ЧИЩЕННЯ СИДІНЬ,
ТИХОРЄЦЬКОЇ ОББИВКИ Й ВЕЛЮРУ

КЕРМО Й РУКОЯТКА ВАЖЕЛЯ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ОБЛИЦЬОВАНІ
СПРАВЖНЬОЮ ШКІРОЮ

Варто періодично перевіряти, чи не
- М'якою щіткою або пилососом
скопилася під килимками вода (вона
Ці компоненти варто мити винятково
видалите пил.
може накапати з туфель, парасолів і т.д.).
- Протріть сидіння губкою, змоченої водою й нейтральним милом.
Вода може стати причиною корозії.
в розчині нейтрального мийного засобу.
Перш ніж користуватися спеціальними
Ніколи
не
користуйтеся
засобами
для
чищення
салону,
займистими
речовинами,
переконаєтеся що за інструкцією на
ПЛАСТМАСОВІ ДЕТАЛІ САЛОНУ
такими як очищений бензин
етикетці, засіб не містить спирту й /або
або нафта для очищення
Варто
користуватися
засобами, речовини утримуючий спирт.
внутрішніх
частин
автомобіля.
спеціально розробленими для догляду за
Електростатичні
заряди,
які
пластмасовими деталями салону.
зобов'язуються
при
тривалому
УВАГА. Категорично забороняється
протиранні поверхні, можуть стати
використовувати бензин або спирт для
причиною пожежі.
чищення скла приладового щитка.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Нагадуємо,
у
випадку
використання
блокування
Не зберігаєте в автомобілі кермового механізму на кермі, дуже
аерозольні балончики. Вони акуратно його встановлюйте, для того
можуть
вибухнути. щоб уникнути абразивного зношування
Аерозольне впакування не шкіряного покриття.
витримує температуру вище 50° С, а в
жаркий день температура в салоні
закритого
автомобіля
можуть
піднятися й вище.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКУВАННЯ КУЗОВА

ПАСПОРТНІ ДАНІ
НОМЕР НА КУЗОВІ
мал.1

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПАСПОРТНИХ
ДАНИХ

Маркування двигуна вибите на блоці
зведена табличка, А – мал. 2–3,
циліндра й складаються з позначень типу
кріпиться
на
передній
поперечці
Номер кузова вибитий на підлозі, й порядкового номера виготовлення
моторного
відсіку.
поруч із правим сидінням.
Для того щоб побачити номер, підняти
спеціальний
оглядовий
лючок
на
килимку. Номер складається з наступних
значень:
-

тип автомобіля ZFA 223.000;

-

порядковий серійний номер кузова

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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На зведеній таблиці мал.4 наведені
G
–
Максимальне
дозволене ТАБЛИЦЯ ПАСПОРТНИХ ДАНІ ФАРБИ,
наступні дані:
навантаження на першу передню вісь
ЗАСТОСОВУВАНОЇ ДЛЯ
А – Назва фірми–виготовлювача
H
–
Максимальне
дозволене
ФАРБУВАННЯ КУЗОВА
В – Номер сертифікації
навантаження на другу задню вісь
С – Ідентифікаційний код типу
I – Тип двигуна
Табличка – мал.5 кріпиться зсередини
транспортного засобу
L – Код версії кузова
до капота двигуна.
D – Серійний номер кузова
M – Номер для запчастин
На ній наведені наступні дані:
E–максимальна
дозволена
вага
N – Наведене значення коефіцієнта
транспортного засобу
димності (для дизельних двигунів)
А – Виготовлювач фарби.
F–максимальна
дозволена
вага
транспортного засобу із причепом
В – Найменування кольору.
С – Код кольору по класифікації ФІАТ.
D – Код кольору фарби
підфарбування й перефарби

Рис.4

для

Рис.5
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ДВИГУН
Загальні відомості
Код типу двигуна

1.4
350A1000

Термодинамич. цикл

OTTO

Число й розташування циліндрів

4–х рядне

Діаметр циліндрів і хід поршня, мм

72,0 х 84

Обсяг циліндра, див3
Ступінь стиску

1368
11.1: 1

Максим. Потужність (СЕЕ):
квт
ЛС
При про/хв.

57
77
6000

Максимальний крутний момент (СЕЕ):
Нм
Кгм
При про/хв.

115
11.7
3000

Свічі запалювання
Паливо

ZKR7A – 10
Зелений бензин неетилований
октанове число 95ROM
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Загальні відомості

1.3 Multijet
75 Л.С.

1.3 Multijet
85 Л.С

1.9 Multijet
100 Л.С*

1.9 Multijet
105 Л.С

1.9 Multijet
120 Л.С

Код типу двигуна

199 А2 000

233 А 9 000

223 У2 000

223 У1 000

186 А9 000

дизель

дизель

дизель

дизель

дизель

Число й розташування циліндрів

4–х рядне

4–х рядне

4–х рядне

4–х рядне

4–х рядне

Діаметр циліндрів і хід поршня, мм

69.6 х 82

69.6 х 82

82.0 х 90,4

82.0 х 90,4

82.0 х 90,4

1248

1248

1910

1910

1910

17.6 : 1

17.6 : 1

18.0 : 1

18.0 : 1

18.0 : 1

55
75
4000

62
85
4000

74
100
4000

77
105
4000

88
120
4000

190
19.4
1750

200
20,4
1750

200
20,4
1750

200
20,4
1750

200
20,4
1750

Дизельне
паливо

Дизельне
паливо

Дизельне
паливо

Дизельне
паливо

Дизельне
паливо

Термодинамич. цикл

Обсяг циліндра, див3
Ступінь стиску
Максим. Потужність (СЕЕ):
квт
ЛС
При про / хв.
Максимальний крутний момент (СЕЕ):
Нм
Кгм
При про/хв.
Паливо

(*) Модифікація для окремих ринків
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СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ /
ЗАПАЛЮВАННЯ

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ/ЗАПАЛЮВАННЯ

СВІЧІ

Версія Multijet

Від чистоти й працездатного стану свіч
Бензинова версія
залежать потужність двигуна й зміст
Пряме упорскування типу ''Cоmmon
Інерційна
система
електронного
шкідливих речовин у відпрацьованих
упорскування й запалювання: один Rail'' з електронним контролем, турбо
газах.
електронний блок управляє обома наддуванням і інтеркулером.
функціями. Тип – багатокрапкова фазова
Зовнішній вигляд свічі, якщо він
послідовність
перевіряється експертом – він дуже
точно визначає збої в роботі, навіть якщо
вони
не
ставляться
до
системи
запалювання.
Тому, якщо у двигуні є неполадки,
важливо, щоб свічі запалювання були
перевірені в Мережі Обслуговування
Фіат.

Модифікації
або
ремонтні
роботи на системі подачі
палива, виконані невірно або
без
обліку
технічних
характеристик
системи,
можуть
викликати збої в роботі або небезпека
виникнення пожежі.

Заміну свіч варто робити з
періодичністю, зазначеної в
графіку
регулярного
технічного
обслуговування.
Використовуйте свічі тільки того типу,
що
призначений
для
Вашого
автомобіля. Якщо свічі мають іншу
теплову характеристику або, якщо не
гарантований строк їхньої служби,
можуть виникнути неприємності.
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ТРАНСМІСІЯ

ГАЛЬМА

ПІДВІСКИ

ЗЧЕПЛЕННЯ
Із зовнішнім гідравлічним приводом і
саморегулюючою педаллю.

РОБОЧІ Й ДОПОМІЖНІ ГАЛЬМА

ПЕРЕДНІ

Передні:
Незалежна підвіска, типу Мак–Ферсон,
- дискові, із плаваючою скобою й що гойдаються важелі з кутої сталі
вентильовані.
кріпляться до допоміжної поперечної
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
балки.
Задні:
П’ятиступенчаста передача, із задньою
Гвинтові пружини й стабілізатори
передачею;
всі
передні
передачі
- барабанні із самоцентрувальними поперечної стійкості.
синхронізовані.
колодками.
Гідравлічний привід, два незалежних
Амортизатори
гідравлічні,
Циліндричні шестірні головної передачі контури "хрест–навхрест".
двоспрямованої дії.
й диференціал перебувають у корпусі
коробки передач.
Вакуумний підсилювач гальм.
ЗАДНІ
ABS з 4 датчиками EBD.
Твердий міст.
Передача моменту, що обертається,
до передніх коліс іде через півосі,
Автоматична компенсація зазору при
Амортизатори
гідравлічні,
з'єднані з диференціалом і з колісьми зношуванні накладок гальмових колодок. двоспрямованої дії.
через шарніри рівних кутових швидкостей.
Якщо немає приладу ABS, регулятор
Балка поперечної стійкості для версій
тиску в гальмовій системі впливає на Fiat Doblo' Passengers.
гідравлічний контур привода задніх
гальм, залежно від навантаження на
задні осі.
ГАЛЬМО ДЛЯ СТОЯНКИ
Привод механічний, важільний
колодці задніх гальм.

на
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РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Енергопоглинаюче кермове колесо й
шарнірний енергопоглинаючий кермовий
вал.
Кермовий механізм типу рейка–
шестірня, що не бідує в періодичному
змащенні.
Не
потребуючого
періодичного
змащення шарніри.
Мінімальний діаметр розвороту:10,5
метрів (середній для оснащенні)

УВАГА. Категорично забороняється
вставляти камери в безкамерні шини.
Кріпильні болти, призначені для
ДИСКИ Й ШИНИ
кріплення легкосплавних колісних дисків,
не годяться для кріплення сталевих
Колісні диски – сталеві штамповані з дисків і навпаки. Для того, щоб
високою міцністю або легкосплавні.
перевірити які болти підходять до тим
або іншим дискам, див. Розділ «Якщо
Шини радіальні, безкамерні.
прокололи
колесо»
у
главі
«У
надзвичайній ситуації».
Крім цього, у технічному паспорті
вказуються всі дозволені типи й розміри
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО
шин.
Диск сталевої штампований.

КОЛЕСА

Шина безкамерна.
УВАГА
У
випадку
можливих
розбіжностей
між
посібником
з
ЛАНЦЮГА ПРОТИ КОВЗАННЯ
експлуатації
й
технічним
талоном
ПО СНІГУ
необхідно брати до уваги те, що
Використовуйте тільки низькопрофільні
Для конструкції кузова застосовані написано в технічному талоні.
ланцюги проти ковзання, див. главу
високоміцні й з різною товщиною метали.
"Ланцюга на колесах".
Варто
не
тільки
користуватися
Це необхідно для поглинання енергії у
випадку удару.
винятково зазначеними шинами, але й
РОЗВАЛ СХОДЖЕННЯ
Поздовжні балки у дверях служать стежити за тим, щоб на всіх колесах
захистом при бічних ударах. Балки стояли шини однієї марки й одного
Сходження передніх коліс, обмірюване
роблять конструкцію більше твердої й розміру.
по ободу колісних дисків: 0 ±1 мм.
захищають салон у випадку лобового
Дане
значення
ставляться
до
зіткнення.
автомобілів у робочому стані.
Передні й задні краї кузова є
структурами, які беруть на себе удари,
щоб зменшити витрати на лагодження
автомобіля у випадку ударів на невеликій
швидкості.

КОНСТРУКЦІЯ
АВТОМОБІЛЯ
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ПРАВИЛЬНЕ ЧИТАННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ ШИНИ
Нижче
приводяться
відомості,
необхідні для розшифровки позначення,
нанесеного на шині.

Показник максимальної швидкості
Q = до 160 км/год
R = до 170 км/год

ПРАВИЛЬНЕ ЧИТАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ
ДИСКА
Нижче
приводяться
відомості,
необхідні для розшифровки позначення,
нанесеного на диску.

S = до 180км/год
Наприклад: 185/65 R 15 88 Т
185 = Номінальна ширина (S
відстань у мм між бічними сторонами).

T = до 190 км/год
–

65 = Співвідношення висоти / ширини
(H/S, у відсотках).
R = Шина радіальна.
15 = Діаметр диска в дюймах ( Ø).

U = до 200км/год
H = до 210 км/год

Приклад: 5 ½J x 15 H2
5 ½ = ширина диска в дюймах (1)
J = профіль виступів (бічні виступи
куди впирається профіль шини) (2)

V = більше 240 км/год
Показник максимальної швидкості
15 = Діаметр у дюймах (відповідає
для зимових шин
діаметру шини, куди монтується диск)(3=
QM + S = до 160 км/год
Ø)

88 = Показник навантаження.

TM + S = до 190 км/год

Т = Показник максимальної швидкості.

HM + S =до 240 км/год

Н2 = форма й кількість виступів
«hump» (бічні виступи по окружності, куди
впирається профіль шини)

Рис.6
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Версії

Сталеві
диски

Диски з
легкого сплаву**

Установлені
шини

Passenger Transportation

5,5Jx15H 2–ET32

5,5Jx15H 2–ET32

185/65 R15 88T

Альтернативний
мінімальний розмір,
який
можна
встановити
185/65 R15 88T

Family (7 місць)

5,5Jx15H 2–ET32

5,5Jx15H 2–ET32

185/65 R15 92T

185/65 R15 88T

Cargo
Стандартна
вантажопідйомність/
Cargo N1
Cargo збільшена
вантажопідйомність/
довга база/
Cargo N1(де встановлено)
Passeger Transportation
Natural Power
Cargo Natural Power

5,5Jx15H 2–ET32

5,5Jx15H 2–ET32

185/65 R15 92T

5,5Jx14H 2–ET32

5,5Jx14H 2–ET32

175/75 R14 99T

185/65 R14 92S
175/75 R14 92S
175/70 R14 92S
175/75 R14 95S
175/70 R14 95S

5,5Jx14H 2–ET32

5,5Jx14H 2–ET32

175/70 R14 95T

175/70 R14 88T

5,5Jx14H 2–ET32

5,5Jx14H 2–ET32

175/70 R14 95T

175/70 R14 95T

Шини

Запасне
колесо

185/65R15
88Q(M+S)
185/65R15
88Q(M+S)
185/65R15
92Q(M+S)

125/80R1595M

175/75
95Q(M+S)

R14

175/70
88T(M+S)
175/70
88T(M+S)

R14
R14

(*) Індекс швидкості більше Q і індекс навантаження більше чим у специфікації припустимі
(**) Коли заміняються колеса, рекомендується застосовувати шини з індексом швидкості й навантаження такими ж або більше чим ті які встановлені.
(***) Із зимовими шинами типу 175/70 R14 88T (M+S) максимально припустиме навантаження на задню вісь дорівнює 1120 кг.
ТИСК ПОВІТРЯ В ХОЛОДНИХ ШИНАХ (бар)
ВЕРСІЯ
розмір
При середнього навантаження
При повного навантаження
Passenger Transportation
Family (7 місцевий)
Cargo Стандартна вантажопідйомність/
Cargo N1

185/65 R15 88T
185/65 R15 92T
185/65 R15 92T

Передня
2.3(*)
2.3
2.3

175/75 R14 99T
3.0
вантажопідйомність/довга база/
Cargo N1(де встановлено)
Passeger Transportation
175/70 R14 95T
2,6
Natural Power
Cargo Natural Power
175/70 R14 95T
2,8
У гарячих шинах значення тиску повинне бути +0,3 бар у порівнянні із запропонованим значенням.
Рекомендуємо перевірити ще раз значення на холодних шинах.
(*) До 3 чоловік +50кг

Cargo збільшена

Задня
2,3(*)
2.7
2.7

Передня
2.3
2.3
2.3

Задня
2.7
2.7
2.7

3.5

3.0

3.5

3.0

2.6

3.0

3.5

2.8

3.5
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ПОКАЗНИКИ
Максимальна припустима швидкість
після першого періоду використання
автомобіля в км/годину:
1,4
1.4 високий дах
1.4 7 місць
1.3 Multijet 75 Л.С
1.3 Multijet 85 Л.С
1.3 Multijet 85 Л.З високий дах
1.3 Multijet 85 Л.З 7 місць
1.9 Multijet 100/105 Л.С
1.9 Multijet 120 Л.С
1.9 Multijet 120 Л.З високий дах
1.9 Multijet 100 Л.З 7 місць

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

148
145
145
146
153
150
150
168
175
172
172

Розміри виражені в мм

Обсяг багажника (версії
Fiat
Doblo'
Passengers
Висота мається на увазі не навантаженого Transport):
автомобіля.
– звичайний розмір 750 дм3
3
Обсяг багажника (версії Fiat Doblo’ Cargo) :3,2 м
– із заднім сидінням повністю
складеним 3000 дм3
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Fiat Doblo'
Combi

833

Fiat Doblo’
Passengers
Transpport
Високий дах
833

2963

2583

2583

2583

837

837

837

837

837

4253

4253

4253

4253

4253

4253

Е

2345

–

–

2332

–

2332

F(*)

1831

2086

1817

1818

2073

1818

G(*)

1514

1514

1514

1514

1514

1514

H

1505

1505

1505

1505

1505

1505

I

1722

1722

1722

1722

1722

1722

L

454

454

454

454

454

454

M

2591

2591

2591

2591

2591

2591

Fiat Doblo'
Cargo
Коротка база
Високий дах
833

Fiat Doblo'
Cargo
довга база

Fiat Doblo’
Passengers
Transpport

А

Fiat Doblo'
Cargo
Коротка
база
833

833

В

2583

2583

С

837

D

Розміри

833

(*)Залежно від розмірів дисків, можливі невеликі зміни розмірів
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МАСА
Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 100Ў/100 Л.С.
Multijet

1190
730

1270
730

1280
730

1010
1150
1920

1010
1150
2000

1010
1150
2010

1000
500

1200
500

1300
500

100

100

100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
(▼) Застосовується для певних ринків
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база – збільшена
вантажопідйомність
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 100Ў/100 Л.С.
Multijet

1190
850

1270
850

1280
850

1010
1270
2040

1010
1270
2120

1010
1270
2130

1000
500

1200
500

1300
500

100

100

100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
(▼) Застосовується для певних ринків
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база – високий дах
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 100Ў/100 Л.С.
Multijet

1210
730

1290
730

1300
730

1010
1150
1940

1010
1150
2020

1010
1150
2030

1000
500
–

1200
500
–

1300
500
–

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
(▼) Застосовується для певних ринків
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база – високий дах –
збільшена вантажопідйомність
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 100Ў/100 Л.С.
Multijet

1210
850

1290
850

1300
850

1010
1270
2060

1010
1270
2140

1010
1270
2150

1000
500

1200
500

1300
500

–

–

–

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
(▼) Застосовується для певних ринків
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – довга база
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 100Ў/100 Л.С.
Multijet

1240
850

1320
850

1330
850

1010
1270
2090

1010
1270
2170

1010
1270
2180

1000
500

1200
500

1300
500

100

100

100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
(▼) Застосовується для певних ринків
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база – низька
вантажопідйомність (де передбачена)
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія – з водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 105 Л.С.
Multijet

1190
570

1270
570

1280
570

1010
1150
1760

1010
1150
1840

1010
1150
1850

1000
500

1200
500

1300
500

100

100

100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.

(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – коротка база – високий дах –
низька вантажопідйомність (де передбачена)
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 105 Л.С.
Multijet

1210
570

1290
570

1300
570

1010
1150
1780

1010
1150
1860

1010
1150
1870

1000
500

1200
500

1300
500

–

–

–

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.

(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Cargo – довга база – низька
вантажопідйомність (де передбачена)
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 105 Л.С.
Multijet

1240
570

1320
570

1330
570

1010
1270
1810

1010
1270
1890

1010
1270
1900

1000
500

1200
500

1300
500

100

100

100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.

192

Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Passengers Transport
(перевезення пасажирів)
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю
заправленого, із запасним колесом, інструментом і
встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 85 Л.С.
Multijet

1.9 105 Л.С.
Multijet

1.9 120 Л.С.
Multijet

1230

1330

1320

1340

5 дверей +225

5 дверей +225

5 дверей +225

5 дверей +225

1010
1085
1830

1010
1085
1930

1010
1085
1920

1010
1085
1940

1000
500
100

1300
500
100

1300
500
100

1300
500
100

60

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Passengers Transport (перевезення
пасажирів) – високий дах

1.4 8v

1.3 85 Л.С.
Multijet

1.9 120 Л.С.
Multijet

1250
5 дверей +225

1350
5 дверей +225

1360
5 дверей +225

1010
1085
1850

1010
1085
1950

1010
1085
1960

1000
500
–

1300
500
–

1300
500
–

60

60

60

Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
(*)

Вантажопідйомність, включаючи водія
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепа, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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Вага (кг)– Версії Fiat Doblo Passengers Transport (перевезення
пасажирів) – 7 місцевий автомобіль
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса, причепу що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не обладн. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 120 Л.С.
Multijet

1320
7 дверей +75

1420
5 дверей +75

1430
5 дверей +75

1010
1100
1920

1010
1100
2020

1010
1100
2030

1000
500
–

1300
500
–

1300
500
–

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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Вага (кг)– Fiat Doblo Combi версія N.1
Маса автомобіля в спорядженому стані (повністю заправленого, із
запасним колесом, інструментом і встаткуванням):
- без водія
- с водієм
Вантажопідйомність, включаючи водія(*)
Гранично припустимі навантаження (**)
- на передню вісь;
- на задню вісь;
- загальна:
Маса причепу, що треба відбуксувати:
–обладнаного гальмами
–не облад. гальмами
Максимальне навантаження на дах
Максимальне навантаження на зчіпний пристрій
(якщо причіп обладнаний гальмами)

1.4 8v

1.3 75 Л.С.
Multijet

1.9 120 Л.С.
Multijet

1240
680

1320
680

1330
680

1010
1150
1920

1010
1150
2000

1010
1150
2010

1000
500
100

1200
500
100

1300
500
100

60

60

60

(*) При наявності спеціального устаткування (лючок, зчіпний пристрій і т.п.) власна вага автомобіля збільшується; відповідно
зменшується вантажопідйомність і гранично припустимі навантаження.
(**) Категорично забороняється перевищувати гранично припустимі навантаження. Водій повинен особливо уважно стежити за
правильним розміщенням багажу в багажнику й /або на платформі не створювати навантаження вище гранично припустимої.
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ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ
1.4

Паливо /
Матеріали, що рекомендуються

літри

кг

Паливний бак:
Включаючи резерв
Система охолодження двигуна:
Картер двигуна
Картер двигуна й масляний фільтр

60
5–7
7
2,4
2,6

–
–
–
2,1
2,25

Бензин Супер, не утримуючого свинцю, октанове
число не менше 95 R.O.N.).
Суміш дистильованої води й рідини Paraflu II 50%
SELENIA 20ДО (▲)

Механічна коробка передач

1,98

1,8

Tutela Car ZC 75 Synth

Гідропідсилювач керма:

1,3

1,2

Tutela GI/E.

Гідросистема передніх і задніх гальм:

0,40

–

Tutela TOP 4

Гідросистема передніх і задніх гальм із
системою ABS:
Бачок для рідини омивачів стекол і заднього
скла:

0,45

–

Tutela TOP 4

7

–

Суміш води з рідиною Tutela Professional SC 35

(^) Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати
SELENIA PERFOMER MULTIPOWER.
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1.3 Multijet
літри
кг

1.9 Multijet
літри
кг

Паливо /
Матеріали, що рекомендуються

Паливний бак:
Включаючи резерв
Система охолодження двигуна:

60
5–7
6,5

–
–
–

60
5–7
6,5

–
–
–

Картер двигуна
Картер двигуна й масляний фільтр

3,0(:)
3,2(:)

2,6(:)
2,8(:)

4,0(^)
4.3(^)

3,5(^)
3,7(^)

Механічна коробка передач
Гідропідсилювач керма:
Гідросистема передніх і задніх гальм:

1,98
1,3
0,5

1,8
1,2
–

1,98
1,3
0,5

18
1,2
–

Гідросистема передніх і задніх гальм із
системою ABS:
Бачок для рідини омивачів стекол і
заднього скла:

0,55

–

0,55

–

Tutela TOP 4

7

–

7

–

Суміш води з рідиною Tutela Professional
SC 35

Бензин Супер, не утримуючого свинцю,
октанове число не менше 95 R.O.N.).
Суміш дистильованої води й рідини
Paraflu II 50%
SELENIA TURBO DIESEL (▲)
SELENIA WR (■)
Tutela Car ZC 75 Synth
Tutela GI/E.
Tutela TOP 4

(▲) Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати SELENIA WR.
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МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Й РІДИНИ
ЗАСТОСОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ І ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моторне масло для
дизельних двигунів
(**)

Моторне масло для
дизельних двигунів
(1.3 Multijet)

Що рекомендуються
рідина й мастильні
матеріали
SELENIA 20K

Синтетичні масла SAE 5 W–30, які перевищують
необхідні норми ACEA A1 – A5 – API SL і Fiat
9.55535–MI

SELENIA
PERFORMER
MULTIPOWER

Синтетичні масла SAE 10 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA В3 і API CD

SELENIA
Turbo Diesel

Синтетичні масла SAE 5 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA В3 і API CF Fiat 9.55535–M2
Синтетичні масла SAE 5 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA B4 – – API CF і Fiat 9.55535–
M2

SELENIA
WR DIESEL

Особливі умови
застосування

SAE5 W–30 SAE 5 W–40

Моторне масло для
бензинових двигунів
(*)

Якісні характеристики мастильних матеріалів і
рідин, що забезпечують нормальну роботу
автомобіля
Синтетичні масла SAE 10 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA A3 –і API SL

SAE 10 W–40

Застосування

– 40°
–
– 30°
–
– 20°
–
– 10°
–
– 0°
–
– –10°
–
– –20°
–
– –30°
°C

(*)Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати
SELENIA PERFOMER MULTIPOWER
(**)Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати
SELENIA WR.
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Застосування

Трансмісійні масла й
змащення
Гальмова рідина
Захисна рідина для
радіаторів
Добавка до
дизпалива
Рідина для омивачів
лобового й заднього
стекол

Якісні характеристики мастильних
матеріалів і рідин, що забезпечують
нормальну роботу автомобіля
Масло SAE 75 W–80 ЕР, що перевершує вимоги
норм API GL 5 і MIL L–2105 LEV
Спеціальне масло ATF DEXRON IID LEV, SAE 10W
Синтетична рідина, FMVSS n° 116 DOT 4 ISO 4925,
SAE J–1703 CUNA NC 956–01
Захисна незамерзаюча рідина на основі
моноетиленгліколю з інгібітором , CUNA NC 956–16
Захисна добавка до палива для дизельних двигунів
Водно–спиртова суміш із додаванням поверхнево–
активних сумішей CUNA NC 956–II

Рідини, що
рекомендуються, і
мастильні
матеріали
TUTELA CAR
ZC 75 Synth
TUTELA
GI/A
TUTELA
TOP 4
PARAFLU II
DIESEL MIX
TUTELA
PROFESSIONAL SC
35

Особливі умови
застосування
Механічна коробка
передач і диференціал
Гідропідсилювач керма
Гідравлічний привід
гальм і зчеплення
Охолодна суміш:
50% води до –35°С
Додавати в дизпаливо
(25див³ на 10 літрів)
Застосовується в
чистому виді стекол
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ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
Значення витрати палива, наведені в
таблиці,
розраховані
на
підставі
результатів сертифікаційних випробувань,
запропонованих
відповідними
європейськими директивами.
Для
визначення
витрати
були
використані наступні процедури:
- міський
цикл:
випробування
починається
із
запуску
холодного
двигуна,
після
чого
відтворюється
нормальний режим руху по місту;
- заміський цикл – відтворюються
часті прискорення на всіх передачах, що
відповідає стандартному режиму руху на
заміських трасах. Швидкість руху від 0 до
120км/год;
- змішаний цикл – розраховується
на основі даних, отриманих у процесі
випробувань по міському й заміському
циклах, у співвідношенні 37% (міський
цикл) до 63% (заміський цикл).

УВАГА.
Тип
дороги,
дорожня
обстановка, погодні умови, стиль водіння,
стан
автомобіля,
комплектація
й
наявність
аксесуарів,
спорядження,
робота
кондиціонера,
наявність
багажника на даху й інші умови, що
погіршують аеродинамічні

характеристики або збільшуючі опір
руху, можуть стати причиною того, що
витрата палива буде відрізнятися від
наведених значень (див. "Ощадливе
водіння автомобіля й забруднення
навколишнього середовища" у розділі
"Правильне використання автомобіля").

Витрата палива відповідно до директиви1999/100/СЕЕ (літрів х 100км)

1.4
1.4 високий дах
1.4 7 місцевий автомобіль
1.3 Multijet 75 л.с.
1.3 Multijet 85 л.с.
1.3 Multijet 85 л.с. високий дах
1.3 Multijet 85 л.с. 7 місцевий авто
1.9 Multijet 100/105 л.с.
1.9 Multijet 120 л.с.
1.9 Multijet 120 л.с. високий дах
1.9 Multijet 120 л.с. 7 місцевий

міський
цикл
9.2
9.4
9.2
6.5
6.7
6.8
6.7
7.5
7.5
7.7
7.5

заміський
цикл
6.3
6.5
6.3
4.7
4.8
4.9
4.8
4.8
5.2
5.3
5.2

змішаний
цикл
7.4
7.6
7.4
5.4
5.5
5.6
5.5
5.8
6.1
6.2
6.1

201

ВИДІЛЕННЯ У ВИХЛОПНИХ
ГАЗАХ З2

Значення викиду
змішаному циклу

З 2,

наведені

в

таблиці,

Викиду З2, обмірювані відповідно до директиви 1999/100/РЄ
(г/км)
ставиться

1.4

174

1.4 високий дах

178

1.4 7 місцевий автомобіль

174

1.3 Multijet 75 л.с.

142

1.3 Multijet 85 л.с.

145

1.3 Multijet 85 л.с. високий дах

148

1.3 Multijet 85 л.с. 7 місцевий авто

145

1.9 Multijet 100/105 л.с.

153

1.9 Multijet 120 л.с.

160

1.9 Multijet 120 л.с. високий дах

163

1.9 Multijet 120 л.с. 7 місцевий

160
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ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ: ВІДПОВІДНОСТІ ПО КРАЇНАХ
Міжнародна абревіатура
автомобіля
B
CH
D
DK
E
F
GB
GR
I
IRL
L
N
P
S
SF

Країна
Бельгія
Швейцарія
Германія
Данія
Іспанія
Франція
Великобританія
Греція
Італія
Ірландія
Люксембург
Норвегія
Португалія
Швеція
Фінляндія

Номер сертифіката
RTT/D/X1924
BAKOM 99.0415 KP
TPS A 100282L CEPT LPD – D
CEPT SRD feDK
01 00 0100
99 0346 PPL 0
BPS037
TA 232
–
TRA 24/5/107/11
994299–01 L2432/ 10562–01J
NO99000251
ICP–053TC–99
Ue990108
F199080046

На ринках, де потрібна маркування передавача, номер сертифіката нанесений безпосередньо на рукоятку ключа.
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SELENIA
У СЕРЦЕ ТВОГО ДВИГУНА

ЗАПИТУЙТЕ

SELENIA У МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ
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SELENIA – ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ
Двигун Вашого нового автомобіля вимагає Selenia 20ДО – масла на синтетичній основі, що відповідає самим передовим
міжнародним характеристикам.
Selenia 20До підсилює можливості двигуна, гарантуючи оптимальну роботу й максимальний захист.
Присвячений новому поколінню двигунів, високому рівню хімічної стійкості, дозволяє збільшити інтервал між заміною масла до
20000км, гарантуючи чистоту двигуна протягом тривалого періоду часу.
SELENIA 20ДО
SELENIA TD
Високоякісне масло API SJ, що забезпечує економію
Олія для дизельного двигуна з нормальним турбонаддувом
пального для бензинових двигунів, для двигунів з нормальним або багатоклапанним, що дає наступні переваги:
турбонаддуванням або багато клапанним.
*максимальну стабільність при високій температурі;
*оптимальне очищення двигуна.
SELENIA WR
Спеціальне масло для дизельних двигунів з нормальним
SELENIA PERFORMER
Спеціальне масло для оптимального функціонування турбонаддувом або багатоклапанних. Працюючих у суворих
бензинових двигунів в особливо суворих кліматичних умовах. кліматичних умовах. Максимальна стабільність при високій
Гарантує скорочення витрати палива.
температурі й оптимальному очищенні двигуна.

Для більше докладної інформації із продуктів Selenia відвідаєте сайт: www.ftselenia.com
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ТИСК ПОВІТРЯ В ХОЛОДНИХ ШИНАХ (бар)
ВЕРСІЯ

розмір

При середнього навантаження

Передня
Passenger Transportation
185/65 R15 88T
2.3(*)
Family (7 місцевий)
185/65 R15 92T
2.3
Cargo Стандартна вантажопідйомність/
185/65 R15 92T
2.3
Cargo N1
Cargo збільшена
175/75 R14 99T
3.0
вантажопідйомність/довга база/
Cargo N1(де встановлено)
Passeger Transportation
175/70 R14 95T
2,6
Natural Power
Cargo Natural Power
175/70 R14 95T
2,8
У гарячих шинах значення тиску повинне бути +0,3 бар у порівнянні із запропонованим значенням.
Рекомендуємо перевірити ще раз значення на холодних шинах.
(*) До 3 чоловік +50кг

При повного навантаження

Задня
2,3(*)
2.7
2.7

Передня
2.3
2.3
2.3

Задня
2.7
2.7
2.7

3.5

3.0

3.5

3.0

2.6

3.0

3.5

2.8

3.5

Заміна масла у двигуні
1,4
Картер двигуна
Картер двигуна й масляний фільтр

літри
2,4

кг.
2,1

2.6

2,25

1.3 Multijet
літри
кг.
3,0
2,6
3,2

2,8

1.9 Multijet
літри
4,0
4,3

кг.
3,5
3,7

Не забруднюйте навколишнє середовище відпрацьованим маслом
ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ
Для всіх двигунів
Ємкість паливного бака...............................літри 60
Резерв................................................................літри 5 –7
Заправляйте автомобіль із бензиновим двигуном тільки неетілірованним бензином (R.O.M.), октанове число 95.
Заправляйте автомобіль із дизельним двигуном тільки дизельним паливом (специфікація EN590).
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