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Шановний покупцю,  
 
ми вдячні Вам за покупку Fiat та вітаємо Вас з вибором Fiat Punto.  
 
Цей посібник дозволить Вам дізнатися про всі особливості Вашого нового Fiat Punto та використовувати їх найкращим чином.  
 
Вам слід повністю прочитати Посібник перед тим, як вирушити в поїздку в перший раз.  
 
Ви знайдете інформацію, поради та важливі попередження, що стосуються керування автомобілем та які допоможуть Вам дістати найбільшої користі з технічних 
особливостей Вашого Fiat Punto.  
 
Кожна деталь Fiat Punto може бути перероблена для повторного використання. Коли період експлуатації Вашого автомобілю дійде кінця, можна звернутися до 
мережі сервісного обслуговування Fiat та подбати про переробку Вашого автомобілю. Це принесе корить природі двома способами: не буде забруднення від 
відходів та зменшиться попит на сировину.  
 
Рекомендуємо Вам уважно прочитати попередження та вказівки, виділені відповідними символами у кінці сторінки:  
 

  Особиста безпека;  

  Технічний стан автомобілю;  

  Охорона навколишнього середовища.  
 
У гарантійній брошурі наведені види обслуговування, які Fiat надає своїм покупцям:  
 
 Сертифікат Гарантійного обслуговування, що містить в собі термін та умови його надання; 
 Перелік додаткових послуг, які надає Fiat своїм покупцям;  
 
Усього Вам найкращого та доброго водіння!  
 
У цьому посібнику описуються всі версії Fiat Punto. Вам слід брати до уваги лише ту інформацію, яка стосується того типу автомобілю, який Ви 
придбали.  
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ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ! 
 
ЗАПРАВКА  

Бензинові двигуни: заправляйте лише не етилованим бензином з октановим числом не нижче 95, який відповідає європейським вимогам EN 228.  
 
Дизельні двигуни: заправляйте лише дизельним пальним, яке відповідає європейським вимогам EN 590.  
 
 

 
ЗАПУСК ДВИГУНА 

Бензинові двигуни: переконайтеся, що стоянкове гальмо увімкнене; установіть важіль перемикання передач в нейтральне положення; повністю 
відтисніть зчіпну педаль, не натискуючи на педаль газу, потім поверніть ключ запалювання в положення AVV та відпустіть його відразу після того, як 
двигун запуститься.  
 
Дизельні двигуни: переконайтеся, що ручне гальмо увімкнене; установіть важіль перемикання передач в нейтральне положення; повністю 

відтисніть зчіпну педаль, не натискуючи на педаль газу, потім поверніть ключ запалювання в положення MAR та зачекайте, поки відключаться сигнальні лампочки 
. та .; поверніть ключ запалювання в положення AVV та відпустіть його відразу після того, як двигун запуститься. 

 
ПАРКУВАННЯ НА ЛЕГКО ЗАПАЛЬНОМУ МАТЕРІАЛІ  

Під час руху каталізатор нагрівається до дуже високої температури. Не паркуйте автомобіль на траві, сухому листі, сосновій хвої або будь-яких інших 
легко запальних матеріалах: є ризик виникнення пожежі.  
 
 
 

 
ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

Автомобіль обладнаний системою, яка дозволяє постійно слідкувати за обсягом вироблюваних забруднень, щоб дбайливіше ставитися до 
навколишнього середовища.  
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ  
 

Якщо після покупки автомобілю Ви вирішите встановити додаткове обладнання, що споживає електричний струм (що може призвести до поступової 
розрядки акумуляторної батареї), зверніться до мережі сервісного обслуговування Fiat. Там оцінять обсяг використовуваного струму та визначать, чи 
спроможне електричне обладнання автомобілю витримати необхідне навантаження.  
 
 

 
 
 
КОДОВА КАРТКА  

 
Зберігайте картку CODE у безпечному місці, не зберігайте її  в автомобілі. Рекомендуємо завжди мати при собі електронний код ключа, зазначений 
на картці CODE.  
 
 
 

ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 
Правильне та регулярне технічне обслуговування – запорука збереження первісних експлуатаційних характеристик автомобілю, рівня безпеки та 
екологічності, а також зменшення витрат.  
 
 
 

ПОСІБНИК МІСТИТЬ В СОБІ… 
 

…інформацію, рекомендації та важливі попередження, що стосуються безпечного, правильного водіння Вашого автомобілю та його технічного 
обслуговування. Особливу увагу зверніть на умовні позначення  (особиста безпека) .(охорона навколишнього середовища) . (технічний 
стан автомобіля)  
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ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ  
 
Наявність і розташування команд, інструментів та сигналів можуть змінюватися залежно від версії.  
 

 
Мал. 1 
 
1 – дефлектори подачі повітря у бокові стекла з регульованим спрямуванням. 2 – нерегульовані дефлектори бокових  стекол. 3 – лівий важіль: керування 
зовнішніми освітлювальними приладами. 4 – приладовий щиток та контрольні лампи. 5 – правий важіль: керування очисника стекол, заднього скла та маршрутним 
комп’ютером. 6 – засоби керування на приладовій панелі. 7 – центральні дефлектори подачі повітря з регульованим спрямуванням. 8 – верхній нерегульований 
дефлектор подачі повітря. 9 – передня подушка безпеки пасажиру. 10 – ящик для речей. 11 – радіоприймач (там, де передбачено). 12 – засоби керування 
системою опалювання, вентиляції та кондиціонування повітря. 13 – замок запалювання. 14 – передня подушка безпеки водія. 15 – важіль керування керма. 16 – 
засоби керування протитуманними фарами / задніми протитуманними фарами / пучком світла фар /  цифровим дисплеєм / багатофункціональним дисплеєм  
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Символіка  
 
На деяких деталях автомобілю або поруч з ними 
прикріплені спеціальні кольорові таблиці з 
символами, на які Ви повинні звернути увагу, 
оскільки вони вказують на важливі застереження 
покупцю.  

 

 
 
Мал. 2  
 
Таблиця, розташована під капотом двигуна, 
містить перелік символів (мал. 2)  
 
 

Система FIAT CODE  
 
Для підвищення ступеню захисту автомобілю від угону він 
обладнаний електронною системою блокування двигуна 
(Fiat CODE), яка автоматично вмикається, коли Ви виймаєте 
ключ із замка запалювання.  
Кожен ключ має електронний пристрій, в якому є функція 
моделювання сигналу, що  видається під час запуску 
спеціально вбудованою антенною. Сигнал, що 
моделюється, і є «паролем», який змінюється з кожним 
запуском автомобіля.  За допомогою цього паролю блок 
управління впізнає ключ і лише тоді запускає двигун.  
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Функціонування.  
Кожного разу при запуску двигуна слід повернути 
ключ в позицію MAR; блок управління системи Fiat 
CODE відправляє в контрольний блок управління 
код розпізнавання, щоб розблокувати функції.  
 
Код розпізнавання передається лише в тому 
випадку, якщо блок управління системи Fiat CODE 
розпізнає код, надісланий ключем. 
 
Коли ключ знаходиться в позиції STOP, система Fiat 
CODE вимикає функції блока управління контролю 
двигуна.  
 
Якщо під час запуску двигуна код не буде 
розпізнано, на щитку інструментів спалахує 
лампочка  разом з повідомленням на дисплеї 
(див. розділ «Контрольні лампи та повідомлення»).  
 
 

У цьому випадку рекомендується повернути ключ у 
позицію STOP, а потім – знову в позицію MAR. Якщо 
двигун не один раз блокується, спробуйте 
скористатися іншим ключем. Якщо Вам все ж таки не 
вдається запустити двигун звичайним способом, 
зробіть аварійний запуск (див. розділ «У 
надзвичайній ситуації») та зверніться до Мережі 
обслуговування Fіат.  
 
УВАГА! Кожен ключ, що додається до автомобіля, 
має свій власний код, який не співпадає з будь-яким 
іншим кодом. Для програмування нових ключів 
(максимум 8 штук) необхідно звернутися до Мережі 
обслуговування Fіат.  

Ввімкнення лампочки  під час руху.  
 
Якщо загорається лампочка , це означає, що 
система проводить автоматичну діагностику 
(наприклад, у випадку зменшення напруги).  
 
Якщо лампочка  залишається ввімкненою, 
зверніться до Мережі обслуговування Fiat.  
 
 

Сильні удари можуть вивести з ладу 
електронні компоненти, вмонтовані в ключ.  
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CODE CARD (мал. 3)  
 
У комплекті з автомобілем разом з двома ключами 
додається картка-код, яка містить:  
 
А електронний код;  
 
В механічний код ключів, про який необхідно 
повідомити на СТО Fiat, якщо необхідно отримати 
дублікат ключів.  
 
Бажано, щоб споживач завжди мав з собою 
електронний код А (мал. 3)  
 
УВАГА  
Для забезпечення доброго функціонування 
електронних пристроїв всередині ключів, не 
залишайте ключі під впливом прямого сонячного 
проміння.  

Мал. 3  
 

У випадку зміни власника автомобіля новий 
власник повинен отримати всі ключі та картки CODE.  

Мал. 4  
 
Ключ з дистанційним управлінням  
(якщо передбачений).  
Ключ складається з металічної вставки А, яку можна 
прибрати в корпус ключа та яка служить для 
вмикання:  
 Запалювання;  
 Замків дверей;  
 Відкриття/закриття пробки бензобаку (якщо 
є)  
Щоб відкрити металічну вставку ключа, натисніть 
кнопку В.  
Щоб прибрати металічну частину в корпус ключа, 
необхідно зробити наступне:  
 Натисніть та утримайте кнопку В; зсуньте 
металічну частину А;  
 Відпустіть кнопку В та поверніть металічну 
частину А. Ви почуєте клацання фіксатору. Це 
гарантує правильне закривання ключа.  
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 УВАГА Натискуючи на кнопку В, тримайте 
ключ на безпечній відстані від себе, зокрема від 
очей та речей, які можна легко зіпсувати (наприклад, 
одяг). Забороняється залишати ключ буз догляду. 
Тримати в недоступних для дітей місцях.  

 Кнопка  служить для дистанційного 
відмикання дверей та двері багажнику.  
 Кнопка  служить для дистанційного 
закривання замків дверей та двері багажнику.  
 Кнопка  служить для дистанційного 
відкривання замка двері багажнику.  
 
Під час відкривання дверей на певний встановлений 
час вмикається освітлення в салоні.  Мал. 6  

 
Вмикання контрольної лампочки на панелі 
приладів.  
 
Під час закривання дверей лампочка А (мал. 6) 
загорається приблизно на 3 секунди, після чого 
мигтить (функція утримання).  
 
Якщо при закриванні дверей одна або декілька 
дверей, а також двері багажника не повністю закриті, 
світловий діод починає мигтіти разом з покажчиками 
поворотів.  
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Замовлення додаткових пультів дистанційного 
управління  
 
Приймач може розпізнавати сигнали від 8 різних 
ключів із вбудованими пультами ДУ.  
Якщо протягом терміну експлуатації автомобіля з 
будь-якої причини виникає необхідність в замовленні 
нового ключа із вбудованим пультом ДУ, 
звертайтеся безпосередньо до сервісної станції 
офіційного продавця автомобілів Fiat. При собі слід 
мати усі наявні ключі та картку CODE; документи, що 
посвідчують вашу особу, та підтвердження права 
власності на автомобіль.   

Мал. 7  
 
Заміна елементу живлення ключа (мал. 7)  
 
Щоб замінити елемент живлення, необхідно:  
 Натиснути кнопку А та розкласти металічну 
частину В ключа;  
 За допомогою тонкої викрутки повернути 

кришку С в позицію ;  
 Вийняти гніздо елемента живлення D та 
замінити елемент живлення Е, при цьому слід 
звертати увагу на полярність;  
 Вставити гніздо елемента живлення в ключ 
та зафіксувати його, поставивши  кришку С в 

позицію  
 
Нова батарея повинна бути встановлена під 
фіксатором С (мал. 10). Потім необхідно встановити 
кришку і натиснути на нього до клацання.  

Використані елементи живлення шкідливі для 
навколишнього середовища. Вони повинні бути 
викинуті в спеціально відведені контейнери згідно з 
розпорядженням чинного законодавства. Також вони 
можуть бути передані в СТО Fiat, де здійснюється їх 
переробка (знищення).  
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Механічний ключ  
 
Ключ обладнаний металічною вставкою А, яка 
служить для ввімкнення:  
 Запалювання;  
 Замків дверей та двері багажнику;  
 Відкриття / закриття пробки бензобаку (якщо 
є) 

Мал. 8 

Охоронна сигналізація  
 
Система охоронної сигналізації є в Lineaccessori Fiat 
(аксесуари Fiat)  
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Нижче наводяться основні функції ключів (з пультом дистанційного управління та без нього)  
 
Тип ключа  Відкривання замків 

дверей  
Закривання замків 
дверей  

Увімкнення 
системи “dead lock”  

Відкривання двері 
багажнику  

Опускання  стекол 
(де є)  

Підйом стекол 
(де є)  

Звичайний ключ  Обертання ключа 
проти годинникової 
стрілки (з боку 
водія)  

Обертання ключа 
за годинниковою 
стрілкою (з боку 
водія)  

- - - - 

Ключ з пультом 
дистанційного управління  

Обертання ключа 
проти годинникової 
стрілки (з боку 
водія) 

Обертання ключа 
за годинниковою 
стрілкою (з боку 
водія) 

- - - - 

Короткочасне 
натискання на 
кнопку  

Короткочасне 
натискання на 
кнопку  

Двократне 
натискання на 
кнопку  

Короткочасне 
натискання на кнопку 

 

Тривале (більше 2 
сек.) натискання на 
кнопку  

Тривале (більше 
2 сек.) 
натискання на 
кнопку  

Спалахи покажчиків 
повороту (лише з пультом 
дистанційного управління)  

2 спалахи  1 спалах  2 
спалахи 

1 
спалах 

3 
спалахи 

2 
спалахи 

Світловий діод  Вимкнення 
світлового діоду 
замків  

Увімкнення 
світлового діоду 
замків приблизно 
на 3 секунди з 
подальшим 
мигтінням  

Двократний спалах 
та подальше 
мигтіння світлового 
діоду замків  

Мигтіння світлового 
діоду замків  

Вимкнення 
світлового діоду 
замків  

Мигтіння 
світлового діоду 
замків  

 
( ) після ввімкнення системи відчинити двері автомобіля зсередини неможливо. Тому перед виходом переконайтеся, що в автомобілі ніхто не залишився.   
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ЗАМОК ЗАПАЛЮВАННЯ  
 
Ключ в замку запалювання може знаходитися в 
трьох позиціях (мал. 11):  
 STOP: двигун вимкнений, ключ можна 
вийняти, кермо заблоковане. Деякі електроприлади 
(наприклад, радіо, центральний замок) можуть 
функціонувати.  
 MAR: запалювання увімкнене. Усе 
електрообладнання може функціонувати.  
 AVV: увімкнений стартер.  
 
Замок запалювання обладнаний пристроєм безпеки. 
У випадку, якщо двигун не завівся, система змушує 
повернути ключ в позицію STOP перед тим, як 
повторити запуск двигуна.  
 

УВАГА  
У випадку порушення цілісності замку запалювання 
(наприклад, під час спроби угнати автомобіль) 
необхідно перевірити його функціонування на станції 
технічного обслуговування FIAT.  

Мал. 9 
 

УВАГА  
У випадку порушення цілісності замку запалювання 
(наприклад, під час спроби угнати автомобіль) 
необхідно перевірити його функціонування на станції 
технічного обслуговування FIAT. 

СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ КЕРМА  
 
Увімкнення 
Коли знаходиться в позиції STOP, вийміть його та 
повертайте кермо доти, доки він не заблокується.  
Вимкнення  
Переведіть кермо в позицію MAR та злегка 
поколивайте його.  
 

УВАГА  
Категорично забороняється виймати ключ із замка 
запалювання під час руху автомобілю. Після 
першого ж повороту кермо заблокується.  Те саме 
може відбутися, коли Ваш автомобіль тягнуть на 
буксирі.  
 

УВАГА  
Категорично забороняється встановлювати будь-які 
електричні прилади на кермо або колонку 
регулювання (наприклад, монтаж протиугінної 
сигналізації), які, крім зниження експлуатаційних 
показників системи, спричинити серйозні проблеми з 
безпеки і при цьому автомобіль не може відповідати 
вимогам заводської сертифікації.  

 



 13 

 
ЩИТОК ІНСТРУМЕНТІВ  

 
Мал. 10  
 
 

Версія з цифровим дисплеєм  
 
А – Спідометр (покажчик швидкості)  
В – покажчик рівня палива з контрольною лампою резервного залишку палива  
С – покажчик температури рідини в системі охолодження двигуна з контрольною 
лампою максимальної температури  
D – тахометр  
Е – цифровий дисплей  

Мал. 11  

Версія з багатофункціональним дисплеєм  
 
А - Спідометр (покажчик швидкості)  
В – покажчик рівня палива з контрольною лампою резервного залишку палива  
С – покажчик температури рідини в системі охолодження двигуна з контрольною 
лампою максимальної температури  
D – тахометр  
Е – багатофункціональний дисплей 
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Мал. 12  
 
 
 
 

Версія Sport (версія з багатофункціональним дисплеєм)  
 
А - Спідометр (покажчик швидкості)  
В – покажчик рівня палива з контрольною лампою резервного залишку палива  
С – покажчик температури рідини в системі охолодження двигуна з контрольною 
лампою максимальної температури  
D – тахометр  
Е – багатофункціональний дисплей 
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БОРТОВІ ПРИЛАДИ  
 
Фоновий колір приладів та їх тип можуть 
змінюватися залежно від модифікації автомобілю  

Мал. 13  
 
СПІДОМЕТР (покажчик швидкості, мал. 13)  
Вказує швидкість автомобілю (спідометр)  

Мал. 14  
 
ТАХОМЕТР (мал. 14)  
Тахометр вказує кількість обертів двигуна. 
 
УВАГА  
Система контролю електричного інжектора 
прогресивно блокує надходження палива, коли 
число обертів двигуна перевищує встановлений 
поріг, в результаті чого потужність двигуна 
поступово знижується.  
 
Під час роботи двигуна на холостих обертах 
тахометр залежно від обставин може показувати 
поступове або різке збільшення числа обертів.  
 
Це є нормальним. Збільшення кількості обертів 
двигуна на холостому ходу може бути обумовлене, 
наприклад, увімкненням кондиціонеру  або 
електричного вентилятора. У таких випадках 
поступова зміна числа обертів  забезпечує підтримку 
заряду акумуляторної батареї.  
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Мал. 15  
 
Покажчик рівня палива  
 
Стрілка показує кількість палива в паливному баку.  
Якщо спалахує контрольна лампа А, це означає, що 
в баку залишилось біля 5 літрів палива.  
E – бак порожній  
F – бак повний  
Не слід їздити з майже порожнім баком, це може 
зашкодити каталізатору.  
УВАГА  
Якщо стрілка знаходиться в секторі (Е) з лампою 
резервного палива А, це означає, що прилад 
несправний. У такому випадку слід звернутися на 
станцію технічного обслуговування FIAT для 
перевірки приладу.  

Мал. 16  
 
Покажчик температури охолодження рідини  
 
Стрілка показує температуру рідини в системі 
охолодження двигуна. Стрілка починає рухатись 
після того, як температура рідини перевищить 50ºС.  
За нормального функціонування двигуна залежно 
від умов експлуатації автомобіля та поточних умов 
роботи системи охолодження двигуна стрілка може 
знаходитися в різних секторах шкали.  
 
С – низька температура охолоджувальної рідини 
двигуна  
Н – висока температура охолоджувальної рідини 
двигуна  
 

Увімкнення контрольної лампи В (з одночасним 
виведенням на дисплей повідомлення, лише для 
деяких версій) показує на занадто високу 
температуру охолоджувальної рідини двигуна. У 
такому випадку слід звернутися на станцію 
технічного обслуговування мережі FIAT.  
 

Якщо стрілка температури охолоджувальної 
рідини двигуна зупинилась у червоному секторі, слід 
негайно вимкнути двигун та звернутися на станцію 
технічного обслуговування мережі FIAT. 
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Цифровий дисплей «стандартне відображення»  
Мал. 17 
 
На дисплеї може відображатися наступна 
інформація:  
 
А – стан коректора фар (тільки при ввімкнені фар 
ближнього світла). 
 
В – годинник (час відображується завжди; навіть 
тоді, коли ключ запалювання вийнятий і передні 
двері заперті).  
 
С – одометр (відображення загального пробігу та 
добовий пробіг в км або милях)  
 
Примітка. Якщо ключ вийнятий із замка 
запалювання (при відкривання однієї з дверей), 
вмикається підсвічування дисплею і на ньому 
відображається час та загальний пробіг автомобіля 
в км або милях.  
 

Мал. 17  
 
КЛАВІШІ УПРАВЛІННЯ  
Мал. 18  
 
Наступні клавіші служать для того, щоб:   
 

 погортати вверх відображені сторінки та 
відповідні опції або збільшити виведене значення;  

 при короткочасному натисканні - для 
доступу в меню та/або для відображення наступної 
сторінки та/або переходу до наступної сторінки, а 
також для підтвердження вибору;  
Для того, щоб повернутися до попереднього 
стандартного відображення, слід натиснути та 
утримати цю клавішу.  

для того, щоб погортати вниз відображені 
сторінки та відповідні опції або зменшити виведене 
значення.  
 

Мал. 18  
 
Примітка. Клавіші «+» та  
«-» виконують різні функції залежно від наступних 
ситуацій:  
 
Регулювання освітлення всередині салону 
 Коли на екрані відображується стандартна 
сторінка, можна регулювати яскравість підсвічування 
щитка приладів. 
 
Меню настроювань   
 Всередині меню можна погортати сторінки 
вверх або вниз;  
 При встановленні різних параметрів клавіші 
використовуються для збільшення або зменшення 
відповідного значення.  
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Меню настроювань  
Мал. 19 
 
Меню складається з набору функцій, 
організованих за принципом «замкненого 
кола». Вибір функцій здійснюється клавішами 
«+» та «-», які забезпечують вибір або 
встановлення значень (настроювання), 
зазначених в схемі нижче. 
Доступ до сторінки меню здійснюється 
короткочасним натисканням на клавішу MENU 
ESC.  
Пересування всередині сторінки меню 
настроювань здійснюється натисканням клавіш 
«+» або «-».  
Спосіб управління клавішами відрізняється 
залежно від обраного параметру. 

Вибір параметрів меню  
 
 Коротким натисканням на клавішу MENU ESC 
можна встановити меню, яке Ви бажаєте змінити;  
 При кожному натисканні на клавіші «+» або «-» 
можна ввести нове настроювання;  
 Коротким натисканням на клавішу MENU ESC 
можна ввести в пам'ять настроювання та водночас 
повернутися до параметру меню, обраного раніше.  
 
Настроювання часу  
 Коротким натисканням на клавішу MENU ESC 
можна змінити перше значення (наприклад, 
години/хвилини або рік /місяць/день);  
 Натискуючи на клавіші «+» або «-» один раз, 
можна встановити нове настроювання;  
 Коротким натисканням на клавішу MENU ESC 
можна ввести в пам'ять та водночас перейти до 
наступного  параметру меню;  
 Після здійснення настроювання таким же чином 
можна повернутися до параметру, обраного раніше.  

Тривале натискання на клавішу MENU ESC:  
 Відбувається вихід з меню настроювання;  
 В пам’яті залишаються лише ті 
настроювання, що були введені  користувачем 
раніше  (підтверджено коротким натисканням на 
клавішу MENU ESC).  
 
Меню настроювання функціонує протягом певного 
проміжку часу (за таймером);  
Після виходу з меню запам’ятовуються лише ті зміни, 
що були введені в пам'ять користувачем 
(підтверджено коротким натисканням на клавішу 
MENU ESC).  
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Для висвітлення стандартного відображення коротко натисніть на клавішу MENU ESC. Меню складається з набору функцій, організованих за принципом 
«замкненого кола». Вибір функцій здійснюється клавішами «+» та «-».  
Примітка. Під час руху автомобілю з метою безпеки доступним є тільки скорочений варіант меню (завдання SPEED) (обмеження швидкості руху). Після зупинки 
автомобіля всі регулювання доступні.  
 

 
 
 
Мал. 19 
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ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ (SPEED).  
Ця функція дозволяє встановити максимально 
допустиму швидкість руху автомобіля (км/год. або 
миль/год.). У випадку перевищення обмеження 
автоматично подається звуковий сигнал (див. розділ 
«Контрольні лампи та повідомлення»). Для 
установлення максимально припустимого значення 
швидкості слід зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC. На 
дисплеї відобразиться надпис SPEED та раніше 
встановлена одиниця виміру (км/год. або миль/год.);  
 Коротко натисніть на клавішу «+» або «-», 
щоб увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) обмеження 
швидкості; 
 У випадку, якщо функція ввімкнена (ON), 
клавішами «+» або «-» установіть необхідну 
швидкість та натисніть на клавішу MENU ESC, щоб 
підтвердити вибір швидкості.  
 
Примітка. Швидкість може бути встановлено в 
діапазоні від 30 до 250 км/год. або від 20 до 155 
миль/год.  залежно від встановленої раніше одиниці 
вимірювання (див. нижче розділ «Одиниця 
вимірювання відстані»).  
Кожне натискання на відповідну клавішу (+/-) 
збільшує або зменшує значення на 5одиниць. Якщо 
утримати клавішу «+» або «-», значення починає 
змінюватися в прискореному режимі автоматично. 
Коли значення наблизиться до бажаного, відпустіть  

клавішу, після чого завершіть установлення 
короткими натисканнями на клавішу.  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 
НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА (Hour).  
Ця функція дозволяє настроїти годинник.  
Регулювання часу здійснюється, як зазначено 
нижче:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, на 
дисплеї відобразиться надпис «години» (надпис 
мерехтить);  
 Коротко натисніть на клавішу «+» або «-» 
для настроювання часу; 
 Коротко натисніть на клавішу  MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис «хвилини» (надпис 
мерехтить);  
 натисніть на клавішу «+» або «-» для 
настроювання часу; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC для 
того, щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 
РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ (BuZZ) 
Ця функція дозволяє регулювати гучність звукового 
сигналу (зумер), що супроводжується 
відображенням повідомлення про несправність або 
попередження на дисплеї.   
 
 

Для настроювання слід зробити наступне:  
 Коротко натисніть клавішу MENU ESC, на 
дисплеї відобразиться надпис BuZZ; 
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для вибору 
рівня бажаної гучності (8 рівнів); 
 Коротко натисніть на клавішу  MENU ESC 
для того, щоб повернутися до відображення меню, 
або натисніть та утримайте клавішу, щоб 
повернутися до стандартного відображення без 
вводу в пам'ять.  
 
ВИБІР ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ (Unit)  
На дисплеї відображається обрана раніше одиниця 
вимірювання відстані (кілометри – км або милі – ml). 
Для вибору необхідної одиниці вимірювання слід 
зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу  MENU ESC; 
на дисплеї відобразиться надпис «км» або 
«милі»(надпис мерехтить);  
 натисніть на клавішу «+» або «-» для 
регулювання;  
 Коротко натисніть на клавішу  MENU ESC 
для того, щоб повернутися до відображення меню, 
або натисніть та утримайте клавішу, щоб 
повернутися до стандартного відображення без 
вводу в пам'ять.  
 

 



 21 

 
Включання / виключання передніх та бокових подушок безпеки збоку 
пасажира для захисту грудної клітини  та тазу (Side bag) (BAG P) 
Ця функція дозволяє ввімкнути/вимкнути подушку безпеки пасажиру. 
Для цього необхідно зробити наступне:  
 Натисніть клавішу MENU ESC та клавішами «+» або «-» виведіть на 
дисплей повідомлення BAG P OFF (для вимкнення). Або повідомлення BAG P 
ON (для ввімкнення), після чого знову натисніть MENU ESC; 
 На дисплеї виводиться запит підтвердження функції;  
 Клавішами «+» або «-» оберіть Yes (щоб підтвердити 
ввімкнення/вимкнення) або No (для відмови від функції);  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, щоб вивести повідомлення, 
яке підтверджує Ваш вибір, та повернутися до відображення меню; або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до стандартного 
відображення без вводу в пам'ять.  
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ (якщо є)  
Автомобіль устаткований багатофункціональним 
дисплеєм, на якому виводиться корисна та 
необхідна під час руху інформація. 
 
ІНФОРМАЦІЯ НА СТАНДАРТНІЙ СТОРІНЦІ (мал. 
20) 
На дисплеї може відображатися наступна 
інформація:  
А – дата 
В – одометр (відображення загального пробігу в км 
або милях) 
С – годинник (завжди відображається, навіть коли 
ключ вийнятий з замка запалювання та при 
зачинених передніх дверях) 
D – зовнішня температура  
Е – стан коректору фар (лише при включенні фар 
ближнього світла). 
 
Примітка. Якщо вийняти ключ із замка запалювання 
(при відкритті однієї з передніх дверей), то 
вмикається підсвічування дисплею і на ньому  
відображається час та загальний пробіг автомобілю.  
 
 
 

Мал. 20 
КЛАВІШІ УПРАВЛІННЯ (мал. 21) 
Наступні клавіші служать:  

погортати вверх відображені сторінки та 
відповідні опції або збільшити виведене значення;  

 при короткочасному натисканні - для 
доступу в меню та/або для відображення наступної 
сторінки та/або переходу до наступної сторінки, а 
також для підтвердження вибору;  
Для того, щоб повернутися до попереднього 
стандартного відображення, слід натиснути та 
утримати цю клавішу.  

для того, щоб погортати вниз відображені 
сторінки та відповідні опції або зменшити виведене 
значення.  
 

Мал. 21  
Примітка. Клавіші «+» та   «-» виконують різні 
функції залежно від наступних ситуацій:  
 
Регулювання освітлення всередині салону 
 Коли на екрані відображається стандартна 
сторінка, можна регулювати яскравість підсвічування 
щитка приладів.  
 
Меню настроювань  
 Всередині меню можна погортати сторінки 
вверх або вниз; 
 При установці різних параметрів клавіші 
використовуються для збільшення або зменшення 
відповідного значення.  
 

 



 23 

 
МЕНЮ НАСТРОЮВАНЬ (мал. 22)  
Меню складається з набору функцій, організованих 
за принципом «замкненого кола». Вибір функцій 
здійснюється клавішами «+» та «-», які забезпечують 
вибір або встановлення значень (настроювання), 
зазначених в схемі нижче. Для деяких параметрів 
(настроювання часу, вибір одиниці вимірювання) 
передбачено підменю.  
Доступ до сторінки меню здійснюється 
короткочасним натисканням на клавішу MENU ESC.  
Пересування всередині сторінки меню настроювань 
здійснюється натисканням клавіш «+» або «-».  
Спосіб управління клавішами відрізняється залежно 
від обраного параметру. 
 
Вибір параметрів основного меню без підгрупи:  
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC можна встановити основне меню, яке Ви 
бажаєте змінити; 
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC можна ввести в пам'ять настройку та водночас 
повернутися до параметру меню, обраного раніше  
 

Вибір параметрів основного меню з підгрупою:  
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC відображається настройка першого параметру 
підменю;  
 Натискуючи на клавіші   «+» або «-», можна 
погортати всі параметри підменю;  
 Коротким натисканням MENU ESC можна 
обрати відображені параметри підменю та ввійти у 
відповідну настройку;  
 При кожному натисканні на клавіші «+» або 
«-» можна ввести нову настройку підменю; 
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC можна ввести в пам'ять настройку та водночас 
повернутися до параметру меню, обраного раніше.  
 
Встановлення дати та встановлення часу:  
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC можна змінити перше значення (наприклад, 
голини/хвилини або рік/місяць/день); 
 Натискуючи на клавіші «+» або «-» (один 
раз), можна встановити нову настройку; 
 Коротким натисканням на клавішу MENU 
ESC можна ввести в пам'ять настройку та водночас 
перейти до наступного параметру меню 
настроювань. Якщо обраний параметр є останнім, то 
функція повертається до обраного раніше 
параметру.  

 Після здійснення настроювання таким же 
чином можна повернутися до обраного раніше 
параметру.  
 
Натисканням та утриманням клавіші MENU ESC:  
 Якщо ми знаходимось на рівні основного 
меню, то відбувається вихід з меню настроювань;  
 Якщо ми знаходимось на рівні встановлення 
параметру підгрупи або на рівні встановлення 
параметру основного меню, то відбувається вихід до 
основного меню; 
 В пам’яті залишаються лише ті зміни, які 
були введені користувачем раніше (підтверджено 
коротким натисканням на клавішу MENU ESC).  
 
Меню настроювання функціонує протягом певного 
проміжку часу (за таймером);  
Після виходу з меню запам’ятовуються лише ті 
зміни, що були введені в пам'ять користувачем 
(підтверджено коротким натисканням на клавішу 
MENU ESC). 
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Для висвітлювання стандартного відображення коротко натисніть на клавішу MENU ESC. Меню складається з набору функцій, організованих за принципом «замкненого кола». Вибір функцій здійснюється клавішами «+» та «-».  
Примітка. Під час руху автомобілю з метою безпеки доступним є тільки скорочений варіант меню (завдання Speed Beep) (обмеження швидкості руху). Після зупинки автомобіля всі регулювання доступні.  

 
Мал. 22  
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Обмеження швидкості руху (Speed Beep)  
Ця функція дозволяє встановити максимально 
допустиму швидкість руху автомобіля (км/год. або 
миль/год.). У випадку перевищення обмеження 
автоматично подається звуковий сигнал (див. розділ 
«Контрольні лампи та повідомлення»). Для 
установлення максимально припустимого значення 
швидкості слід зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC. На 
дисплеї відобразиться надпис SPEED та раніше 
встановлена одиниця виміру (км/год. або миль/год.);  
 Коротко натисніть  клавішу «+» або «-», щоб 
увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) обмеження 
швидкості; 
 У випадку, якщо функція ввімкнена (ON), 
клавішами «+» або «-» установіть необхідну 
швидкість та натисніть на клавішу MENU ESC, щоб 
підтвердити вибір швидкості.  
 
Примітка. Швидкість може бути встановлено в 
діапазоні від 30 до 250 км/год. або від 20 до 155 
миль/год.  залежно від встановленої раніше одиниці 
вимірювання (див. нижче розділ «Одиниця 
вимірювання відстані»).  
Кожне натискання на відповідну клавішу (+/-) 
збільшує або зменшує значення на 5одиниць. Якщо 
утримати клавішу «+» або «-», значення починає 
змінюватися в прискореному режимі 

автоматично. Коли значення наблизиться до 
бажаного, відпустіть кнопку, після чого завершіть 
установлення короткими натисканнями на клавішу.  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 
Для того, щоб анулювати встановлення, слід 
зробити наступне:  
 Коротко натисніть клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис ON (надпис 
мерехтить); 
 Коротко натисніть клавішу, на дисплеї 
відобразиться OFF  (надпис мерехтить). 
 
Регулювання чутливості покажчика дощу (Rein 
sensor) 
 Ця функція дозволяє регулювати (на 4-х 
рівнях) чутливість покажчика дощу. Для того, щоб 
встановити бажаний рівень чутливості покажчика, 
треба зробити наступне:  
 коротко натисніть клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться «рівень» чутливості, що був 
встановлений раніше (відображення мерехтить);  
 
 

 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
здійснення настроювання;  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного меню без введення в пам'ять.  
 
Активація/дезактивація функції TRIP В 
(інформація про поїздку). 
За допомогою цієї функції можна увімкнути (on) або 
вимкнути (off) виведення на дисплей інформації про 
поїздку  TRIP В (інформація про частину поїздки).  
Більше детальну інформацію див. в розділі “Trip 
computer”.  
Щоб увімкнути/вимкнути функцію, зробіть наступне:  
 Коротко натисніть клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис ON (надпис 
мерехтить) або OFF  (надпис мерехтить), залежно 
від встановленої раніше настройки;  
 Натисніть клавішу «+» або «-» для вибору 
необхідної настройки; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
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Настроювання годинника (Set time)  
Ця функція дозволяє встановлювати час через два 
підменю «Годинник» та «Режим індикації часу».  
Встановлення часу відбувається наступним чином:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться два підменю: «Годинник» і 
«Формат»; 
 Коротко натисніть на клавішу «+» або «-» 
для перегортання двох підменю; 
 Після того, як Ви обрали підменю, яке 
необхідно змінити, коротко натисніть на клавішу  
MENU ESC; 
 Якщо Ви входите до підменю «Годинник» 
коротким натисканням на клавішу MENU ESC, на 
дисплеї відобразиться надпис «Годинник» (надпис 
мерехтить); 
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
встановлення часу; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис «Хвилини» (надпис 
мерехтить); 
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
встановлення часу; 
 Після того, як Ви відрегулюєте час, коротко 
натисніть на клавішу  MENU ESC, щоб повернутися 
до відображення підменю, або натисніть та 
утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 
 

 Якщо Ви входите в підменю «Формат» 
коротким натисканням на клавішу MENU ESC, на 
дисплеї відобразиться режим індикації часу 
(відображення мигтить); 
 Коротко натисніть на клавішу  «+» або «-» 
для вибору режиму індикації в 12-годинному або 24-
годинному варіанті; 
 Після регулювання коротко натисніть на 
клавішу MENU ESC, щоб повернутися до 
відображення підменю, або натисніть та утримайте 
клавішу, щоб повернутися до стандартного 
відображення без вводу в пам'ять.  
 Знову натисніть та утримайте клавішу MENU 
ESC, щоб повернутися до стандартного 
відображення або до основного меню.   

Встановлення дати (Set date) 
Для встановлення дати (дня, місяця, року) слід 
зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться  «День» (gg) (відображення 
мигтить);  
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
настроювання; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться  «Місяць» (mm) 
(відображення мигтить);  
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
настроювання; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться  «Рік» (aaa) (відображення 
мигтить);  
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
настроювання; 
 
Примітка. Кожне натискання на відповідну клавішу 
(+/-) збільшує або зменшує значення на 1одиницю. 
Якщо утримати клавішу «+» або «-», значення 
починає змінюватися в прискореному режимі 
автоматично. Коли значення наблизиться до 
бажаного, відпустіть клавішу, після чого завершіть 
установлення короткими натисканнями.  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
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Дублювання інформації про роботу магнітоли 
(See radio) 
Ця функція дозволяє вивести на дисплей 
інформацію про магнітолу.  
 Радіо: частота радіостанції або інформація 
системи RDS обраної радіостанції, ввімкнення 
автоматичного режиму пошуку або автоматичного 
запам’ятовування (AutoSTore); 
 CD аудіо, MP3: номер треку; 
 CD Changer: номер компакт-диску та номер 
треку; 
 
Для виведення на дисплей інформації магнітоли 
(On) або для усунення  (Off)необхідно виконати 
наступне:  
 Коротко натисніть клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис ON (надпис 
мерехтить) або OFF  (надпис мерехтить), залежно 
від встановленої раніше настройки;  
 Натисніть клавішу «+» або «-» для вибору 
необхідної настройки; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 

Автоматичне закривання замків дверей під час 
руху автомобілю (Autoclose)  
 
При вмиканні функції ON замки дверей автоматично 
закриваються, як тільки швидкість автомобілю 
перевищить 20 км/год.  
 
Щоб увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) цю функцію, 
необхідно зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї виводиться одне з підменю; 
 Коротко натисніть клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис ON (надпис 
мерехтить) або OFF  (надпис мерехтить), залежно 
від встановленої раніше настройки;  
 Натисніть клавішу «+» або «-» для вибору 
необхідної настройки; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять.  
 
 Знову натисніть та утримайте клавішу MENU 
ESC, щоб повернутися до стандартного 
відображення або до основного меню.   
 
 

Вибір одиниці вимірювання (Units)  
 
Ця функція дозволяє встановити одиницю 
вимірювання через три підменю: «Відстань», 
«Витрачання палива», «Температура».  
Для вибору необхідної одиниці вимірювання слід 
зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться три підменю; коротко 
натисніть на клавішу «+» або «-» для пересування в 
трьох підменю;  
 Після того, як Ви обрали підменю, яке 
необхідно змінити, коротко натисніть на клавішу  
MENU ESC; 
 При вході в підменю «Відстань» коротко 
натисніть на клавішу MENU ESC; на дисплеї 
відобразиться «км» або «милі» залежно від 
встановленої раніше настройки;  
  Натисніть на клавішу «+» або «-» для 
вибору одиниці вимірювання;  
 При вході в підменю «Витрачання палива» 
коротко натисніть на клавішу  MENU ESC; на дисплеї 
відобразиться км/л або л/100, або милі на одному 
галоні (залежно від встановленої раніше настройки);  
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Якщо одиниця вимірювання відстані встановлена в 
км, то на дисплеї відображається «км/л» або «л/100 
км» для кількості витраченого палива.  
 
Якщо одиниця вимірювання відстані встановлена в 
милях, то на дисплеї відображається «миля на 
одному галоні» для кількості витраченого палива.  
 
 Натисніть на клавішу «+» або «-»  для 
вибору одиниці вимірювання;  
 При вході в підменю «Температура» коротко 
натисніть на клавішу  MENU ESC; на дисплеї 
відобразиться ºС або ºF залежно від встановленої 
раніше настройки;  
 Натисніть на клавішу «+» або «-» для вибору 
одиниці вимірювання; 
 Після здійснення регулювання коротко 
натисніть на клавішу MENU ESC, щоб повернутися 
до відображення підменю, або натисніть та 
утримайте клавішу, щоб повернутися до 
відображення головного без вводу в пам'ять.  
 Знову натисніть та утримайте клавішу MENU 
ESC, щоб повернутися до стандартного 
відображення або до основного меню.   
 
 

Вибір мови (Language)  
 
Повідомлення на дисплеї можуть виводитися на 
декількох мовах (італійська, англійська, німецька, 
португальська, іспанська, французька, польська, 
голландська).  
Для вибору необхідної мови слід зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться надпис “Lingua” (надпис 
мерехтить); 
 Натисніть на клавішу «+» або «-»  для 
вибору мови; 
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять. 
 

Регулювання гучності звукового сигналу, що 
попереджає про несправність (Buzzer Volume) 
 
Гучність звукового сигналу (зумер), що попереджає 
про несправність, можна регулювати за 8-а рівнями. 
Цей звуковий сигнал супроводжується 
відображенням повідомлення про несправність або 
попередженням на дисплеї.  
Для регулювання звукового сигналу необхідно 
зробити наступне:  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC; на 
дисплеї відобразиться “Рівень” гучності, 
встановлений раніше (надпис мерехтить); 
 Натисніть на клавішу «+» або «-»  для 
регулювання гучності;  
 Коротко натисніть на клавішу MENU ESC, 
щоб повернутися до відображення меню, або 
натисніть та утримайте клавішу, щоб повернутися до 
стандартного відображення без вводу в пам'ять. 
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Клавіші, що регулюють гучність звукового 
сигналу (Button Vol.) 
 
 
Гучність звукового сигналу, супроводжуючого 
натискання клавіш MENU ESC, + та – і може 
регулюватись по восьми рівням. 
 
 
Для регулювання виконати наступне: 
 
- натисніть кратко клавішу MENU ESC, на 
дисплей відображуватиметься миготливим «рівень» 
гучності раніше встановлений; 
 
- натисніть на клавішу + чи – задля 
регулювання  гучності клавіш; 
 
- натисніть кратко клавішу MENU ESC, щоб 
повернутись до відображення меню чи натисніть 
тривало клавішу, щоб повернутись до стандартного 
відображення без введення в пам’ять  

Повторне включення зумера для застереження 
про незастебнутий ремінь безпеки S.B.R. (Belt 
Buzzer) 
 
Функція відображується лише після відключення 
системи S.B.R., котра повинна виконуватись в 
Мережі по обслуговуванню Fiat (див. Главу 
«безпека» в розділі «Система S.B.R.). 
 
Планове технічне обслуговування (Service) 
 
Функція «service» дозволяє виводити на екран 
пробіг, що виражений в кілометрах або днях, що 
залишились до чергового ТО. 
Для отримання даної інформації виконати наступне: 
- натисніть кратко клавішу MENU ESC, на 
дисплей відображуватимуться кілометри (km), милі 
(mi) залежно від встановленої «одиниці виміру» 
(див. Параграф «Одиниці виміру відстані»), що 
залишились до наступного СТО; 
- натисніть кратко клавішу MENU ESC, щоб 
повернутись до відображення меню чи натисніть 
тривало клавішу, щоб повернутись до стандартного 
відображення без введення в пам’ять 

Примітка. Коли наближається передбачений строк 
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. 
Інформація про планове техобслуговування 
відображується кілометрах (km) чи милях (mi) 
залежно від встановленої одиниці виміру. 
Звертайтеся на сервісну станцію офіційного 
продавця Fiat, де виконають всі роботи по 
техобслуговуванню, передбачені програмою 
планового техобслуговування або програмою 
щорічного обслуговування, а також виконають 
обнуління вказаного вище показника (reset). 
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Включення / Виключення передніх і бічних подушок безпеки з боку 
пасажира для захисту грудної клітки і тазу (Side bag) (де передбачені) 
(Passenger bag) 
 
Ця функція дозволяє включити / виключити подушку безпеки пасажира. 
 
Для необхідно виконати наступне: 
 
- натисніть клавішу MENU ESC та, клавішами + чи – відображується на 
дисплей повідомлення (Bag pass Off) (для виключення). Чи повідомлення (Bag 
pass On) (для включення), після чого знову натисніть клавішу MENU ESC; 
- на дисплеї відображується повідомлення про запит підтвердження 
функції; 
- клавішами + чи – оберіть (Yes) (щоб підтвердити включення / 
виключення) чи (No) (для відмови від функції); 
- натисніть кратко клавішу MENU ESC, щоб вивести повідомлення, 
підтверджуюче зроблений вибір і повернутися до відображення меню чи 
натисніть тривало клавішу, щоб повернутись до стандартного відображення без 
введення в пам’ять. 
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Вихід з меню 
 
Остання функція, що завершує цикл налаштувань, 
приведених на початковій сторінці меню. 
 
Натиснув кратко клавішу MENU ESC, на дисплей 
відображується знову стандартна сторінка без 
введення в пам’ять. 
 
Натиснув на клавішу  - дисплей повертається до 
першого параметру меню (Beep Velocita) 
(обмеження швидкості). 
 
 

МАРШРУТНИЙ КОМП'ЮТЕР 
Загальні відомості 
Функція маршрутний комп’ютер дозволяю вивести на 
дисплей з ключем в положенні MAR, величини, що 
відносяться до експлуатації автомобіля, інформацію 
про поїздку. Ця функція підрозділяється на дві 
частини: «Trip A» та «Trip B», що відображають всю 
поїздку в цілому, незалежно один від одного. 
 
Значення показників обох функцій можуть бути 
анульовані (Reset – початок нової поїздки). 
«Trip A» забезпечує вивід на дисплей наступних 
параметрів: 
- запас ходу 
- пройдену відстань 
- середня витрата палива 
- миттєва витрата палива 
- час в дорозі (час руху) 

«Trip B», в наявності лише на 
багатофункціональному дисплеї, забезпечує вивід 
на дисплей наступні параметри: 
 
- пройдену відстань В 
- середня витрата палива В 
- середня швидкість В 
- час в дорозі В (час руху). 
 
Примітка: Функція «Trip B», може бути вимкнена 
(див. Параграф активація функції TRIP B). 
Параметри запас ходу та миттєва витрата палива не 
анулюються. 
 
ВІДОБРАЖУВАНІ ВЕЛИЧИНИ 
Запас ходу 
Вказує, скільки кілометрів можуть бути пройдені з 
паливом, котре є в баку, за умови продовження 
дороги збереження тих же умов водіння. На дисплеї 
висвічуватиметься «---» в наступних випадках: 
- значення запасу ходу менше ніж на 50 км (чи 
30 миль). 
- у випадку зупинки автомобіля з не 
вимкненим двигуном на тривалий час 
Пройдена відстань 
Відображає пройдені кілометри з початку нової 
подорожі. 
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Середня витрати палива  
Це середня витрати палива з початку нової 
подорожі. 
 
Миттєва витрата палива 
Це величина вказує вжиток палива, яка постійно 
анулюється. У випадку зупинки автомобіля з не 
вимкненим двигуном на дисплеї висвічується «---». 
 
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 
відображуються на дисплеї «---»  замість 
величини. Коли поновлюється звичайне 
функціонування, підрахунок різних величин 
поновлюється, без обнуління ні величин що 
відображуються до несправності, ні початком 
нової подорожі 
 
 
 

Мал. 23 
Клавіші управління TRIP 
Мал.. 23 
Клавіша TRIP, розташована на правому важелі 
дозволяє з ключем запалення в положенні MAR, 
прогортати відображення раніше описаних 
параметрів, а також їх анулювати  перед початком 
нової поїздки: 
- кротким натиском щоб прогортати сторінки 
різноманітних величини. 
- Тривалий натиск для анулювання інформації 
на комп’ютері (reset) (перезавантаження) перед 
початком нової поїдки. 
 
Нова подорож 
Починається після анулювання: 
- уручну - виконується користувачем, 
натисненням відповідної клавіші 
 

- автоматично – коли пройдена відстань сягає 
відмітки 3999,9 км чи коли час в дорозі сягає відмітки 
в 99:59 (99 годин та 59 хвилин); 
- Після кожного з'єднання і роз'єднання 
батареї 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо  виконати операцію 
анулювання  у той час, коли на дисплеї виведена 
сторінка функції «Trip A», будуть також анульовані 
значення і для функції. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо  виконати операцію 
анулювання  у той час, коли на дисплеї виведена 
сторінка функції «Trip В», будуть анульовані 
значення тільки для цієї функції. 
Процедура анулювання маршрутного 
комп’ютера (початок поїздки) 
З ключем запалення в положенні MAR, і виконайте 
операцію анулювання , натиском та утримуйте 
натиснутою клавіші TRIP більш ніж на 2 секунди. 
 
Вихід з функції TRIP 
Для того, щоб вийти з функції TRIP: 
Натисніть та утримуйте натиснутою клавішу MENU 
ESC більш ніж на 2 секунди. 
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ПЕРЕДНІ СИДІННЯ 

УВАГА 
Будь-яке регулювання слід виконувати лише, 
коли автомобіль зупинений. 
 
Регулювання подовжньому напрямі, мал. 24 
 
          Потягніть вгору важіль (А) і перемістити 
сидіння вперед або назад так, щоб під час водіння 
руки знаходилися на рульовому колесі 

Мал. 24 

УВАГА 
Відпустіть важіль, перевірте чи закріпилося 
сидіння в новому положенні. Для цього 
спробуйте перемістити сидіння вперед-назад. 
Якщо сидіння на закріпилося, воно може 
несподівано пересунутися і спричинити втрату 
контролю автомобіля. 
 
Регулювання на висоті (де передбачено) 
Для регулювання сидіння на висоті перемістіть 
важіль  В вгору чи вниз. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Регулювання повинно 
проводитись тільки толи, коли водій знаходиться на 
сидіння. 

регулювання нахилу спинки Мал. 24 
Для регулювання нахилу оберніть ручку С. 

УВАГА 
Для забезпечення максимальної безпеки слід 
установити спинку сидіння в положення, близьке 
до вертикального, щоб спина повністю 
спиралася на неї, та відрегулювати ремінь так, 
щоб він щільно прилягав до грудей і тазу. 
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Мал. 25 
відкидання спинки (3-х дверний кузов) мал. 25 
Щоб пройти на заднє сидіння, потягніть догори ручку 
А, спинка відкидається та, якщо натиснути на неї 
сидіння легко висувається уперед. При підніманні 
спинки вгору сидіння повертається у вихідне 
положення (механічна «пам’ять»). 

УВАГА 
Слід завжди перевіряти, чи зафіксовано 
кріпилось сидіння в новому положенні. Для 
цього спробуйте перемістити сидіння вперед-
назад. 

Мал. 26 
Електричне регулювання поперекової опори (де 
передбачено) мал. 26 
Для забезпечення зручного підпору спинки сидіння в 
області попереку з електричним регулюванням 
необхідно натиснути на кнопку Е. 
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Мал. 27 
Підігрівання сидінь (де передбачено) мал. 27 
Якщо ключ запалення знаходиться в положенні 
MAR, для включення/виключення функції натисніть 
на кнопку F. Коли підігрівання сидінь включено, 
вмикається розташований на кнопці світлодіод.  

ЗАДНІ СИДІННЯ 
Для того, щоб скласти задні сидіння див. Розділ 
«Збільшення об'єму багажника» в цій главі. 

ПІДГОЛІВНИКИ 
Передні підголівники мал. 28 
Залежно від версії підголівники можуть бути 
фіксованими чи регульованими по висоті (де 
передбачено); 
- Для регулювання вгору: підняти підголівники вгору 
до клацання блокування. 
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Мал. 28 
- Для регулювання вниз: натиснути на кнопку 
(А) та опустити підголівник 
Для витягання передніх підголівників натисніть 
одночасно на кнопки А та В і вийміть підголівники 
піднявши їх вгору. 

УВАГА 
Підголівник слід регулювати таким чином, щоб 
на нього спиралася потилиця, а не шия. В цьому 
випадку вони забезпечують вашу безпеку.  
 
Для підвищення захисної функції підголівників 
відрегулюйте спинку сидіння так, щоб корпус 
розташовувався вертикально, а потилиця – як 
можна ближче до підголівника.  
 

Мал. 29 
 
ЗАДНІ ПІДГОЛІВНИКИ 
(де передбачено) мал. 29 
 
Для регулювання необхідно: підняти вгору 
підголівник до клацання (робоче положення) 
блокування. 
 
Для того, щоб повернути підголівники в неробоче 
положення, слід натиснути на кнопку А та опустити 
підголівник в гніздо на спинці сидіння.  

Для витягання задніх підголівників натисніть 
одночасно на кнопки А та В і вийміть підголівники 
піднявши їх вгору. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При використанні задніми 
сидіннями підголівники повинні обов’язково 
знаходитися в крайньому верхньому положенні. 

 



 37 

 
КЕРМО 
Кермо регулюється по висоті та глибині: 
Для виконання регулювання по висоті необхідно: 
 
- розблокуйте важіль А – мал.30 потягнувши 
його вперед (положення 1) 
 
- встановіть кермо в зручному для Вас 
положенні 
 
- Зафіксуйте його, натиснув на важіль А 
потягнувши його у напрямку керма (положення 2). 

Мал. 30 

УВАГА 
Регулювання повинно проводитись тільки, коли 
автомобіль зупинений, а двигун вимкнутий.  
 

 Категорично забороняється встановлювати 
будь-які електричні прибори на кермо чи рульову 
колонку (наприклад: монтаж противугонної 
сигналізації), які можуть, окрім пониження 
експлуатаційних показників системи і гарантії, 
спричинити серйозні проблеми з безпеки та при 
цьому автомобіль може не відповідати заводській 
сертифікації. 

ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО БАЧЕННЯ 
 
ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО 
БАЧЕННЯ мал. 31 
 
Дзеркало обладнане травмобезпечним 
кріпильним приладом: якщо Ви о нього 
вдарились, воно відстібається.  
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Мал. 31 
Дзеркало встановлюється важелем А у двох 
положеннях: звичайне положення та положення з 
захистом проти засліплення світлом фар 
автомобілів, що йдуть ззаду. 

Мал. 32 

Мал. 33 
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО БАЧЕННЯ 
Регулювання мал.32 
Регулювання можливе тільки коли ключ запалення 
знаходиться в положенні MAR. 
Для регулювання слід: 
 - За допомогою кнопки В    оберіть дзеркало (ліве чи 
праве), котре Ви хочете відрегулювати; 
 

- Для регулювання дзеркала натисніть на одну 
з чотирьох стрілок на кнопці С; 
 
Якщо необхідно скласти дзеркало  
У випадку необхідності (наприклад, якщо дзеркало 
заважає проїхати) можна скласти дзеркала 
перемістивши їх з положення 1 – мал. 33 відкрито, в 
положення 2 – зачинено.  
 

 Під час руху дзеркала повинні 
знаходитись в положенні 1 – мал. 33 
 
Відпітніння / відтавання (де передбачено) 
Дзеркала заднього бачення 
обладнані системою обігріву, котра вмикається 
одночасно з обігрівом заднього скла (при натисканні 
кнопки ). 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Обігрів автоматично вмикається 
після декількох хвилин. 
 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Оскільки зовнішні дзеркала заднього бачення 
мають опуклу поверхню. вони злегка 
спотворюють відстань. 
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ОПАЛЮВАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ 

 
 

Мал. 34 
1. Верхні регульовані дифузори – 2. Центральний регульований дифузор – 3. Бічні не регульовані дифузори – 4. Бічні регульовані дифузори – 5. Нижні дифузори 
подачі повітря до ніг пасажирів передніх сидінь – 6. нижні дифузори подачі повітря до ніг пасажирів задніх сидінь 
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Мал. 35 

Мал. 37 
МАЛ. 36 

РЕГУЛЬОВАНІ БІЧНІ ТА ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ПОВОРОТНІ ДИФУЗОРИ мал.. 35-36 
А – не регульований дифузор для відтавання та 
відпітніння бічних стекол. 
В - Бічні регульовані дифузори (правий та лівий). 
С - Центральний регульований дифузор. 
 
Для використання дифузорів В та С, натиснути, як 
показано стрілкою, та спрямувати потік повітря у 
напрямку, котре Ви бажаєте. 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ мал.. 37 
 
Ручка А регулювання температури повітря (суміш 
гарячого/холодного повітря). 
 
Червоний сектор = гаряче повітря 
Синій сектор = холодне повітря 

Ручка В включення регулювання вентилятора. 
 

0 = вентилятор вимкнутий 
1-2-3 = швидкість вентилятора 
4  = вентилятор на максимальній швидкості 
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Ручка С для розподілу потоку повітря 

 Для розподілу потоку повітря в центральні та 
бічні дифузори; 

Дозволяє виділяти тепліше повітря з нижніх 
дифузорів (до ніг) і прохолоднішого повітря з 
центральних і тих, котрі знаходяться на панелі 
інструментів (дворівневі) 

 Для обігріву при низькій температурі 
зовнішнього повітря: щоб отримати максимальний 
потік повітря до ніг; 

 Забезпечує добрий обігрів повітря та одночасно 
запобігає запотіванню стекол; 

 Для швидкого відпотівання будь-якого скла. 
 
Ручка D для включення/виключення 
рециркуляції повітря 
 
При натисканні кнопки (світлодіод на самій кнопці 
включений) відбувається включення рециркуляції 
повітря в салоні. 
 
При натисканні кнопки (світлодіод на кнопці 
виключений) відбувається відключення рециркуляції 
повітря в салоні. 
 
 

ВЕНТИЛЯЦІЯ САЛОНУ 
 
Для доброї вентиляції в салоні слід:   
 
- Повернути ручку А на синій сектор; 
- Вимкнути рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 

- Ручку С встановити на  
- Повернути ручку В, щоб встановити бажану 
швидкість. 
 
ОБІГРІВ САЛОНУ 
 
Для цього слід: 
- Встановити ручку А в червоний сектор; 
- Повернути ручку С в бажане положення; 
- Встановити ручку В на бажаній швидкості 

ШВИДКИЙ ОБІГРІВ САЛОНУ  
Для отримання швидкого обігріву салону слід: 
- Повернути ручку А на червоний сектор; 
- Включити рециркуляцію повітря в салоні 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
включений); 

- Ручку С  встановити на   
- Повернути ручку В та встановити її на 4 

 (максимальна швидкість вентилятору). 
- Потім відрегулюйте систему опалювання 
таким чином, щоб був забезпечений бажаний 
комфорт. Натисніть кнопку D, щоб виключити 
рециркуляцію салону (світлодіод на ручці 
виключений) та для запобігання запотіванню стекол. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При холодному двигуні, 
почекайте декілька хвилин, для того щоб рідина в 
приборі сягнула оптимальної робочої температури.  
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ШВИДКЕ ВІДТАВАННЯ І/ЧИ ВІДПОТІВАННЯ 
ЛОБОВОГО СКЛА ТА ПЕРЕДНІХ БІЧНИХ СТЕКОЛ 
Для цього слід: 
- Повернути ручку А на червоний сектор; 
- Виключити рециркуляцію повітря в салоні 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 
- Повернути ручку С на ; 
- Повернути ручку В та встановити її на 4 

 (максимальна швидкість вентилятору). 
 
Коли стекла відпотіють / відтають, відрегулюйте 
систему опалювання таким чином, щоб був 
забезпечений бажаний комфорт. 
 

Для запобігання запітнінню стекол 
При високій вологості зовнішнього повітря, дощі і 
(чи) значній різниці температур в салоні автомобіля і 
ззовні рекомендується прийняти наступні заходи для 
запобігання запітнінню стекол: 
- Встановити ручку регулювання температури 
повітря А в червоний сектор; 
- Виключити рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 
- Повернути ручку С на з можливістю 
переходу в положення  у випадку якщо немає 
ознак запотівання стекол; 
- Ручка вентилятору В встановить на 2й 
швидкості; 

МАЛ. 38 
ВІДТАВАННЯ І / ЧИ ВІДПОТІВАННЯ ЗАДНЬОГО 
СКЛА ТА ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО БАЧЕННЯ (де 
передбачено) мал. 38 
 
При натисканні на кнопку А вмикається режим 
відпітніння / відтавання заднього скла, це 
підтверджується включенням світло діоду на самій 
кнопці. 
Функція має обмеження за часом та автоматично 
вимикається через 20 хвилин, щоб відключити 
електроприлад раніше, натисніть ще раз на кнопку 
А. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не наклеюйте нічого на 
внутрішню частину заднього скла там, де проходять 
нитки обігріву. Ви можете пошкодити їх і порушити 
обігрів заднього скла. 
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ВКЛЮЧЕННЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ПОВІТРЯ 
УСЕРЕДИНІ САЛОНУ  
 
Рециркуляції повітря здійснюється шляхом 
натискання на кнопку  так, щоб світло діод 
включився на самій кнопці. 
 
Режим рециркуляції виключно корисний в умовах 
особливого забруднення зовнішнього повітря (у 
пробці, тунелі і т.п.). Однак не рекомендується 
користуватись їм протягом тривалого часу, особливо 
якщо в автомобілі знаходяться декілька пасажирів, 
щоб уникнути запітніння стекол зсередини.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Режим рециркуляції повітря в 
салоні, залежно від вибраної установки 
(«охолодження» чи «обігрів»), дозволяє швидко 
отримати бажані умови комфорту. 
 
Не вмикайте режим рециркуляції повітря, коли 
дощить чи в холодну погоду, оскільки він помітно 
збільшує вірогідність запітніння стекол зсередини. 

КОНДИЦІОНЕР З РУЧНИМ УПРАВЛІННЯМ (де 
передбачено) 
 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ мал. 39 
 
Ручка А для регулювання температури повітря 
(суміш гарячого / холодного повітря). 
 
Червоний сектор = гаряче повітря 
Синій сектор = холодне повітря 
 
Ручка В для включення / регулювання вентилятору. 
 

0 = вентилятор вимкнутий 
1-2-3 = швидкість вентилятора 
4 = вентилятор на максимальній швидкості 
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МАЛ. 39 
 

Ручка D для включення / виключення 
рециркуляції повітря 
 
При натисканні кнопки (світлодіод на кнопці 
включений) відбувається включення рециркуляції 
повітря в салоні. 
 
При натисканні кнопки (світлодіод на кнопці 
виключений) відбувається відключення рециркуляції 
повітря в салоні. 
 
Ручка Е для включення / виключення 
кондиціонера 
 
При натисканні кнопки (світлодіод на кнопці 
включений) відбувається включення кондиціонера. 
 
При вторинному натисненні кнопки (світлодіод на 
кнопці виключений) відбувається відключення 
кондиціонера. 
 
 

Ручка С для розподілу потоку повітря  
 

 Для розподілу потоку повітря в центральні та 
бічні дифузори; 

Дозволяє виділити більш тепле повітря з нижніх 
дифузорів до ніг та більш прохолодного повітря з 
центральних та тих, що знаходяться на панелі 
інструментів (дворівневі) 

Для обігріву при низькій температурі 
зовнішнього повітря: щоб отримати максимальний 
потік повітря до ніг; 

забезпечує обігрів ніг та одночасно запобігає 
запотінню стекол; 

для швидкого відпотівання лобового скла. 
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ВЕНТИЛЯЦІЯ САЛОНУ 
 
Для доброї вентиляції салону, слід:  
- Повернути ручку А на синій сектор; 
- Виключити рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 
- Ручку С встановити на  ; 
- Повернути ручку В щоб встановити бажану 
швидкість   

КОНДИЦІОНЕР 
(охолодження) 
Для отримання швидкого охолодження салону, слід: 
- Повернути ручку А на синій сектор; 
- Включити рециркуляцію повітря в салоні 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
включений); 
- Ручку С  встановити на  ; 
- Включити кондиціонер натисканням на 
кнопку Е,  світло діод на кнопці Е включений; 
- Повернути ручку В та встановити її на 4 

 (максимальна швидкість вентилятору). 

Регулювання охолодження  
 
- Повернути ручку А праворуч, щоб збільшити 
температуру; 
- Виключити рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 
- Повернути ручку В щоб зменшити швидкість 
вентилятору. 
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ОБІГРІВ САЛОНУ  
 
Для цього слід: 
 
- Повернути ручку А на червоний сектор; 
- Повернути ручку С в бажане положення; 
- Встановити ручку В на бажаній швидкості 

ШВИДКИЙ ОБІГРІВ САЛОНУ 
Для отримання швидкого обігріву салону слід: 
- Повернути ручку А на червоний сектор; 
- Включити рециркуляцію повітря в салоні 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
включений); 
- Ручку С встановити на  
- Повернути ручку В та встановити її на 4 

 (максимальна швидкість вентилятору). 
 
- Потім відрегулюйте систему опалення таким 
чином, щоб був забезпечений максимальний 
комфорт. Натисніть кнопку D щоб виключити 
рециркуляцію салону (світлодіод на ручці 
виключений). 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При холодному двигуні, 
почекайте декілька хвилин, для того щоб рідина в 
приборі сягнула оптимальної робочої температури. 

ШВИДКЕ ВІДТАВАННЯ ТА / ЧИ ВІЛПІТНІННЯ 
ЛОБОВОГО СКЛА ТА ПЕРЕДНІХ БІЧНИХ СТЕКОЛ 
Для цього слід: 
 
- Повернути ручку А на червоний сектор; 
- Повернути ручку В та встановити її на 4 

 (максимальна швидкість вентилятору). 
- Повернути ручку С на ; 
- Виключити рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений); 
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Коли стекла відпотіють / відтають, відрегулюйте 
систему опалювання таким чином, щоб був 
забезпечений бажаний комфорт. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Кондиціонер дуже корисний для 
прискорення відпітніння стекол, оскільки понижує 
вологість повітря. Достатньо встановити всі органи 
управління в положення, що відповідає відпітнінню 
стекол (див. попередню главу), та включити 
кондиціонер, натиснув на кнопку Е, світло діод на 
самій кнопці вмикається.  

Для запобігання запітнінню стекол 
 
При високій вологості зовнішнього повітря, дощі та 
(чи) значній різниці температур в салоні автомобіля 
та ззовні рекомендується зробити наступні заходи 
для запобігання запітнінню стекол: 
- встановити ручку А регулювання повітря в 
червоний сектор; 
- Виключити рециркуляцію повітря салону 
натисканням на кнопку D (світлодіод на ручці 
виключений) 
- Повернути ручку С на з можливістю 
переходу в положення  у випадку якщо немає 
ознак запітніння стекол; 
- Ручка вентилятору (В) встановіть на 2й 
швидкості; 

МАЛ. 40 
 
ВІДТАВАННЯ ТА / ЧИ ВІЛПІТНІННЯ ЗАДНЬОГО 
СКЛА ТА ДЗЕРКАЛ ЗАДНБОГО БАЧЕННЯ (де 
передбачено) мал. 40 
 
При натисканні на кнопку А вмикається режим 
відпітніння / відтавання заднього скла, це 
підтверджується включенням світло діоду на самій 
кнопці. 
 
Функція має обмеження за часом та автоматично 
вимикається через 20 хвилин. Щоб відключити 
електрообігрів раніше, натисніть ще раз на кнопку А.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не наклеюйте нічого на 
внутрішню частину заднього скла там, де проходять 
нитки обігріву. Ви можете пошкодити їх і порушити 
обігрів заднього скла. 
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ВКЛЮЧЕННЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ПОВІТРЯ 
УСЕРЕДИНІ САЛОНУ  
 
Рециркуляції повітря здійснюється шляхом 
натискання на кнопку  так, щоб світло діод 
включився на самій кнопці. 
 
Режим рециркуляції виключно корисний в умовах 
особливого забруднення зовнішнього повітря (у 
пробці, тунелі і т.п.). Однак не рекомендується 
користуватись їм протягом тривалого часу, особливо 
якщо в автомобілі знаходяться декілька пасажирів, 
щоб уникнути запітніння стекол зсередини. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Режим рециркуляції повітря в 
салоні, залежно від вибраної установки 
(«охолодження» чи «обігрів»), дозволяє швидко 
отримати бажані умови комфорту. 
 
Не вмикайте режим рециркуляції повітря, коли 
дощить чи в холодну погоду, оскільки він помітно 
збільшує вірогідність запітніння стекол зсередини. 

ДОГЛЯД ЗА КОНДИЦІОНЕРОМ 
У зимовий період кондиціонер повинен працювати 
хоч би один раз в місяць близько 10 хвилин. Перед 
літнім сезоном перевірте ефективність приладу в 
Мережі Обслуговування Fiaт. 
 

* В системі застосовується охолоджуюча 
рідина  R134a,  так як вона не забрудню 
навколишнє середовище, якщо випадково 
витече. За будь-яких обставин, не користуйтесь 
рідиною R12 – вона не сумісна з компонентами 
цієї системи. 
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КЛІМАТ КОНТРОЛЬ З РОЗДІЛЬНИМ 
РЕГУЛЮВАННЯМ (де передбачено) 
 
ОПИС 
Автоматичний клімат-контроль дозволяє роздільно 
регулювати температури повітря з боку водія та з 
боку пасажира. 
Для забезпечення максимального комфорту в обох 
частинах салону (правій та лівій частинах), система 
клімат-контроль обладнана зовнішнім датчиком. Він 
компенсує можливі зміни кліматичних зовнішніх 
умов, у тому числі, й інтенсивність сонячних 
променів, кА регулюється спеціальним датчиком. 
Параметри та функції, які автоматично регулюються, 
наступні: 
- Температура повітря, яка поступає з 
дефлекторів з боку водія / переднього пасажира; 
- Розподіл потоку повітря  з дефлекторів з 
боку водія / переднього пасажира; 
- Швидкість вентилятору (постійна зміна 
потоку повітря); 
- Включення компресору (для охолодження / 
видалення вологи в повітрі); 
- Рециркуляція повітря 
 

Всі ці функції можна змінити уручну, тобто на свій 
розсуд можна змінити одну чи декілька функцій та 
змінити їх параметри. В такому випадку 
автоматичний контроль змінених уручну функцій 
вимикається і вмикається тільки з причин безпеки. 
Параметри, котрі задані уручну, мають пріоритет 
перед автоматичними установками. Вони будуть 
підтримуватись, поки сам користувач їх не анулює, 
натиснув на кнопку AUTO. Параметри, не задані 
уручну, підтримуються в автоматичному режимі. 
Кількість повітря, яке поступає в салон, не залежіть 
від швидкості автомобіля, оскільки воно регулюється 
вентилятором, який контролює електронна система. 
Температура повітря, яке поступає в салон 
автомобіля, автоматично підтримується відповідно 
до значень, які відображаються на дисплеях водія та 
пасажира. (за винятком коли прилад вимкнутий чи за 
деяких  умов, коли вимкнутий компресор). 

Система дозволяє встановити чи змінити уручну 
наступні параметри та функції: 
- Температура повітря, яка надходить в салон 
автомобіля (окремо з боку водія і з боку пасажира); 
- Швидкість обертання вентилятору (постійно 
змінюється); 
- Розподіл потоку повітря в семи позиціях 
(окремо з боку водія і з боку пасажира); 
- Включення робочого режиму компресору; 
- Вибір розподілу потоку повітря, яке 
надходить, в одній зоні чи в двох зонах; 
- Функція прискореного відтавання/відпітніня 
стекол; 
- Рециркуляція повітря 
- Включення обігріву заднього скла; 
- Виключення системи. 
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МАЛ. 41 
 

L - включення / виключення швидкості вентилятору; 
M - кнопка регулювання режиму розподілу потоку 
повітря з боку водія 
N - кнопка включення  функції AUTO (автоматична 
функція) та кнопка регулювання температури повітря 
з боку водія; 
 
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АВТОМАТИЧНОЮ 
ДВОЗОННОЮ КЛІМАТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ (де 
передбачено) 
ОПИС 
Систему можна увімкнути різними способами. 
Рекомендується натиснути одну з кнопок AUTO, а 
потім обернути кнопки для установки бажаної 
температури повітря. Так як температура повітря 
подається в дві зони окремо,водій та пасажир 
можуть обрати окремо бажану температуру. 
Максимально допустима різниця не повинна 
перевищувати 7˚С. 
Під час роботи системи в автоматичному режимі 
прилад буле регулювати температуру, кількість та 
розподіл потоку повітря, що впускається в салон та 
відрегулює режим рециркуляції повітря всередині 
салону та вмикання компресору кондиціонера. 
 

ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ мал. 41 
А – кнопка включення функції MON (температура з 
боку пасажира автоматично вирівнюється з 
температурою з боку водія); 
В – Кнопка включення/виключення компресору 
кондиціонера; 
С - Кнопка включення/виключення режиму 
рециркуляції повітря всередині салону; 
D – Дисплей, на якому відображається інформація 
климат-контролю; 
Е – Кнопка для вимкнення климат-контролю 

F - кнопка включення функції MAX-DEF (функція 
прискореного відтавання / відпітніння передніх 
стекол) 
G – кнопка включення / виключення заднього скла з 
обігрівом для напряму повітря від центральних та 
бічних дефлекторів 
H - кнопка включення  функції AUTO (автоматична 
функція) та кнопка регулювання температури повітря 
з боку пасажира; 
I - кнопка регулювання режиму розподілу потоку 
повітря з боку пасажира; 
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Під час роботи системи в автоматичному режимі, 
єдине необхідне ручне регулювання це можливе 
включення наступних функцій: 
- MONO, для вирівнювання температури та 
розподілу потоку повітря з боку водія та з 
температурою і потоком повітря з боку пасажира; 
- Для рециркуляції повітря, для того 
щоб рециркуляція була постійно включена або 
виключена; 
- Для швидкого відпітніння  / відтавання 
передніх стекол, заднього скла з обігрівом та 
зовнішніх дзеркал заднього бачення; 
- Для відпітніння  / відтавання заднього 
скла з обігрівом та зовнішніх дзеркал заднього 
бачення; 
Під час роботи системи в автоматичному режимі, в 
будь-який час можна змінити встановлену 
температуру, потік розподілу повітря та швидкість 
вентилятору. Для цього необхідно натиснути на 
відповідні кнопки:ь система автоматично зробить всі 
потрібні зміни і налаштування. 
Під час роботи системи повністю в автоматичному 
режимі (FULL AUTO), змінюючи режим розподілу та 
кількість повітря, що надходить, і/чи включення 
компресора і/чи включення рециркуляції повітря, 

Напис FULL зникне. Проте, система продовжить 
виконання всіх функцій в автоматичному режимі, за 
винятком тих, які були встановленні уручну. 
Швидкість вентилятору це єдина однакова функція 
для всіх зон салону. 
ручка регулювання температури повітря Н-N 
При повороті шайб ручок праворуч чи ліворуч, 
температура повітря в салоні  підвищується чи 
знижується відповідно в передній лівій зоні (Ручка N) 
та в правій зоні (Ручка Н) салону. Так як 
температура повітря може регулюватись окремо в 
двох зонах салону, з боку водія та переднього 
пасажиру, то допустима різниця температури в двох 
зонах не може перевищувати 7˚С. Встановлена 
температура висвічується на дисплеї, розташованим 
поруч із ручками регулювання. При натисканні 
кнопки А (MONO) температура повітря в салоні з 
боку пасажира автоматично вирівнюється з 
температурою повітря з боку водія , тобто в обох 
зонах підтримується однакова температура. 
Встановити значення температури можна поворотом 
ручки N з боку водія. 
Окреме регулювання температури встановлюється 
автоматично поворотом шайби ручки Н чи 
повторним натисканням на кнопку А (MONO), коли 
світлодіод на кнопці виключений. 

При повороті до кінця праворуч чи ліворуч 
вмикається відповідно функція HI (максимального 
обігріву) чи LO (максимального охолодження). 
Для виходу з даних двох режимів, достатньо 
повернути ручку температури, в положення 
відповідне до значення бажаної температури. 
 
Кнопки вибору режиму для розподілу потоку 
повітря 1-М 
 
Натисканням кнопок можна уручну встановити один 
з семи можливих варіантів розподілу потоку повітря 
в салоні: 
▲ Напрям повітря на дефлектори лобового скла та 
передніх бокових стекол для їх відпітніння чи 
відтавання. 
► Напрям повітря на центральні та бічні 
дефлектори передньої панелі для вентиляції 
корпусу та обличчя в теплу пору року. 
▼ Напрям повітря на дефлектори подачі повітря до 
ніг пасажирів передніх та задніх сидінь. Саме при 
такому режимі розподілу повітря, завдяки 
природному прагненню повітря вгору, 
забезпечується найшвидше прогрівання салону, а 
також приплив повітря до найбільш замерзлих 
частин тіла. 
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 Розподіл потоку повітря  між дифузорами 
подачі повітря до ніг (тепле повітря), центральними 
та бічними дифузорами на передній панелі та 
задніми дифузорами (прохолодне повітря). Такий 
розподіл повітря особливо зручний в міжсезоння 
(весна і осінь) в сонячну погоду. 
 

 Розподіл потоків повітря  між дифузорами 
подачі повітря до ніг та дифузорами обдування 
лобового скла та передніх бічних стекол. Такий 
розподіл повітря забезпечує добрий обігрів салону 
та запобігає запітнінню стекол. 
 

 Розподіл повітря до центральних та бічних 
дифузорів передньої панелі та дифузорами 
обдування лобового скла . Такий розподіл повітря 
забезпечує подачу повітря до лобового скла в 
сонячну погоду. 
 

 Розподіл потоку повітря до всіх  дифузорів, які є 
в автомобілі. 
 
Під час роботи в режимі FULL AUTO система 
автоматично регулює кількість та розподіляє потоки 
повітря, обираючи самі відповідні умови комфорту. 
Коли система працює в режимі FULL AUTO світло 
діод розподілу потоку повітря виключений. 

Коли розподіл потоку повітря встановлюється 
уручну, на кнопці налаштувань, вмикаються 
відповідні світло діоди. У комбінованій функції, 
натисканням на дну кнопку вмикається задана 
функція разом із функціями, які були встановлені 
раніше. Якщо, однак натиснути на кнопку функції, 
яка вже включена, вона анулюється та відповідний 
світлодіод вимикається. Для того щоб повернутись в 
автоматичний режим, після ручного регулювання, 
необхідно натиснути на кнопку AUTO. 
 
Коли водій вмикає розподіл потоку повітря до 
лобового скла автоматично вирівнюється також і 
розподіл потоку повітря до лобового скла пасажира. 
Однак пасажир може потім встановити інший 
розподіл потоку повітря , який відрізняється від того, 
який встановив водій, натисканням відповідних 
кнопок. 
 
Ручки регулювання швидкості вентилятора L 
При натисканні на кнопку  збільшується або 
зменшується швидкість вентилятора, отже, кількість 
повітря, яка надходить в салон. 

Швидкість вентилятора позначається штрихами, що 
світяться, на дисплеї кондиціонера: 
- максимальна швидкість вентилятора = 
світяться всі штрихи 
- мінімальна швидкість вентилятора = 
світиться один штрих 
Вентилятор може бути виключеним тільки після 
виключення компресору кондиціонера кнопкою В. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для відновлення автоматичного 
регулювання швидкості вентилятора після ручного 
налаштування натисніть кнопку AUTO. При цьому 
режимі на дисплеї з’являється напис FULL AUTO. 
Якщо один чи декілька параметрів, які працюють в 
автоматичному режимі, були налаштовані уручну 
(рециркуляція повітря, розподіл потоку повітря, 
швидкість вентилятора чи виключення компресору 
кондиціонера), напис FULL на дисплеї вмикається 
для позначення , що автоматика , управляє роботою 
кліматичної установки, не в повному обсязі 
(температура залишається завжди в автоматичному 
режимі).  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо система унаслідок 
багатьох перемикань уручну, не може вже 
гарантувати установку потрібної температури в 
різних зонах, встановлена температура блимає, для 
того щоб вказати на труднощі в системі, через 
хвилину вимикається напис AUTO. 
 
Для того щоб у будь-який час відновити 
автоматичний контроль системи, після одного чи 
декількох налаштувань уручну, необхідно натиснути 
кнопку AUTO. 
 
Кнопка MONO (вирівнювання встановлених 
температур та розподіл потоку повітря) А 
 
При натисканні кнопки MONO температура з боку 
пасажира автоматично вирівнюється з 
температурою з боку водія, тобто для обох зон 
задається однакова температура та розподіл потоку 
повітря. Окреме регулювання температури 
відновлюється автоматично поворотом ручки Н для 
налаштування температури з боку переднього 
пасажира чи натиснути ще раз  MONO коли світло 
діод на кнопці виключений.  

Кнопка включення/виключення рециркуляції 
повітря всередині салону С 
Можливі різні варіанти роботи системи рециркуляції 
повітря всередині салону. 
- Автоматичне вмикання здійснюється 
натисканням на одну з клавіш AUTO і позначається 
включенням іконки AUTO на дисплеї поруч із 
зображенням автомобілю; 
- Примусовий режим (режим рециркуляції 
повітря постійно включений), позначається 
включенням світлодіода на кнопці С та символом 

 на дисплеї. 
- Примусове відключення (режим рециркуляції 
повітря не вмикається, повітря надходить ззовні) 
позначається виключенням світлодіода на кнопці та 
символом  на дисплеї. 
- Примусове включення / виключення 
задається натисканням кнопки рециркуляції повітря 
С. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. режим рециркуляції повітря в 
салоні залежно від обраного налаштування 
(«охолодження» чи «обігрів»), дозволяє швидко 
отримати бажані умови комфорту. 
Не вмикайте режим рециркуляції повітря у дощову і 
холодну погоду, оскільки він помітно збільшує 
вірогідність запітніння стекол зсередини, якщо не 
включений клімат контроль. 
 

При низьких температурах зовнішнього повітря 
рециркуляція повітря вимикається примусово (з 
надходженням в салон зовнішнього повітря), щоб 
уникнути, можливе запітніння стекол. 
 
При роботі в автоматичному режимі рециркуляції 
повітря всередині салону вмикається автоматично 
залежно від зовнішніх погодних умов. 
 
Коли встановлений ручний контроль рециркуляції 
повітря, на дисплеї вимикається напис FULL та на 
іконці на дисплеї зникає напис AUTO. 
 

УВАГА 
Не рекомендується користуватись режимом 
рециркуляції повітря всередині салону при 
низьких температурах зовнішнього повітря, так 
як стекла можуть швидко запітніти.  
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Включення / виключення робочого режиму 
компресора кондиціонера 
При натисканні кнопки  коли включений 
світлодіод на самій кнопці, вимикається компресор 
кондиціонеру  і вимикається світло діод, При 
натисканні кнопки, коли включений світло діод, 
вмикається компресор і відновлюється 
автоматичний контроль системи: при цьому 
вмикається світлодіод на кнопці. Коли вимикається 
компресор кондиціонеру, система вимикає 
рециркуляцію повітря, для того щоб уникнути 
можливого запітніння стекол . 
В цьому випадку, навіть якщо система може 
підтримувати необхідну температуру, напис FULL 
зникає з дисплея. Якщо ж система не може 
підтримувати необхідну температуру, то на дисплеї 
починає блимати температура та вимикається також 
напис  AUTO. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При вимкнутому кондиціонері 
температуру в салоні не можна зробити нижче 
температури навколишнього повітря. Крім цього, в 
особливих температурних умовах, стекла можуть 
швидко запітніти, так яка повітря неможливо  
зневоднити. Відключений стан компресора 
кондиціонера залишається в пам'яті, і після 
виключення двигуна. 
Для відновлення режиму автоматичного управління 
роботою компресора кондиціонеру ще раз натисніть 
кнопку  чи кнопку AUTO. 

При вимкнутому компресорі, якщо зовнішня 
температура вище встановленої температури, 
прилад не може виконати вимоги і значення 
температури на дисплеї починає блимати упродовж 
декількох секунд, після чого напис AUTO 
вимикається. 
Коли компресор виключений можливо, уручну 
анулити швидкість вентилятору. 
 
Коли виключений компресор і двигун працює, 
вентиляція, встановлена уручну, не може опуститись 
нижче штриха відображеного на дисплеї. 
 
Кнопка швидкого відпітніння / відтавання стекол  
F. 
 
При натисканні кнопки F система автоматично 
вмикає на заданий час усі функції необхідні для 
прискореного відпітніння / відтавання лобового та 
передніх бічних стекол, а саме: 
- Вмикає компресор кондиціонеру коли 
кліматичні умови дозволяють; 
- Вимикає рециркуляцію повітря; 
- Задає максимальну температуру повітря HI в 
обох зонах; 
- Вмикає швидкість вентилятору залежно від 
температури охолоджуючої рідини двигуну, для 
обмеження надходження недостатньо теплого 
повітря для відпітніння стекол; 

 - Направляє потік повітря до дифузорів вітрового і 
передніх бічних стекол; 
 - Вмикає обігрів заднього скла. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Функція 
 швидкого відпітніння / відтавання стекол 
залишається включеною приблизно з хвилини, після 
того як охолоджуюча рідина досягає робочої 
температури. 
 
При включеній функції 
 швидкого відпітніння / відтавання стекол вмикається 
світло діод на відповідній кнопці та світло діод на 
кнопці обігріву заднього скла. 
Крім того на дисплеї вимкнутий напис FULL AUTO. 
При включеній функції 
 швидкого відпітніння / відтавання стекол єдині 
налаштування, котрі можна задати уручну – 
регулювання швидкості обертання вентилятору та 
вимкнення обігріву заднього скла. 
При натисканні кнопки функції 
 швидкого відпітніння / відтавання стекол чи кнопок 
рециркуляції повітря чи кнопку вимкнення 
компресору чи кнопки AUTO, система вимикає 
функції 
 швидкого відпітніння / відтавання стекол і 
повертається до роботи в режимі, котрий був 
включений на момент включення вказаної функції. 
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Кнопка відпітніння / відтавання заднього скла та 
зовнішніх дзеркал заднього бачення (де 
передбачено) G 
При натисканні цієї кнопки вмикається обігрів 
заднього скла та зовнішніх дзеркал заднього 
бачення. 
Коля ця функція включена, включається 
розташований на кнопці світло діод. 
 
Обігрів вмикається автоматично через 20 хвилин 
або повторним натисканням цієї ж кнопки. Крім того, 
функція вимикається при вимиканні двигуну, та при 
повторному його запуску автоматично не 
вмикається. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не наклеюйте нічого на нитки 
обігріву заднього скла. Ви можете пошкодити їх і 
порушити роботу системи обігріву. 
 
Відключення системи (OFF) E 
При натисканні кнопки E вимикається кондиціонер. 
При вимкненому приладі, умови роботи системи 
кондиціювання наступні: 
- Дисплей встановлених температур 
виключений; 
- Рециркуляція повітря включена, ізолюючи, 
таким чином, надходження зовнішнього повітря; 
 
 

- Виключений компресор кондиціонеру; 
- Вентилятор виключений. 
За таких умов, навіть якщо прилад вимкнений, 
обігрів заднього скла може бути включеним чи 
виключеним. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Блок управління системи клімат-
контролю вводить в пам'ять встановлені 
температури перед відключенням системи. І 
відновлює всі налаштування натисканням на будь-
яку клавішу системи (за винятком обігріву заднього 
скла); якщо функція натиснутої кнопки не була 
включеною до відключення системи, вона також 
буде включеною, якщо вона була включеною до 
відключення, то вона залишається включеною. 
 
Для відновлення автоматичного управління 
системою клімат – контролю, слід натиснути кнопку  
AUTO. 

ДОДАТКОВИЙ ОБІГРІВАЧ (де передбачено) 
Цей прилад забезпечує швидке нагрівання салону в 
холодну пору року. 
 
Відключення обігрівачу здійснюється автоматично, 
коли досягається комфортна температура в салоні. 
 
Два зонний кондиціонер з автоматичним 
управлінням 
Додатковий обігрівач вмикається автоматично 
поворотом ручки А до упору в червоний сектор чи 
включенням вентилятору (ручка В) хоча б на першу 
швидкість. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Додатковий обігрівач працює 
тільки при низькій зовнішній температурі та при 
низькій температурі рідини охолодження двигуну. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Забороняється вмикати 
додатковий обігрівач, якщо напруга акумуляторної 
батареї недостатня. 
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ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 
 
Лівий важіль мал.. 42 призначений для управління 
більшістю зовнішніх освітлювальних приладів. 
 
Зовнішні освітлювальні прилади працюють лише 
тоді, коли ключ запалення знаходиться в положенні 
MAR. 
 
Освітлювальні прилади вимкнені  
Коли мітка на шайбі знаходиться напроти символу 

. 
 
Габаритні вогні 
Спалахують при повороті шайби в положення . 
На панелі приладів спалахує контрольна лампа 

. 
 
 

 
МАЛ. 42 
 

Мигання фарами 
Для того щоб мигнути фарами необхідно притягнути 
важіль в напрямку рульового колеса (1-е не 
фіксоване положення). 
На панелі приладів запалюється контрольна лампа. 

. 
 

Ближнє світло 
Вмикається при повороті шайби в положення . . 
На панелі приладів спалахує контрольна лампа 

. 
 
Дальнє світло 
Вмикається, якщо важіль в положенні  при 
переміщенні важеля до рульового колеса (2-е 
фіксоване положення). 
На приладовому щитку спалахує лампочка  
При переміщенні знов важеля у напрямку рульового 
колеса дальнє світло гасне (вмикається знов ближнє 
світло). 
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Покажчики поворотів (блимавки) 
Включається переміщенням важеля (фіксоване 
положення): 
- Догори (положення 1): покажчики правого 
повороту 
- Вниз (положення 2): покажчики лівого 
повороту. 
- На приладовому щитку вмикається 
миготлива контрольна лампа або  
Після того, як автомобіль знову виходить на пряму 
дорогу, покажчики поворотів автоматично 
відключаються. 
При необхідності включити покажчики поворотів на 
короткий час, можна перевести важіль відповідно 
вверх або вниз, не чи до фіксованого положення. 
Після того, як Ви відпустите важіль, покажчик 
виключитися 
 

 
МАЛ. 43 
 

При кожному натисканні перемикачу вмикається 
контрольна лампа, ... а на дисплеї відображується 
повідомлення часу (див. Главу Контрольні лампи та 
повідомлення), під час котрого залишається 
включеною ця функція. 
 
контрольна лампочка вмикається при першому 
натисканні перемикачу та залишається включеною 
до автоматичного вимкнення функції. Кожне 
натискання на перемикач збільшує тільки час 
включення світла фар. 
 
Відключення функції 
Для відключення функції перемістите перемикач у 
бік рульового колеса та утримуйте в цьому 
положенні більше двох секунд. 

ПРОВОДИ МЕНЕ ДОДОМУ (“FOLLOW ME HOME”) 
Дозволяє на певний проміжок часу, освітлення 
ділянки перед автомобілем. 
Включення функції 
Для включення цієї функції поставте ключ запалення 
в положення STOP чи вийміть ключ та потягніть 
важіль в напрямку рульового колеса. 
Ця функція діє упродовж 2 хвилин після виключення 
двигуну. 
При кожному натисканні перемикачу робота фар 
збільшується на 30 секунд при загальній тривалості 
не більше 210 секунд, після чого фари автоматично 
вимикаються. 
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СКЛООЧИСНИКИ 
Перший важіль мал..44 вмикає склоочисники 
лобового скла та заднього скла. 
 
Склоочисник та 
склоомивач 
Склоочисник та 
склоомивач працюють 
тільки тоді, коли ключ запалення знаходиться в 
положенні MAR. 
Перший важіль може набувати п’ять положень: 

 – Склоочисник вимкнений; 
 - Склоочисники працюють у переривчастому 

режимі, 
 - Склоочисники працюють у безперервному 

режимі на низької швидкості 
 – Склоочисники працюють у безперервному 

режимі на великій швидкості, 
При переміщенні важеля в положення А (положення 
не фіксується) робота склоочисника обмежується 
часом, упродовж котрого перемикач втримується в 
цьому положенні. Як тільки ви відпустите перемикач, 
він повернеться в положення А, і склоочисник 
включиться. 
 
 

 
МАЛ. 44 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Слід виконувати заміну щіток згідно з інструкцією 
вказаною в главі «Догляд за автомобілем». 
 

Не використовуйте склоочисник, щоб 
звільнити лобове скло від снігу чи льоду. Якщо 
зусилля, яке додається склоочисником, 
виявиться надмірним, спрацьовує аварійний 
вимикач двигуна, і склоочисник не можна буде 
увімкнути навіть на декілька секунд. 
Якщо працездатність склоочисника не 
відновлюється, звертайтесь на сервісну 
станцію офіційного продавця автомобілів Fiat 

Коли шайба знаходиться в положенні ∞, 
склоочисник автоматично налаштовую швидкість 
роботи склоочисників до швидкості руху автомобілю. 
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Функція «Інтелектуальний склоомивач 
Якщо перемістити перемикач в напрямку рульового 
колеса (положення не фіксується), вмикаються 
склоочисник та 
склоомивач. 
Склоочисник вмикається автоматично, якщо 
перемикач знаходиться в положенні включення 
склоомивача більш ніж пів секунди. 
 
Після того, як перемикач відпущений, склоочисник 
виконує ще декілька рухів. Завершується очищення 
скла завершальним рухом склоочисника після 
декількох секунд. 
 

ДАТЧИК ДОЩУ (де передбачено) 
 
Датчик дощу встановлено за внутрішнім дзеркалом 
заднього бачення, на лобовому склі в межах радіусу 
дії склоочисників. Він призначений для того, щоб при 
роботі у  
переривчастому режимі автоматично регулювати 
частоту роботи склоочисника залежно від 
інтенсивності дощу. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Скло в зоні датчику повинно бути завжди чистим. 
 
Включення 
Повернути шайбу правого важеля в положення  
мал.. 44. 
 
Через меню «set up» налаштування, можливо, 
збільшити чутливість датчика дощу. 
 
При збільшенні чутливості датчика дощу 
склоочисник робить один рух для підтвердження 
отримання сигналу. 
 
Якщо при працюючому датчику дощу включити 
склоочисник, він працює в заданому режимі, після 
чого датчик дощу продовжує роботу в 
автоматичному режимі. 
 
 
 

Виключення 
Повернути шайбу важеля в положення  мал.. 44 
чи повернути ключ запалення в положення STOP. 
 
При наступному включенні двигуну (ключ в 
положенні MAR), датчик вже не вмикається, навіть 
якщо перемикач залишився в положенні  мал.. 
44. В цьому випадку для включення датчику дощу 
достатньо повернути шайбу з положення  в 
будь-яке інше положення, а потім знову в положення 

. 
 
При включенні датчику дощу цим методом 
склоочисник робить як мінімум один рух, навіть якщо 
скло сухе, щоб підтвердити своє включення. 
 
Датчику дощу спроможне розпізнати та 
адаптуватись до наступних особливих умов: 
- Забруднення контрольної поверхні 
(відкладення солей, бруд та т.п.); 
- Зміна дня та ночі. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Смуги води, що залишились на склі, можуть визвати 
небажане включення щіток. 
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МАЛ. 45 
 

При включеному склоочиснику, коли включається 
задній хід, включається автоматично також і очисник 
заднього скла у переривчастому режимі на повільній 
швидкості. 
 
Якщо перемістити перемикач в напрямку передньої 
панелі (де фіксоване положення), вмикається 
обиватель заднього скла. 
 
Склоочисник заднього скла вмикається автоматично, 
якщо перемикач знаходиться у включеному 
положенні більш пів секунди. 
 
Після того, як перемикач відпущений, вмикається 
інтелектуальний склоомивач, як для склоочиснику. 
 

Не використовуйте склоочисник 
заднього скла, щоб звільнити лобове скло від 
снігу чи льоду. Якщо зусилля, яке додається 
склоочисником, виявиться надмірним, 
спрацьовує аварійний вимикач двигуна, і 
склоочисник не можна буде увімкнути навіть на 
декілька секунд. 
Якщо працездатність склоочисника не 
відновлюється, звертайтесь на сервісну 
станцію офіційного продавця автомобілів Fiat. 
 

МАЛ. 46 
 

СКЛООЧИСНИК ТА 
СКЛООМИВАЧ ЗАДНЬОГО СКЛА мал.. 45 
Склоочисник та 
склоомивач працюють 
тільки тоді, коли ключ запалення знаходиться в 
положенні MAR. 
Якщо важіль відпустити склоочисник відключається. 
При повороті шайби з положення  в положення  

вмикається склоочисник заднього скла, як 
вказано нижче: 
 - у переривчастому режимі, коли склоочисник не 
включений; 
 - синхронно зі склоочисником лобового скла, коли 
він включений 
 - у безперервному режимі, коли включений задній 
хід. 

ОМИВАЧІ ФАР (де передбачені) мал.. 46 
 
Омивачі фар «заховані», тобто розташовані 
всередині передніх бамперів автомобіля. Вони 
вмикаються, якщо при включенні ближнього світла 
фар вмикається склоомивач. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Регулярно перевіряйте стан жиклерів, що змивають. 
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КРУЇЗ КОНТРОЛЬ (система підтримки постійної 
швидкості) 
(де передбачена) 
Система підтримки постійної швидкості з 
електронним управлінням дозволяє керувати 
автомобілем на заданій швидкості не натискуючи 
педалі акселератору. Це дозволяє зменшити 
стомлюваність водія на міжміських трасах, особливо 
при дальніх поїздках, так як швидкість підтримується 
автоматично. Систему можна включити, коли 
швидкість автомобілю перевищує 30 км/год. Не 
рекомендується вмикати систему в місці.  

ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ 
Повернути ручку А – мал.. 47 в положення ON. 
Пристрій не можна включити на 1-й швидкості чи при 
задньому ході, а тільки на 4-й передачі чи вище. 
При включеному пристрої автомобіль на спусках 
може злегка збільшувати задану швидкість в 
результаті зміни навантаження на двигун.  
Включення системи позначається включенням 
контрольної лампи . та одночасно на дисплей 
виводиться повідомлення (де передбачено). 
 

 
МАЛ. 47 
 
ЩОБ ВВЕСТИ В ПАМ'ЯТЬ ЗНАЧЕННЯ 
ШВИДКОСТІ 
Для цього слід: 
- Повернути ручку А – мал.. 47 в положення 
ON, і натиснув на педаль акселератору, довести 
автомобіль до бажаної швидкості; 
- Підняти важіль догори (+) на 1 секунду, потім 
відпустити його: швидкість автомобіля заноситься в 
пам’ять та можна відпустити педаль акселератору. 
При необхідності (наприклад, при обгоні) швидкість 
автомобілю можна збільшити натисканням на педалі 
акселератору. Коли Ви відпустите педаль, 
автомобіль знову буде рухатись з постійною 
швидкістю, відповідному введеному в пам’ять 
значенню. 
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ЩОБ ЗАДАТИ ЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ, РАНІШЕ 
ВВЕДЕНЕ В ПАМ'ЯТЬ 
Якщо пристрій було включено (наприклад, внаслідок 
натискання педалі гальма або педалі зчеплення), 
щоб знову встановити значення постійної швидкості, 
раніше введене в пам’ять слід: 
- постійно прискорюючи автомобіль, розганяти 
його до швидкості, близької до введеного в пам'ять 
значення; 
- Включити передачу, яка була включена в 
момент вводу значення швидкості в пам’ять; 
- Натиснути кнопку RES B – мал.. 47 
Щоб збільшити значення швидкості, раніше 
введене в пам’ять 
Збільшити раніше введене в пам’ять значення 
швидкості можна двома засобами: 
- Натиснув педаль акселератору ввести нове 
значення поточної швидкості автомобілю; 
Чи 
- Повернути важіль догори в положення (+) 
При кожному повороті важеля значення швидкості 
збільшується приблизно на 1 км/год. Якщо Ви 
утримуєте важіль в положенні догори, значення 
швидкості автомобілю плавно збільшуватиметься. 
 

ЩОБ ЗМЕНШИТИ ЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ, 
РАНІШЕ ВВЕДЕНЕ В ПАМ'ЯТЬ 
Зменшити раніше введене в пам’ять значення 
швидкості можна двома засобами: 
- Вимкнути пристрій, після чого ввести в 
пам’ять  нове значення швидкості; 
Чи 
-  Повернути важіль донизу в положення (-) та 
утримувати його до досягнення бажаної швидкості. 
Нове значення швидкості буде введено в пам’ять 
автоматично. 
При кожному повороті важеля значення швидкості 
зменшується приблизно на 1 км/год. Якщо Ви 
утримуєте важіль в положенні донизу, значення 
швидкості автомобілю плавно зменшуватиметься. 
 
ВИДАЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ З ПАМ'ЯТІ 
введене в пам’ять значення швидкості автоматично 
видаляється в наступних випадках: 
- При повороті ручки А в положення OFF; 
- При вимкненні двигуну; 
- При натисканні педалі гальма; 
- При натисканні педалі зчеплення 

- При натисканні на педаль акселератору 
система не вимикається, а збільшується швидкість; 
круїз контроль залишається включеним і не 
потребує натискання на кнопку RES B – мал. 47, для 
того щоб повернутись до раніше встановлених умов 
після завершення прискорення. 
Система вимикається автоматично за наступних 
умов: 
- У випадку включення систем ABS чи ESP; 
- При швидкості автомобілю нижче 
встановленої межі; 
- У випадку поломки пристрою. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Рухаючись з включеною системою підтримання 
постійної швидкості, не слід вмикати нейтральну 
передачу. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Якщо пристрій працює невірно чи не працює 
зовсім, поверніть ручку А в положення OFF чи 
зверніться в Мережу з обслуговування 
автомобілів Fiat. 
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СТЕЛЬОВЕ ОСВІТЛЕННЯ 
ПЕРЕДНЯ ПРОЗОРА ЛАМПА 
 
Лампа вмикається / вимикається натисканням на 
саму лампу ліворуч чи праворуч як показано на мал.. 
48. 
ПЕРЕДНЯ ЛАМПА точкового освітлення 
 
Вимикач А – мал.. 49 вмикає / вимикає стельову 
лампу. 
 
Якщо вимикач А – мал.. 49 знаходиться в 
центральному положенні, лампи C та D плафону  
вмикаються / вимикаються при відкритті / закритті 
дверей; 
Якщо вимикач А – мал.. 49, затиснутий зліва, лампи 
C та D завжди залишаються вимкненими; 
Якщо вимикач А – мал.. 49, затиснутий справа, 
лампи C та D плафону завжди залишаються 
включеними. 
Лампа вмикається та вимикається одною й тою ж 
кнопкою. 
 

МАЛ. 48 

МАЛ. 49 
Вимикач В – мал.. 49 при вимкненому плафоні, 
вмикає окремо: 
- лампу точкового світла С, якщо натиснути 
зліва; 
- лампу точкового світла D, якщо натиснути 
справа; 
 

УВАГА. Перед тим, як вийти з автомобілю  
переконаєтеся, що обидва перемикача знаходяться 
в центральному положенні. такою дією стельове 
світло лампи вимкнеться при закритих дверях і 
акумуляторна батарея не розрядиться. 
 
В будь-якому випадку, якщо світло залишилось у 
включеному положенні, світло залишається 
включеним упродовж приблизно 15 хвилин, після 
чого автоматично виключається. 
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Таймер стельового освітлення 
В деяких версіях для того, щоб вхід в автомобіль був 
більш зручним, особливо вночі чи в мало освітлених 
місцях, є 2 види встановлення таймеру. 
 
ТАЙМЕР ПРИ ВХОДІ В АВТОМОБІЛЬ 
 
Світло плафону вмикається, наступним чином: 
 
- при відкриванні передніх дверей приблизно 
на 10 секунд; 
- при відкриванні одної з бокових дверей на 3 
хвилини; 
- при зачинені дверей приблизно на 10 секунд 
 
Таймер припиняє працювати, якщо ключ запалення 
перевести в положення MAR. 
 
 

РОБОТА ТАЙМЕРУ ОСВІТЛЕННЯ ПРИ ВИХОДІ З 
МАШИНИ 
 
Після витягання ключа із замку запалення, стельове 
світло включається, при виконанні наступних 
операцій: 
 
- протягом 2 хвилин після виключення двигуна 
на час приблизно 10 секунд 
- при відкриванні одної з бокових дверей на 3 
хвилини 
 
Таймер автоматично вимикається при блокуванні 
дверей. 

 
МАЛ. 50 
 
Задня прозора лампа (де передбачена) 
 
Лампа вмикається і вимикається натисканням на 
саму лампу зліва чи справа як показано на мал.. 50. 
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МАЛ. 51 
лампа багажника (де передбачена) мал. 51 
 
 
Для версій, в яких передбачена лампа в багажнику, 
вона вмикається автоматично при відкриванні 
багажнику та вимикається при закриванні 

 
МАЛ. 52 
фанарі підсвічування порогу (де передбачені) 
мал. 52 
  
Лампи плафонів А, вбудованих в двері, вмикаються 
при відкриванні відповідної двері незалежно від того, 
в якому положенні знаходиться ключ запалення. 

 
МАЛ. 53 
плафон підсвічування дзеркала (де 
передбачений) мал. 53 
 
В деяких версіях за сонцезахисним козирком, з боку 
пасажира, знаходиться плафон підсвічування 
дзеркала. Для того щоб включити плафон необхідно 
натиснути на кнопку А – мал. 53. 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
ліхтарі аварійної зупинки мал.. 54 
Вмикаються при натисканні на кнопку А незалежно 
від того, в якому положенні знаходиться ключ 
запалення. 
 
При включених аварійних ліхтарях кнопка вимикачу 
блимає. Одночасно на приладовому щитку 
вмикаються лампочки  та . 
Для вимкнення аварійних ліхтарів слід ще раз 
натиснути на вимикач. 

 
МАЛ. 54 
Використання ліхтарів аварійної зупинки 
регламентоване дорожнім кодексом тієї країни, де 
Ви знаходитесь.  
Дотримуйте розпорядження 

 
МАЛ. 55 
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ 
(де передбачені) мал. 55 
протитуманні фари вмикаються тільки якщо вимкнені 
габаритні вогні, натисканням на кнопку.  
Якщо протитуманні фари включені, на панелі 
приладів вмикається контрольна лампа.  
 
Вони вимикаються повторним натисканням на 
вимикач. 
Використання протитуманних фар регламентоване 
дорожнім кодексом тієї країни, де Ви знаходитесь.  
Дотримуйте розпорядження 
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МАЛ. 56 

 
МАЛ. 57 

 
Мал. 58 

Задні протитуманні фанарі мал.. 56 
Натисканням на кнопку . вмикаються задні 
протитуманні фари, якщо включені фари ближнього 
світла чи протитуманні фари. Якщо ліхтарі включені, 
на панелі приладів вмикається контрольна лампа. 

 
Вона вимикається повторним натисканням на 
кнопку, або, вимкнув ближнє світло та чи 
протитуманні фари (де передбачені). Використання 
задніх протитуманних фар регламентоване 
дорожнім кодексом тієї країни, де Ви знаходитесь.  
Дотримуйте розпорядження 
Стояночні ліхтарі 
ліхтарі вмикаються, коли ключ запалення 
знаходиться в положенні STOP або витягнутий із 
замку запалення. 
Щоб включити стоян очні ліхтарі слід перевести 
шайбу лівого важеля спочатку в положення  а 
потім в положення . чи. . 
На панелі приладів включиться контрольна лампа. 

 

електропідсилювач керма “DUALDRIVE”  
(де передбачено) мал. 57 
Вимикачем кнопки А вмикається функція “CITY” 
(див. Параграф «електропідсилювач керма»). Якщо 
функція включена, на панелі приладів вмикається 
світлодіод “CITY”. 
Якщо знову натиснути на вимикач функція 
відключається. 
 

ОБІГРІВ ЗАДНЬОГО СКЛА мал.. 58 
Натисканням на кнопку А, вмикається обігрів 
заднього скла. 
З включенням обігріву заднього скла, вмикається 
таймер, який автоматично вимикає цю функцію після 
20 хвилин. 
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Мал. 59 
 

АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ПОДАЧІ ПАЛИВА 
Автомобіль оснащений автоматичним вимикачем 
подачі палива, який спрацьовує при ударі, 
викликаючи відсічення подачі палива з подальшим 
виключенням двигуна. 
В цьому випадку усувається небезпека витоку 
палива унаслідок пошкодження трубопроводів. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не забувайте після удару 
вийняти електричний ключ із замку запалення, 
інакше може розрядитися акумуляторна батарея. 
При спрацьовуванні автоматичного виключення 
подачі палива на дисплей виводиться напис «FPS 
on». 
А на багатофункціональному дисплеї із змінною 
конфігурацією, висвічується відповідне 
повідомлення. 

УВАГА. 
Якщо після аварії ви відчуваєте запах палива 
або бачите, що паливо підтікає з системи 
живлення - не відключайте відсічення палива: це 
може привести до пожежі. 
 
Уважно огляньте автомобіль, щоб переконатися у 
відсутності витоків палива, зокрема, в моторному 
відсіку, під автомобілем і в зоні паливного баку. 

АВТОМАТИЧНЕ РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ У 
РАЗІ АВАРІЇ 
В результаті удару, при спрацьовуванні вимикача 
відсічення палива автоматично розблоковуються 
замки дверей із зовнішнього боку автомобіля і 
включається освітлення салону. Проте можна також 
відкрити двері зсередини, потягнувши за відповідні 
ручки. 
Якщо витік палива не відмічено, автомобіль може 
продовжувати рух, для відновлення роботи 
живлення двигуна і освітлювальних приладів 
необхідно слідувати інструкціям вказаним нижче. 

УВАГА. 
Якщо центральним замком були закриті двері 
зсередини, і  в результаті удару вимикач подачі 
палива не зміг автоматично розблоковувати 
дверей, не представиться можливим доступ до 
автомобіля із зовнішнього боку. 
Відкриття дверей з зовнішньої сторони 
автомобілю залежить від умов самих дверей 
після удару. 
Якщо одна з дверей ушкоджена, її відкрити буде 
неможливо. В цьому випадку спробуйте 
відчинити останні двері автомобіля 

БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ мал. 59 
 
Для одночасного замикання замків дверей 
незалежно від положення ключа запалення, треба 
натискувати на кнопку А, розташовану на панелі 
приладів 
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Мал. 60 

УСТАТКУВАННЯ САЛОНУ 
 
ЯЩИК ДЛЯ РУКАВИЧОК  
мал. 61 – 62 
 
Для того щоб відкрити ящик рукавичок, слід 
потягнути за ручку А – мал. 61. 
 
Усередині ящика рукавичок є відкритий ящик А – 
мал. 62 для документів. 
 
ЯЩИКИ ДЛЯ РЕЧЕЙ 
 
Ящик А – мал.. 63 розташований на панелі приладів 
з лівого боку керма. 

 
Мал. 61 

повторне включення автоматичного блокування 
подачі палива 
 

УВАГА. 
Перш ніж знов включити відсічення подачі 
палива, слід ретельно перевірити, чи немає 
витоку палива. 
 
Для того, щоб знов включити відсічення подачі 
палива треба натискувати на кнопку А – мал. 60. 

 
Мал. 62 

 
Мал. 63 
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Мал. 64 

 
Мал. 66  

Мал. 68 

 
Мал. 65 

 
Мал. 67 

ПЕРЕДНІ ПІДЛОКІТНИКИ З ЯЩИКОМ ДЛЯ 
ПРЕДМЕТІВ 
(де передбачені) 
Між передніми сидіннями, в деяких версіях, є 
підлокітник В – мал.. 67. 
Для того щоб підлокітник, придбав своє робоче 
положення, слід нахилити його донизу, як показано 
на мал.. 67 
Щоб відкрити кришку ящику для речей В необхідно 
натиснути на кнопку А – мал.. 68. 
Натиснув на важіль С можливо відрегулювати 
положення нахилу підлокітника. Ящик В – мал.. 64 розташований на панелі приладів 

і розташований центральній частині. 
 
Ящик В можна вийняти, щоб на його місці 
встановити магнітолу. 
 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ДРІБНИХ ПРЕДМЕТІВ 
Відділення А – мал.. 65 розташоване на 
центральному тунелі підлоги поруч із важелем 
зупиночного гальма. 

КИШЕНІ В ДВЕРЯХ  
мал.. 66 
 
У обшивці кожних дверей є кишені для дрібних 
предметів та документів. 
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Мал. 69 

 
Мал. 71 

 
Мал. 72 

 
Мал. 70 

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ КАРТОК І ДИСКІВ  
мал.. 71 
В центральній частині тунелю підлоги є поглиблення 
для телефонних і магнітних карток та для дисків. 

ПІДКУРЮВАЧ мал.. 72 
Підкурювач розташований в центральній частині 
тунелю підлоги  поруч із зупиночним гальмом. 
 
Для того щоб включити підкурювач необхідно 
натиснути на кнопку А, ключ запалення повинен 
знаходитись в положенні MAR. Приблизно через 15 
секунд кнопка повернеться в первинне положення – 
підкурювач готов до використання. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Контролюйте, щоб підкурювач не 
залишався включеним. 
 

УВАГА. 
Підкурювач нагрівається до високої 
температури. Користуйтесь їм обережно та не 
дозволяйте дітям торкатись нього – це може 
призвести до опіків і пожежі. 
 
  

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПЛЯШОК І ПІДСКЛЯННИКІВ 
На центральному тунелі передбачені виїмки (дві 
перед зупиночним гальмом та одна за гальмом), де 
можна розташувати склянки і / чи банки з напитками. 
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Мал. 73 

 
Мал. 75 

 
Мал. 76 

 
Мал. 74 

ПРОТИСОНЯЧНІ КОЗИРКИ 
Козирки розташовані по обох сторонах внутрішнього 
дзеркала зовнішнього бачення. Вони можуть бути 
повернені вперед або убік. На внутрішній стороні 
козирка з боку пасажира є невелике дзеркало. 
 
КИШЕНЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ 
(де передбачена) 
 
На деяких версіях є кишеня для документів, яка 
розташована на задній стороні спинки сидіння. 

 
Мал. 77 

ПОПІЛЬНИЧКА  
мал.. 73 – 74 
Попільничка складається з  пластмасової знімної 
ємкості, яку можна встановити в підсклянник або у 
відсік для пляшок що знаходиться в центральному 
тунелі. 
 
УВАГА. Не використовуйте попільничку як корзину 
для паперів, оскільки папір можу спалахнути від 
недопалків. 

ШТЕПСЕЛЬНА РОЗЕТКА  
(де передбачена) 
 
Автомобіль оснащений штепсельною розеткою, 
розташованою в багажному відсіку зліва на підпорі 
багажної полиці Мал. 77. 
Для використання розетки слід відкрити захисну 
ступку А. 
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ЛЮК НА ДАХУ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 
(SKY-DOME) 
(де передбачена) 
Автомобіль може бути оснащеним люком на даху, 
він складається з двох скляних панелей, з яких одна 
нерухома панель, а інша панель, що відкривається. 
Оснащені двома сонцезахисними шторки з ручним 
управлінням. Шторки мають два положення: 
«повністю закриті» та «повністю відкриті» (не мають 
фіксованого проміжного положення). Для того щоб 
відкрити шторки, необхідно взятись за ручку А – 
мал.. 79 та переміщати її за напрямком, вказаним 
стрілкою до положення «повністю відкрите». Щоб їх 
закрити виконайте процедуру у зворотньому 
порядку. Відкриття та закриття люку відбувається, 
коли ключ запалення знаходиться в положенні MAR. 
Кнопки А-В мал. 78 розташовані поруч із переднім 
плафоном керують відкриттям / закриттям  люка, що 
відкривається. 
Відкриття 
Для того щоб відкрити люк необхідно натиснути 
кнопку В – мал.. 78. Відкриття люку відбувається в 
два етапи, при першому натисканні на кнопку В – 
мал.. 78 люк відкривається частково «положення 
спойлеру». При вторинному довготривалому 
натисканні на кнопку, повністю відкривається люк, 
якщо відпустити кнопку люк зупиниться в тому 
положенні, в якому він знаходиться на цьому етапі. 

 
Мал. 78 

 
Мал. 79 

Для того щоб зачинити люк з положення повністю 
відкритий, натиснути на кнопку А – мал. .78 більш 
ніж упродовж пів секунди, передня панель люку 
перейде автоматично в «положення спойлеру» 
Натиснути знову на кнопку, скло зупиниться в 
проміжному положенні; Натиснути знову на кнопку А 
– мал. .78 та утримуючи її натиснутою до повного 
зачинення люку. 
 

 Якщо встановлений, на поперечних  
дугах багаж радимо відкривати люк лише в 
«положенні спойлер». 
 

 Не відчиняйте люк, якщо на ньому сніг 
чи лід, оскільки таким чином Ви можете 
пошкодити його. 
 

 УВАГА. виходячи з машини, завжди 
виймайте ключ запалення,  щоб несподівано не 
включився люк і не травмував пасажирів, що 
залишилися, в машині. Неправильне поводження 
з люком, може бути небезпечним. Перед 
роботою люка і під час його дії переконаєтеся, 
що пасажири не будуть травмовані 
безпосередньо люком або особистими речами, 
що попали в нього. 
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ПРИСТРІЙ, ЯКИЙ ЗАПОБІГАЄ ТРАВМАМ 
Пристрій, який запобігає травмам при закритті люку, 
спрацьовую по всій довжині руху скла. Коли люк 
зустрічає перешкоди, система перериває рух та 
стекла зрушуються назад. 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКУ СИСТЕМИ 
Внаслідок роз’єднання батареї чи якщо перегорілий 
запобіжник, необхідно знову запустити роботу люка, 
що відкривається. 
 
Необхідно діяти наступним чином: 
- Натиснути кнопку А – мал.. 79 закриття люку; 
- Утримувати кнопку в натиснутому положенні, 
щоб люк ривками закрився повністю; 
- Почекати, після повного закриття люку, поки 
зупиниться електричний двигун люку. 

Виходячи з машини, завжди виймайте ключ 
запалення,  щоб несподівано не включився люк і не 
травмував пасажирів, що залишилися, в машині. 
Неправильне поводження з люком, може бути 
небезпечним. Перед роботою люка і під час його дії 
переконаєтеся, що пасажири не будуть травмовані 
безпосередньо люком або особистими речами, що 
попали в нього. 

 
Мал. 80 
АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ / ЗАКРИТТЯ ЛЮКУ 
Якщо не працює електроприлад, люк можні відкрити 
/ закрити уручну. 
Для цього: 
- зняти захисну заглушку, розташовану на 
внутрішньому облицюванні, міх двома 
сонцезахисними шторками; 
- знайти шестигранний ключ наявний в 
ємності з інструментами, розташованій в багажнику; 
- вставити ключ в гніздо А – мал.. 80 та 
повернути його; 
- за годинниковою стрілкою для відкриття 
люку; 
- проти годинникової стрілки для закриття. 
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ДВЕРІ  
БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИМ ЗАМКОМ 
Блокування дверей ззовні 
При зачинених дверях натиснути кнопку  на 
дистанційному керуванні мал.. 81 чи вставити ключ 
в замок двері водія та повернути його за 
годинниковою стрілкою мал.. 82. 
Світлодіод на кнопці А – мал.. 83 запалюється, для  
того щоб вказати, що двері зачинені. 
Блокування дверей центральним замком можливе, 
тільки якщо всі двері щільно зачинені. Якщо одна чи 
декілька дверей відкриті натисканням на кнопку . . 
на дистанційному керуванні мал.. 81, покажчики 
повороту та світлодіод на кнопці А – мал.. 83 
блимають приблизно 3 секунди. 
Якщо одна чи декілька дверей відкриті поворотом 
металічної частини ключу дистанційного керування, 
то запалюється світло діод на кнопці А – мал.. 83 та 
блимає швидко упродовж 3 секунд.  
Якщо двері зачинені , при відкритому багажнику 
можна заблокувати двері: покажчики повороту 
(тільки якщо двері були заблоковані натисканням на 
кнопку .. . мал.. 81) та світло діод на кнопці А – 
мал.. 83 блимає швидко упродовж 3 секунд. 
 
При роботі функції можливо заблокувати замки 
інших дверей, натисканням на кнопку А – мал.. 83 
розташованій на центральній панелі. 
 
 
 

 
Мал. 81 

 
Мал. 83 

 
Мал. 82 

Щоб закрити / відчинити двері зсередини 
Натисніть на кнопку А – мал.. 83  щоб заблокувати / 
розблокувати всі двері. Кнопка оснащена 
світлодіодом, який вказує на стан (двері заблоковані 
або розблоковані) автомобілю. Коли двері 
заблоковані, світло діод на кнопці включений і якщо 
один раз натиснути на кнопку відбувається 
розблокування центральним замком всіх дверей і 
гасне  світлодіод. Коли двері відчинені, світло діод 
вимкнений і при натисканні кнопки центральним 
замком блокуються всі двері. Блокування дверей 
відбувається, тільки якщо всі двері правильно 
зачинені. 

Якщо двічі швидко натиснути на кнопку .. 
дистанційного керування мал.. 81 вмикається 
система dead lock (див. Параграф «Система dead 
lock»). 
Розблокування дверей зовні 

натиснути коротко на кнопку . мал.. 81 для того 
щоб розблокувати двері з дистанційним керуванням, 
щоб увімкнути плафон із таймером та подвійні 
сигнали покажчиків повороту, що світяться чи 
вставити та повернути металеву частину ключа в 
замок двері водія проти годинникової стрілки як 
показано на мал.. 82.  
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Якщо двері заблоковані: 
- пультом дистанційного керування; 
- клямкою дверей; 
буде неможливо розблокувати двері натисканням на 
кнопку А – мал.. 83, розташованою на панелі 
приладів. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо, коли центральний замок 
включений, з салону відчинити ліву чи праву 
передню двері, відімкнеться замок саме цих дверей. 
Якщо, коли центральний замок включений, з салону 
відчинити ліву чи праву задню двері, відімкнеться 
замок саме цих дверей. 
 
За відсутності електроживлення (якщо перегорілий 
запобіжник, від’єднала акумуляторна батарея і так 
далі) замкнути замки можна уручну. 
 
Під час руху, подолавши швидкість в 20 км/год, 
центральний замок автоматично зачиняє всі двері, 
якщо обрати функцію, яка вмикається через меню 
налаштувань (див. Параграф 
«багатофункціональний дисплей» в цій главі). 
 

СИСТЕМА DEAD LOCK 
Це система безпеки, яка відключає роботу: 
- внутрішніх ручок 
- кнопок А – мал.. 83 
блокування / розблокування дверей; 
Таким чином становиться неможливим відкриття 
дверей зсередини у випадку спроби злому 
(наприклад, після того, як розбито скло). 
система dead lock є найкращим захистом проти 
спроб злому автомобілю. Тому радимо вмикати її 
кожного разу, коли Ви залишаєте автомобіль на 
паркові. 

УВАГА. Після включення системи dead 
lock відчинити двері зсередини неможливо. Тому 
перед виходом переконайтесь, що в автомобілі 
нікого не залишилось. Якщо елемент живлення 
ключа з пультом дистанційного керування 
розрядився, систему dead lock можна 
відключити за допомогою ключа блокування 
замка двері. В цьому випадку пристрій dead lock 
залишається включеним тільки на задніх дверях. 
 

Включення системи 
Пристрій автоматично вмикається на всіх дверях. У 
випадку, якщо натиснути на двічі кнопку . .. ключа 
дистанційного керування мал.. 81. 
При виключенні системи тричі блимають покажчики 
поворотів, і починає блимати світло діод, 
розташований на кнопці А – мал.. 83 між органами 
управління приладової панелі. 
Якщо одна чи декілька дверей не зачинені до кінця, 
система не вмикається. Цим запобігає можливість 
закриття  усередині автомобіля людини, яка може 
сісти в салон через відкриті двері і машинально 
закрити її. 
 
Виключення системи 
Пристрій автоматично вимикається на всіх дверях у 
наступних випадках: 
- при повороті механічного ключа в положення 
відпирання двері водія 
- при відкритті всіх дверей пультом 
дистанційного управління; 
- при повороті ключа в положення MAR. 

 



 77 

 

 
Мал. 84 

Пристрій А – мал.. 84 залишається включеним, 
навіть якщо Ви відмикаєте двері за допомогою 
центрального замку. 
 

УВАГА. При перевезенні дітей завжди 
задійте пристрій забезпечення їх безпеки. 

УВАГА. Після включення пристрою 
забезпечення безпеки дітей на обох задніх 
дверях переконайтеся, що воно працює. Для 
цього потягніть за внутрішню ручку замку двері. 
 

УВАГА. Не слід вмикати пристрій 
блокування задніх дверей для непередбачених 
ситуацій одночасно з пристроєм безпеки дітей. 
 

Пристрій для безпеки дітей (для п’яти версій) 
мал. 84 
 
Пристрій призначений для того, щоб зробити 
неможливим відкриття задніх дверей зсередини. 
 
Увімкнути пристрій можна, тільки якщо відкриті 
двері: 
- Положення 1 – пристрій відключено (двері 
можна відчинити зсередини). 
- Пристрій 2 - пристрій включено (двері 
неможна відчинити зсередини). 
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Мал. 85 

ЕЛЕКТРИЧНІ СТЕКЛО ПІДЙОМНИКИ 
На підлокітнику встановленого з внутрішньої сторони 
дверей водія є 2 мал. 87 чи (де передбачені) 5 мал. 
86 вимикачів, які керують. Коли ключ запалення 
знаходиться в положенні MAR, наступними 
операціями: 
 
А – відкриттям / закриттям лівого переднього скла; 
 
В - відкриттям / закриттям правого переднього скла; 
 
С - відкриттям / закриттям лівого заднього скла; 
 
D - відкриттям / закриттям правого заднього скла; 
 
Е – відключенням задніх стекол (де передбачено). 

Мал. 
86 

пристрій блокування задніх дверей в 
непередбачених ситуаціях 
(п'яти дверні версії)  
мал.. 85 
Задні двері оснащені пристроєм, який дозволяє 
закрити двері за відсутності напруги. 
В цьому випадку необхідно: 
 - Вставити ключ запалення в гніздо В; 
 - Повернути ключ з положення 2 в положення 1 та 
зачинити дверцята. 
При виключеному пристрої, щоб знову відкрити задні 
двері слід потягнути за внутрішні ручки дверей 
автомобіля. 

УВАГА. Не слід вмикати пристрій 
блокування задніх дверей для непередбачених 
ситуацій одночасно з пристроєм безпеки дітей. 
 

 
Мал. 87 
Робота електричних стекло підйомників в 
автоматичному режимі (де передбачено). 
Версії з двома електроскло підйомниками (тільки 
передніми) обладнані пристроєм, який дозволяє 
опускати та піднімати скло водія в автоматичному 
режимі. 
Версії з чотирма електроскло підйомниками 
(передніми і задніми) обладнані пристроєм, який 
дозволяє опускати та піднімати всі стекла в 
автоматичному режимі. 
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Включення пристрою роботи стекло підйомників в 
автоматичному режимі здійснюється натисканням на 
вимикачі керування упродовж більш ніж пів секунди. 
Скло зупиняється, коли воно відчиниться чи 
зачиниться повністю або якщо повторно натиснути 
на кнопку. 
 
В версіях з чотирма електроскло підйомниками 
(передніми і задніми) є протизатискаючий пристрій, 
здатний реагувати на наявність перешкоди, що 
заважає підйому стекол. При виявленні перешкоди 
система миттєво зупиняє скло і заставляє його 
рухатися в протилежну сторону. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо протизатискаючий пристрій 
спрацює п’ять разів упродовж одної хвилини, 
увімкнеться режим «recovery» (самозахист). При 
включенні цього режиму скло підіймається вгору 
переривистими рухами.  

Щоб повернути роботу системи в нормальний 
режим, необхідно: 
- Відчинити стекла; 
- Повернути ключ запалення в положення 
STOP, а потім в положення MAR. 
Тепер, якщо немає жодних несправностей, стекло 
підйомник автоматично повернеться до роботи в 
звичайному режимі. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Коли ключ переводиться в 
положення або витягується із замку запалення, 
стекло підйомники отримують електроживлення ще 
в перебіг приблизно 2 хвилин. При відкритті будь-
яких дверей електроживлення  стекло підйомників 
миттєво відключається. 

УВАГА. Система відповідає вимогам 
норми 2000/4/СЕ по забезпеченню безпеки водія 
та пасажирів, які виглядають з автомобілю. 
 
УВАГА. На деяких версіях натисканням на кнопку . 

.. ключа дистанційного керування  більше ніж на  
2 секунди, відкриваються стекла; натисканням на 
кнопку . .. ключа дистанційного керування більше 
ніж на  2 секунди закриваються стекла. 
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Мал. 88 

УВАГА. Неправильне використання 
електричних стекло підйомників може призвести 
до травми. Перед включенням і під час роботи 
стекло підйомників переконаєтеся, що пасажири 
не заважають цьому і не піддаються травмам 
безпосередньо, так і через особисті речі, які 
можуть затягнути за собою стекла. Виходячи з 
автомобіля, завжди виймайте ключ запалення із 
замку. інакше електричні стекло підйомники при 
ненавмисному включенні можуть стати 
джерелом небезпеки для пасажирів, що 
залишилися в автомобілі. 
Включення системи стекло підйомників 
В результаті роз'єднання акумуляторної батареї або 
якщо згорів запобіжник, необхідно знов підключити 
роботу системи. 
Процедура підключення системи: 
- Уручну підняти скло до крайнього верхнього 
положення; 
- коли скло підійметься до крайнього 
верхнього положення, необхідно утримати кнопку в 
положенні підйому упродовж ще однієї секунди. 
 

 
Мал. 90 

Мал. 89 

ЗАДНІ РУЧКИ 
(п'яти дверні версії)  
(де передбачено) 
 Мал.. 90 
Щоб зачинити чи відчинити скло необхідно 
повернути ручку. 

Двері з боку переднього і заднього пасажира 
(де передбачено) 
у підлокітнику, встановленому на передніх дверях з 
боку пасажира є вимикачі А – мал.. 88 призначені 
для управління відповідного стекло підйомника. На 
тисканням на кнопку А – мал.. 89 вимикається 
керування роботи стекол, розташованих на задній 
двері (де передбачено). 
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БАГАЖНИК 

 Установка гучномовців, спойлерів і т.п на 
задню полицю або на двері багажника, за винятком 
передбачених конструкцій автомобіля, негативно 
позначається на роботі газових амортизаторів, 
розташованих з боків дверей багажника. 

УВАГА. 
Категорично забороняється перевищувати 
допустимі норми завантаження багажника (див. 
главу «технічні характеристики»). слід завжди 
стежити за тим, щоб вантаж в багажнику був 
розташований  належним чином. Інакше при 
різкому гальмуванні він може стати джерелом 
небезпеки для пасажирів. 
 

УВАГА. 
забороняється при русі автомобіля розміщувати 
які-небудь предмети на задній полиці, оскільки в 
разі ДТП або різкого гальмування вони можуть 
нанести травми пасажирам 

 
Мал. 91 

 
Мал. 93 

 
Мал. 92 

ЗАМИКАННЯ ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА 
Для того щоб зачинити багажник, тримаючи руку в 
районі замку, натисніть на неї до клацання 
блокування дверей мал.. 93 

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА 
Багажник можна відкрити зсередини автомобіля 
натисканням на кнопку А – мал.. 92. 
 
Двері багажника можна відкрити ззовні автомобіля 
натисканням на кнопку . .. пульту дистанційного 
керування мал.. 91. 
 
Відкриття дверей супроводжується подвійним 
включенням покажчиків повороту. 
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Мал. 94 

 
Мал. 95 

 
Мал. 96 

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА В 
НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ мал.. 94 
Щоб можна було відчинити зсередини двері 
багажника, у випадку, якщо акумуляторна батарея 
автомобіля розрядилась чи якщо електричний замок 
дверей багажника ушкоджений, слід: 
- Повністю скласти заднє сидіння (див. 
параграф «Збільшення об’єму багажника» в цій 
главі); 
- Усередині багажного відсіку натискувати 
важіль В 

ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ'ЄМУ БАГАЖНИКА 
Часткове збільшення об'єму багажника (де 
передбачено) (1/3 чи 2/3) мал.. 97 
 
Заднє подвійне сидіння дозволяє збільшити 
частково (на 1/3 чи 2/3) або повністю об'єм 
багажника. 
 
Для цього необхідно: 
- Повністю відпустити підголівники заднього  
сидіння; 
- Стежити за тим, щоб стрічка ременя не 
перекручувалася; 
- відкинути сидіння вперед, за напрямком 
вказаному стрілкою мал.. 95; 
 

 
Мал. 97 
Підняти ручку фіксатора А чи В – мал.. 9, що 
утримують відповідно ліву або праву частину спинки 
і відвести спинку вперед до сидіння. 
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Збільшення об’єму з правої сторони дозволяє 
перевозити двох пасажирів з лівої частини заднього 
сидіння. 
 
Збільшення об’єму з лівої сторони дозволяє 
перевозити двох пасажирів з правої частини 
заднього сидіння. 
 

 
Мал. 98 
 
Максимальне збільшення об’єму багажника 
 
Повне збільшення об’єму багажника дозволяє 
помістити максимальний об’єм вантажу. 
 

Для цього слід: 
- Повністю опустити підголівник заднього сидіння; 
- Стежити за тим, щоб стрічки ременю не 
перекручувалися; 
- Відхилити сидіння вперед в напрямку, 
вказаному стрілкою мал. 95; 
- Підняти ручку фіксатора А та В мал. 98, що 
утримують спинки і відхилити спинки вперед до 
сидіння. 
 
УВАГА. У випадку, якщо при максимальному 
збільшенні багажника необхідно витягнути полицю, її 
слід розташувати, як вказано на мал. 100. 
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Мал. 99 

 
Мал. 100 

 
Мал. 102 

Як повернути сидіння в нормальне положення 
мал. 99 
Підніміть спинки задніх сидінь та відхилить їх назад 
до клацання,  що підтверджує блокування обох 
фіксаторів. 
 
Підведіть ремені безпеки заднього сидіння і 
переведіть подушки сидінь в горизонтальне 
положення. 
 
УВАГА. Впевниться, що червоний індикатор зник з 
віконця, розташованого поряд із важелем. Якщо 
червоний індикатор все ще можна побачити, це 
означає, що спинка не зафіксувалась. 

 
Мал. 101 

Зняття полиці багажнику 
Для зняття полиці виконайте наступне: 
Звільніть верхні кінці двох тяг А – мал. 101, знявши 
петлі зі штирів. Витягніть штирі мал. 102, 
розташовані з двох сторін полиці, з гнізд, потім 
виділіть полицю назовні.  
Зняту полицю розташуйте між спинками передніх 
сидінь та складеними подушками задніх сидінь мал. 
100.   

Впевниться, що спинка надійно зафіксувалась з обох 
сторін. В противному випадку при різкому 
гальмуванні спинка може нахилитись уперед та 
травмувати пасажирів.  
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Контейнер для багажу  
(де передбачено) 
Складається з формованого контейнеру мал.. 104 
розташованого в багажнику і використовується для 
предметів. При використанні контейнеру вантажний 
майданчик багажника залишається рівним. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для того щоб встановити вантаж 
в ящик, необхідно щоб більш довга перегородка 
розташовувалась у центрі багажника. Допустимий 
максимальний вантаж 50 кг. 
 

 
Мал. 104 

Для того щоб відчинити капот 
 
Необхідно виконати наступне: 
 
- Підтягнути важіль мал.. 105 у напрямку стрілки, 
як вказано на мал..  
- Потягнути за важіль А – мал.. 10. 
- Підняти кришку капоту, звільнивши одночасно 
опорну штангу D з тримача,потім вставити кінець 
штанги C в гніздо E кришки капоту. 
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Мал. 105 

 
Мал. 106 

 
Мал. 107 

УВАГА. Перед тим, як відчинити капот, впевниться, 
щоб склоочисники не були піднятими на лобовому 
склі.  

ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЗАЧИНИТИ КАПОТ  
Необхідно виконати наступне: 
 - Притримуючи кришку капоту, витягнути опорну 
штангу С – мал.. 100 з гнізда Е і  перевести її у 
вихідне положення D 

 
Мал. 108 
- Опустіть кришку капоту до висоти приблизно 20 
см над моторним відсіком. Відпустіть кришку капоту, 
вона автоматично захлопнеться. Спробуйте підняти 
кришку капоту, щоб впевнитись, що вона 
зафіксована саме замком, а не тільки пристроєм 
безпеки. В противному випадку, замість того щоб 
натиснути на кришку капота, відчиніть її та знову 
зачиніть.  
УВАГА. Слід завжди контролювати, щоб кришка 
капоту була правильно зачинена. В противному 
випадку вона може відчинитись при русі автомобіля. 
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УВАГА. З метою безпеки капот повинен 
бути завжди правильно зачиненим під час руху. 
Слід завжди контролювати, щоб кришка капоту 
була правильно зачинена. Якщо під час руху ви 
дізнаєтесь, що кришка капоту не щільно 
зачинена, негайно зупиніть машину та зачиніть 
капот належним чином. 
 

УВАГА. Якщо опорна штанга буде 
встановлена невірно, кришка капоту може з 
силою впасти. Цю операцію необхідно 
виконувати тільки коли автомобіль зупинений.  
 

УВАГА. Цю операцію необхідно 
виконувати тільки коли автомобіль зупинений. 

БАГАЖНИК НА ДАХУ / КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛИЖ 
3 – дверна модифікація  
Передні опори дуг кріпляться в точках  
А- мал.. 109. 
 
Задні опори дуг кріпляться в точках В, позначених 
символом (▼) на задніх бічних стеклах. 
 
5-дверні модифікації  
Передні опори дуг кріпляться в точках А- мал.. 109. 
Задні опори дуг кріпляться в точках В, позначених 
канавками на верхній частині дверей. 
 

УВАГА. Проїхавши декілька кілометрів, 
проконтролюйте затягування кріпильних гвинтів 

 Строго дотримуйтесь діючих розпоряджень 
відносно максимальних габаритів вантажу, що 
перевозиться. 

 
Мал. 109 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Строго виконуйте інструкції, що 
додаються до монтажного комплекту. Буд-які роботи 
повинні виконуватись спеціально навченим 
кваліфікованим персоналом. 
 

УВАГА.  
Рівномірно розподіліть вантаж, і під час руху не 
забувайте про підвищену чутливість автомобілю 
до бічного вітру. 
 

 У будь-якому разі не перевищуйте 
максимально дозволене навантаження (див. 
«Технічні характеристики»). 
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ФАРИ 
 
РЕГУЛЮВАННЯ ПУЧКА СВІТЛА ФАР 
 
Правильне регулювання напрямку пучка світла фар 
э заставою безпеки та комфорту не тільки водія, але 
й всіх учасників руху. 
Крім того, це невід’ємна вимога правил дорожнього 
руху . 
Щоб і Вам, і іншим учасникам була гарантована 
найкраща видимість, пучок світла фар автомобілю 
повинен бути строжайщим чином відрегульованим. 
Для контролю та регулювання звертайтесь в Мережу 
Обслуговування Fiat. 
Напрям пучка світла фар слід контролювати будь-
який раз, коли змінюється навантаження чи 
положення вантажу автомобіля. 

 
Мал. 110 
КОРЕКТОР ФАР 
Машина обладнана електричним коректором фар, 
який вмикається в положенні MAR ключом 
запалення та при ближньому світлі.  
Коли автомобіль навантажений, він відхиляється 
назад, і як наслідок пучок світла фар піднімається. В 
такій ситуації слід відрегулювати його напрямок. 

Регулювання пучка світла мал.. 110 
Для регулювання пучка світла слід натиснути на 
кнопки  та .розташовані на пульті органу 
управління, діяти, як указано нижче: 
Дисплей панелі приладів дає візуальне зображення 
положення світла фар під час регулювання. 
 
Положення 0 – ода чи дві людини на передніх 
сидіннях  
Положення 1 – п’ять людей 
Положення 2 – п’ять людей + вантаж в багажнику 
Положення 3 – п’ять людей + максимальна 
дозвільна кількість вантажу, повністю розташованого 
в багажнику. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Напрямок пучка світла фар слід 
контролювати кожного разу, коли змінюється 
навантаження чи положення вантажу автомобіля. 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИТУМАННИХ ФАР 
Для контролю та регулювання, звертайтесь в 
Мережу Обслуговування Fiat. 
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Мал. 111 

РЕГУЛЮВАННЯ ФАР ЗА КОРДОНОМ 
мал.. 111 – 112 
 
Регулювання фар ближнього світла відбувається відповідно до вимог правив 
країни, куди поставляється автомобіль. У країнах з протилежним рухом, щоб 
не сліпити водіїв автомобілів, що йдуть назустріч, слід закрити частину фари 
згідно з вказівками, приведеними в Правилах Дорожнього Кодексу країни, в 
якій експлуатується автомобіль. Використовуйте для цього непрозору стрічку, 
що сама клеїться. На малюнку показана адаптація автомобіля з лівостороннім 
рухом до правостороннього руху 

 
Мал. 112 
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АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ABS  
(ДЕ ПЕРЕДБАЧЕНА) 
Система ABS - це частина всієї базової системи 
гальмування , вона запобігає, в будь-яких умовах 
дорожнього покриття, блокування коліс при 
гальмуванні . Повністю використовує силу зчеплення 
коліс з дорогою і в межах цієї сили зчеплення 
підтримує керованість автомобіля навіть при різкому 
гальмуванні. 
 
Доповнює систему гальмування – прилад EBD 
(Electronuc Braking Force Distribution), який дозволяє 
розподілити гальмівне зусилля між передніми і 
задніми колесами. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб гальмівна система 
працювала з максимальною ефективністю, їй 
потрібна обкатка впродовж приблизно 550 км. В 
період обкатки небажано гальмувати різко, часто і 
довго. 
 

УВАГА. ABS - максимально сприяє 
зчепленню, яке є, але не в змозі збільшити його; 
у будь-якому випадку, треба вести автомобіль 
обережно, особливо на слизькій дорозі, не 
піддаючись невиправданому ризику 

ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ 
Водій може помітити спрацьовування системи ABS 
по легкій пульсації педалі гальма, супроводжувану 
шумом: це означає, що необхідно привести 
швидкість руху відповідно до дорожніх умов. 
 

УВАГА. Якщо система ABS спрацювала  - 
це означає, що досягти допустимої межі 
зчеплення коліс з дорогою: необхідно понизити 
швидкість для того, щоб вона відповідала їзді з 
потрібним зчепленням 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ 
вихід з робочого стану системи ABS 
При несправності системи ABS вмикається 
контрольна лампа . . на щитку інструментів, 
одночасно з повідомленням, яке відображається на 
дисплеї (тільки для деяких версій) (див. главу 
«Контрольні лампи та повідомлення»). 
 
У випадку виходу з робочого стану системи ABS, 
характеристики гальмування ніскільки не 
погіршуються з точки зору зусилля гальмування, 
просто не доводиться розраховувати на запобігання 
блокування коліс. Проте, слід добратися на малій 
швидкості до найближчого СТО Мережі 
Обслуговування Fiat., щоб відновити роботу 
системи. 
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Вихід з робочого стану системи EBD 
При несправності системи EBD вмикається 
контрольна лампа .. на щитку інструментів, 
одночасно з повідомленням , яке відображається 
н дисплеї (тільки для деяких версій) (див. главу 
«Контрольні лампи та повідомлення»). 
 
В цьому випадку, при різкому гальмуванні, 
відбувається передчасне блокування задніх коліс, 
що може призвести до крену автомобіля. Слід 
добратися на малій швидкості до найближчого СТО 
Мережі Обслуговування Fiat., щоб відновити роботу 
системи. 
 

УВАГА. Якщо запалюється лампочка ... 
на приладовому щитку (разом із повідомленням, 
яке відображається на дисплеї тільки для деяких 
версій) - негайно зупиніть автомобіль і 
зверніться на найближчу станцію 
техобслуговування Fiat. Можлива втрата рідини 
гідравлічного приладу завдає збитку 
гальмівному приладу як звичайному, так і 
приладу з системою антиблокування коліс. 

СИСТЕМА ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ  
(BRAKE ASSIST) 
 
Автомобіль обладнаний системою, яка по швидкості 
дії на педаль гальма розпізнає, коли водію 
доводиться удаватися до екстреного гальмування, і 
відповідно збільшує тиск в контурах гідроприводів 
гальм (в порівнянні з тиском, що виникає при 
плавному натисненні на педаль з тією ж силою). 
 
Якщо автомобіль обладнаний системою ESP, 
система екстреного гальмування ви микається у 
випадку несправностей в системі (про що свідчить 
включення контрольної лампи .. . одночасно з 
відображенням повідомлення на 
багатофункціональному дисплеї, де передбачена). 
 

УВАГА. Коли ABS вмикається, і Ви 
відчуваєте пульсацію педалі – не зменшуйте 
тиск, проте потримайте педаль добре 
натиснутою: так Ви зупинитесь на короткому 
шляху гальмування залежно від умов дороги. 

Система підтримки курсової стійкості  
(ESP) (де передбачено). 
Це електронна система контролю курсової стійкості 
автомобіля. При втраті зчеплення коліс з дорогою 
вона, змінюючи момент, що крутить, на провідних 
колесах і пригальмовуючи колеса, допомагає 
повернути автомобіль на правильну траєкторію руху. 
Система ESP корисна, зокрема, коли змінюються 
умови, що визначає зчеплення шин з дорожнім 
покриттям. 
 
З системами ESP, ASR та Hill Holder (де 
передбачені) є й системи MSR (контроль 
протиковзання коліс при зниженні швидкості) та  
HBA (автоматичне підвищення гальмівного зусилля 
в екстреному гальмуванні) 
 
СПРАЦЬОВУВАННЯ СИСТЕМИ 
 
При спрацьовуванні системи на приладовій панелі 
вмикається блимаючим світлом контрольна лампа . 

., що сигналізує водієві, що автомобіль 
знаходиться в критичному стані з точки зору 
підтримки курсової стійкості та зчеплення шин з 
дорогою. 
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ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ 
Система ESP вмикається автоматично при запуску 
двигуна. Відключити систему неможливо. 
 
Повідомлення про несправність системи ESP 
У випадку несправності система ESP миттєво 
відключається, у комбінації  приладів включається, 
не блимає контрольна лампа... , одночасно на 
багатофункціональний дисплей (де передбачено) 
відображається відповідне повідомлення (див. главу 
«контрольні лампи та повідомлення») а також 
вмикається контрольна лампа на кнопці ASR OFF. В 
такому випадку щонайшвидше зверніться в Мережу 
Обслуговування Fiat.  
 

УВАГА. З точки зору забезпечення 
активної безпеки, задача системи ESP – 
звільнити водія від необхідності марно і 
невиправдано ризикувати. При керуванні 
автомобілем водій зобов'язаний враховувати 
стан дорожнього покриття, видимість і 
інтенсивність руху. Відповідальність за безпеку 
на дорозі завжди лежить лише на водієві. 

СИСТЕМА  
HILL HOLDER 
Система Hill Holder є невід’ємною частиною ESP і 
полегшую рух вгору. 
Система вмикається автоматично у наступних 
випадках: 
- Вгору: автомобіль стоїть на дорозі з нахилом 
більше 5 %, двигун включений, натиснуті педалі 
зчеплення та гальмування, коробка передач в 
нейтральному положенні з включеною будь-якою 
передачею за винятком заднього ходу. 
- При спуску: автомобіль стоїть на дорозі з 
нахилом більше 5 %, двигун включений, натиснуті 
педалі зчеплення та гальмування та включений 
задній хід. 
Коли автомобіль рушає з місця, блок управління 
системи передає гальмівний тиск на колеса, до 
досягнення моменту необхідного, що крутить, для 
початку руху або хоч би на максимальний час в 2 
секунди, дозволяючи легко пересунути праву ногу з 
педалі гальма на педаль акселератора. 
 
Якщо через  2 секунди, автомобіль не почав рух, 
система вимикається автоматично, зменшуючи 
поступово гальмівний тиск. 
 
Під час  зменшення  тиску, можливо почути типовий 
шум механічного відчеплення гальм, що вказує на 
майбутній рух автомобіля 

Повідомлення про несправність системи 
У випадку несправності системи в комбінації 
приладів вмикається лампа на цифровому 
дисплеї і контрольна лампа на 
багатофункціональному дисплеї, (де передбачено) 
(див. главу «Контрольні лампи та повідомлення»). 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Система Hill Holder не є 
зупиночним гальмом, не забувайте, виходячи з 
автомобілю, натиснути на ручне гальмо, вимкнути 
двигун та увімкнути першу передачу. 
 

УВАГА. Для правильної роботи задача 
системи ESP та ASR необхідно, щоб на всі 
колеса були одягнуті шини однієї марки і одного 
типа, щоб вони були в бездоганному стані і, 
найголовніше, відповідали розпорядженням 
відносно типа марки і розміру. 
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ПРОТИ БУКСОВОЧНА СИСТЕМА ASR (ANTISLIP 
REGULATOR) 
система керує тяговим зусиллям. Вона спрацьовує 
автоматично кожного разу, коли починають 
буксувати одно чи обидва провідних колеса 
 
Залежно від умов пробуксування, вмикається одна з 
двох систем керування: 
- Якщо буксують обидва провідних колеса і це 
викликано передачею колесам надлишкового 
моменту, що крутить, система зменшує момент, який 
передається  на колеса. 
- Якщо буксує тільки одно провідне колесо, 
система ASR автоматично пригальмовує  колесо, що 
буксує. 
 
Робота система ASR особливо корисна в наступних 
випадках: 
- пробуксування в повороті коліс з внутрішньої 
сторони, викликана динамічним перерозподілом 
навантаження і надлишковим прискоренням; 
- передача на провідні колеса  надлишкового 
моменту, що крутить, в т.ч. пов'язана із станом 
дорожнього покриття; 
- прискорення на слизькій дорозі, покритій снігом 
або льодом; 
- Втрата зчеплення шин з мокрою дорогою 
(аквапланерування). 

УВАГА. Для правильної роботи задача 
системи ESP та ASR необхідно, щоб на всі 
колеса були одягнуті шини однієї марки і одного 
типа, щоб вони були в бездоганному стані і, 
найголовніше, відповідали розпорядженням 
відносно типа марки і розміру. 
 
система контролю гальмування двигуна MSR 
Автомобіль обладнаний системою (яка є 
невід’ємною частиною системи ASR), котра при 
різкому переключені на більш низку передачу 
забезпечую постійність зчеплення провідних колес з 
дорожнім покриттям. За її допомоги удається 
уникнути прослизання коліс, яке може привести до 
втрати керованості автомобіля. 
  

 
Мал. 113 
Включення / виключення системи 
система ASR вмикається автоматично при запуску 
двигуна. 
 
Рри русі автомобіля натисненням кнопкового 
вимикача, розташованого на панелі приладів, 
систему можна вимкнути і повторно включити. 
 
Про виключення системи сигналізують включення 
контрольної лампи, вбудованої у вимикач, і 
відповідне повідомлення, що виводиться на 
багатофункціональний дисплей  (де передбачено). 
 
Якщо під час руху автомобіля система буде 
вимкненою, вона автоматично увімкнеться при 
наступному запуску двигуна. 
 
При русі по засніженій дорозі, коли на колеса 
надягнуті ланцюги протиковзання, може виявитися 
корисним відключити ASR: у таких умовах провідні 
колеса, що буксують при чіпанні автомобіля з місця 
допомагають розвинути більше тягове зусилля. 
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УВАГА. З точки зору забезпечення 
активної безпеки, задача системи ESP – 
звільнити водія від необхідності марно і 
невиправдано ризикувати. При керуванні 
автомобілем водій зобов'язаний враховувати 
стан дорожнього покриття, видимість і 
інтенсивність руху. Відповідальність за безпеку 
на дорозі завжди лежить лише на водієві. 
 
Для правильної роботи задача системи ESP та ASR 
необхідно, щоб на всі колеса були одягнуті шини 
однієї марки і одного типа, щоб вони були в 
бездоганному стані і, найголовніше, відповідали 
розпорядженням відносно типа марки і розміру. 
 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ СИСТЕМИ 
АSR 
 
У випадку  несправності система АSR миттєво 
відключається, а комбінація приладів вмикається, не 
блимаючи, контрольна лампа . ., одночасно на 
багатофункціональний з повідомленням, яке 
відображається на дисплеї (тільки для деяких 
версій) (див. главу «Контрольні лампи та 
повідомлення»). В такому випадку, щонайшвидше, 
зверніться в Мережу обслуговування Fiat. 
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА БОРТОВА СИСТЕМА 
ДІАГНОСТИКИ EOBD 
 
Система EOBD (European On Board Diagnosis) 
забезпечує проведення безперервної діагностики 
вузлів і агрегатів, що знижують викид шкідливих 
речовин, а також повідомляє водія включенням 
контрольної лампи . .. на приладовому щитку (з 
одночасним відображенням на 
багатофункціональному дисплеї відповідного 
повідомлення, де передбачено) (див. главу 
«Контрольні лампи та повідомлення») про зниження 
характеристик цих агрегатів. 
Задачі системи наступні: 
- контроль працездатності системи; 
- подача сигналу про перевищення порогових 
характеристик вихлопних газів, встановлених 
європейськими стандартами; 
- сповіщення водія про необхідність заміни 
компонентів, що відслужили свій термін. 
крім того, система оснащена діагностичним 
роз'ємом, до якого підключається спеціальна 
апаратура. 
Вона забезпечує прочитування кодів помилки, 
записаних в пам'яті блоку управління, а також 
перевірку параметрів діагностики і роботи двигуна. 
Таку перевірку можуть проводити і служби, 
відповідальні за безпеку руху. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Після усунення несправності, 
щоб повністю перевірити прилад зверніться в 
Мережу по обслуговуванню Fiat, там повинні 
зробити його перевірку на стенді і якщо необхідно 
випробувати на дорозі, випробування можуть бути 
тривалими. 
 

 Якщо при повороті ключа запалення в 
положення MAR контрольна лампа . .. не 
включається, або якщо під час руху вона 
включається і не гасне, або починає блимати, 
щонайскоріше зверніться на сервісну станцію 
офіційного продавця Fiat. Справність 
контрольної лампи  може бути перевірена за 
допомогою спеціальної апаратури 
співробітниками служби безпеки руху. 
Дотримуйтеся правил дорожнього руху, що 
діють в країні перебування. 
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ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ РУЛЬОВОГО 
УПРАВЛІННЯ «DUALDRIVE» 
Деякі версії оснащені підсилювачем керма з 
електричним приводом, він працює, лише коли ключ 
запалення, знаходиться в положенні MAR і з 
включеним двигуном. Система «DUALDRIVE» 
дозволяє клієнтові підігнати зусилля на кермо 
залежно від умов керування. 

 
Мал. 114 

Включивши функцію CITY, зусилля на кермо стає 
легшим і полегшує маневреність паркування: у цих 
умовах автомобіль пристосований для водіння в 
місті. 
Для версії Sport, з включеною функцією 
гарантується комфортабельніше керування завдяки 
великим можливостям педалі акселератора. 

ВКЛЮЧЕННЯ \ ВИКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ CITY 
Для того щоб включити чи виключити функцію CITY 
необхідно натиснути на кнопку розташовану в 
центральній частині панелі приладів. 
При включенні приладу запалюється: 
- лампа CITY на приладовому щитку (для версій з 
багатофункціональним дисплеєм). 
- Освітлюється напис CITY  на кнопці після 
натиснення на цю кнопку мал.. 114 
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Сигналізація несправності 
Будь-яка аварія в системі сигналізується 
включенням лампи на приладовому щитку 
одночасно з повідомленням, яке висвічується на 
дисплеї (лише для деяких версій) (див. «СИГНАЛЬНІ 
ЛАМПИ» в цій главі). В разі аварії в системі 
автомобіль може керуватись без підсилювача керма. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. За певних умов контрольна 
лампа  (де передбачено) на приладовому щитку 
включається по причинах, не пов'язаних з роботою 
електропідсилювача керма. У такому разі 
рекомендується зупинитися, вимкнути двигун на 20 
секунд, після чого знову запустити його. Якщо лампа 

 не вимкнеться одночасно з повідомленням, яке 
висвічується на дисплеї, зверніться в Мережу по 
Обслуговуванню Fiat. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У маневрах паркування з 
великою кількістю перемикань рульове управління 
може стати жорсткішим. Це нормальне явище і 
відбувається через те, що починає працювати 
система захисту від перегріву електродвигуна, яка 
подає команди на кермо і не вимагає лагодження. 
При подальшому використанні автомобіля 
електропідсилювач керма знов працює в 
нормальному режимі. 
 

Категорично забороняється 
встановлювати які-небудь прилади на кермо або 
рульову колонку (наприклад: монтаж 
противовугонної сигналізації), які можуть, окрім 
пониження експлуатаційних показників системи і 
гарантії, викликати серйозні проблеми по безпеці 
і при цьому автомобіль вже може не відповідати 
заводській сертифікації. 

УВАГА. Перед виконанням будь-яких 
робіт по обслуговуванню автомобіля, особливо 
якщо автомобіль піднятий над рівнем землі, 
вимкніть двигун, витягніть блокувач керма. Якщо 
це неможливо (наприклад, якщо необхідно, щоб 
двигун працював), перш ніж приступати до будь-
яких робіт по обслуговуванню автомобіля, слід 
витягнути запобіжник, що захищає електричні 
ланцюги електропідсилювача рульового 
управління. 
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Система контролю тиску шин T.P.M.S.  
(де передбачено) 
 
Автомобіль може бути оснащений системою 
контролю тиску шин T.P.M.S. (Tyre Pressure 
Monitoring System). Система складається з датчика, 
що передає на радіочастоті, встановленого на 
кожному колесі в диску усередині шини, який 
посилає блоку управління, інформацію про тиск в 
кожній шині. 

УВАГА. Будьте особливо уважні при 
перевірці і відновленні тиску в шинах. 
Надлишковий тиск в шинах впливає на стійкість 
автомобіля на дорозі, підвищує зусилля на 
підвіски і колеса, а також спричиняє за собою 
нерівномірний знос шин. 
 

УВАГА. Тиск шин потрібно перевіряти, 
коли шини повністю остигнули після поїздки; 
якщо вам раптом доведеться перевіряти тиск в 
нагрітих шинах, не зменшуйте тиску, навіть якщо 
значення вище вказаного, повторіть контроль, 
коли шини остигнуть. 
 

УВАГА. Якщо встановлена система 
T.P.M.S. це не означає, що водій не повинен 
перевіряти тиск в шинах і в запасному колесі 
(див. параграф «Колеса» в главі «Технічне 
обслуговування та догляд за автомобілем»). 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ПО ВИКОРИСТАННЮ 
СИСТЕМИ T.P.M.S. 
Сигнали, які застережують про несправність, не 
запам'ятовуються в пам'яті, і не 
відображуватимуться після виключення і 
подальшого включення двигуна. Якщо несправності 
збережуться, блок управління передасть на 
приладовий щиток, відповідні сигнали лише після 
відновлення руху автомобіля. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Особливо інтенсивні перешкоди 
радіочастоти можуть бути причиною неправильної 
роботи системи T.P.M.S.. Це повідомляється водієві 
відображенням повідомлення на дисплеї. Таке 
повідомлення автоматично зникає, як тільки 
перешкоди радіочастоти перестають впливати на 
систему. 
 

УВАГА. Система T.P.M.S. може запобігати 
раптовій втраті тиску в шинах (наприклад, при 
розриві шини). В цьому випадку зупините 
автомобіль, уникайте різкого гальмування. 
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УВАГА. Заміна звичайних шин на зимові і 
навпаки, вимагає також і нову установку системи 
T.P.M.S., яка має бути виконана в Мережі по 
Обслуговуванню Fiat. 
 

УВАГА. Система T.P.M.S., вимагає 
вживання спеціального устаткування. 
Звертайтеся в Мережу по Обслуговуванню Fiat, 
щоб дізнатись які аксесуари можуть бути 
встановлені на автомобіль, обладнаний цією 
системою (диски, ковпаки коліс, і так далі). 
Установка інших не погоджених з Fiat 
аксесуарами може негативно вплинути на роботу 
системи. 

УВАГА. Тиск в шинах може змінюється 
залежно від зовнішньої температури. Тимчасово 
система T.P.M.S. може показувати недостатній 
тиск. В цьому випадку треба перевірити тиск в 
холодних шинах, і, якщо необхідно накачати 
шини до наказаного значення. 
 

УВАГА. Якщо, на автомобілі, оснащеному 
системою  T.P.M.S. демонтується одна шина., 
слід замінити також і гумову прокладку клапана. 
Для цього звернетеся в Мережу по 
Обслуговуванню Fiat. 

УВАГА. Якщо автомобіль, оснащений 
системою T.P.M.S.  операції по монтажу і 
демонтажу шин і / або дисків вимагають 
особливої обережності, для того, щоб не 
пошкодити або неправильно встановити 
датчики, заміна шин і / або дисків повинна 
виконуватися лише спеціально виученим 
персоналом, зверніться в Мережу по 
Обслуговуванню Fiat. 
 

УВАГА. Особливо інтенсивні перешкоди 
радіочастоти можуть бути причиною 
неправильної роботи системи T.P.M.S.   . Це 
повідомляється водієві відображенням 
повідомлення на дисплеї. Таке повідомлення 
автоматично зникне, як тільки перешкоди 
радіочастоти перестають впливати на систему. 

 



 99 

 
Для правильного використання системи користуйтеся інформацією в наступній таблиці в разі заміни коліс і шин 
 
Операція Наявність датчику Повідомлення про аварію Усунення несправності Мережею по 

обслуговуванню Fiat 
- - так Зверніться в мережу по 

обслуговуванню Fiat 
заміна колеса запасним колесом Ні так Полагодити пошкоджене колесо 
Заміна звичайних шин на зимові шини  Ні Так Зверніться в мережу по 

обслуговуванню Fiat 
Заміна звичайних шин на зимові шини Так Ні - 
Заміна колес на колеса іншого розміру 
(*) 

Так Ні - 

Заміна місцями коліс (передніх і 
задніх) (**) 

так Ні - 

 
(*) Колеса указані як альтернатива в «Інструкції по експлуатації і обслуговуванню» і які можна замовити в «Lineaccessori Fiat». 
(**) Забороняється переставляти шини навхрест (шини повинні залишатись на тій же стороні 
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Датчики паркування 
(в разі включення в комплектацію) 
Датчики паркування розташовані на задньому 
бампері (мал.115), і їх функцією є запобігання водієві 
шляхом подачі змінного звукового сигналу про 
наявність перешкод позаду автомобіля. 
 
Активація 
Датчики автоматично активуються при виборі 
задньої передачі. 
 
По мірі зменшення дистанції до перешкоди звуковий 
сигнал ставати частішим. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 115 
Звукові сигналізації 
При виборі задній передачі автоматично активується 
змінна звукова сигналізація. 
 
 Звуковий сигнал: 
- Стає більш гучнішим по мірі скорочення 
дистанції між автомобілем і перешкодою  позаду 
нього. 
 
- Стає постійним коли дистанція між 
автомобілем і перешкодою стає  менш 30 см і 
негайно припиняється, як тільки дистанція 
збільшується. 
 
- Залишається постійним, якщо дистанція не 
міняється; якщо в даній ситуації будуть задіяні також 
бічні датчики, звуковий сигнал припиниться через 
приблизно 3 секунди після їх активації щоб уникнути 
звукового сигналу наприклад,при русі уздовж стін. 

Визначення дистанції 
 
Радіус центральної дії    150 см 
 
Радіус бічної дії                 60 см 
 
Якщо виявлено декілька перешкод, блок управління 
сигналізує про найближчі з них.  
 
Індикації несправності 
Індикація яких-небудь несправностей датчика 
паркування з'явиться при виборі задньої швидкості 
на приладовій панелі разом з появою повідомлення 
на багатофункціональному дисплеї в разі його 
включення до комплектації (див. розділ «Контрольні 
лампи і повідомлення»). 
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При роботі з причепом 
Дія датчика паркування припиняється автоматично 
при включенні вилки електричного кабелю причепа в 
роз'єм буксировочного пристрою автомобіля. 
 
Датчики знову активуються при вийманні вилки 
кабелю причепа з роз'єму. 
 
При митті автомобіля мийте датчики швидко, 
тримаючи струю пару або миючу рідину, що 
знаходиться під високим тиском, на відстані як 
мінімум 10 см від датчиків. 
 

Для забезпечення правильної роботи 
датчиків необхідно постійно підтримувати їх в 
чистому стані, відмивати грязь, сніг і лід. Будьте 
украй уважні при митті датчиків; не 
використовуйте для цієї мети сухе або грубе 
дрантя. Якщо це необхідно, можна помити 
датчики чистою водою і миючим засобом для 
автомобілів. 
 

Увага 
Відповідальність за маневрування автомобіля 
під час паркування завжди залишається на водії, 
який повинен переконатися у відсутність людей 
(особливо дітей) або тварин в районі маневру. 
Дана система надає допомогу водієві, який, 
проте, не повинен притуплювати увагу під час 
виконання небезпечних зразків, навіть якщо 
вони виконуються на малій швидкості. 

Загальні вказівки 
 
- При паркуванні будьте особливо уважні 
відносно перешкод, які розташовуються  вище і 
нижче за рівень датчиків. 
 
- Об'єкти, розташовані в безпосередній 
близькості від автомобіля, у деяких обставинах не 
виявляються і можуть тим самим нанести 
пошкодження автомобілю, або самі виявитися 
пошкодженими. 
 
- Вказівки датчиків можуть змінюватися під 
дією грязі, снігу або льоду, що знаходяться на їх 
поверхні, або під дією ультразвукових систем 
(наприклад, пневматичних гальм вантажівки або 
пневматичних відбійних молотків) в разі їх 
знаходження безпосередньої близькості від 
автомобіля. 

 



 102 

 
Аудіо система 
( в разі включення в комплектацію) 
 
Для експлуатації радіо магнітоли з CD/Mp3 CD ( в 
разі включення в комплектацію), прочитайте 
інструкції, представлені в Додатку до Керівництва 
користувача. 
 
Аудіо Підготовка 
( в разі включення в комплектацію) 
 
Складається з: 
 
- Силових кабелів; 
- Передніх і задніх сполучних кабелів 
динаміків; 
- Силового кабелю антени; 
- 2 репродукторів високих частот на передніх 
дверях (макс. потужністю 30 Вт кожен); 
- 2 репродукторів середніх і низьких частот на 
передніх дверях ( діаметром 165 мм, макс. 
потужністю 40 Вт кожен); 
- 2 повномасштабних динаміків на задніх 
дверях і задніх панелях облямівок ( діаметром 130 
мм, потужністю 40 Вт кожен); 
- Кабеля  радіоантени; 
 
 

 
Мал. 116 
Установка радіо системи 
Аудіо система має бути встановлена в спеціально 
призначеному просторі, який розташований в 
центральній консолі, де Ви знайдете вже заздалегідь 
виведені кабелі. 
 
Для того, щоб видалити кришку відділення, 
призначеного для аудіо системи, натискуйте на 
клямці в тих місцях, які вказані на малюнку. 
 

Увага Для правильного з'єднання з  
радіо підготовкою, що існує, звертайтеся до 
офіційного ділера компанії Fiat в цілях 
запобігання нанесенню якого-небудь збитку 
автомобілю. 
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Гучномовний пристрій з функцією пізнавання 
голосу і технологією Bluetooth 
( в разі включення в комплектацію)  
По питаннях експлуатації гучномовного пристрою з 
технологією Bluetooth ( в разі додатка в 
комплектацію), див. Додаток до Керівництва 
користувача. 

Радіонавігаційна підготовка 
( в разі включення в комплектацію)  
 
Складається з: 
- Силових; радіонавігаційних кабелів 
- Сполучних кабелів переднього і заднього 
динаміків; 
- Силового кабелю антени; 
- 2 репродукторів високих частот на передніх 
дверях ( потужністю 30 Вт кожен); 
- 2 репродукторів середніх і низьких частот на 
передніх дверях (діаметром 130 мм, потужністю 40 
Вт кожен); 
- Радіоантени; 
- Навігаційної антени ( сигнал GPS); 
- Кабелю радіоантени; 
- Кабелю навігаційної антени ( сигнал GPS); 
 

Установка радіонавігації 
 
Радіонавігація має бути встановлена в спеціально 
призначеному просторі, розташованому в 
центральній консолі, де Ви знайдете заздалегідь 
виведені кабелі. 
 

Увага Для правильного з'єднання з 
існуючою підготовкою звертайтеся до 
офіційного дилера компанії Fiat щоб уникнути 
якого-небудь збитку автомобілю. 
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Додаткові системи, що набувають власником 
автомобіля 
Якщо після придбання автомобіля Ви вирішили 
встановити додаткові електричні системи, 
вимагаючи установки постійної електричної 
проводки (сигналізацію, супутникову противоугонну 
системи і т.п) або які-небудь додаткові системи, які 
збільшать навантаження на існуючу електричну 
проводку, звертайтеся до офіційного дилера 
компанії Fiat. Кваліфікований персонал 
авторизованого дилера не лише запропонує Вам 
найбільш відповідні пристрої з асортименту 
Lineaccessori Fiat,  але і оцінить, наскільки штатна 
електрична система автомобіля здатна витримати 
необхідне навантаження, або необхідна установка 
потужнішого акумулятора. 
 

Увага Будьте уважні при установці 
додаткових спойлерів, дисків з легких сплавів 
або нештатних ковпаків - вони можуть погіршити 
вентиляцію гальм, знижуючи тим самим їх 
ефективність при різкому або багатократному 
гальмуванні або довгому спуску з гори. Усуньте 
будь-які перешкоди до повного натиснення 
педалей ( килимки і т.п). 

Радіопередавачі і стільникові телефони 
Приймальне і передавальне радіо устаткування  
( наприклад, певні типи мобільних телефонів, 
любительські радіо телефони і т.п) повинні 
використовуватися усередині автомобіля лише в 
разі установки спеціальної антени на його даху. 
Вказівка 
Використання подібних пристроїв усередині 
пасажирського салону (без спеціальної антени) 
створює радіочастотні електромагнітні поля, які, 
будучи посиленими резонансним ефектом усередині 
салону, може привести до несправності штатних 
електричних систем автомобіля. Це може привести 
до зниження рівня безпеки і стати потенційною 
небезпекою для пасажирів. 
 
Крім того, передача і прийом цих пристроїв можуть 
бути порушені екрануючим ефектом кузова 
автомобіля. 
 
Що стосується сертифікованих Європейським 
співтовариством мобільних телефонів 
(GSM,GPRS,UMTS), строго дотримуйте інструкції їх 
вживанню, надані виробниками цих телефонів. 
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На автозаправній станції 
Бензинові двигуни 
 
Використовуйте лише бензин без вмісту свинцю. 
 
В цілях запобігання помилці, діаметр заливної 
горловини паливного бака автомобіля менше 
діаметру пістолета для бензину з вмістом свинцю. 
Використовуйте бензин з розрахунковим октановим 
числом не нижче 95. 
Вказівка 
Неякісний каталізатор приводить до викиду 
шкідливих вихлопних газів, сприяючи тим самим 
забрудненню повітря. 
 
Вказівка 
Ніколи не використовуйте бензин з вмістом свинцю 
навіть в малих кількостях і навіть у випадках 
екстреної ситуації, оскільки це може привести до 
непоправного пошкодження каталізатора. 

Дизельні двигуни 
 
При низьких температурах атмосферного повітря 
дизельне паливо густіє унаслідок утворення 
парафінів, що може привести до засмічення 
паливного фільтру. 
 
В цілях запобігання даній несправності 
використовуються різні типи дизельного палива 
залежно від сезону: літнє паливо, зимове і арктичне 
паливо (для холодних і гірських районів). 
 
Заправка дизельним паливом, не відповідним 
вимогам європейського стандарту EN590 може 
привести до необхідності частішою, ніж це вказано в 
Графіці техобслуговування, заміні паливного 
фільтру. 

Необхідно заправляти автомобіль лише 
дизельним паливом для автомобілів відповідно 
до європейського стандарту EN590. 
Використання інших нафтопродуктів або 
сумішей може привести до непоправного збитку 
для двигуна, за яким послідує зняття гарантії 
унаслідок нанесеного збитку. В разі помилкової 
заправки бака паливом іншого типа, не 
запускайте двигун і випорожните паливний бак. 
В разі помилкової заправки бака паливом іншого 
типа, не запускайте двигун і випорожните 
паливний бак. 
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Мал. 117 
 
Кришка горловини  Мал.117 
 
Для виконання заправки палива відкрийте лючок А і 
відкрутите пробку В; пробка забезпечена 
страхувальним пристроєм С, яке кріпить її до лючку 
на випадку втрати. 
 
У ряді комплектацій пробка В оснащена також 
замочним пристроєм, для відкриття якого спочатку 
необхідно відкрити лючок А, потім обернути ключ 
запалення проти годинникової стрілки і відкрутити 
пробку. 
 
Герметичність закриття паливного бака може 
привести до невеликого збільшення тиску в нім, тому 
якщо при відкручуванні пробки вийде деяка кількість 
пари палива, то це абсолютно нормально. 
 
Під час заправки закріпите пробку на фіксаторах, 
розташованих усередині лючка, як це показано на 
мал.117. 
 

Увага Не допускайте присутності 
відкритого вогню або засвіченої сигарети в 
горловини паливного бака, оскільки це може 
привести до небезпеки спалаху. 
Не нахиляйтеся дуже близько до горловини, щоб 
не вдихнути шкідливі пари. 

Захист довкілля 
 
Для зниження кількості шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах автомобілів з бензиновим 
двигуном застосовуються наступні пристрої: 
 
- Потрійний каталітичний нейтралізатор; 
- Лямбда-зонд (кисневий датчик); 
- Абсорбер пари палива; 
 
Крім того, не запускайте двигун, навіть як перевірка, 
з однією або більш від'єднаними свічками 
запалення. 
 
Для зниження вибрасов дизельного двигуна 
застосовуються наступні пристрої: 
 
- Окислювальний каталітичний нейтралізатор; 
- Система рециркуляції вихлопних газів 
(E.G.R.) 
- Фільтр сажі (DPF) 
- Кисневі датчики ( де передбачено). 
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Увага 
При нормальній роботі фільтр поглащенія часток 
(DPF) нагрівається. Тому не паркуйте Ваш 
автомобіль над горючими матеріалами (травою, 
сухим листям, хвоєю і т.п) щоб уникнути їх спалаху.  
 

Увага 
При нормальній роботі католізатор нагрівається. 
Тому не паркуйте Ваш автомобіль над горючими 
матеріалами (травою, сухим листям, хвоєю і т.п) 
щоб уникнути їх спалаху.  
 
 

Фільтр поглащенія часток (DPF) 
( в разі включення в комплектацію)  
Фільтр поглащенія часток є механічним фільтром, 
вбудованим у вихлопну систему, який фізично 
ловить частки, присутні у вихлопних газах дизельних 
двигунів. 
 
Фільтр поглащенія часток був прийнятий до 
вживання в цілях практично повного усунення 
викиду часток відповідно до існуючих правил захисту 
довкілля. 

При нормальній роботі автомобіля блок управління 
двигуна записує набір даних (наприклад, під час 
подорожі, типа маршруту, температуру і т.п), а також 
обчислює скільки часток було поглащено фільтром. 
 
Оскільки фільтр фізично поглащаєт частки, то 
потєбує його регулярного чищення (відновлення) 
шляхом спалювання часток. 
 
Процедура відновлення управляється автоматично 
блоком управління двигуна залежно від стану 
фільтру, а також умов експлуатації автомобіля. 
 
Під час виконання процедури відновлення можуть 
мати місце наступні явища: деяке збільшення 
холостого ходу, включення вентилятора, збільшення 
димності вихлопу, висока температура вихлопних 
газів. Дані явища не повинні розглядатися як 
несправності, оскільки вони не впливають на роботу 
і не наносять шкоди довкіллю. 
 
В разі появи спеціального повідомлення, див. розділ 
"Контрольні лампи і повідомлення". 
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Ремені безпеки 
Використання ременів безпеки Мал.1 
Ремінь слід надіти так, щоб спина була пряма і 
спиралася на спинку крісла. 
 
Щоб закріпити ремінь безпеки, візьміться за язичок А 
і вставте його в пряжку В замку так, щоб пролунало 
клацання замку. 
 
Щоб відстебнути ремінь безпеки, натискуйте на 
кнопку С. Притримуйте ремінь рукою, поки він не 
змотається, щоб запобігти його перекрученню. 
 
Інерційна котушка дозволяє ременю автоматично 
пристосовуватися до тіла пасажира, надаючи йому 
свободу дії. 

 
Мал. 1 
Коли автомобіль припаркований на крутому схилі, 
механізм котушки може блокуватися; це нормально. 
Механізму котушки запобігає ослабіння лямки при 
різких ривках або різкому гальмуванні автомобіля 
при зіткненні або русі на повороті з великою 
швидкістю. 
 
Заднє сидіння забезпечується триточковими 
ременями безпеки з інерційними подушками. 
 

Увага Не натискуйте на кнопку С - мал.1 при 
русі автомобіля. 

 
Мал. 2 
Ремені безпеки заднього сидіння застібаються, як 
показано на мал.2. 
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Мал. 3 
 
Вказівка 
Правильна фіксація спинки крісла гарантується, 
якщо "червона смужка" на важелях спинок крісел, що 
відкидаються, більше не видно. 
"Червона смужка" фактично показує, що спинка 
крісла зафіксована невірно. Переконаєтеся, що 
спинка крісла займає правильне положення, при 
цьому Ви повинні почути клацання замку. 
Вказівка 
Після того, як сидіння закріплені в положенні, 
зручному для поїздки, відновите положення ременів 
безпеки, щоб підготувати їх до використання. 
 

Увага 
Пам'ятаєте, що в разі раптового зіткнення пасажира 
на задньому сидінні, ремені безпеки, що не 
пристебнулися, є серйозною небезпекою для тих, 
хто знаходиться на передніх сидіннях. 

Увага 
Переконаєтеся, що спинка крісла надійно закріплена 
з обох боків, щоб перешкодити її рух вперед в разі 
різкого гальмування, що може привести до травми 
пасажирів. 

Система запобігання про не пристебнутий ремінь 
безпеки 
Автомобіль забезпечений системою запобігання про 
не пристебнутий ремінь безпеки із звуковим 
сигналом, який разом з включенням контрольної 
лампи на приладовій панелі запобігає про 
необхідність пристебнути ремінь безпеки. 
Звуковий сигнал можна відмінити (до наступного 
запуску двигуна) таким чином: 
- Пристебніть ремені безпеки - водія і 
переднього пасажира; 
- Поставте ключ запалення в положення MAR; 
- Почекайте близько 20 секунд і потім 
відстебніть один з ременів безпеки; 
 
Щоб відмінити таке запобігання зовсім, звернетеся 
до дилера компанії Fiat. 
 
Система запобігання про не пристебнутий ремінь з 
цифровим дисплеєм може бути налагоджена лише 
офіційним дилером компанії Fiat. 
 
Система запобігання про не пристебнутий ремінь з 
багатофункціональним дисплеєм може бути також 
налагоджена через меню "налаштування". 
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Преднатяжителі 
Для збільшення ефективності дії ременів безпеки 
автомобіль забезпечений преднатяжителямі. Ці 
пристрої в разі сильного зіткнення зменшують 
довжину ременів безпеки на декілька сантиметрів.  
Таким чином, вони забезпечують те, що ремінь 
щільно сидить на пасажирові до тих пір, поки не 
почнеться його утримуюча дія.   
 
Блокування ременів безпеки показує, що сталося 
спрацьовування пристроїв; ремінь безпеки не може 
бути втягнутий назад, навіть якщо його направляти 
рукою. 
Вказівка 
Щоб отримати максимальну ефективність дії 
преднатяжителей, надівайте ремінь безпеки так, 
щоб він щільно прилягав до грудей і тазу. 
 
Може з'явитися невеликий димок. Це не токсичний 
дим і не представляє загрози пожежі. 
 
Преднатяжителі не вимагають якого-небудь відходу 
або мастила. 
 
Все, що змінює їх первинний стан, знижує їх 
ефективність. 
 
 Якщо при незвичайних природних явищах (повінь, 
шторм і т.п) преднатяжитель піддався дії води або 
грязі, його обов'язково потрібно замінити. 
 

Увага 
Преднатяжитель може використовуватися лише 
один раз. Після зіткнення, що викликало його 
спрацьовування, його слід замінити у офіційного 
дилера компанії Fiat. Термін дії преднатяжителя 
вказаний на шильдіке в "бардачку": 
преднатяжителі слід замінити раніше цієї дати у 
офіційного дилера компанії Fiat. 
 

Операції, які ведуть до ударів, вібрацій 
або локального нагріву (понад 100 З в течію 
максимум 6 годин) в районі преднатяжителей, 
можуть викликати їх пошкодження або 
спрацьовування. На ці пристрої не діє вібрація, 
викликана нерівностями дорожнього покриву 
або невисокими перешкодами, такими як узбіччя 
і т.п. За консультацією звертайтеся до 
офіційного дилера компанії Fiat. 

Обмежувачі зусилля 
Для підвищення безпеки пасажира котушки ременів 
безпеки передніх сидінь мають обмежувач зусилля, 
який дозволяє встановити контрольоване  ослабіння 
так, щоб дозувати силу, що впливає на грудну клітку 
і плечі під час утримуючої дії ременя в разі лобового 
зіткнення. 
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Мал. 4 
Загальні інструкції по використанню ременів 
безпеки 
Водій (і його пасажири також) повинен виконувати 
всі місцеві регламентації відносно використання 
ременів безпеки. 
Завжди пристібайтеся ременем безпеки, перш ніж 
почати рух. 

 
Мал. 5 
Ремені безпеки також надіваються вагітними: ризик 
здобуття травми під час аварії значно знижується 
для них, якщо вони пристебнуті ременем безпеки. 
 

 
Мал. 6 
Безумовно, вони повинні помістити нижню частину 
ременя дуже низько, так, щоб він проходив під 
животом, дивися мал.4 
 

Увага 
Ремінь не має бути перекручений. Верхня 
частина повинна проходіть по плечу і пересікати 
груди по діагоналі. Нижня частина повинна 
прилягати до тазу, а не до живота пасажира, 
дивися мал.5. Не використовуйте жодні об'єкти 
(стрижні, стопори і тому подібне) для зволікання 
ременя від тіла. 
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Увага 
Для максимальної безпеки тримаєте спину 
вашого крісла прямої, відхилитеся назад до 
спинки і переконаєтеся в тому, що ремінь щільно 
притискається до ваших грудей і стегна. 
 

Увага 
Ні за яких обставин компоненти ременів безпеки 
і преднатяжителів не повинні ремонтуватися або 
зніматися самостійно. 
Будь-яка операція повинна виконуватися 
кваліфікованим персоналом, що має відповідні 
повноваження. Завжди звертайтеся до 
офіційного дилера компанії Fiat. 
 

Увага 
Якщо ремінь був підданий сильному 
навантаженню, наприклад, в результаті аварії, 
його слід повністю замінити разом з 
кріпленнями, гвинтами і преднатяжителямі. 
Навіть якщо на ремені немає видимих дефектів, 
він міг втратити свою еластичність. 
 

Увага 
Ніколи не садіть дитяти на коліна і не 
пристібайтеся з ним одним ременем безпеки. Не 
пристібайте ремінь безпеки так, щоб між вашим 
тілом і ременем знаходилися ще які-небудь 
предмети. 
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Як зберегти ремені безпеки в хорошому стані 
Виконуйте наступне: 
- Використовуйте ремінь в добре натягнутому 
стані, неперекручений; перевірте щоб він 
змотувався, розмотувався без скрути; 
- Після серйозної аварії заміните ремінь, 
використаний в цей час, навіть якщо він не виглядає 
пошкодженим. Завжди замінюйте ремені безпеки, 
якщо преднатяжителі спрацювали. 
- Щоб почистити ремені, помийте їх уручну 
нейтральним милом, обполосніть і залиште сохнути 
в тіні. Не використовуйте сильних миючих засобів, 
вибілювачів, фарбників або інших хімічних речовин, 
які можуть ослабити міцність волокон; 
- Оберігайте котушки від попадання в них 
води: їх справна робота гарантується, лише якщо 
вода не потрапляє всередину; 
- Замінюйте ремені безпеки, якщо видно, що 
вони значно зношені або мають сліди надрізів.; 

Безпечне перевезення дітей 
Для оптимального захисту в разі аварії всі пасажири 
мають бути пристебнуті відповідною системою 
безпеки. 
 
Це ще поважніше для дітей. 
 
Відповідно до Директиви ЄС 2003/20/ЕС ця вимога є 
обов'язковим у всіх країнах ЄС. 
 
В порівнянні з дорослими, голова дитяти значно 
більше і важче, ніж останнє тіло, тоді як структура 
м'язів і  кісток не повністю сформовані. Тому 
необхідні системи безпеки, відмінні від ременів 
безпеки для дорослих.  Результати дослідження 
кращих систем безпеки для дітей відбиті в 
Європейському Стандарті EEC-R44. Цей стандарт 
рекомендує системи безпеки, розбиті на 5 груп: 
 

 
Група 0- вагою 0-10кг. 
Група 0+ -вагою 0-13кг. 
Група 1 –вагою 9-18 кг. 
Група 2 – вагою 15-25 кг. 
Група 3 – вагою 22-36 кг. 
 
Як можна відмітити групи частково перекривають 
один одного, і фактично на ринку можна знайти 
пристрої які відносяться більш ніж до однієї вагової 
групи. 
 
Всі пристрої безпеки повинні мати інформацію про 
сертифікацію, а також маркировку на міцно 
прикріпленою шильдіке, який ніколи не повинен 
зніматися. 
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При рості  більше 1,50м  з точки зору системи 
безпеки діти вважаються дорослими і пристібаються 
штатними ременями безпеки автомобіля. 
 
Lineaccessori Fiat При зростанні більше 1,50 м-коду з 
точки зору системи безпеки діти вважаються 
дорослими і пристібаються штатними ременями 
безпеки автомобіля. 
 

Увага 
При активованій повітряній подушці безпеки 
пасажира ніколи не ставте дитячі крісла проти 
ходу автомобіля, оскільки спрацьовування 
повітряної подушки може приченити дитяті 
серйозні травми, навіть смерть, незалежно від 
серйозності аварії, яка викликала її 
спрацьовування. Рекомендується перевозити 
дітей лише з відповідною системою безпеки на 
задніх сидіннях, оскільки це найбільш захищене 
положення в разі аварії. 
 

Увага 
Серйозна небезпека  
Якщо абсолютно необхідно перевозити дитяти 
на передньому пасажирському сидінні в 
дитячому кріслі, встановленому проти руху 
автомобіля, відключите фронтальну і бічну 
подушки безпеки переднього пасажирського 
сидіння (для захисту грудної клітки і тазу, якщо 
передбачені) за допомогою меню set up 
(налаштування) і потім перевірте контрольну 
лампу на панелі сигналізації, щоб переконатися, 
що подушки дійсно відключені. Переднє 
пасажирське сидіння має бути максимально 
відсунуте назад, щоб запобігти контакту між 
дитячим кріслом і приладовою панеллю. 
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Мал. 7 
Група 0 і 0+ 
Дітей вагою до 13 кг слід перевозити в дитячих 
кріслах, встановлених проти ходу автомобіля. Таке 
крісло підтримує голову і гасить навантаження на 
шию в разі різкого гальмування. 
 
Крісло кріпиться штатними ременями безпеки 
автомобіля, мал.7,а дитя пристібається ременями 
безпеки самого крісла. 
 

Увага 
На малюнку приведено кріплення крісла лише як 
приклад. Слідуйте інструкціям по кріпленню, які 
повинні додаватися до тієї системи безпеки для 
дітей, яку ви використовуєте. 

 
Мал. 8 
Група 1 
Дітей вагою від 9 кг до 18 кг можна перевозити 
особою вперед, на кріслі, забезпеченому передньою 
подушкою, через яку ремінь безпеки автомобіля 
утримує дитяти і крісло, мал.8. 
 
 

Увага 
Існують крісла, які придатні для вагових груп 0 і 
1 із з'єднанням з штатними ременями безпеки 
автомобіля ззаду і зі своїми власними ременями 
безпеки для пристибування дитяти. Із-за їх 
розміру, вони можуть представляти небезпеку 
при їх неправильному кріпленні штатними 
ременями безпеки автомобіля з подушкою. 
Ретельно слідуйте інструкціям по установці, що 
поставляється разом з кріслом. 

 
Мал. 9 
Група 2 
При вазі від 15 до 25 кг діти можуть пристібатися 
безпосередньо ременями безпеки автомобіля, 
мал.9. Єдине призначення сидіння - щоб ребено 
сидів правильно по відношенню до розташування 
ременів, так щоб діагональна ділянка прилягала до 
грудної клітки, а не до шиї, а горизонтальна ділянка 
проходив в області тазу, а не живота.  
 

Увага 
На малюнку приведено кріплення крісла лише як 
приклад. Слідуйте інструкціям по кріпленню, які 
повинні додаватися до тієї системи безпеки для 
дітей, яку ви використовуєте. 
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Мал. 10 
Група 3 
Грудна клітка дитяти вагою від 22 до 36 кг більше не 
вимагає додаткової опори між спиною дитяти і 
спинкою крісла. 
 
Мал.10. показує правильне положення дитячого 
крісла на задньому сидінні автомобіля. 
 
Діти зростанням понад 1,50 м-коду можуть 
пристібатися штатними ременями безпеки, як дорослі. 
 

Увага 
На малюнку приведено кріплення крісла лише як 
приклад. Слідуйте інструкціям по кріпленню, які 
повинні додаватися до тієї системи безпеки для 
дітей, яку ви використовуєте. 
 

Відповідність пасажирського крісла вимогам по використанню дитячого крісла 
Ваш автомобіль відповідає новій Європейській Директиві 2000/3/ЄС, що регламентує установку дитячих 
крісел на різних сидіннях автомобіля відповідно до наступної таблиці: 
 
Група Вага Переднє 

пасажирське 
сидіння 

Заднє 
пасажирське 
сидіння 

Заднє центральнє 
пасажирське 
сидіння 

Група 0,0+      до 13 кг U(↓) U * 
Група 1 9-18 кг U(↓) U * 
Група 2 15-25 кг U(↓) U * 
Група 3 22-36 кг U(↓) U * 

 
 
Позначення: 
 
U= сумісно з системами безпеки дітей категорії "Універсальна" відповідно до Європейського Стандарту 
EEC-R44 для відповідних "Груп". 
 
↓ = на автомобілях, не забезпечених пасажирськими сидіннями, регульованими по висоті, спинка сидіння 
має бути розташована строго вертикально. 
 
*=Ніколи не встановлюйте системи безпеки для дітей на центральному задньому сидінні. 
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Нижче приведені наступні правила безпеки, яким 
потрібно слідувати при перевезенні дітей: 
1) Рекомендоване положення для установки 
дитячого крісла - на задньому сидінні, оскільки це 
найбільш захищене місце в разі аварії. 
 
2) При дезактивації повітряної подушки 
пасажира перевірте це по жовтій контрольній лампі 
на панелі, щоб переконатися, що подушка дійсно 
відключена. 
 
 
3) Слідуйте інструкціям по кріпленню тієї 
системи безпеки для дітей, яку ви використовуєте. Ці 
інструкції мають бути надані виробником. Зберігаєте 
інструкції по установці системи безпеки для дітей 
разом з документами на автомобіль і цим 
Керівництвом. Ніколи не використовуйте систему 
безпеки для дітей без інструкції. 
 

4) Завжди перевіряйте, щоб ремені безпеки 
були добре застебнуті, потягнувши за лямку. 
 
5) До кожної системи безпеки може бути 
пристебнутий лише один дитя. 
 
6) Завжди перевіряйте, щоб ремені безпеки не 
проходили біля шиї дитини. 
 
 
7) Під час руху не дозволяйте дитині сидіти 
неправильно або знімати ремені безпеки. 
 
8) Пасажири не повинні садити дітей собі на 
коліна. Ніхто, яким би сильним він не був, не зможе 
утримати дитину у момент аварії. 
 
 
9) В разі аварії заміните дитяче крісло на нове. 

Увага 
При активованій повітряній подушці безпеки 
пасажира ніколи не встановлюйте дитячі крісла 
проти ходу автомобіля, оскільки спрацьовування 
повітряної подушки може заподіяти дитяті серйозні 
травми, навіть смерть, незалежно від серйозності 
аварії, яка викликала її спрацьовування. 
Рекомендується перевозити дітей лише з 
відповідною системою безпеки на задніх сидіннях, 
оскільки це найбільш захищене положення в разі 
аварії. 
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Підготовка до встановлення системи безпеки 
для дітей “UNIVERSAL ISOFIX” 
Цей автомобіль підготовлений до встановлення 
системи безпеки для дітей Uni-versal Isofix, нової 
системи безпечного перевезення дітей, відповідной 
європейським стандартам безпеки. 
 
На мал.11 наведений приклад цієї системи безпеки 
для дітей. 
 
Дитяче крісло Universal Isofix призначене для вагової 
групи 1. 
 
Обмежувальна система кріплення вимагає кріплення 
дитячого крісла Universal Isofix до відповідних нижче 
металевих кілець А мал.12, встановленим між 
спинкою заднього сидіння і його подушкою. Верхній 
ремінь (підставлюваний разом з дитячим кріслом) 
має бути прикріплений до кільця В мал.13., 
встановленому на задній стороні спінки заднего 
сидіння на рівні дитячого сидіння. 
 
Можна одночасно встановити як традиційну систему 
безпеки для дітей, так і систему Universal Isofix. 
 
Пам'ятаєте, що для дитячого сидіння Universal Isofix  
ви можите використовувати лише все ті сидіння, які 
схвалені знаком ECE R44/03  Universal Isofix. 
 

 
Мал. 11 
В компанії Lineaccessori Fiat є дитячі сидіння 
‘Universal Isofix’ ‘Duo Plus’. 
 
Детальнішу інформацію по установки, використанню 
дивися в Керівництві по експлуатації, яке повинне 
поставлятися виробником системи безпеки для 
дітей. 
 
 

 
Мал. 12 
 

 
Мал. 13 
 

Увага 
Встановлюйте систему безпеки для дітей лише 
під час паркування автомобіля. Сигналом того, 
що система безпеки для дітей Isofix відповідним 
чином закріплена на кріпильних скобах, є 
клацання, яке ви почуєте. У будь-якому випадку 
дотримуйте інструкції по установці, які мають 
бути прикладені виробником системи безпеки 
для дітей. 
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Відповідність пасажирських сидінь регламентаціям по установці дитячого крісла Isofix Universal 
У таблиці нижче відповідно до Європейської Директиви ECE 16 приведені різні можливості установки 
системи безпеки для дітей Isofix на сидіннях, обладнаних пристроями кріплення Isofix Universal. 
Вага Напрям установки 

дитячого крісла  
Розмір крісла Isofix Положення Isofix на 

бічному задньому 
сидінні 

Група 0 проти ходу автомобіля E IL 
Група 0+  проти ходу автомобіля E IL 

проти ходу автомобіля D IL 
проти ходу автомобіля C IL 

Група 1 проти ходу автомобіля D IL 
проти ходу автомобіля C IL 
по ходу автомобіля B IUF 
по ходу автомобіля B1 IUF 
по ходу автомобіля A IUF 

 
 
IUF: придатно для систем безпеки для дітей Isofix для установки по ходу руху автомобіля, універсального 
класу (забезпечено третім верхнім крепленіїем), схвалений для відповідної вагової групи. 
 
IL: придатно для систем безпеки для дітей Isofix, спеціально розроблених і схвалених для цього типа 
автомобілей. Дитяче крісло можна встановити, змістивши вперед переднє сидіння. 
 
 
 
 

Фронтальні надувні подушки безпеки 
Автомобіль забезпечений фронтальними надувними 
подушками безпеки для водія, пасажира і на рівні 
колін водія (де передбачені). 
 
Фронтальні надувні подушки безпеки водія, пасажира і 
надувна подушка на рівні колін водія (де передбачена) 
призначені для захисту пасажира і водія в разі 
лобового зіткнення середньої сили тяжіння за рахунок 
створення подушки між водієм і пасажиром і рульовим 
колесом або приладовою панеллю. 
 
Фронтальні надувні подушки безпеки призначені для 
захисту водія і переднього пасажира автомобіля при 
лобовому зіткненні, і тому їх неспрацьовування при 
іншому типові зіткнень (бічних зіткненнях,ударах ззаду, 
перевороті і тому подібне) не є ознакою 
неправильного функціонування системи. 
 
В разі зіткнення електронний блок управління, якщо 
потрібний, видасть сигнал до надування подушки. 
Поушка надується миттєво, виявившись між тілом 
пасажира і конструкцією, яка може заподіяти травму, 
відразу ж після цього подушка здується. 
 
Фронтальні надувні подушки водія, пасажира і надувна 
подушка на рівні оленів водія (де передбачена) не є 
заміною ременів безпеці, а всього лише доповнюють 
їх дію. Тому завжди пристібайтеся ременями безпеки, 
що по правилах обов'язково в Європейських країнах і 
більшості неєвропейських країн. 
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Об'єм фронтальних подушок безпеки при 
максимальному надуванні заповнює велику частину 
простору між рульовим колесом і водієм і між 
приладовою дошкою і пасажиром. 
 
В разі зіткнення пасажир, не пристебнутий ременем 
безпеки, рухатиметься вперед і може прийти в 
контакт з подушкою в той час, коли вона ще в 
процесі надування. 
 
Фронтальна надувна подушка може не спрацювати в 
наступних випадках: 
- при зіткненні  об'єктами, що легко 
деформуються, які не впливали на лобову поверхню 
автомобіля (наприклад, удар бампером об 
обгороджування і тому подібне). 
 
- в разі уклинення під інші рухомі засоби або 
захисні обгороджування (наприклад, під вантажну 
автомашину або захисне обгороджування) надувна 
подушка безпеки не розкриється, оскільки жодного 
додаткового захисту по зрівнянню з ременями 
безпеки вона не дасть, і, отже вона буде даремна. 
Тому неспрацьовування системи в даному випадку 
не є ознакою неправильного функціонування 
системи. 
 
 

Увага 
Не наклеюйте етикеток та  ін. на рульове колесо, 
кришку надувної подушки безпеки або на бічне 
зашивання кришки. Ніколи не кладіть предмети 
(наприклад, мобільний телефон) на приладову 
дошку на стороні пасажира, оскільки вони 
можуть перешкодити правильному розкриттю 
надувної подушки, а також викликати серйозні 
травми. 
 
При незначних зіткненнях (для яких утримуюча дії 
ременів безпеки досить) надувні подушки безпеки не 
розкриваються. У цих випадках істотно поважно 
пристібатися ременями безпеки, оскільки в разі 
бічного удару вони гарантують правильне 
положення пасажира і запобігають викиду пасажира 
з автомобіля в разі сильних зіткнень. 
 
Фронтальна надувна подушка безпеки водія  
мал.14 
Вона складається з подушки, що миттєво 
надувається, знаходиться в спеціальному відділенні 
рульового колеса. 
 
 

 
Мал. 14 
 
 

 
Мал. 15 
 
Фронтальна надувна подушка безпеки пасажира 
(де передбачено) мал.15 
 
Вона складається з подушки, що миттєво 
надувається, знаходиться в спеціальному відділенні 
в приладовій дошці, ця подушка має більший об'єм, 
чим в подушки водія. 
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Увага 
Серйозна небезпека 
Якщо надувна подушка безпеки пасажира 
активована (включена), ніколи не встановлюйте 
дитяче крісло проти ходу автомобіля, оскільки 
спрацьовування надувної подушки безпеки може 
заподіяти дитяті серйозні травми, навіть смерть. 
У разі потреби, завжди дезактивуйте подушку 
безпеки пасажира, якщо дитяче сидіння 
ставиться на переднє сидіння пасажира. Переднє 
пасажирське крісло має бути максимально 
відсунуте назад, щоб запобігти контакту між 
дитячим кріслом і приладовою панеллю. Навіть 
якщо це не вимагають правила, рекомендується 
знову активувати повітряну подушку відразу ж, 
як тільки перевезення дитяти закінчено. 

 
Мал.  16 
Надувна подушка безпеки в районі колін водія  
(де передбачено) мал.16 
 
Надувна подушка безпеки в районі колін 
складається з подушки, що миттєво надувається, 
знаходиться в спеціальному відділенні під рульовим 
колесом на рівні колін водія, дає додатковий захист 
в разі лобового зіткнення. 

Надувна подушка безпеки в районі колін 
пасажира 
Якщо абсолютно необхідно перевозити дитяти на 
передньому сидінні, то фронтальна і бічна надувні 
подушки пасажира ( якщо передбачені) можна 
дезактивувати.  
 
Контрольна лампа на приладовій панелі 
горітиме безперервно весь час, поки фронтальна і 
бічна надувні подушки пасажира не будуть знов 
активовані (якщо передбачено). 

Увага 
Щоб дезактивувати фронтальну і бічну подушки 
безпеки пасажира (якщо передбачено), 
звернетеся до параграфів "Цифровий дисплей" і 
"Багатофункціональний дисплей" в главі 
"Приладова дошка і прилади". 
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Бічні надувні подушки безпеки 
Автомобіль забезпечений бічними надувними 
подушками для пасажира і водія (якщо передбачено) 
для захисту грудної клітки і подушками в районі вікна 
(якщо передбачено) для захисту голови пасажирів 
на передньому і задніх сидіннях. 
 
Бічні надувні подушки (де передбачено) захищають 
пасажирів автомобіля від бічних ударів середньо-
сильного тягаря шляхом утворення подушки між 
пасажиром і внутрішніми частинами бічної 
конструкції автомобіля. 
 
Неспрацьовування бічних надувних подушок безпеки 
при інших типах зіткнення (лобові зіткнення, удари 
ззаду, перевороти і т.п.) не є ознакою неправильного 
функціонування системи. 
 
В разі бічного удару електронний блок управління, 
якщо потрібний видасть сигнал на спрацьовування 
подушки. Подушка надується миттєво, виявившись 
між тілом пасажира і конструкцією, яка може 
заподіяти травму, відразу ж після цього подушка 
здується. 
 
Бічні надувні подушки не замінюють ремені безпеки, 
але лише доповнюють їх дію тому рекомендується 
завжди пристібатися ременями, як наказує 
правилами Європейських і більшості неєвропейських 
країн. 
 

 
Мал.  17 
Передні бічні надувні подушки безпеки - захист 
грудної клітки і області тазу 
(де передбачено) мал.17 
 
Передні бічні надувні подушки безпеки знаходяться 
в спинах сидінь, вони складаються з подушки, що 
миттєво надувається, призначеної для підвищення 
міри захисту грудної клітки пасажира і області тазу в 
разі бічного зіткнення середньо-сильної міри тягаря. 
 

 
Мал. 18 
Бічні надувні подушки в районі вікна - захист 
голови 
(де передбачено) мал.18 
 
Вони складаються з двох подушок типа "завіски", 
одна на правій стороні, а інша на лівій стороні 
автомобіля, розташованих за бічною обшивкою даху 
і прихованих відповідною обробкою. 
 
Надувні подушки безпеки в районі вікон призначені 
для захисту голови переднього і задніх пасажирів в 
разі бічного зіткнення, завдяки великій поверхні 
надутої подушки. 
 
Вказівка 
В разі бічного зіткнення ви маєте отримати 
найкращий захист системи, зберігаючи правильне 
положення на сидінні, що дозволить подушці в 
районі вікна розкритися правильно. 
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Вказівка 
Фронтальні надувні подушки або бічні подушки 
можуть розвернутися, якщо автомобіль піддався 
сильним ударам або попав в аварію, включаючи низ 
кузова, як, наприклад, сильні удари про рівень, 
попадання автомобіля у великі ями або вм'ятини на 
дорозі. 

Вказівка 
При спрацьовуванні надувна подушка безпеки 
виділяє невелику кількість пилу. Цей пил 
нешкідливий і не є ознакою початку пожежі; після 
цього поверхня нескладених подушок і інтер'єр 
автомобіля може бути покритий частками пилу: цей 
пил може попасти на шкіру і очі. В разі контакту 
змийте її водою з нейтральним милом. 
Термін придатності піротехнічного заряду і контакту 
котушки вказаний на шильдіке усередині "бардачка". 
До закінчення цього терміну зв'яжіться з офіційним 
дилером Fiat для їх заміни. 

Вказівка 
Якщо сталася аварія, в результаті якої які-небудь 
пристрої безпеки спрацювали, звернетеся до 
офіційного дилера компанії Fiat для заміни 
пристроїв, що спрацювали, безпеці і перевірки всієї 
системи. 
Будь-який контроль, ремонт або заміна надувних 
подушок безпеці повинні вироблятися лише через 
дилера компанії Fiat. 

Якщо ваш автомобіль йде на металобрухт, то 
спочатку відключите систему надувних подушок у 
офіційного дилера. 
Якщо автомобіль міняє власника, то новий власник 
має бути проінформований про правила 
користування надувними подушками і про 
запобігання вище, а також приведених в цьому 
"Посібнику користувача". 

Вказівка 
Спрацьовування преднатяжителей,, фронтальних і 
бічних подушок безпеки викликається по-різному з 
блоку електронного управління залежно від типа 
аварії. Не спрацьовування одній або більш з них не 
означає, що система працює не вірно. 
 

Увага 
Не спирайтеся головою, руками і колінами в 
двері, вікна і зону віконної подушки, щоб 
уникнути можливих травм під час надування 
подушки. 
 

Увага 
Не висовуйте голову, руки і лікті у вікно. 

Загальні запобігання 
 

Увага 
Якщо при повороті ключа запалення в 
положення Mar контрольна лампа  не 
загараєтся або залишається включеною при 
руху автомобіля (разом з повідомленням на 
багатофункціональному дисплеї, якщо 
передбачено), то можлива відмова в системах 
безпеки; в цьому випадку надувні подушки або 
преднатяжителі можуть не спрацювати в разі 
удару або, в незначному числі випадків, вони 
можуть спрацювати випадково. Звернетеся до 
дилера компанії Fiat терміново, щоб перевірити 
систему. 
 

Увага 
Не накривайте спинки передніх і задніх сидінь 
покривалами або чохлами, які не призначені для 
використання з бічними надувними подушками 
безпеки. 
 

Увага 
Не кладіть яких-небудь предметів собі на коліна, 
перед собою і не сидите з трубкою або олівцем в 
роті; в разі спрацьовування надувних подушок 
безпеки це може привести до травми. 
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Увага 
При водінні автомобіля завжди тримаєте руки на 
ободі рульового колеса так, щоб при 
спрацьовуванні надувної подушки вона могла 
надуватися без яких-небудь перешкод, які могли 
б заподіяти вам серйозні травми. Не сидите за 
кермом, нахилившись вперед, спинка крісла має 
бути у вертикальному положенні, а ваша спина 
повинна спиратися на неї. 
 

Увага 
Пам'ятаєте, що якщо ключ запалення вставлений 
і знаходиться в положенні Mar, навіть якщо 
двигун не працює, надувні подушки можуть 
спрацювати в припаркованому автомобілі, якщо 
в нього вріжеться інший рухомий автомобіль. 
Тому, ніколи не садіть дітей на переднє сидіння, 
навіть коли автомобіль припаркований. З іншого 
боку, пам'ятаєте, що якщо ключ запалення в 
положенні Stop, то жодна система безпеки 
(надувні подушки або преднатяжителі) не 
спрацює в разі удару; в цьому випадку 
неспрацьовування не може бути розцінене як те, 
що система не працює належним чином. 

Увага 
Якщо автомобіль був вкрадений, або була 
зроблена спроба вкрасти його, якщо він став 
об'єктом вандалізму або був затоплений, 
перевірте систему надувних подушок безпеки у 
офіційного дилера Fiat. 
 

Увага 
Коли ключ запалення знаходиться в положенні 
Mar, контрольна лампа  ( при активованій 
передній подушці пасажира) включається і 
починає блимати протягом декількох секунд, 
щоб сигналізувати те, що надувна подушка 
пасажира розкриється при аварії, після чого її 
потрібно буде демонтувати. 
 

Увага 
Не мийте спинки крісел водою під натиском або 
парою (самостійно або на станціях 
автоматичного миття крісел). 

Увага 
Передня надувна подушка спрацьовує на удари, 
по силі що перевищують натягнення, що 
створюється преднатяжителямі. При силі ударів 
між цими двумі межами зазвичай спрацьовують 
лише преднатяжителі. 
 

Увага 
Не вішайте жорстких предметів на вішалки для 
одягу і на опорні ручки. 
 

Увага 
Надувна подушка безпеки не замінює ремені 
безпеки, а лише підвищує їх ефективність. Більш 
того, оскільки фронтальні надувні подушки не 
спрацьовують при лобовому ударі на низькій 
швидкості, бічних зіткненнях, поштовхах знизу 
або при перевороті, то в цих випадках пасажири 
можуть бути захищені лише ременями безпеки, 
які по цих причинах завжди мають бути 
пристебнуті. 
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Пуск двигуна 
Автомобіль оснащений електронним пристроєм 
блокування двигуна: якщо двигун не запускається, 
дивися параграф "Система код компанії Fiat" в главі 
"Приладова дошка і прилади". 
 
Протягом перших секунд роботи двигун може 
працювати більш шумно, ніж зазвичай, особливо, 
якщо він деякий час не був в експлуатації. Ця 
відмітна особливість не робить жодного впливу на 
функціонування і надійність гідравлічного 
штовхальника: передбачена спеціальна система 
синхронізації, щоб звести до мінімуму необхідність в 
обслуговуванні. 
 

Ми рекомендуємо в перший період не 
експлуатувати автомобіль з повним 
використання експлуатаційних характеристик 
автомобіля (т.б не виробляти розгін при 
повністю відкритій дросельній заслінці, не 
здійснювати тривалих поїздок на граничній 
швидкості, різко не гальмувати і т.п). 
 

Після виключені двигуна ніколи не слід 
залишати ключ запалення в замку запалення, 
щоб запобігти розряду акумуляторної батареї. 
 

Увага 
Робота двигуна в закритому приміщенні є 
надзвичайно ризикованою. Двигун поглащає 
кисень і виробляє дуже токсичний чадний газ, 
який може привести до смертельного отруєння. 
 

Увага 
Слід пам'ятати, що сервопривід гальмівної 
системи і підсилювача керма не функціонують 
до тих пір, поки не буде запущений двигун. Тому 
водієві потрібно більше зусиль, чим  зазвичай, 
для гальмування і обертання кермом. 

Пуск бензинових двигунів 
Необхідно виконати наступні операції: 
 
- Переконатися, що гальмо стоянки затягнуте 
(піднятий); 
 
- Встановити рукоятку важеля перемикання 
передач в нейтральному положенні. 
 
- Натискувати на педаль зчеплення до упору, 
не чіпаючи педаль акселератора. 
 
- Встановити ключ запалення в положенні 
AVV і відпустити його відразу ж після запуску 
двигуна. 
 
Якщо не вдалося завести двигун з першої спроби, 
слід повернути ключ запалення в положення STOP, 
а потім повторити процедуру запуску. 
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Якщо ключ запалення знаходиться в положенні Mar, 
а контрольна лампа  продовжує горіти, то ключ 
запалення слід встановити в положення Stop, а 
потім знову встановити його в положення Mar.  Якщо 
контрольна лампа  продовжує горіти, то слід 
спробувати завести автомобіль запасним ключем 
запалення, який передбачений в об'ємі постачання 
автомобіля. 
 
Вказівка 
Якщо на приладовій панелі стійко продовжує горіти 
контрольна лампа , то слід негайно звернутися 
до офіційного дилера компанії Fiat. 
Вказівка 
Ніколи не залишайте ключ запалення в положенні 
Mar після зупинення двигуна. 
 

Пуск дизельних двигунів 
Необхідно виконати наступні операції: 
 
-Переконатися, що постійне гальмо затягнуте; 
 
- Встановити рукоятку важеля перемикання 
передач в нейтральне положення; 
 
- Встановити ключ запалення в положення 
Mar: на приладовій панелі спалахують контрольні 
лампи . 
 
- Почекати, поки не згаснуть контрольні 
лампи .. Чим швидше прогріється двигун, 
тим швидше згаснуть контрольні лампи. 
 
- Натискувати на педаль зчеплення до упору, 
не чіпаючи педаль акселератора. 
 
- Встановити ключ запалення в положення 
AVV відразу ж, як тільки згасне контрольна 
лампа . Якщо не запустити двигун відразу ж, 
втрачається перевага роботи свічок передпускового 
підігрівання. Відпустити ключ запалення відразу ж 
після запуску двигуна. 
 
 

 
Якщо двигун не запускається з першої спроби, слід 
повернути ключ запалення в положення STOP, а 
потім повторити процедуру запуску.  
 
Якщо ключ запалення знаходиться в положенні 
MAR, а контрольна лампа на приладовій панелі 
продовжує горіти, то ключ запалення слід 
встановити в положення STOP, а потім знову 
встановити його в положення MAR. Якщо контрольні 
лампи  продовжую горіти, то слід спробувати 
завести автомобіль запасним ключем запалення, 
який передбачений в об'ємі постачання автомобіля. 
 
Вказівка 
Якщо на приладовій панелі продовжує стійко горіти 
контрольна лампа , то слід негайно звернутися 
до офіційного дилера компанії Fiat. 
 
Вказівка 
Ніколи не залишайте ключ запалення в положенні 
Mar після зупинення двигуна. 
 

Мигання контрольної лампи протягом 60 
секунд при пуску двигуна або при тривалому 
провертанні колінчастого валу вказує на відмову 
систему передпускового підігрівання. В цьому 
випадку, якщо автомобіль запустився, можна 
користуватися автомобілем, як завжди, але слід 
якнайскоріше звернутися до офіційного дилера. 
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Прогрівання двигуна відразу ж після запуску 
(бензинові і дизельні двигуни) 
 
Необхідно виконати наступні операції: 
- Слід негайно почати рух, забезпечуючи 
роботу двигуна на середніх зворотах. Не слід різко 
збільшувати швидкість. 
 
- перших кілометрах дороги двигун не повинен 
працювати з повним навантаженням. Слідує 
почекати, поки стрілка покажчика температури 
рідини, що охолоджує, не почне переміщатися в 
заданому діапозоні. 
 

Слід пам'ятати, що підсилювач 
гальмівної системи і підсилювач керма не 
функціонують, поки не буде запущений двигун. 
Тому водієві вимагається більше зусиль  при 
натисненні на педаль гальма і для управління 
кермом. 
 
 
 

Не слід виробляти пуск двигуна шляхом 
штовхання автомобіля, його буксирування або 
спуску за інерцією з гори, оскільки це може 
привести до попадання палива в каталізатор 
системи випуску відпрацьованих газів і 
викликати її пошкодження, не підмет ремонту. 

Зупинка двигуна 
Після нетривалої роботи двигуна на неодружених 
зворотах, слід перевести ключ запалення в 
положення STOP. 
 
Вказівка 
Після тривалої роботи двигуна з високим 
навантаженням слід дати йому можливість 
"відсапатися", перш ніж заглушити його, т.б. двигун 
повинен протягом декількох хвилин попрацювати на 
неодружених зворотах, щоб забезпечити зниження 
температури в моторному відсіку. 
 

Різке натиснення на педаль газу перед 
відключенням двигуна не має абсолютно 
жодного практичного сенсу: це приводить до 
перевитрати палива і пошкодження двигуна, 
особливо двигуна з турбонаддувом. 
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НА СТОЯНЦІ 
 
Якщо ви хочете залишити автомобіль на стоянці, 
треба: 
- Вимкнути двигун, включити зупиночне гальмо; 
- Включити передачу (на підйомі – першу, на 
спуску – задню) і повернути кермо. 
При стоянці на ухилі рекомендується підкласти під 
колесо колодку або камінь. Щоб уникнути розрядки 
акумуляторної батареї, виходячи з автомобіля, 
ніколи не залишайте ключ в замку. 

Мал. 1 
ЗУПИНОЧНЕ ГАЛЬМО 
Мал.. 1 
 
Важіль включення зупиночного  гальма 
розташований між передніми сидіннями. 
 
Для того, щоб включити зупиночне гальмо, важіль 
слід потягнути вгору на декілька клацань, поки 
автомобіль не зупиниться. Чотири або п'ять клацань 
звичайно досить, коли автомобіль знаходиться на 
рівній поверхні, а якщо на крутому схилі або 
навантажений – може знадобиться 9 або 10 
клацань. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо хід важеля більший – 
зверніться в Мережу Обслуговування Fiat, де вам 
відрегулюють привід гальма. 
 
Якщо при включенні зупиночного гальма ключ 
запалення знаходиться в положенні MAR, на 
приладовому щитку спалахує контрольна лампа.. 

.. 

Для того, щоб вимкнути гальмо стоянки слід: 
 
- Злегка потягнувши важіль вгору, натискувати 
кнопку блокування А; 
- Утримуючи кнопку що натискує, опустити 
важіль. Контрольна лампа . .. згасне. 
 
Для того, щоб уникнути випадкового руху машини, 
під час виконання цієї операції натисніть на педаль 
гальма. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не залишайте в 
автомобілі дітей без нагляду. Виходячи з 
автомобіля, ніколи не залишайте ключ в замку 
запалення і візьміть його з собою. 
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МЕХАНІЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
 
Для того, щоб включити передачу слід, натиснути на 
педаль зчеплення, перевести важіль перемикання 
передач в положення, відповідне включенню 
вибраної передачі відповідно до схеми (така ж схема 
є на ручці важеля перемикання передач мал. 2) 
 
Для включення 6-ої передачі злегка натисніть на 
важіль управо, щоб помилково не включити 4-у 
передачу. Так само слід поступати при перемиканні 
6-ої передачі на 5-у. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Включити задню передачу 
дозволяється лише коли автомобіль стоїть. При 
включеному двигуні, перед тим, як включити задню 
передачу, треба почекати хоч би 2 секунди з 
педаллю зчеплення, що натиснута до упору, для 
того, щоб не пошкодити зубчасту передачу. 

 
Мал. 2 
Для того, щоб включити задню передачу R (з 
коробкою, яка має 6 передач) з нейтрального 
положення слід: 
підняти кільце А розташоване під ручкою і 
одночасно перемістити важіль ліворуч, а потім 
уперед. 
 
Для того, щоб включити задню передачу R (з 
коробкою, яка має 5 передач) з нейтрального 
положення слід: 
підняти кільце А розташоване під ручкою і 
одночасно перемістити важіль праворуч, а потім 
назад. 
 

УВАГА. Для того, щоб правильно 
переключити передачі, педаль зчеплення 
необхідно натиснути до упору. Тому на підлозі 
під педалями не повинно бути жодних перешкод. 
Якщо Ви користуєтесь додатковими килимками – 
впевніться, що вони не заважають педалям. 
 
 

Під час керування не тримайте руку на 
важелі переключення передач, оскільки навіть 
незначне зусилля з часом веде до зносу 
деталей коробки передач. 
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СКОРОЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
У цій главі містяться корисні поради, що дозволяють 
заощадити витрати на вміст автомобіля, на паливо і 
скоротити виділення вихлопних газів. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Експлуатація автомобіля 
Необхідно правильно експлуатувати автомобіль, 
здійснюючи контроль і дотримувати графіки 
технічного догляду (див. графік планового технічного 
обслуговування). 
 
Шини 
Періодично перевіряйте тиск шин не рідше чим кожні 
4 тижні. Якщо тиск дуже низький – вжиток палива 
збільшується, оскільки зростає тертя кочення. 
 
Зайвий вантаж  
Не тримаєте непотрібні речі в багажнику. Вага 
автомобіля грає (особливо в міському русі) велику 
роль у витраті палива і стійкості автомобіля. 

Багажник на даху  
Зніміть багаж або лижі з багажника на даху. Ці 
доповнення значно зменшують аеродинамічні 
можливості автомобіля, підвищуючи витрату палива. 
У випадку перевезення дуже об'ємних предметів 
бажано використовувати причіп. 
Вживання електроенергії 
Включайте лише ті електроприлади, які необхідні в 
даний момент. Обігрів заднього скла, додаткові 
фари, очисники скла, вентилятор системи 
опалювання споживають велику кількість 
електроенергії збільшується витрата палива (до +25 
% у міському циклі). 
Кондиціонер 
Кондиціонер – це велике додаткове навантаження, 
із-за якого двигун споживає значно більше горючого 
(до +20 % в середньому). Коли зовнішня 
температура це дозволяє, бажано користуватися 
вентиляторами. 
 
Аеродинамічні доповнення 
Використання додаткових аеродинамічні приладів, 
не сертифікованих, може погіршити аеродинаміку і 
підвищити вжиток палива. 

СТИЛЬ КЕРУВАННЯ 
 
Запуск двигуна 
Не рекомендується прогрівати двигун на стоянці, як 
на низьких, так і на високих зворотах. При цьому 
двигун прогріватиметься набагато повільніше, 
підвищиться витрата палива і вихлопи. 
Рекомендується відразу рушити з місця і рухатися на 
невисоких зворотах – двигун прогріється швидше. 
 
Непотрібні маневри 
Не натискуйте різко на акселератор в очікуванні 
потрібного вогню світлофора або перед 
виключенням двигуна. Це, так само як і подвійний 
вижим зчеплення, абсолютно марно в сучасних 
автомобілях. Такі прийоми лише збільшують витрату 
палива і викид в атмосферу. 
 
Вибір передач 
Як тільки умови руху дозволять, переходіть на вищу 
передачу. Використання низької передачі для того, 
щоб потім натискувати різко на акселератор, 
приводить до збільшення витрати палива. Точно 
також невиправдане використання високої передачі 
збільшує витрату палива, кількість викидів і знос 
двигуна. 
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Максимальна швидкість 
Витрата пального значно збільшується при 
підвищенні швидкості. Рекомендується зберігати 
швидкість як можна стійкішу і уникати непотрібне 
гальмування і непотрібний розгін, на що 
витрачається паливо, і значно зростають вихлопи. 
 
Прискорення 
Різке натиснення на  акселератор приводить двигун 
до великої кількості зворотів, значного підвищення 
витрати палива і зростання кількості шкідливих 
викидів. Тому краще повільно рушати з місця, не 
перевищуючи зворотів, відповідних максимальному 
моменту двигуна, що крутить. 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ 
 
Включення машини при холодному двигуні 
Часті поїздки на короткі відстані і 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 і стан дорожнього покриття 
Особливо висока витрата палива спостерігається в 
умовах напруженого руху, наприклад, при русі в 
суцільному потоці транспорту, супроводжуваними 
частими перемиканнями передач, або у великих 
містах з великою кількістю світлофорів. Також 
звивиста дорога, гірські і нерівні дорожні поверхні 
негативно позначаються на витраті палива. 
Зупинки в ході руху 
Під час тривалих зупинок (наприклад: перед 
залізничними переходами) рекомендується вимкнути 
двигун. 

БУКСИРУВАННЯ ПРИЧЕПА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
 
Для того, щоб перевозити причіп або дачу на 
колесах, автомобіль повинен бути обладнаний 
сертифікованим зчіпним пристроєм і відповідним 
електроустаткуванням. Установка причепа повинна 
здійснюватись кваліфікованим персоналом, який 
видає спеціальну документацію, що дозволяє їздити 
на дорогах. 
Слід також встановити особливі дзеркала заднього 
бачення відповідно до вимог правил дорожнього 
руху. Пам'ятайте, що наявність причепа обмежує 
можливість долати максимальні спуски, збільшує 
відстань зупинок і час на обгін – все це залежить від 
додаткової ваги автомобіля. При русі на спуску 
перемикніться на малу швидкість замість того, щоб 
постійно користуватися гальмом. Вага, з якою причіп 
спирається на гачок зчіпного пристрою, відповідно 
зменшує значення максимально допустимого 
завантаження самого автомобіля. Для того, щоб не 
перевищить максимально дозволену вагу причепа 
(вказаний в технічному паспорті автомобіля) слід 
брати до уваги вагу, як самого причепа, так і всього 
додаткового устаткування, що знаходиться в ньому, і 
корисного вантажу. 
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Не слід підвищувати максимально допустиму межу 
швидкості для транспортних засобів, обладнаних 
причепом. Ця межа неоднакова в різних країнах. У 
будь-якому випадку, максимальна швидкість не 
повинна перевищувати 100 км/ч 
 

УВАГА. Система ABS не контролює 
гальмівну систему причепа. Отже, необхідно 
дотримуватися особливої обережності на 
слизьких дорогах. 
 

УВАГА. Категорично забороняється 
вносити які-небудь зміни, пов'язані з 
підключенням гальм причепа. Гальмівна 
система причепа має бути повністю незалежна 
від системи гідроприводу гальм автомобіля. 

Установка проушини для буксировочного троса 
 
Проушина має бути встановлена на кузові 
спеціалізованим персоналом, слідуючи нижче 
викладеним інструкціям, а також дотримуючись 
додаткових вказівок і технічних рекомендацій, які 
зробив конструктор на самому пристрої. Пристрій 
буксирування повинен дотримуватись норм, що 
діють, вказані в Директиві 94/20/СЕ і в подальших 
доповненнях. 
Для будь-яких версій треба користуватися таким 
пристроєм буксирування, який повинен відповідати 
кількості буксируваної маси автомобіля, на якому 
збираються його встановити.  
Для електричного з'єднання треба встановити єдине 
з'єднання, яке зазвичай встановлюється не 
спеціальній скобі (хомуті), що знаходиться на 
самому пристрої буксирування. 
Електричні з'єднання  повинні здійснюватися на 7 
або 13 полюсах, які годуються від 12DC (норми 
CUNA/UNI ISO / DIN), дотримуючись вказівок 
конструктора автомобіля або конструктора 
буксировочного пристосування. 

Електричні гальма і інші електричні органи повинні 
годуватися прямо від батареї через дріт з перетином 
не менше 2,5 мм.2 
 
УВАГА. При роботі електричного гальма або лебідки 
двигун автомобіля має бути включений. 
 
На додаток до обов'язкового електроустаткування 
допускається підключення до бортової мережі 
автомобіля лише електричного гальма причепа і 
лампи внутрішнього освітлення потужністю не 
більше 15 Вт. 
 
Для підключення електроустаткування до 
монтажного блоку використовуйте кабель з 
перетином не менше 2,5 мм2 
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Мал. 3 

Монтажна схема мал.3 
 
Рама зчіпного пристрою повинна кріпитися у вказаних точках, позначених 
значком ..., 
 6 болтами М10. 
 
Товщина внутрішніх пластин має бути не менше 6 мм. 
 
При кріпленні зчіпного пристрою до кузова слід уникати свердління або 
обрізання заднього бампера, сліди чого виявляться, в разі зняття крюка. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Обов'язково встановити на одній висоті з проушиною 
табличку (яка має бути добре видна) відповідного розміру і матеріалу, з 
наступним написом: 
 
Максимальне навантаження - 60 кг. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Після монтажу отвору для гвинтів мають бути 
запломбовані, щоб перешкоджати проникненню вихлопних газів. 
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ЗИМОВІ ШИНИ 
Використовуйте зимові шини тих же розмірів, що і 
штатні шини автомобіля. 
 
Мережа по Обслуговуванню Fiat рада порадити авто 
власникам, які шини застосовувати в тих або інших 
умовах. 
 
Точно виконуйте вказівки за типом використовуваних 
шин, тиску повітря в шинах і характеристикам 
зимових шин, приведені в розділі «Колеса» глави 
«Технічні характеристики». 
 
Властивості зимових шин помітно погіршуються, 
коли глибина малюнка протектора стає менше 4 мм. 
В цьому випадку зимові шини краще замінити. 
 
Специфіка зимових шин така, що при експлуатації в 
нормальних умовах або після довгого руху по 
автостраді їх характеристики стають гірше, ніж 
характеристики штатних шин. Слід обмежити 
використання зимових шин; користуйтеся ними лише 
в тих умовах і в тих режимах, для яких вони пройшли 
сертифікацію. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо ви використовуєте зимові 
шини, в яких показники максимальної швидкості, 
нижче за максимальну швидкість автомобіля 
(збільшеною на 5%), в салоні автомобіля, у полі зору 
водія, встановіть табличку з вказівкою максимально 
дозволеної швидкості для зимових шин (як це 
вимагає Директива ЄС). 
 
Для забезпечення більшої безпеки при русі і при 
гальмуванні, а також кращого керування автомобіля 
слід на всі колеса встановлювати шини однієї марки 
і одного розміру. 
 
Нагадуємо, що не слід міняти напрям обертання 
шин. 
 

УВАГА. Максимальна швидкість для шин 
з позначенням «Q» 
не повинна перевищувати 160 км/год,  з 
позначенням «Т» не повинна перевищувати 190 
км/год,  з позначенням «Н» не повинна 
перевищувати 210 км/год. У будь-якому випадку, 
при цьому повинні дотримуватися правила 
дорожнього руху. 

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ 
 
Використання ланцюгів регулюється правилами, які 
розроблені в кожній країні окремо. 
 
Ланцюги слід встановлювати лише на передніх 
колесах (ведучих). Радимо використовувати 
ланцюги, які пропонує «Лінія аксесуарів Fiat» 
 
Слід перевіряти натягнення ланцюгів після декількох 
десятків кілометрів пробігу. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Оскільки запасне колесо має 
менший розмір, встановити на нього ланцюг 
неможливо. Якщо ви проколете переднє колесо, слід 
на його місце переставити заднє колесо, а на місце 
заднього колеса встановити запасне. Таким чином, 
маючи на передньому мосту два нормальних 
колеса, можна встановлювати ланцюги. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
Слід застосувати ланцюги зменшеного розміру (див.  
главу «Технічні характеристики» в розділі «Колеса»). 
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УВАГА. На шини 195/55 R16 87 Н та 205/45 
R 88 V встановлення ланцюгів неможливе: вони 
пошкодять колісні арки 
 

УВАГА. Після встановлення ланцюгів, 
намагайтесь рухатися на помірній швидкості, не 
більше 50 км / година. Уникайте ям, не 
наїжджайте на бордюри або тротуари, не 
слідуйте довгий час по ділянках дороги без снігу, 
щоб не пошкодити автомобіль і дорожнє 
покриття. 

КОНСЕРВАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ 
 
Якщо ви не збираєтеся користуватися автомобілем 
упродовж більше одного місяця, слід використати 
наступні запобіжні засоби: 
- Поставити автомобіль в сухій і, по можливості, 
вентильований гараж. 
- Включити яку-небудь передачу. 
- Перевірити чи вимкнене зупиночне  гальмо. 
- Зняти клеми з акумулятора (спочатку зніміть 
мінусову клему) і перевірити зарядку батареї. Таку 
перевірку слід робити кожні три місяці. Якщо на 
оптичному індикаторі зникла зелена зона по центру, 
зарядіть акумулятор. 
- Очистити і захистити забарвлені ділянки 
запобіжним мастилом (на восковій основі). 
- Очистіть та захистіть поліровані металеві 
частини,  користуючись спеціальними складами, 
наявними в продажі. 
- Посипте тальком гумові частини щіток 
склоочисників лобового і заднього скла і відведіть їх 
від скла.  
Злегка відчиніть вікна. 

- Покрийте автомобіль тканиною або 
перфорованою плівкою. Не використовуйте плівку 
без перфорації, оскільки вона не дозволяє 
випаровуватися волозі на корпусі автомобіля. 
- Підкачайте шини на +0,5 бар вище за звичайний 
тиск і періодично їх перевіряйте 
- Якщо ви не відключили акумуляторну батарею, 
перевіряйте стан її зарядки кожні тридцять днів. 
Якщо на оптичному індикаторі зникла зелена зона по 
центру, зарядіть акумулятор. 
- Не спускайте рідину з системи охолоджування 
двигуна.  
 
УВАГА. Якщо автомобіль обладнаний електронною 
сигналізацією, відключить її пультом управління. 
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КОНТРОЛЬНІ ЛАМПИ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ 
СИГНАЛИ  
ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Сигнали про несправності, що виводяться на 
дисплей (а для деяких версій), супроводжуються 
звуковим сигналом, і спалахує відповідна лампочка. 
Ці підказки не слід розглядати як вирішення 
проблеми і / або як альтернативу інструкціям, 
приведеним в цьому «Посібнику по експлуатації і 
обслуговуванню», яке ми рекомендуємо вивчати 
уважно і детально. В разі появи сигналу про 
несправність строго виконуйте інструкції, 
приведені в цій главі. 
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, протягом довгого часу. 
При просто серйозній несправності з'являються, 
чергуючи один одного, повідомлення, які 
повторюються протягом обмеженого часу. 
Можливо, перервати «цикл» натисненням клавіші 
MODE ESC, контрольна лампа залишається 
включеною до тих пір, поки причина, що викликала 
несправність не буде усунена. 

Що стосується сигналів про несправність, для версій 
оснащених коробкою передач “Dualogic”див. 
інструкцію в доповненні, що додається. 
 

НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ГАЛЬМІВНОЇ 
РІДИНИ (лампа червоного кольору) 
 
ЗУПИНОЧНЕ ГАЛЬМО ВКЛЮЧЕНЕ (червона) 
Лампа запалюється, якщо перевести ключ 
запалення в положення MAR і гасне після декількох 
секунд. 
 
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, можливою причиною цього може бути 
витік в системі. 
 

УВАГА. Якщо лампа . .. включається 
під час руху (одночасно з появою повідомлення 
на дисплеї), негайно зупиніть автомобіль і 
зверніться на станцію техобслуговування  Fiat. 

Зупиночне гальмо включене 
Лампа включається при включенні зупиночного 
гальма. 
 
Якщо включене зупиночне гальмо під час руху 
автомобіля, з'являється також і акустичний сигнал. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо контрольна лампа 
включається під час руху, перевірте, чи не включене 
зупиночне гальмо. 
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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 
 
На деяких версіях з'являється відповідне 
повідомлення на дисплеї. 

УВАГА. Якщо лампа. .. не включається 
або залишається включеною при повороті ключа 
запалення в положення MAR або включається 
під час руху, можливі несправності в системі 
ременів безпеки, в таких випадках при ударі 
можуть не спрацювати подушки або ремені 
безпеки, негайно зупиніть автомобіль і 
звернеться в Мережу Обслуговування Fiat щоб 
здійснити контроль системи. 
 

УВАГА. При несправності лампи . . 
(лампа не включається) лампа . .. 
безперервно блимає більше 4 секунд, при 
відключенні подушки безпеки з боку пасажира. 

НАДМІРНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ, ЩО 
ОХОЛОДЖУЄ. 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запаленні в положення MAR і гасне 
після декількох секунд 
Лампа запалюється в разі перегріву двигуна. 
При включенні цієї лампи слід зробити наступне: 
При русі в звичайному режимі: зупиніть 
автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень 
рідини, що охолоджує, в розширювальному бачку. 
Він не має бути нижче за відмітку MIN. 
Інакше почекайте декілька хвилин, щоб двигун 
остигнув, повільно і обережно відкрийте пробку, 
долийте рідину, що охолоджує, так, щоб її рівень 
знаходився між відмітками MIN та MAX на 
розширювальному бачку. 
Візуально перевірте на наявність витоків рідини, що 
охолоджує. Якщо при наступному включенні двигуна 
лампа знову включиться, зверніться в Мережу 
Обслуговування Fiat. 
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- при експлуатації автомобіля в особливо 
тяжких умовах (наприклад, при буксируванні 
причепа на підйомі або при повному навантаженні 
автомобіля): понизьте швидкість руху і, якщо лампа 
не включиться, зупиніть автомобіль. Протягом 2-3 
хвилин дайте двигуну попрацювати на підвищених 
зворотах, щоб забезпечити циркуляцію рідини в 
системі охолоджування, після чого вимкніть двигун. 
Перевірте рівень рідини в розширювальному бачку, 
як це вказано вище. 
ПРИМІТКА. При експлуатації автомобіля в тяжких 
умовах рекомендується перед виключенням двигуна 
дати йому попрацювати декілька хвилин на 
підвищених зворотах. 
 

НЕДОСТАТНЯ ЗАРЯДКА 
АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ (червона) 
При повороті ключа запалення в положення MAR 
контрольна лампа включається; після пуску двигуна 
вона повинна вимкнутися (якщо двигун працює на 
мінімальних зворотах, допустиме деяке збільшення 
проміжку часу, протягом якого лампа залишається 
включеною). 
Якщо лампа залишається включеною, негайно 
зверніться в  Мережу Обслуговування Fiat. 

НЕДОСТАТНІЙ ТИСК МАСЛА В СИСТЕМІ 
МАСТИЛА ДВИГУНА (червона) 
 
МАСЛО, ЩО ВИМАГАЄ ЗАМІНУ (версії Multijet – 
жовтого кольору) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
У деяких версіях виводиться повідомлення на 
дисплей. 
 

УВАГА. Якщо лампа включається під час 
руху (одночасно з появою повідомлення 

на дисплеї) (на деяких версіях), негайно 
зупиніть автомобіль і зверніться на станцію 
техобслуговування FIAT. 
 
Масло, що вимагає заміну 
контрольна лампа включається миготливим світлом 
одночасно з відображенням на дисплей відповідного 
повідомлення, коли система виявляє, що необхідна 
заміна масла. 

Після першого сигналу і при кожному запуску 
двигуна, контрольна лампа. . продовжує 
блимати протягом 60 секунд, а потім кожні 2 години 
до тих пір, поки масло не буде замінено. 
 

УВАГА. Якщо лампа. .. блимає, 
негайно зверніться на станцію 
техобслуговування FIAT, де зроблять заміну 
масла і вимкнуть відповідну лампу на щитку 
приладів 
 

Несправність електропідсилювача 
рульового управління “DUALDRIVE” (червона) 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
Лампа включається і залишається включеною 
(одночасно з появою повідомлення на дисплеї на 
деяких версіях), це означає, що не працює 
електропідсилювач керма і зусилля, необхідне для 
повороту рульового колеса, буде значно більше, чим 
зазвичай, хоча можливість керувати автомобілем 
зберігається. Зверніться в Мережу Обслуговування 
Fiat. 
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НЕЩІЛЬНЕ ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ 
(червона) 
 
Контрольна лампа включається в деяких версіях, 
якщо одна або декілька дверей, двері багажника або 
капот закрито нещільно. 
 
У деяких версіях з'являється повідомлення на 
дисплеї. 
 
Якщо відкрита одна з дверей, під час руху, 
видається акустичний сигнал. 
 

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ МАСЛА В 
ДВИГУНІ (червона) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
Лампа (де вона передбачена) залишається 
включеною, якщо рівень масла опускається до 
мінімального передбаченого значення. Долийте 
масло двигуна до потрібного рівня (див. «перевірка 
рівня масла» в главі «Технічне обслуговування 
автомобіля»). 
У деяких версіях виводиться на дисплей відповідне 
повідомлення. 
 
 

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ НЕ ПРИСТЕБНУТІ 
(червона) 
 
Контрольна лампа включається і не гасне при не 
включеному двигуні, якщо ремінь безпеки пасажира 
не пристебнутий. Ця лампа включається і блимає, 
супроводжуючим звуковим сигналом (buzzer), при 
автомобілі в русі, коли ремені безпеки неправильно 
пристебнуті . акустичний сигнал (buzzer) системи 
S.b.r. (Seat Belt Reminder) можна видалити лише в 
мережі Обслуговування Fiat. У деяких версіях, 
можливо, знов включити систему за допомогою 
меню налаштувань (set up). 

Несправність електронної 
системи розподілу гальмівних зусиль (EBD) 
(червона) (жовта) 
Одночасне включення контрольних ламп . ..і.. 

. (і вфдображення повідомлення на дисплей в 
деяких версіях) при працюючому двигуні вказує на 
несправність системи EBD. У подібній ситуації при 
різкому гальмуванні задні колеса можуть 
заблокуватися передчасно, що може призвести до 
замету. Рекомендується негайно, але при 
дотриманні всіх запобіжних засобів, попрямувати в 
Мережу Обслуговування Fiat для перевірки системи. 
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Система уприскування 
(версії Multijet – помаранчевого кольору) 
Аварійна система контролю двигуна EОBD (для 
бензинових двигунів – помаранчева) 
 
Аварія системи уприскування 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і після 
пуску двигуна вона повинна вимкнутися. 
 
Контрольна лампа не гасне або включається під час 
руху, це означає, що в системі уприскування палива 
виникли неполадки, наслідком яких можуть бути 
зниження потужності двигуна, погіршення 
керованості і підвищення витрати палива. 
 
На деяких версіях одночасно на дисплеї 
висвічується  також і повідомлення. 
 
При включеній контрольній лампі можна 
продовжувати рух, не перенавантажуючи двигун і не 
розвиваючи високих швидкостей. Якнайскоріше 
звернетеся в Мережу Обслуговування Fiat. 

Несправність європейської бортової системи 
діагностики EОBD 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення і після пуску 
двигуна вона повинна вимкнутися. Включення лампи 
перед запуском двигуна свідчить про її справність. 
Контрольна лампа не гасне або включається під час 
руху (одночасно з появою повідомлення на дисплеї 
на деяких версіях): 
- Лампа залишається включеною – несправна 
система живлення \ запалення, що може призвести 
до збільшення токсичності, зниження потужності 
двигуна і підвищення витрати палива. При включеній 
контрольній лампі можна продовжувати рух, не 
перенавантажуючи двигун і не розвиваючи високих 
швидкостей. Тривала експлуатація автомобіля при 
включеній контрольній лампі може стати причиною 
поломок. Якнайскоріше звернетеся в Мережу 
Обслуговування Fiat. При зникненні несправності 
лампа вимкнеться, але в пам'яті системи 
залишається. 
- Лампа блимає – можливо, пошкоджений 
каталізатор (див. розділ «Система «EОBD» в главі 
«Панель приладів і органи управління»). 
 

Якщо лампа почала блимати, слід відпустити педаль 
акселератора і понизити частоту обертання 
колінчастого валу двигуна до тих пір, поки лампа не 
припинить блимати. Продовжуйте рух на невисокій 
швидкості, намагаючись уникати режимів руху, які 
можуть викликати повторне включення лампи, і 
якнайскоріше зверніться в Мережу Обслуговування 
Fiat. 
 

 Якщо при повороті ключа запалення в 
положення MAR контрольна лампочка . ..  
включається або якщо під час руху вона 
включається і не гасне, або починає блимати, 
якнайскоріше звернетеся в Мережу Обслуговування 
Fiat. Несправність контрольної лампи . .. може 
бути перевірена за допомогою спеціальної 
апаратури співробітниками служби безпеки руху. 
Дотримуйтеся правил дорожнього руху, що діють в 
країні перебування. 
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ПОДУШКА БЕЗПЕКИ З БОКУ ПАСАЖИРА 
ВІДКЛЮЧЕНА (помаранчева) 
Контрольна лампа  вмикається при відключенні 
передньої подушки безпеки з боку водія.. При 
переводі ключа западення в положення MAR лампа 

на приладовому щитку запалюється приблизно 
на 4 секунди, блимає ще 4 секунди, після чого 
повинна погаснути. 
 

УВАГА. Крім того, лампа . .. 
відключення передньої подушки безпеки 
пасажира подає сигнал при несправність лампи.. 

.. В цьому випадку контрольна лампа. .. 
безперервно блимає більш 4 секунд. В цьому 
випадку негайно зупиніть автомобіль, вимкніть 
двигун та зверніться в  Мережу Обслуговування 
Fiat. 

НЕСПРАВНІСТЬ АНТИБЛОКУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ (АБС) (помаранчева) 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
 
Контрольна лампа вмикається під час руху 
(одночасно х появленням повідомлення на дисплеї 
на деяких версіях) у випадку несправності системи. 
В цьому випадку працездатність системи гальмів 
зберігається, але без того потенціалу, який 
забезпечую АБС. Рекомендується продовжувати рух 
обережно. При першій же можливості зверніться в 
Мережу Обслуговування Fiat. 

ЗАПАС ПАЛИВА 
(помаранчева) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
 
Контрольна лампа вмикається під час руху 
(одночасно х появленням повідомлення на дисплеї 
на деяких версіях) якщо в паливному баку 
залишилось 5-7 літрів палива 
 
УВАГА. Якщо лампочка блимає, це означає,  що є 
несправність в приладі. В цьому випадку зверніться 
в Мережу Обслуговування Fiat для перевірки свого 
приладу. 
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СВІЧКИ ПЕРЕДПУСКОВОГО 
ПІДІГРІВАННЯ 
(версії Multijet – помаранчевого кольору) 
 
НЕСПРАВНІСТЬ СВІЧОК ПЕРЕДПУСКОВОГО 
ПІДІГРІВАННЯ 
(версії Multijet – помаранчевого кольору) 
 
Свічки передпускового підігрівання 
При повороті ключа запалення в положення MAR, 
контрольна лампа вмикається, коли свічки 
передпускового підігрівання досягнуть необхідної 
температури. Увімкніть двигун одразу після того, як 
лампа вимкнулась. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При високій температурі повітря 
тривалість включення лампи може виявитись 
короткочасною і навіть непомітною для ока. 
 
Несправність свічок передпускового підігрівання 
 
Контрольна лампа блимає (в деяких  версіях 
одночасно з відображенням на дисплей 
повідомлення) якщо виявлена несправність в 
системі передпускового підігрівання. Як можна 
скоріше зверніться в Мережу Обслуговування Fiat. 
 

НАЯВНІСТЬ ВОДИ У ФІЛЬТРІ 
ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 
(версії Multijet – помаранчевого кольору) 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
В деяких  версіях  лампа вмикається одночасно з 
появленням повідомлення на дисплеї у випадку 
виявлення води у фільтрі дизельного палива. 
 

При попаданні води живлення в систему  
може бути пошкоджена вся система 
уприскування, і можуть виникнути порушення в 
роботі двигуна. Якщо спалахують контрольні 
лампи  в деяких версіях разом з 
повідомленнями на дисплеї) як можна скоріше 
зверніться в Мережу Обслуговування Fiat. Для 
видалення води з системи. Коли ж з’являється 
таке повідомленні відразу після заправки, 
можливо, що в бак потрапила вода: в такому 
випадку негайно вимкніть двигун та 
з’єднайтесь з Мережею Обслуговування Fiat. 
 
 

НЕСПРАВНІСТЬ ПРОТИВУГОННОЇ 
СИСТЕМИ FIAT CODE 
(помаранчева) 
 
При повороті ключа запалення в положення MAR 
контрольна лампа (якщо вона є), повинна блимнути 
один раз, після запуску двигуна вона повинна 
вимкнутись. 
Якщо при повороті ключа в положення MAR, лампа 
горить, не блимаючи, це говорить про можливу 
несправність (див. розділ «система FIAT CODE» в 
главі «Панель приладів та органи управління»). 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Одночасне включення 
контрольних ламп та говорить про 
несправність системи FIAT CODE. 
 
Якщо при включеному двигуні лампа , блимає, 
це означає, що автомобіль не захиснений системою 
блокування двигуну (див. розділ «система FIAT 
CODE» в главі «Панель приладів та органи 
управління»). 
 
зверніться в Мережу Обслуговування Fiat, де в 
пам’ять системи введуть електроні коди всіх ключів. 
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НЕСПРАВНІСТЬ ЗОВНІШНІХ 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 
(помаранчева) 
 
Контрольна лампа, в деяких  версіях, вмикається, 
якщо виявиться несправність одного з наступних 
приладів: 
- габаритні вогні 
- стоп сигнал 
- задні протитуманні фари 
- покажчики повороту 
- ліхтарі освітлення номерного знаку 
Несправність може бути наступного характеру: 
перегоріла одна чи декілька ламп, перегорів 
відповідний плавкий запобіжник або стався розрив 
електричного ланцюга. 
  
В деяких  версіях вмикається також лампа  .. 
 
На дисплеї, в деяких  версіях, позначається 
повідомлення. 
 

ЗАДНІ ПРОТИТУМАННІ ФАРИ 
(помаранчева) 
 
Контрольна лампа вмикається при включенні задніх 
протитуманних фар. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИ БУДЬ-ЯКІЙ 
АВАРІЇ (помаранчева) 
Контрольна лампа вмикається на приладовому 
щитку, коли виявляються наступні несправності: 
 
Несправність датчика тиску масла 
Контрольна лампа вмикається, коли виявляється 
несправність в датчику тиску масла двигуна. 
Зверніться Як можна скоріше в Мережу 
Обслуговування Fiat, щоби ліквідувати несправність. 
 
Несправність зовнішніх освітлювальних 
приладів 
Див. опис для контрольної . .. лампи. 
 
Інерційний вимикач подачі палива 
Контрольна лампа вмикається одночасно з 
появленням повідомлення на дисплеї, чи спрацював 
інерційний вимикач подачі палива. 
 
 
 

Несправність датчика дощу 
Контрольна лампа вмикається одночасно з 
появленням повідомлення на дисплеї, якщо 
виявлена несправність датчика дощу. Як можна 
скоріше зверніться в Мережу Обслуговування Fiat. 
 
Несправність датчика системи допомоги при 
паркуванні 
Див. те, що описано для контрольної лампи . ... 
 
Несправність системи контролю тиску шин 
 (де передбачено) Контрольна лампа вмикається 
одночасно з появленням повідомлення на дисплеї, 
якщо виявлена несправність системи контролю 
тиску шин 
T.P.M.S. (де передбачено). 
 
В цьому випадку як можна скоріше зверніться в 
Мережу Обслуговування Fiat. 
 
Якщо монтується одне чи більше коліс, в яких 
відсутні датчики, увімкнеться контрольна лампа на 
панелі, до тих пір, поки вони не будуть встановлені. 
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Фільтр-пастка часток засмічений 
(версії Multijet) 
 
Контрольна лампа вмикається, коли фільтр-пастка 
засмічений і, отже, неможливе автоматичне 
включення процедури регенерації (відновлення). 
Отже, для його очистки, радимо продовжувати рух 
до тих пір, поки не зникне зображення лампочки та 
відповідного повідомлення на дисплеї. 
 

НЕСПРАВНІСТЬ СИСТЕМИ ESP 
(помаранчева) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
 
Якщо лампа не вимикається чи якщо вона 
вмикається під час руху, разом з контрольною 
лампою ASR OFF - зверніться в Мережу 
Обслуговування Fiat. 
 
У деяких версіях з'являється відповідне 
повідомлення на дисплеї. 
 
Примітка. Якщо блимає контрольна лампа під час 
руху автомобіля, це означає, що система ESP 
включена. 

ЗНОС ГАЛЬМІВНИХ НАКЛАДОК 
(помаранчева) 
 
Контрольна лампа вмикається одночасно з 
появленням повідомлення на дисплеї, якщо зношені 
накладки передніх гальмівних колодок; в такому 
випадку необхідно їх замінити. 
 

Несправність системи HILL HOLDER 
(помаранчева) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
 
Включення контрольної лампи означає, що в системі 
HILL HOLDER є несправність. В цьому випадку, 
зверніться як можна скоріше в Мережу 
Обслуговування Fiat. 
 
В деяких  версіях вмикається також . ..лампа . 
 
У деяких версіях з'являється відповідне 
повідомлення на дисплеї. 
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Несправність датчика системи 
допомоги при паркуванні 
(де передбачено) (помаранчева) 
 
Контрольна лампа, в деяких версіях, вмикається, 
якщо виявляється несправність в датчиках системи 
допомоги при паркуванні. 
 
В деяких  версіях вмикається також і лампа . 
 
В цьому випадку, зверніться як можна скоріше в 
Мережу Обслуговування Fiat. 
 
У деяких версіях з'являється відповідне 
повідомлення на дисплеї. 
 
 

Перевірка тиску шин 
(де передбачено) (помаранчева) 
 
Недостатній тиск в шинах 
(де передбачено) (помаранчева) 
 
Тиск в шинах, який не відповідає швидкості 
автомобіля. 
(де передбачено) (помаранчева) 
 
При нормальній роботі лампа запалюється, якщо 
перевести ключ запалення в положення MAR і гасне 
після декількох секунд. 
 
Перевірка тиску шин 
Контрольна лампа вмикається, коли шина спущена. 
 
У випадку, якщо одна чи декілька шин спущені, на 
дисплеї відображається повідомлення, яке має 
відношення до кожної шини в наступному порядку. 
 
В цьому випадку, радимо відновити правильне 
значення тиску (див. параграф «Тиск в холодних 
шинах» в главі «Технічні характеристики»). 
 
 
 

Недостатній тиск в шинах 
Контрольна лампа на приладовому щитку 
вмикається, коли тиск в одній чи декількох шинах 
опускається нижче встановленої межі. В цьому 
випадку система T.P.M.S. попереджає водія про те, 
що шина спущена, можливо, вона проколена. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.  Не продовжуйте рух, якщо одна 
чи декілька шин спущені таким чином, що при таких 
умов керування небезпечне. Зупиніть автомобіль, 
уникаючи різкого гальмування та різких поворотів. 
Замініть проколене колесо запасним (де 
передбачено) чи відремонтуйте колесо за 
допомогою спеціального обладнання (див. параграф 
«Заміна колеса» в главі «у надзвичайних ситуаціях») 
і зверніться як можна скоріше в Мережу 
Обслуговування Fiat. 
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Тиск в шинах  не відповідає швидкості 
автомобіля 
Якщо передбачається поїздка на швидкості, яка 
перевищує 160 км / год, необхідно збільшити тиск в 
шинах, відповідно до того, що вказано в параграфі 
«Тиск шин». 
 
У випадку, якщо система T.P.M.S. (де передбачено) 
виявить, що тиск одної чи декількох шин не 
відповідає швидкості автомобіля , вмикається 
контрольна лампа, одночасно з появленням 
повідомлення на дисплеї (див. вказівки в параграфі 
«Недостатній тиск в шинах» в цій главі). Контрольна 
лампа залишається включеною до тих пір. Поки 
швидкість автомобіля не опуститься до 
встановленого обмеження швидкості. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. За таких умов негайно зменшить 
швидкість, оскільки надмірний обігрів шин може 
призвести до зниження експлуатаційних покажчиків 
та скоротити час служби шин. В цьому випадку може 
бути заподіяний  непоправний збиток шинам, які 
можуть лопнути. 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.  особливо інтенсивні 
перешкоди радіочастоти можуть бути причиною 
неправильної роботи системи. Це повідомляється 
водієві відображенням повідомлення на дисплеї. 
Таке повідомлення автоматично зникне, як тільки 
перешкоди радіочастоти припинять впливати на 
систему. 

Габаритні вогні і фари ближнього 
світла (зелена) 
FOLLOW ME HOME (зелена) 
 
Габаритні вогні і фари далекого світла 
 
Контрольна лампа вмикається, якщо вмикаються 
габаритні вогні чи фари ближнього світла. 
 
Система Follow Me Home 
Контрольна лампа вмикається (одночасно з 
відображенням на дисплей повідомлення) при 
включенні цієї системи (див. «Follow Me Home» в 
главі «Панель приладів та органи управління»). 
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Передні протитуманні фари (зелена 
лампа) 
 
Контрольна лампа спалахує, коли спалахують 
передні протитуманні фари. 
 

Покажчик лівого повороту 
(зелена лампа горить преривісто) 
 
Контрольна лампа спалахне, коли перемикач 
покажчика повороту переміщається вниз, або разом 
з покажчиком правого повороту при натисненні 
кнопки аварійної ситуації. 
 

Покажчик правого повороту 
(зелена лампа горить преривісто) 
 
Контрольна лампа спалахне, коли перемикач 
покажчика повороту переміщається вгору, або разом 
з покажчиком лівого повороту при натисненні кнопки 
аварійної ситуації. 
 

Активація режиму "DUALDRIVE" 
(електро-посилювач  рулю) 
(зелена лампа) 
При активації режиму  "DUALDRIVE" (електро-
посилювач  рулю) за допомогою відповідної 
кнопки, спалахне лампа "CITY" ("Місто"). При 
повторному натисненні цієї кнопки індикатор CITY 
згасне. 
 

Круїз-контроль 
(зелена лампа) 
При повороті ключа запалення в положення Mar 
спалахне контрольна лампа. Вона повинна згаснути 
через декілька секунд. 
 
Контрольна лампа спалахне і з'явиться відповідне 
повідомлення на дисплеї, якщо включити режим 
круїзу-контролю, обернувши рифлене кільце в 
положення On. 
 
У деяких комплектаціях з'являється відповідне 
повідомлення. 
 
 

Далеке світло 
 (синя лампа) 
 
Контрольна лампа спалахне, коли включено далеке 
світло. 
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Обмерзання дороги  
(у комплектаціях з багатофункціональним 
дисплеєм) 
 
Цей індикатор починає блимати, коли температура 
зовнішнього повітря опускається до 3С і нижче. 
Таким чином, водій отримує запобігання про 
обмерзання дороги. 
 
На дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. 
 
Запас ходу по паливу 
(у комплектаціях з багатофункціональним 
дисплеєм) 
 
На дисплеї з'явиться відповідне повідомлення, 
застережливе водія про те, що запас ходу по паливу 
залишилося менше ніж на 50 км. 

Система контролю тяги 
(ASR) (у комплектаціях з багатофункціональним 
дисплеєм) 
 
Систему контролю тяги можна відключити 
натискувати кнопку ASR OFF. 
 
На дисплеї з'явиться відповідне повідомлення, 
застережливе водія про те, що система відключена; 
при цьому спалахне підсвічування кнопки. 
 
При повторному натисненні кнопки ASR OFF 
підсвічування відключиться, а на дисплеї з'явиться 
повідомлення про те, що система знову включена.  

Перевищення встановленої межі швидкості 
 
На дисплеї з'явиться відповідне повідомлення, коли 
автомобіль перевищить встановлена для неї межа 
швидкості (см.параграф "Багатофункціональний 
дисплей" в розділі "Приладова панель і органи 
управління"). 
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Пуск двигуна 
Аварійний пуск 
Якщо на приладовій панелі вмикається і постійно 
горить контрольна лампа  негайно зв'яжіться з 
офіційним дилером компанії Fiat. 
 
Пуск двигуна від акумулятора іншого автомобіля 
Мал.1 
Якщо акумуляторна батарея розряджена, існує 
можливість запустити двигун за допомогою 
додаткового акумулятора тієї ж ємкості або декілька 
вище за ємкість розрядженої батареї. 
 

 Мал. 1 

Увага 
Лише кваліфікований персонал повинен 
виконувати процедуру запуску, оскільки невірні 
дії можуть викликати сильний електричний 
розряд. У акумуляторної батареї знаходиться 
отруйна і агресивна рідина. Уникайте контакту з 
шкірою і очима. Не допускайте виникнення іскр і 
не наближайтеся до акумулятора з відкритим 
вогнем або засвіченими сигаретами. 

Виконаєте наступне: 
- З'єднаєте позитивні клеми (+ біля клеми) 
двох акумуляторів за допомогою пускового приводу; 
- За допомогою другого пускового дроту 
з'єднаєте негативну клему (-) допоміжної 
акумуляторної батареї з точкою заземлення 
двигуна  або коробки передач автомобіля, що 
запускається; 
- Запустить двигун; 
- Після запуску двигуна зніміть дроти, 
виконавши описані вище дії в зворотному порядку; 
 
Якщо після декількох спроб двигун не запустився, не 
робіть більше спроб, а зв'яжіться з найближчим 
офіційним дилером компанії Fiat. 
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Вказівка 
Не допускайте безпосереднього з'єднання 
негативних полюсів двох акумуляторних батарей,  у 
такому разі іскри можуть запалити гази, що 
виділяються акумулятором. Якщо другий акумулятор 
знаходиться в іншому автомобілі, стежите, щоб між 
металевими частками двох автомобілів не було 
контакту. 

Примусовий пуск двигуна  
Ніколи не намагайтеся запустити двигун примусово 
(шляхом штовхання, буксирування або спуску за 
інерцією з гори), оскільки при цьому паливо може 
попасти в каталізатор системи випуску 
відпрацьованих газів і викликати її пошкодження, що 
не підлягають ремонту. 
Вказівка 
Запам'ятаєте, що підсилювач гальм і підсилювач 
керма не працюватимуть до того, поки не буде 
запущений двигун, і тому потрібне набагато більше 
зусилля для натиснення на педаль гальма або 
повороту рулюючи. 
 

Якщо проколена шина 
Загальні рекомендації 
При заміні колеса і для правильного використання 
домкрата слід прийняти наступні запобіжні засоби: 
 

Увага 
Сповістите інших водіїв про те, що машина 
неподвіджна, поступивши відповідно до існуючих 
правил: включите аварійну сигналізацію, встановите 
трикутний знак аварійної зупинки і тому подібне 
Пасажирам, що знаходяться в автомобілі, слід 
покинути салон, особливо якщо автомобіль важко 
навантажений. Під час заміни колеса пасажирам 
слід триматися в стороні від рухомого транспорту. 
Поставте автомобіль на гальмо стоянки. 
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Увага 
Запасне колесо призначене лише для вашого 
автомобіля, тому не встановлюйте його на 
автомобілі інших моделей і не використовуйте 
запасні колеса автомобілів інших моделей на 
своєму автомобілі. Болти кріплення колеса 
також призначені лише для вашого автомобіля: 
не використовуйте їх для автомобілів інших 
моделей і не застосовуйте болти інших 
автомобілів для свого автомобіля. 

Увага 
Якнайскоріше проведіть ремонт і 
місцеположення проколеної шини. Не наносите 
мастило на різьблення болтів перед установкою, 
оскільки це може привести до їх вивертання. 
 
 

Увага 
Домкрат призначений для заміни коліс в автомобіля, 
з яким він поставляється, або в автомобілів тієї ж 
моделі. Його не слід використовувати для інших 
цілей, як, наприклад, для підйому автомобілів інших 
моделей. Домкрат у жодному випадку не слід 
застосовувати для ремонту під автомобілем, 
оскільки неправильна його установка може пріветі 
до падіння поддомкраченного автомобіля. Також, не 
застосовуйте домкрат для піднімання вантажу, вага 
якого перевищує указаний на ярлику домкрата. 
 

Увага 
Ретельно закріпите ковпак маточини колеса, так щоб 
колесо не відвернулося. Прагніть не пошкодити 
ніпель. Ніколи не залишайте інструменти між ободом 
колеса і шиною. Перевірте тиск в шинах і в 
запасному колесі і, при необхідності, підкачайте 
повітря до величини, вказаної в главі "Технічні 
умови". 

 
Необхідно врахувати: 
 
- Вага домкрата рівна 1,76 кг; 
 
- Домкрат не вимагає регулювання; 
 
 
- Домкрат не підлягає ремонту. В разі поломки 
його слід замінити новим. 
 
- На домкрат не можна встановлювати жодних 
інших пристроїв, окрім поворотної рукоятки. 
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Для заміни колеса виконаєте наступні дії: 
 
- Зупините автомобіль на місці, що не 
представляє небезпеки від минаючого  транспорту, 
де ви маєте можливість безпечно замінити колесо. 
Дорожнє покриття має бути рівним і твердим. 
 
- Заглушите автомобіль і поставте на гальмо 
стоянки. 
 
- Перемкнете на першу або на задню 
передачу. 

 
- Перед виходом з машини надіньте 
світовідображаючий жилет (обов'язково в деяких 
країнах за законодавством). 
 
- Відкрийте задні двері і підніміть килимок або 
вийміть багажний ящик (де він передбачений). 

 

Мал. 2 
- Відпустите затиск А - мал.2; 
 
- Вийміть контейнер з інструментом С-мал.2, і 
перенесіть його до колеса, що вимагає заміни. 
 
- Зніміть запасне колесо В - мал.2. 
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Мал. 3 
- Ослабте болти колеса, підмета заміні, 
приблизно на один зворот за допомогою гайкового 
ключа  
Е-мал.3; якщо ваш автомобіль оснащений дисками з 
легкого сплаву, покачайте автомобіль, щоб 
полегшити зняття диска з маточини. 

 Мал. 4 
 
- За допомогою пристосування F-мал.4 
збільште висоту домкрата до тих пір, поки його 
верхня частина G-мал.4 не увійде до фіксатора  
Н-мал.4. 
 
- Повідомите всі, що знаходиться поблизу від 
автомобіля, про ваш намір підняти його домкратом. 
Вони повинні стояти віддалік і не торкатися до 
автомобіля до тих пір, поки він не буде знову 
опущений на землю. 
 

 
- Вставте рукоятку  
L-мал.4 для роботи з домкратом і піднімайте 
автомобіль, поки колесо, підмет заміні, не буде вище 
за рівень землі на декілька сантиметрів. 
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Мал. 5 
 
- Для комплектацій, що мають ковпак 
маточини колеса, після ослабіння 3 кріпильних 
болтів зніміть ковпак, а потім відверніть четвертий 
болт L-мал.5 і зніміть колесо. 
 
- Переконаєтеся, що поверхні контакту між 
запасним колесом і маточиною чисті, щоб кріпильні 
болти не вивернулися. 
 
- Переконаєтеся, що поверхні контакту між 
запасним колесом і маточиною чисті, щоб кріпильні 
болти не вивернулися. 
 
 

Мал. 6 
 
- Встановите ковпак маточини колеса, щоб 
отвір збігся з болтом, який ви зі встановили за 
допомогою гайкового ключа. 
 
- Затягніть кріпильні болти. 
 
- Обертаючи рукоятку домкрата L-мал.4, 
опустите автомобіль і видалите домкрат. 
 
- За допомогою гайкового ключа, що 
додається, повністю затягніть болти в 
хрестоподібному порядку, як показано на мал.6. 
 
- При заміні колеса з диском з легкого сплаву 
тимчасово покладете його у відділення для 
запасного колеса, так, щоб лицьова сторона була 
зверху. 

Місцеположення штатного колеса 
 
Виконавши дії, описані вище, підніміть автомобіль і 
видалите запасне колесо. 
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Комплектації із сталевими дисками 
Виконаєте наступні дії: 
 
- Переконаєтеся, що поверхні контакту між 
штатним колесо і маточиною чисті, щоб кріпильні 
болти не вивернулися; 
 
- Встановите штатний болт, завернувши 
перший болт на два звороти в отворі, найближчому 
до ніпеля; 
 
- Встановите штатний болт, завернувши 
перший болт на два звороти в отворі, найближчому 
до ніпеля; 
 
- За допомогою гайкового ключа затягніть 
кріпильні болти; 
 
- Опустите автомобіль і видалите домкрат; 
 
- За допомогою гайкового ключа повністю 
затягніть болти в послідовності, показаній на 
малюнку вище. 
 

Комплектації з дисками з легкого сплаву 
Виконаєте наступні дії: 
 
- Встановите колесо на маточину і за 
допомогою ключа затягніть болти; 
 
- Опустите автомобіль і видалите домкрат; 
 
- За допомогою гайкового ключа повністю 
затягніть болти в послідовності, показаній на 
малюнку вище. 
 

Після закінчення роботи. 
 
- Помістите запасне колесо в спеціально 
передбачену нішу в багажнику; 
 
- Помістите частково висунутий домкрат в 
ящик для зберігання 
 С-мал.2, злегка втиснувши його всередину щоб 
уникнути вібрації при руху автомобіля; 
 
- Покладете інструменти назад на їх відповідні 
місця в контейнері; 
 
- Помістите контейнер С-мал.2 разом з 
інструментами в запасне колесо. 
 
- Затягніть кріпильне пристосування 
контейнера з інструментами А-мал2. 
 
- Закрийте багажник килимком або встановите 
на місце багажний ящик ( де передбачено). 
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕРМІНОВОГО РЕМОНТУ ШИНИ 
– FIX & CO AUTOMATIC 
Ремонтний комплект для шин Fix & Co automatic 
знаходиться в багажнику. 
 
Даний комплект мал.7 включає наступне: 
 
- Балончик А з герметиком, оснащений  
наливною трубкою В; наклейкою С із з написом 
"Мax/ 80km/h" (макс.80 км/ч), який після ремонту 
шини слід помістити в місці, добре видимому водієві 
( на приладовій панелі). 
 
- Брошура з інструкцією (дів.мал.8), яку слід 
використовувати як керівництва по швидкому і 
правильному використанню комплекту для 
термінового ремонту. Цю брошуру слід передати 
персоналу, який займатиметься відремонтованою 
шиною. 

Мал. 7 
 
- пара захисних рукавичок, поміщених збоку 
від компресора; 
 
- перехідники для надування різних виробів. 

Мал. 8 
 
У контейнері ремонтного комплекту (що знаходиться 
під килимком багажника) також є викрутка і зчіпний 
пристрій. 
 
 

Увага 
Передайте брошуру з інструкцією персоналу, 
який займатиметься шиною, відремонтованою за 
допомогою даного ремонтного комплекту. 
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У випадку, якщо прокол був викликаний 
яким-небудь предметом,  то існує можливість 
проведення ремонту шини з видимими  
пошкодженнями протектора і бічних стінок 
діаметром до 4 мм. 
 

Увага 
Отвори і пошкодження боковин шин не 
підлягають ремонту. Не застосовуйте комплект 
для термінового ремонту шин, якщо 
пошкодження сталося унаслідок руху із 
спущеною шиною. 

Увага 
Ремонт неможливий, якщо є пошкодження обода 
диска (значне викривлення жолобка обода, що 
викликає витік повітря). Не виймайте сторонні 
предмети з шини (цвяхи або гвинти). 

 
Необхідно врахувати наступне: 
Герметизуюча рідина, що входить в комплект для 
термінового ремонту шин, діє при температурах від -
20С до +50С. 
 
Термін придатності герметизуючої рідини 
обмежений. 

Увага 
Не допускайте роботи компресора більше 20 
мин. Ризик перегріву! Шини, відремонтовані за 
допомогою комплекту для термінового ремонту, 
слід використовувати лише тимчасово. 
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Увага 
У балончику знаходиться етилгліколь, а також 
латекс: він може викликати алергічну реакцію. 
Він шкідливий при проковтуванні або вдиханні і 
може викликати роздратування слизистої 
оболонки очей і шкіри при контакті. В разі 
контакту негайно промийте водою і зніміть 
забруднений одяг. При проковтуванні, не 
викликайте блювоту, промийте рот, випийте 
достатня кількість води і негайно звернетеся до 
лікарки. Тримаєте в місці, недоступному для 
дітей. Даний продукт не слід застосовувати 
особам, страждаючим бронхіальною астмою. Не 
вдихайте пари речовини. В разі виникнення 
алергічних реакцій негайно звернетеся до 
лікарки. Зберігаєте балончик в спеціально 
призначеному місці і далеко від джерела тепла. 
Термін придатності герметизуючої рідини 
обмежений. 

 

Якщо герметик закінчився, заміните 
балончик. Не викидайте балончик і герметизуючу 
рідину. Утилізацію герметика і балончика 
необхідно виконувати відповідно до 
національних і місцевих правил. 

Мал. 9 
НАКАЧУВАННЯ ШИНИ 
 

Увага 
Надіньте захисні рукавички, що входять в 
ремонтний комплект. 
 
- Поставте автомобіль на гальмо стоянки. 
Зніміть ковпак ніпелю шини, вийміть наливну трубку 
А-мал.9 і наверніть круглу гайку В на ніпель шині. 
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Мал. 10 

Мал. 11 
Переконаєтеся, що перемикач компресора D-мал.10 
встановлений на 0 (вимк.), запустите двигун і 
вставте вилці Е-мал.11 в найближчу розетку, а потім 
включите компресор натисненням перемикача D-
мал.10 на 1 (вкл.). Накачуйте шину до досягнення в 
ній тиску, вказаного в параграфі  "Тиск в шинах" 
глави "Технічні умови". 
 

Мал. 12 
Перевірте тиск в шині на манометрі F-мал.12 при 
включеному компресорі (для точності свідчення). 
 
- Якщо після 5 хвилин роботи компресора все 
ще не можливо отримати тиск в шині, як мінімум, 1,5 
панів, від'єднаєте компресор від ніпеля  і вийміть 
вилку з розетки, а потім пересуньте автомобіль 
вперед приблизно на десять метрів для рівномірного 
розподілу герметизуючої рідини усередині шини. 
Потім знову повторите операцію накачування. 
 
- Якщо після цього все ще неможливо через 5 
хвилин отримати тиск, як мінімум, 1,8 панів, не 
слідує експлуатувати  автомобіль, оскільки шина має 
значні пошкодження, і вживання комплекту для 
термінового ремонту шини не може дати вам 
гарантію надійної герметизації. У такому разі 
зв'яжіться з офіційним дилером компанії Fiat. 
 

 
- Після досягнення тиску в шині, вказаного в 
параграфі "Тиск в шинах" глави "Технічні умови", 
відразу ж починайте рух; 
 

Увага 
Прикріпите наклейку з покажчиком про те, що 
шина була відремонтована за допомогою 
ремонтного комплекту, в місці, добре видимому 
водієві. Рухайтеся з обережністю, особливо на 
поворотах. Не перевищуйте швидкість 80 км./г. 
Уникайте різкого гальмування і прискорення. 
 
- Після руху протягом 10 хвилин зупинитеся і 
знову перевірте тиск в шинах; поставте автомобіль 
на гальмо стоянки. 
 
 

Увага 
Якщо тиск впаде нижче 1,8 панів, не рухайтеся 
далі, оскільки очевидно, що пошкодження шини 
вельми значительни, і використання ремонтного 
комплекту не може гарантувати належну 
герметизацію. Зв'яжіться з офіційним дилером 
компанії Fiat. 
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- Якщо тиск рівний, як мінімум 1,8 панів, 
накачайте шину до звичайного тиску ( при 
працюючому двигуні і на гальмі стоянки) і відновите 
рух; 
 
- Дотримуючись крайньої обережності, ведіть 
автомобіль до найближчого офіційного дилера 
компанії Fiat. 
 

Увага 
Гранично поважно повідомити персонал дилера 
про те, що ремонт шини був проведений за 
допомогою комплекту для швидкого ремонту. 
Передайте брошуру з інструкцією персоналу, 
який займатиметься шиною, відремонтованою за 
допомогою даного ремонтного комплекту. 

Мал. 13 
Процедура перевірки і відновлення тиску в 
шинах 
 
Компресор можна також використовувати лише для 
відновлення тиску. Від'єднаєте швидко рознімне 
з'єднання і під'єднаєте його безпосередньо до ніпеля 
шини мал.13; у такому разі балончик не буде 
приєднаний до компресора, і герметизуюча рідина 
не потраплятиме в шину. 

Мал. 14 
Процедура заміни балончика 
Для заміни балончика виконаєте наступні дії: 
 
- Розімкніть з'єднання  
А-мал.14 
 
- Для заміни оберніть балончик проти 
годинникової стрілки і підніміть його; 
 
- Встановите новий балончик і оберніть його 
за годинниковою стрілкою; 
 
- Підключите з'єднання А до балончика і 
встановите прозору трубку В на місце. 
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ЯКЩО НЕОБХІДНО ЗАМІНИТИ ЛАМПУ 
  
Загальні вказівки 
- Якщо не горить яка-небудь лампа, то, перш 
ніж замінювати її, перевірте, чи не згорів відповідний 
запобіжник. розташування запобіжників див. у 
параграфі "Якщо згорів запобіжник" в даній главі. 
 
- Перед заміною лампи перевірте, чи не 
окислювалися контакти; 
 
- Лампи, що перегоріли, слід замінити 
лампами того ж типа і потужності; 
 
- Після заміни лампи завжди перевіряйте 
висоту луча  фари. 
 
 

Не торкайтеся ні до яких іншим частинам 
галогенних, окрім металевих. Дотик пальців до 
прозорої колби може привести до зниження її 
світлової інтенсивності і можливого скорочення 
терміну служби. При випадковому дотику 
протріть колбу дрантям, змоченим спиртом і 
дайте їй висохнути. 
_______ 

Увага 
Зміни або ремонт електричної схеми автомобіля 
(електронних засобів управління), виконані 
неналежним чином  і без врахування параметрів 
електросхеми, можуть привести до її 
неправильного функціонування і викликати 
спалах. 
 

Увага 
Галогенні лампи містять газ під тиском, який, 
якщо лампа розбилася, може привести до 
розльоту осколків скла. 
 
Вказівка 
Внутрішня поверхня фари може злегка запітнівати: 
це не несправність, а природне явище унаслідок 
низької температури і рівня вологості повітря. Після 
включення фар цей ефект припиниться. Якщо ж 
усередині фари скупчуються крапельки води, це 
означає, що в корпус фари попала вода. Зв'яжіться з 
офіційним дилером компанії Fiat. 
 
 
Типи ламп 
У вашому автомобілі можуть бути встановлені лампи 
різних видів: 
 
А Скляні лампи, що вставляються на місце. Для 
видалення їх необхідно витягнути. 

Мал. 15 
 
В Лампи байонетного типа: для видалення такого 
типа ламп з їх гнізда натискуйте на корпус лампи і 
оберніть  її проти годинникової стрілки. 
 
С Люменесцентні лампи: для їх видалення вийміть їх 
з контактів. 
 
D-E Галогенні лампи: для видалення лампи відігніть 
затиск, що утримує лампу на місці. 
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Лампи Відповідний 

малюнок 
Тип Потужність 

Лампи далекого світла 
Лампи ближнього світла 
Передні габаритні вогні 
Передні протитуманні фари 
Передні покажчики повороту 
Бічні покажчики повороту 
Задні покажчики повороту 
Габаритні вогні сигнальні  
Стоп вогні 
Додатковий сигнальний для стоп вогонь 
Ліхтар заднього ходу 
Задні протитуманні фари 
Ліхтарі освітлення номерного знаку 
Передня стельова лампа з рухливим ковпаком 
Передня стельова лампа з направленим променем 
Задня стельова лампа 
Лампи освітлення багажника 
Лампи освітлення відкритих дверей 
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ЯКЩО ПЕРЕГОРІЛА ЛАМПА ЗОВНІШНІХ ЛІХТАРІВ 
Тип і номінальна потужність лампи вказані в розділі 
"Якщо необхідно замінити лампу". 
 

 Мал. 16 
Блок передньої фари мал.16 
Блок передньої фари включає підфарники, лампи 
ближнього світла, лампи далекого світла і лампи 
покажчиків повороту.  
 
Лампи розташовуються усередині корпусу фари 
таким чином: 
А підфарники 
 
В лампи ближнього світла, лампи далекого світла 
 
С   покажчики повороту.  
 
 

 Мал. 17 
Передні габаритні вогні мал.17 
 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Зніміть обжімной гумовий ковпачок А, 
помічений стрілкою; 
 
- Натискуйте на пелюстки В і видалите тримач 
лампи; 
 
- Вийміть лампу С і заміните її; 
 
- Встановите патрон лампи і закрийте 
ковпачок А, перевірте надійність закріплення. 

 



 164 

 

 Мал. 18 
Лампи ближнього/Далекого світла мал..18 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Зніміть обжімной гумовий ковпачок А, 
помічений стрілкою; 
 
- Від'єднаєте центральний електричний роз’їм 
і відігніть фіксатор патрона лампи. 
 
- Вийміть лампу В і заміните її; 
 
- Встановите нову лампу так, щоб профіль її 
металевої частини збігся з пазами віддзеркалення. 
 
- Встановите фіксатор патрона лампи і 
підключите роз'їм. 
 
- Закрийте ковпачок А і надійно закріпите його. 
 
 

 Мал. 19/a 
Покажчики повороту 
Передні - мал.19/a-19/b 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Виверніть колеса так, щоб відповідне колесо 
спрямовано назовні; 
 
- Оберніть фіксатор А мал.19/a, як показано 
стрілкою, а потім зніміть ковпак В. 
 
- Видалите кришку/патрон лампи С-мал.19/b, 
обернувши її проти годинникової стрілки. 

 Мал. 19/b 
 
- Вийміть лампу D злегка натиснувши на неї і 
обернувши проти годинникової стрілки, а потім 
заміните її; 
 
- Встановите на місце кришку/патрон лампи С, 
обернувши її за годинниковою стрілкою і надійно 
закріпите; 
 
- Закрийте кришку В-мал.19/a і оберніть 
фіксатор А. 
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 Мал. 20 
Бічні мал.20 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Натиснете на ковпак А, щоб натискувати на 
внутрішній фіксатор В, а потім витягніть вузол 
назовні; 
 
- Оберніть патрон лампи С проти годинникової 
стрілки, вийміть лампу D, що вставляється, і 
заміните її; 
 
- Вставте патрон лампи С в ковпак, 
обернувши його за годинниковою стрілкою. 
 
- Встановите вузол на місце, переконавшись, 
що фіксатор з клацанням увійшов до затиску В. 
 
 
 

 Мал. 21 
Передні протитуманні фари (якщо є) 
 
Для заміни протитуманних фар А- мал.21 
звертайтеся до офіційного дилера компанії Fiat. 

 Мал. 22 
Блоки задніх ліхтарів мал.22-23 
Блоки задніх ліхтарів включають лампи габаритних 
вогнів,стоп-сигнальних  вогнів і лампи покажчиків 
повороту.  
 
Усередині блоку лампи розташовані таким чином: 
 
В   покажчики повороту 
 
С   габаритні вогники 
 
D  габаритні вогники/ стоп-сигнальні вогники 
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 Мал. 23 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Відкрийте задні двері, а потім відверніть два 
кріпильні болти А. 
 
- Від'єднаєте центральний електричний роз’їм 
і витягніть ковпак блоку відбивачів назовні; 
 
- Відверніть гвинти Е і вийміть патрон лампи. 
 

 Мал. 24 
 
- Вийміть лампу, що підлягає заміні, злегка 
натискує на неї і обернувши проти годинникової 
стрілки, потім заміните; 
 
- Вставте патрон лампи Е і затягніть болти; 
 
- Підключите електрічесий роз'їм, ретельно 
встановивши блок на корпус автомобіля і затягніть 
кріпильні гвинти А. 
 
Задні протитуманні фари мал.24 
 
Для заміни задніх протитуманних фар А звертайтеся 
до офіційного дилера компанії Fiat. 

 Мал. 25 
Ліхтар заднього ходу мал.25 
Для заміни ліхтаря заднього ходу А звертайтеся до 
офіційного дилера компанії Fiat. 
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 Мал. 26 
Додатковий сигнальний для стоп вогонь  
мал..26-27 
 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
-  Відкрийте багажник; 
 
- Зніміть гумові ковпачки А мал.26. 
 
- Натискуйте на фіксатори В мал.26 і вийміть 
ковпак С мал.27. 
 
- Від'єднаєте електричний роз'їм. 
 
 

 Мал. 27 
 
- Натискуйте на пелюстки D мал.27 і видалите 
патрон лампи; 
 
- Вийміть вставну лампу і заміните її. 

 Мал. 28 
 

 Мал. 29 
Ліхтарі освітлення номерного знаку мал.28-29 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
 
- Натискуйте на крапку, вказану на малюнку 
стрілкою, і вийміть ковпак А мал.28. 
 
- Заміните лампу мал.29, витягнувши її з 
бічних контактів, і переконаєтеся, що нова лампа 
надійно закріплена між контактами. 
 
- Поставте на місце ковпак. 
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ЯКЩО ПЕРЕГОРІЛА ЛАМПА В САЛОНІ 
Тип лампи і її номінальну потужність див. в розділі 
"Якщо необхідно замінити лампу". 
 
Передня стельова лампа 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Натискуйте на крапки, вказані стрілками і 
вийміть ковпак А мал.30. 
 
- Відкрийте захисну кришку В. 
 
- Заміните лампи С мал.31, вийнявши їх з 
бічних контактів. Переконаєтеся, що нові лампи 
надійно закріплені між контактами. 
 
- Закрийте кришку В мал.31 і встановите 
ковпак А мал.30 на місце, надійно защемивши. 
 

 Мал. 30 

 Мал. 31 
Задня стельова лампа (якщо є) 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Натискуйте на крапки, вказані стрілками і 
вийміть ковпак D мал.32. 
 
- Відкрийте захисну кришку Е мал.33. 
 

 Мал. 32 

 Мал. 33 
 
- Заміните лампу F мал.33, вийнявши її з 
бічних контактів. Переконайтеся, що нова лампа 
надійно закріплена між контактами. 
 
 
- Закрийте захисну кришку Е мал.33 і 
встановите ковпак D мал.32 на місце, надійно 
замкнувши. 
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 Мал. 34 
Лампи освітлення відкритих дверей мал.34 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Вийміть ліхтар А мал.34, підчепивши його в 
крапках, відмічених стрілками. 
 
Лампа освітлення багажника мал.35 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Відкрийте багажник 
 
- Вийміть ліхтар А, підчепивши його в крапках, 
відмічених стрілками. 
 
- Відкрийте захисну кришку В і заміните 
лампу. 
 
 
 

 Мал. 35 
 
- Закрийте захисну кришку В ліхтаря. 
 
- Встановите ліхтар А на місце, вставивши 
його в пази спочатку однієї сторони, а потім інший, 
так, щоб почувся клацання. 
 
Лампи освітлення дверного отвору ( якщо є) 
мал.36 
Для заміни лампи дійте таким чином: 
- Вийміть ліхтар натискує викруткою на клямку 
А мал.36. 
 
- Стискуйте захисний кожух лампи  боків В 
мал.37 і оберніть його на двох штифтах. 
 

 Мал. 36 

 Мал. 37 
 
- Заміните вставну лампу С мал.37. 
 
- Надіньте захисний кожух лампи і оберніть 
його на двох штифтах. 
 
- Зберіть ліхтар, вставивши спочатку передній 
кінець D мал.36, а потім натискуючи на другий кінець 
до клацання. 
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ЯКЩО ЗГОРІВ ЗАПОБІЖНИК  
Загальне 
Запобіжник є захисним пристосуванням електричної 
схеми: він спрацьовує (згорає), в основному, 
унаслідок несправності або неправильної роботи 
системи.  
 
Якщо який-небудь пристрій не працює, спочатку 
перевірте його запобіжник: перемичка А мал.38 має 
бути цілою. Якщо вона згоріла, заміните запобіжник 
іншим такого ж номіналу (такого ж кольору). 
 
В    цілий запобіжник  мал.38 
 
С  запобіжник зі зруйнованою перемичкою мал.38. 
 

 Мал. 38 

 Ніколи не замінюйте згорілий запобіжник 
чим-небудь, окрім нового запобіжника. 
 
 

 Увага 
Ніколи не замінюйте запобіжник новим вищого 
номіналу. ЦЕ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО СПАЛАХУ! 
 

 Увага 
Якщо згорів загальний запобіжник (MEGA-FUSE, 
MIDI-FUSE, MAXI-FUSE), не намагайтеся 
ремонтувати його. зв'яжіться з офіційним 
дилером компанії Fiat. До заміни запобіжника 
переконаєтеся, що ключ запалення вийнятий із 
замку і всі електричні пристрої відключені. 
 

 Увага 
При повторному згоранні запобіжника 
звернетеся до офіційного дилера компанії Fiat. 
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РОЗТАШУВАННЯ ЗАПОБІЖНИКІВ 
Запобіжники згруповані в чотири блоки, які 
знаходяться усередині приладової панелі, на 
акумуляторній батареї в районі позитивного полюса, 
в моторному відсіку і  в багажнику (зліва) відповідно. 
 
Блок запобіжників на приладовій панелі 
 
Для доступу до блоку запобіжників усередині 
приладової панелі відверніть кріпильні гвинти А 
мал.39 і зніміть кришку. 

 Мал. 39 
 

 Мал. 40 
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Блок запобіжників в моторному відсіку 
 
Для доступу до блоку запобіжників поряд з 
акумуляторною батареєю зніміть захисну кришку 
мал.41. 

 Мал. 41 
 

 Мал. 42 
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Блок запобіжників на  акумуляторній батареї в 
районі позитивного полюса 
 
Для доступу до блоку запобіжників на  акумуляторній 
батареї в районі позитивного полюса натискуйте на 
фіксатори А мал.43 і зніміть захисну кришку В. 

 Мал. 43 

 Мал. 44 
 

 1,2,3,4  розташування залежить від комплектації 
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Блок запобіжників в багажнику 
 
Для доступу до блоку запобіжників, розташованого в 
лівій частині багажника, відкрийте відповідний 
оглядовий лючок (як показано на мал.45). 

 Мал. 45 
 

 Мал. 46 
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ЗВІДНА ТАБЛИЦЯ ПО ЗАПОБІЖНИКАХ 
Блок запобіжників на приладовій панелі 
 
СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Відсутній 

 

Живлення + батарея приладової панелі, розетка системи бортової діагностики автомобіля 
Живлення + батарея акустичної системи, блок управління гарнітури "Hands free" з пристроєм распознованія 
мови  технологією Bluetooth 

Живлення + батарея замку запалення 
Живлення мотора насоса омивателя вітрового і заднього скла 

Живлення приводу задніх дверей 
Живлення приводів дверних замків, блокування дверних замків 

Відсутнє 
Живлення передньої стельової лампи, задньої стельової лампи, лампи освітлення багажника, лампи 
освітлення дверного отвору і лампи освітлення відкритих дверей 
Живлення + кнопка управління електричного підсилювача рулю 

Живлення + кнопки приладової панелі, натиснення педалі гальма (ланцюг управління сигнальними стоп 
вогнями), натиснення педалі зчеплення 
Живлення + кнопка блоку управління системи гальм, системи постійного струму, натиснення педалі гальма 

Живлення + кнопка управління системи подушок безпеки 



 176 

 
СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Живлення + кнопка бічної подстветки системи панелі, контрольних ламп рулю, центральній кнопковій панелі 
(управління і світлодіоди системи контролю тяги) 

 

Живлення + кнопка стельової лампи на приладовій панелі, кнопка підігрівання переднього сидіння, датчики 
дощу 

Живлення + кнопка живлення блоку управління люком, блоку управління датчика тиску в шинах, блок 
управління гарнітури з пристроєм “hands free” распознованія мови і технологією Bluetooth, блок управління 
системи парковочних датчиків  
 
Блок запобіжників в моторному відсіку 
СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Живлення + батарея блоку управління бортового комп'ютера і приладової панелі 

 

Живлення + батарея торомозної системи (електронасос) 
Живлення + батарея торомозной системи (електромагнітні клапани) 

Живлення вентилятора (низькошвидкісного) двигуна, що охолоджує (для двигунів 1,2 і 1,4) 

Живлення вентилятора, що охолоджує (низькошвидкісного) (двигуни 1,3 з багатоточковим уприскуванням, 
комплектації з системою обігріву) 

Живлення вентилятора, що охолоджує (низькошвидкісного / среднеськоростного) (двигуни 1,3 з 
багатоточковим уприскуванням, комплектації з системою клімат-контролю) 

Живлення вентилятора, що охолоджує (двигуни 1,9 з багатоточковим уприскуванням, комплектації з системою 
клімат-контролю) 
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СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Живлення вентилятора, що охолоджує  (високошвидкісний - двигуни 1,2 і 1,4) 

 

Живлення вентилятора, що охолоджує (високошвидкісний) (двигуни 1,3 з багатоточковим уприскуванням, 
комплектації з системою обігріву) 

Живлення вентилятора, що охолоджує (високошвидкісний) (двигуни 1,3 з багатоточковим уприскуванням, 
комплектації з системою клімат-контролю) 
Живлення вентилятора, що охолоджує (двигуни 1,9 з багатоточковим уприскуванням, комплектації з системою 
клімат-контролю) 
Живлення лівої лампи ближнього світла, пристрій регулювання спрямованості світла фар 
Живлення правої лампи ближнього світла 

Живлення лівої лампи далекого світла 
Живлення правої лампи далекого світла 

Живлення вентилятора пасажирського салону 
Живлення + кнопка  блоку управління двигуном 
Живлення + кнопка охолоджувача пасажирського салону, електронного блоку управління склом водія, 
живлення дверних дзеркал 

Відсутній 

Живлення для системи діагностики вторинних ланцюгів двигуна 
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СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Живлення системи діагностики первинних ланцюгів двигуна (катушка запалювання,інжектори, блок 
управління двигуном – комплектації з двигунами з багатоточковим уприскуванням) 

 

Живлення блоку управління двигуном (двигун 1,4) 

Живлення паливного насоса двигуна 

Живлення передніх протитуманних фар 

Живлення насоса омивателя фар 

Живлення одинтонального звукового сигналу 

Живлення компресора кондиціонера 

Живлення стратера ( магніт +50) 

Живлення електромагнітного клапана повзуна (двигун 1,4) 

Живлення + батарея блоку управління внутрішнім охолоджувачем 

Живлення + батарея блоку управління двигуном 

Живлення до розетка пасажирського салону 

Живлення + кнопка ліхтаря заднього ходу, блоку управління запальними свічками, витратоміру, вода в 
датчику дизельного палива 
Живлення для обігріву заднього скла 

Живлення електричної системи запобігання обмерзанню дзеркал 
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СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Живлення приводу переднього пасажирського скла 

 

Живлення приводу скла водія  
Відсутнє 
Відсутнє 
 
Блок запобіжників у багажнику 
СПОЖИВАЧІ ТИП НОМІНАЛ,А 
Відсутнє 

 

Відсутнє 
Відсутнє 
Живлення приводу регулювання спинки водійського крісла 
Живлення до розетки багажника 

Відсутнє 
Відсутнє 
Живлення блоку підігрівання водійського сидіння 
Живлення блоку підігрівання пасажирського сидіння 
Живлення + батарея приводу правої задньої  двері 

Живлення + батарея приводу лівих задніх дверей 
Відсутнє 
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ЯКЩО РОЗРЯДЖЕНА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 
Увага 
Процедура зарядки акумуляторної батареї 
приводиться лише для довідки. Цю операцію слід 
виконувати лише силами працівників офіційного 
дилера компанії Fiat. 
 
Зарядка повинна проводитися повільно при низькій 
силі струму протягом 24 годин. Зарядка протягом 
тривалішого періоду може привести до пошкодження 
акумулятора.  
 
Зарядка виробляється таким чином: 
- Від'єднаєте негативну клему акумуляторної 
батареї. 
 
- Під'єднайте дроти зарядного пристрою до 
клеми акумулятора, дотримуючи полюсність. 
 
- Включите зарядний пристрій. 
 
 
 
 

 
- Після закінчення зарядки відключите 
зарядний пристрій, перш ніж від'єднати акумулятор. 
 
- Знову під'єднаєте негативну клему 
акумуляторної батареї. 

 

Увага 
У акумуляторної батареї знаходиться отруйна і 
агресивна рідина. Уникайте контакту з шкірою і 
очима. Щоб уникнути вибуху або спалаху 
зарядку акумулятора необхідно проводити в 
добре провітреному приміщенні, далеко від 
відкритого вогню або можливих джерел 
виникнення іскор. 
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Увага 
Не намагайтеся заряджати замерзлу 
акумуляторну батарею: спочатку треба почекати, 
поки вона розморозиться, інакше, вона може 
вибухнути. Якщо акумулятор замерзнув, то слід 
передати його кваліфікованому персоналу для 
перевірки, з метою переконатися, що внутрішні 
компоненти не пошкоджені, і в корпусі немає 
тріщин, що може привести до витіканню 
агресивної і отруйної рідини. 
 

Підйом автомобіля 
Якщо необхідно підняти автомобіль, звернетеся до 
офіційного дилера компанії Fiat, що має в 
розпорядженні ручну таль або підйомник. 

Мал. 47 
Підйом автомобіля здійснюється, лише якщо 
підіймальні важелі або лапи підйомника заведені в 
крапки, вказані на малюнку. 
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БУКСИРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
Буксирний рим, що поставляється разом з 
автомобілем, знаходиться в ящику з інструментами 
під килимком в багажнику. 
 
Кріплення буксирного рима мал.48-49 
 
Дійте таким чином: 
- Зніміть кришку А. 
 
- Вийміть буксирний рим В з тримача. 
 
- Наверніть рим на задній або передній 
різьбовий штифт. 

Увага 
Під час буксирування пам'ятаєте, що при 
непрацюючих підсилювачах гальма і керма вам 
доведеться прикладати більше зусилля для 
натиснення педалі і провертання рулюючи. Для 
буксирування не застосовуйте гнучкі троси і 
уникайте поштовхів при русі. При буксируванні 
переконаєтеся, що кріплення буксирного троса 
до автомобіля не привело до пошкодження 
деталей, що стосуються його. При буксируванні 
автомобіля ви повинні враховувати особливі 
правила руху транспортних засобів відносно 
буксирного рима і здійснення буксировочної 
операції на дорозі. 
 

Мал. 48 

Мал. 49 
 

Увага 
Не запускайте двигун буксируваного автомобіля. 
 
 

Увага 
До установки рима ретельно очистите його 
різьбове гніздо. Перед буксируванням 
переконаєтеся, що ви надійно закріпили рим. 
 

Увага 
До початку буксирування розімкніть замок 
блокування рульової колонки (дів. параграф 
"Пристрій запалення" глави "Приладова дошка і 
прилади"). Під час буксирування пам'ятаєте, що 
при непрацюючих підсилювачах гальма і керма 
вам доведеться прикладати більше зусилля 
для натиснення педалі і провертання рулюючи. 
Для буксирування не застосовуйте гнучкі троси 
і уникайте поштовхів при русі. При 
буксируванні переконаєтеся, що кріплення 
буксирного троса до автомобіля не привело до 
пошкодження деталей, що стосуються його. 
При буксируванні автомобіля ви повинні 
враховувати особливі правила руху 
транспортних засобів відносно буксирного 
рима і здійснення буксировочної операції на 
дорозі. 
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РЕГЛАМЕНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Правильне обслуговування  автомобіля є украй 
важливим для забезпечення його довгої служби. 
 
Ось чому компанія Fiat  розробила методику 
перевірок і операцій техобслуговування, що 
виконуються після кожних 15 000 тис. км. пробігу. 
 
Необхідно пам'ятати про те, що регламентне 
обслуговування не покриває всіх потреб автомобіля, 
оскільки в початковий період до заліку першого 
талона техобслуговування  (15 000 км.) і пізніше, між 
першим і другим талоном, у будь-якому випадку 
потрібно продовжувати звичайне техобслуговування, 
таке як, наприклад, повсякденні перевірки, 
поповнення рівня рідин, підкочування шин і тому 
подібне. 
 

Вказівка 
Програма техобслуговування регламентуються 
виробником. В разі не проходження всього 
наказаного техобслуговування, виникає загроза 
втрати гарантії. 
 
Регламентне обслуговування виконується всіма 
офіційними дилерами компанії в заздалегідь 
визначені терміни. 
 
Якщо в процесі виконання техобслуговування окрім 
наказаних дій виникає необхідність в додаткових 
замінах комплектуючих або їх ремонті, то виконання 
даних дій можливе лише з відома власника  
автомобіля. 
 

Вказівка 
В разі виникнення будь-яких, навіть самих 
незначних, проблем в експлуатації автомобіля 
рекомендуємо звертатися до офіційного дилера 
компанії, не чекаючи терміну наступного талона. 
 
Якщо ваш автомобіль часто використовується для 
буксирування, інтервал між виконання талонів 
техобслуговування повинен скорочуватися. 
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Перелік робіт при плановому ТО автомобілів G Punto 1.2 
8V             

Найменування робіт і матеріалів 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 
Перевірка розвалу сходження коліс, стану й тиску шин ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Перевірка роботи приладів внутрішнього й зовнішнього освітлення ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна масла й фільтра (не рідше одного разу на рік). Масло Selenia Star ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр масляний (46544820) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна повітряного фільтра ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр повітряний (55192012) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна  фільтра салону   ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Фільтр салону (55702456)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка свічок запалювання (в разі необхідності – заміна)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Свічки запалювання (55190788), 4 шт.  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка стану ременя ГРМ  ●    ●    ●   
Заміна ременя ГРМ і нат. ролика    ●    ●    ● 
Ремінь ГРМ (55203785)    ●    ●    ● 
Ролик натяжний (55183497)    ●    ●    ● 
Перевірка стану ременя та рол. генератора (в разі необхідності – заміна)   ●   ●   ●   ● 
Ремінь генератора (71719738\55193795, з кондиціонером)   ●   ●   ●   ● 
Ролик генератора (55195023)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка та (в разі необхідності) регулювання зазорів клапанів     ●     ●   
Перевірка передніх гальмових колодок (в разі необх. – заміна) і дисків  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Передні гальмові колодки (77364394)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка  задніх гальмових колодок (в разі необх. – заміна) та барабанів   ●   ●   ●   ● 
Задні гальмові колодки (77363855)   ●   ●   ●   ● 
Візуальний контроль стану кузова, днища, трубопроводів  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (системи гальм, живлення, вихлопу),гумових деталей (муфт, 
пильовиків, чохлів тощо), в разі необхідності –  заміна 
Перевірка рівнів гальм. рідини; охолодж. рідини; масла в КПП; (в 
разі необх. – долив) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Тест блоку керування ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна гальмової рідини (або раз у два роки). Гальм. рідина ТОР 4 (1 л)      ●      ● 
Заміна охолодної рідини (або раз на рік). Охол. рідина Paraflu UP (3 л)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка рівня масла у механічній коробці передач    ●        ● 
Заміна масла в КПП (або раз у два роки). Масло Tutela ZC75 SYNTH (2 л)        ●     
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Перелік робіт при плановому ТО автомобілів G.Punto 1.4               
Найменування робіт і матеріалів 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 
Перевірка розвалу сходження коліс, стану й тиску шин ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Перевірка роботи приладів внутрішнього й зовнішнього освітлення ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна масла та фільтра (не рідше одного разу на рік). Масло Selenia Star ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр масляний (46544820) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна повітряного фільтра ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр повітряний (55192012) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна фільтра салону   ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Фільтр салону (55702456)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка свічок запалювання (в разі необхідності – заміна)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Свічки запалювання (55190788), 4 шт.  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка стану ременя ГРМ  ●    ●    ●   
Заміна ременя ГРМ та натяжного ролика    ●    ●    ● 
Ремінь ГРМ (55203785)    ●    ●    ● 
Ролик натяжний (55183497)    ●    ●    ● 
Перевірка стану ременя та рол. генератора (в разі необхідності – заміна)   ●   ●   ●   ● 
Ремінь генератора (71719738/55193795, з кондиціонером)   ●   ●   ●   ● 
Ролик генератора (55195023)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка передніх гальмових колодок (в разі необхідності – заміна) та дисків  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Передні гальмові колодки (77363974)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка  задніх гальмових колодок (в разі необхідності – заміна) і барабанів   ●   ●   ●   ● 
Задні гальмові колодки (77364264)   ●   ●   ●   ● 
Візуальний контроль стану кузова, днища, трубопроводів 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (системи гальм, живлення, вихлопу), гумових деталей (муфт, 
пильовиків, чохлів тощо), в разі необхідності – заміна 
Перевірка рівнів гальмової рідини; охолодної  рідини; масла в КПП (в разі 
необхідності – долив) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Тест блоку керування ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна гальмової рідини (або раз у два роки)      ●      ● 
Гальмова рідина ТОР 4 (1 л)      ●      ● 
Заміна охолодної рідини (або раз на рік)   ●   ●   ●   ● 
Охолодна рідина Paraflu UP (3 л)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка рівня масла у механічній коробці передач    ●        ● 
Заміна масла в КПП (або раз у два роки)        ●     
Масло Tutela ZC75 SYNTH (2 л)        ●     
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Перелік робіт при плановому ТО             

автомобілів G.Punto 1.3 mjet - 1,9 mjet             

Найменування робіт і матеріалів 
1500

0 
3000

0 
4500

0 
6000

0 
7500

0 
9000

0 
10500

0 
12000

0 
13500

0 
15000

0 
16500

0 
18000

0 
Перевірка розвалу сходження коліс, стану й тиску шин ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Перевірка роботи приладів внутрішнього й зовнішнього освітлення ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна масла й фільтра (не рідше одного разу на рік). Масло Selenia WR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр масляний (73500049/55197218) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна повітряного фільтра ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр повітряний (51775324) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна паливного фільтра ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр паливний, 75 к.  с. (77363804) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Фільтр паливний, 90 к.  с. (77363657) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна  фільтра салону (якщо є). Фільтр салону (55702456)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка свічок (в разі необхідності – заміна). Свічки запалювання (46796050), 4 
шт.   ●   ●   ●   ● 

Перевірка стану ременя й рол.  генератора (в разі необхідності – заміна)   ●   ●   ●   ● 
Ремінь генератора (55185077/55202621)   ●   ●   ●   ● 
Ролик генератора, 75 к. с. (46819146)   ●   ●   ●   ● 
Ролик генератора, 90 к.  с. (55185074)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка передніх гальмових колодок (в разі необхідності – заміна) і дисків  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Передні гальмові  колодки (77363958)  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
Перевірка  задніх гальмових колодок (в разі необхідності – заміна) і барабанів   ●   ●   ●   ● 
Задні гальмові колодки (77364264)   ●   ●   ●   ● 
Візуальний контроль стану кузова, днища, трубопроводів 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (системи гальм, живлення, вихлопу), гумових деталей (муфт, 
пильовиків, чохлів тощо), в разі необхідності – заміна 
Перевірка рівнів гальмової рідини; охолодної рідини; масла в КПП (в разі 
необхідності – долив) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Тест блоку керування ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Заміна гальмової рідини (або раз у два роки). Гальмова рідина ТОР 4 (1 л)      ●      ● 
Заміна охолодної рідини (не рідше одного разу на рік)   ●   ●   ●   ● 
Охолодна рідина Paraflu11 (3 л)   ●   ●   ●   ● 
Перевірка рівня масла у механічній коробці передач    ●        ● 
Заміна масла в КПП (або раз у два роки). Масло Tutela ZC75 SYNTH (2 л)        ●     
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ПЕРІОДИЧНІ ПЕРЕВІРКИ 
Після кожних 1000 км. пробігу або перед тривалою 
поїздкою виконуйте наступні перевірки і поповните 
рівень наступних рідин, якщо необхідно: 
- Рівень рідини, що охолоджує; 
 
- Рівень гальмівної рідини; 
 
- Рівень рідини в бачку омивача вітрового скла; 
 
- Тиск в шинах і їх стан; 
 
- Перевірте роботу системи освітлення (фар, 
поворотників, аварійних сигналів і т.п). 
 
- Перевірте роботу склоочисника або 
обивателя вітрового скла, а також положення і знос 
скребка склоочисника вітрового і заднього стекол; 
 
Після кожних 3000 км пробігу потрібно перевірка 
рівня і доливши моторного масла. 
 
Рекомендуємо використовувати продукти масла FL 
Selenia, розроблені спеціально для автомобілів 
марки Fiat (див. таблицю "Об'єми рідин" в главі 
"Технічні умови"). 
 
 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ В СКЛАДНИХ 
УМОВАХ 
В разі використання автомобіля в перерахованих 
нижче важких умовах експлуатації: 
- При буксируванні причепа або удома 
причепа; 
 
- На запорошених дорогах; 
 
- При виконання поїздок на короткі відстані 
(менше 7-8 км.), посилених температурою 
атмосферного повітря нижче за нуль; 
 
- При частій роботі двигуна на холостих 
обертах або при тривалих поїздках на малій 
швидкості ( наприклад при доставці товарів додому) 
або в разі тривалого простою; 
 
- При використанні автомобіля в міських 
умовах; 
 
Необхідно виконувати вище вказані перевірки 
частіше, ніж це вимагає графік Техобслуговування: 
 
- Необхідно перевіряти стан і знос колодок 
передніх дискових гальм; 
 
 

 
- Необхідно перевіряти чистоту замків капота 
і багажника, а також чистоту і мастило важеля 
ручного гальма; 
 
- Візуально перевіряти стан двигуна, коробки 
передач, трансмісії, трубопроводів і шлангів, 
гумових частин; 
 
- Необхідно перевіряти заряд акумулятора  і 
рівень електроліту в нім. 
 
- Візуально перевіряти стан приводних 
ременів; 
 
- Необхідно перевіряти і при необхідності 
замінювати фільтр салону; 
 
- Необхідно перевіряти і при необхідності 
замінювати повітряний фільтр ДВС. 
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ПЕРЕВІРКА РІВНІВ РІДИНИ 

Увага 
Ніколи не палите при роботі в моторному відсіку автомобіля -  пари 
палив можуть запалати. 
 

Будьте уважні при поповненні рівнів різних рідин -  всі вони 
взаємно несумісні і при змішуванні можуть завдати серйозної шкоди 
автомобілю. 
 

 

 
Мал. 1- 
Комплектації  1.2 та 1.4V 
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1. Рідина двигуна, що охолоджує. 
 
2. Електроліт 
 
3. Склоомивач 
 
4. Гальмівна рідина 
 
5. Моторне масло 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Моторне масло 
 
2. Рідина двигуна, що охолоджує. 
 
 
6. Склоомивач 
 
3. Гальмівна рідина 
 
 
4. Електроліт 
 
5. Фільтр дизельного палива 
 

 

 
Мал. 2- 
Комплектації  1.4 та 1.6V 

 
Мал. 3 
Комплектація дизельний двигун 1.3 
 

 



 191 

 

 
Мал. 4 
Комплектація дизельний двигун 1.9 
 

1. Моторне масло 
 
2. Рідина двигуна, що охолоджує. 
 
 
7. Склоомивач 
 
3. Гальмівна рідина 
 
 
4. Електроліт 
 
5. Фільтр дизельного палива 
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Мал. 5 
Комплектація 1.2 та 1.4  8V 

 
Мал. 6 
Комплектація 1.4  16 V 
 
МОТОРНЕ МАСЛО 
Мал.5,6,7,8 
Перевірте рівень моторного масла через декілька 
(приблизно 5 ) хвилин після зупинки двигуна, при 
цьому автомобіль має бути припаркований на рівній 
стоянці. 
 
Рівень масла повинен знаходитися між ризиками 
MIN і MAX на щупі B. 
 
Проміжок між ризиками MIN і MAX відповідає 
приблизно одному літру масла. 

 
Мал. 7 
Комплектація дизельний двигун 1.3 

 
Мал. 8 
Комплектація дизельний двигун 1.9 
 
Якщо рівень масла знаходиться близько від або 
навіть на рівні MIN долийте масло через горловину 
А, доки його рівень не дійде до ризики MAX. 
 
Рівень масла ніколи не повинен перевищувати 
ризику MAX. 

ВИТРАТА МОТОРНОГО МАСЛА 
 
Макс. рівень витрати моторного масла складає 
приблизно 400 г на кожну 1000 км. 
 
Коли автомобіль новий, двигун повинен 
приробитися, тому вжиток масла можна вважати 
таким, що стабілізувалося лише після  перших 5000-
6000 км. пробігу. 
 
Вказівка 
Вжиток масла залежить від стилю водіння, а також 
умов експлуатації автомобіля. 
 
Вказівка 
Після поповнення рівня або заміни масла дайте 
двигуну пропрацювати декілька секунд, а потім 
дайте йому постояти декілька хвилин перед тим, як 
перевірити рівень масла. 
 

Увага 
Коли двигун гарячий, дотримуйтеся обережності 
при роботі в моторному відсіку, щоб не отримати 
опіки. Пам'ятаєте, що коли двигун гарячий, може 
включитися вентилятор. Опасайтеся попадання 
шарфів, галстуків і інших елементів одягу в 
частини, що обертаються, оскільки це може 
привести до важких травм. 
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Мал. 9 
 

Не доливайте масло з характеристиками, 
що відрізняються від тих, якими володіє масло, 
що вже знаходиться в двигуни. 
 

Використане моторне масло і фільтр 
містять небезпечні для довкілля речовини. 
зв'яжіться з офіційним дилером компанії для 
заміни масла і фільтру, оскільки у нього є 
спеціальне устаткування для того, щоб 
утилізувати масло і фільтри, не наносячи при 
цьому шкоди природі і не порушуючи закони. 
 
 
РІДИНА ДВИГУНА, ЩО ОХОЛОДЖУЄ   
мал.9 
 
Рівень рідини, що охолоджує, повинен перевірятися 
при холодному двигуні і повинен знаходитися між 
ризиками MIN і  MAX на бачку. 

 
Якщо рівень низький долийте суміш з 50% води, що 
дистилює, і 50% PARAFLU UP виробництва Fl 
Selenia group  горловину A  до тих пір, поки рівень не 
досягне рівня MAX. 
 
50-50 суміш води, що дистилює, і PARAFLU UP 
забезпечує захист від морозу до -35 С. 
 

У системі охолоджування двигуна 
використовується охолоджувальна рідина-антифриз 
PARAFLU UP. Використовуйте для поповнення 
рівень рідину, що охолоджує, лише того типа, який 
знаходиться в бачку. Рідина PARAFLU UP не може 
бути змішана ні з яким іншим виглядом рідини. Якщо 
ж змішування все-таки сталося, у жодному випадку 
не запускайте двигун і зв'яжіться з офіційним 
дилером компанії Fiat. 
 

Увага 
Система охолоджування знаходиться під тиском. 
При необхідності заміни пробки використовуйте 
іншу лише того ж типа, інакше ефективність 
системи може бути порушена. Не знімайте пробку 
з бачка при гарячому двигуні щоб уникнути 
опіків. 

 
Мал. 10 
 
СКЛООЧИСНИК ОМИВАТЕЛЯ ВІТРОВОГО / 
ЗАДНЕГО СТЕКОЛ  
мал.10 
 
Для того, щоб поповнити рівень зніміть пробку А. 
 
Долийте суміш води і TUTELA PROFESSIONAL 
Sc35, слідуючи пропорції: 
 
30% TUTELA PROFESSIONAL Sc35 і 70% води 
влітку. 
 
50% TUTELA PROFESSIONAL Sc35 і 50% води 
взимку. 
 
Якщо температура зовнішнього повітря нижча -20С, 
використовуйте не розбавлену рідину TUTELA 
PROFESSIONAL Sc35. 
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Перевірте рівень в бачку. 
 

Увага 
Не допускайте руху з порожнім бачком омивача 
вітрового скла, оскільки даний омивач грає 
ключову роль в забезпеченні хорошої 
видимості. 
 

Увага 
Деякі доступні у продажу рідини-склоочисники є 
пожежа небезпечними. У моторному відсіку є 
гарячі частини, від яких ці рідини можуть 
спалахнути 
 

 
Мал. 11 
 
ГАЛЬМІВНА РІДИНА 
мал.11 
Відкрийте пробку А і переконаєтеся в тому, що рівень 
рідини в бачку максимальний.  
 
Рівень рідини в бачку не повинен перевищувати 
відмітки MAX.  
 
Використовуйте для поповнення рівня лише рідину 
Dot4. Рекомендуємо  TUTELA Top4, як рідину 
використовувану для першої заливки. 
 
Вказівка 
Гальмівна рідина гігроскопічна (т.б. поглинає 
вологу) .По цій причині, якщо автомобіль 
експлуатується в районах з високим рівнем 
атмосферної вологості, рідина повинна 
замінюватися частіше, чим це вказано в графіці 
"Техобслуговування". 
 

Будьте обережні з гальмівною рідиною - 
вона сильно сприяє корозії. Старайтеся, щоб вона 
не попала на кузов, якщо ж це сталося, змийте її 
негайно водою. 
 

Увага 
Гальмівна рідина украй отруйна і їдка. В разі 
контакту з частинами  тіла, негайно змийте її 
нейтральним милом, потім ретельно 
обполосніть місце контакту. Викличте лікарку 
у випадку, якщо гальмівна рідина попала 
всередину організму. 
 

Увага 
Значок на каністрі позначає синтетичну 
гальмівну рідину на відміну від мінеральної. 
Використання мінеральних гальмівних рідин 
наносить непоправний збиток гумовим 
прокладкам гальмової системи. 
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ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР 
 
Для заміни повітряного фільтра звертайтесь до 
Мережі Обслуговування Fiat. 
 

ФІЛЬТР КВІТКОВОЇ ПИЛЬЦІ 
 
Для заміни фільтра квіткової пильці звертайтесь до 
Мережі Обслуговування Fiat. 
 
 
 
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 
На автомобілі встановлена акумуляторна батарея, 
яка відноситься до типу батарей, які потребують 
обмеженого обслуговування: в нормальних умовах 
експлуатації доливати в електроліт дистильовану 
воду не треба.  
 

ПЕРЕВІРКА СТАНУ ЗАРЯДА Рис. 10-11 
 
Перевірка якісного стану зарядки батареї може 
проводитися по оптичному індикатору А що 
розташований на кришці батареї як показано на рис.10 
або як на рис.11. В залежності від його окраски 
здійснюється та або інша операція. 
 
Керуйтесь таблицею, що наведена нижче. 
 
 
 
 

УВАГА. Рідина, якою заповнено 
акумулятор, ядовита и агресивна. 
Попереджайте попадання її на шкіру та в 

очі. Не приближайтесь к акумуляторної батареї с 
відкритим вогнем або з будь якими джерелом іскор 
- це може привести до пожежі та вибуху батареї. 
 
 

 
УВАГА. Робота з низьким рівнем 
електроліту може сильно пошкодити 
акумулятор і також привести до його 

вибуху. 
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Мал. 10 

 
Мал. 11 

Неправильна установка електричного і 
електронного устаткування може завдати 
серйозної шкоди автомобілю. Якщо після 
придбання автомобіля  Ви вирішите встановити 
додаткові електричні системи, що вимагають 
установки постійної електричної проводки, або 
які-небудь додаткові системи, які збільшать 
навантаження на існуючу електричну проводку, 
звертайтесь до офіційного дилера компанії Fiat. 
Кваліфікований персонал авторизованого 
дилера не лише запропонує Вам відповідні 
пристрої, але і оцінить, наскільки штатна 
електрична система автомобіля здатна 
витримати необхідне навантаження, або 
необхідна установка потужнішого акумулятора. 
 

Акумулятор містить речовини, 
небезпечні для довкілля. Рекомендуємо міняти 
акумулятор у офіційного дилера, оскільки у 
нього є спеціальне устаткування для утилізації 
використаних акумуляторів без збитку для 
довкілля і порушення законів. 
 

Увага 
Якщо автомобіль не використовується 
впродовж довгого часу в умовах холодного 
клімату, зніміть акумулятор і зберігаєте його в 
теплому приміщенні в уникненні замерзання 
електроліту 

Яскраво-білий колір Необхідно долити електроліт Зв'яжіться з офіційним Дилером 
Fiat 

Світло-зелений колір Низький рівень заряду Зарядите батарею 
Темно-зелений колір Достатній рівень електроліту і 

заряду 
Не потрібно робити жодних дій 

 

 
ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА 
У разі потреби замінить акумулятор оригінальним 
запасним з тими ж характеристиками. 
 
В разі установки акумулятора з іншими 
характеристиками, інтервали між 
техобслуговуванням, вказані в "Графіці 
Техобслуговування" в цій главі, надалі недійсні. 
 
В цьому випадку потрібно керуватися вказівками 
виробника акумулятора. 
 

Вказівка 
Заряд акумулятора має бути перевірений на 
початку зими в цілях запобігання замерзанню 
електроліту. Дана перевірка повинна 
виконуватися частіше у випадку, якщо 
автомобіль використовується в основному для 
коротких поїздок або він оснащений 
устаткуванням, постійно споживаючому 
електроенергію, навіть при не вставленому 
ключі запалення, особливо, якщо це після 
продажне устаткування. 
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 Увага 
Використовуйте захисні окуляри при роботі з 
акумулятором або при знаходженні поряд з 
ним. 
 
КОРИСНІ РАДИ, ЯК ПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ 
ВАШОГО АКУМУЛЯТОРА 
 
Щоб уникнути осушення електроліту і продовжити 
життя Вашого акумулятора, слідуйте наступним 
рекомендаціям: 
 
- При паркуванні старайтеся, що всі двері, 
включаючи двері багажника, а також капот, були 
щільно закриті; 
 
- Переконаєтеся в тому, що освітлення 
салону вимкнене, хоча автомобіль оснащений 
системою автоматичного виключення салону 
 
- Старайтеся, щоб електричне устаткування 
Вашого автомобіля не залишалося надовго 
включеним при вимкненому  двигуні; 
 
- Перед тим, як виконувати які-небудь 
роботи з  електричною системою автомобіля, 
від'єднаєте мінусову клему акумулятора. 
 
- Перевіряйте стан клем акумулятора. 
 
 

Вказівка 
Акумулятор, рівень заряду якого залишається нижчим 
50% впродовж будь-якого періоду часу, буде 
пошкоджений сульфатацией з негативними наслідками 
для роботи стартера. 
 
Крім того, це може привести до вищого ризику 
замерзання електроліту. Якщо автомобіль не 
використовується впродовж тривалого періоду часу, 
див. "Простій автомобіля" в главі "Правильна 
експлуатація автомобіля". 
 
Якщо після придбання автомобіля  Ви вирішите 
встановити додаткові електричні системи, що 
вимагають установки постійної електричної проводки, 
або які-небудь додаткові системи, які збільшать 
навантаження на існуючу електричну проводку, 
звертайтесь до офіційного дилера компанії Fiat. 
Кваліфікований персонал авторизованого дилера не 
лише запропонує Вам відповідні пристрої, але і 
оцінить, наскільки штатна електрична система 
автомобіля здатна витримати необхідне 
навантаження, або необхідна установка потужнішого 
акумулятора. 
 
Необхідно пам'ятати про те, що оскільки ці пристрої 
продовжують споживати електроенергію навіть при 
невставленому ключі запалення, вони поступово 
витрачають ресурс акумулятора. 

 
Загальний вжиток цих пристроїв повинен складати 
менше 0,6 мА Х а-година (акумулятора), як це 
показано в наступній таблиці: 
 
Акумулятор Максимальне 

допустиме 
навантаження без 
обліку втрат 
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КОЛЕСА ТА ШИНИ 
Перевіряйте тиск у всіх шинах, включаючи запасне 
колесо раз в дві неділі і перед тривалими 
поїздками. Тиск повинен перевірятися на холодних  
спокійних шинах. 
 
Для ознайомлення з правильними значеннями 
тиску в шинах, див. "Колеса"  в главі "Технічні 
умови". 
 
Неправильний тиск в шині приводить до її 
передчасного зносу  (мал.14). 
 
А  нормальний тиск: протектор зношується рівно. 
 
В  низький тиск: протектор зношується особливо в 
країв. 
 
С  високий тиск: протектор зношується посередині. 
 
Необхідно замінити шини, коли протектор 
зношується до 1,6 мм. У будь-якому випадку, 
необхідно в першу чергу керуватися правилами тієї 
країни. у якій експлуатується автомобіль.. 
 
 

 
Мал. 12 
 
ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ  
 
- Старайтеся якомога менше різко гальмувати і 
рушати, не наїжджати на поребрік і інших перешкодах. 
Пам'ятаєте, що довга їзда по поганих дорогах може 
пошкодити шини. 
 
- Проводите періодичні перевірки шин на предмет 
наявності бічних порізів, анормального здуття або 
нерівномірного зносу. Якщо Вами виявлена одна з цих 
несправностей, звертайтеся до офіційного дилера 
компанії. 
 
- Прагніть не перенавантажувати автомобіль при 
подорожах, оскільки це може привести до серйозних 
пошкоджень коліс і шин. 
 
- Якщо шина проткнута, негайно зупинитеся і 
підкачайте її, щоб уникнути пошкодження самої шини, 
колісного диска, підвіски і рульового управління 
 
 

 
- Шини псуються з часом, навіть якщо вони 
використовуються не часто. Ознаками старіння є 
тріщини в протекторі. У будь-якому випадку, якщо 
шини експлуатуються більше 6 років, необхідна їх 
перевірка фахівцями на предмет можливості 
продовження експлуатації. 
 
- При заміні шин завжди встановлюйте нові. 
Уникайте використання шин сумнівного 
походження. 
 
- При заміні шини міняйте також клапан її 
надува. 
 
- В цілях забезпечення рівного зносу 
передніх і задніх шин, рекомендується міняти 
колеса місцями кожні  10-15 тис. км, стежачи при 
цьому потім, щоб вони зберігали ту ж сторону 
(праву або ліву), щоб не порушити напрям їх 
рощення. 
 

Увага 
Пам'ятаєте про те, що зчеплення з дорогою 
залежить від правильного тиску в шинах. 
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Увага 
Якщо тиск в шині недостатній, шина 
перегрівається, що може привести до її 
серйозних пошкоджень. 
 

Увага 
Не міняйте колеса сторонами, т.б. не 
переставляйте колеса з правого боку на ліву 
сторону і навпаки. 
 

Увага 
Ніколи не допускайте фарбування колісних 
дисків із сплавів, при якій потрібна температура 
понад 150 З, оскільки в результаті такої операції 
можуть бути порушені механічні властивості 
дисків. 

ГУМОВІ ШЛАНГИ 
 
По питаннях обслуговування гальмівної системи і 
гумових паливних шлангів, ретельно виконаєте вказівки 
"Графіка техобслуговування" в цій главі. 
 
До затвердіння і тріщин на поверхні шлангів з 
подальшими протечкамі рідини можуть привести озон, 
високі температури і тривалу відсутність рідини в 
системі. 
 

СКЛООЧИСНИКИ ВІТРОВОГО 
СТЕКЛА/ЗАДНЕГО СКЛА 
ЩІТКИ 
Необхідне періодичне очищення гумових 
елементів щіток з використанням спеціальних 
засобів; рекомендуємо TUTELA PROFESSIONAL 
SC35 для цієї мети. 
Якщо гумові елементи щіток погнуті, необхідно їх 
замінити. У будь-якому випадку, чергова заміна 
щіток виробляється раз на рік. 
 
- Виконання деяких нескладних правил 
може скоротити вірогідність пошкодження щіток; 
 
- Коли температура падає нижче за нуль, 
прагніть попередити примерзання гумової частини 
щітки до скла. Якщо необхідно, використовуйте 
засіб анті-обледенітель; 
 
- Видаляйте сніг з вікон: окрім захисту 
щіток, цей захід також заощадить для Вас ресурс 
моторосклоочищувача і запобіжить його 
перегріву; 
 
- Не допускайте щоб склоочисник вітрового 
скла працював по сухому склу. 
 

Увага 
Руху із зношеними щітками склоочисників є 
серйозним джерелом небезпеки, оскільки при 
поганій погоді вони не зможуть забезпечити 
водієві необхідної якості видимості. 
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Мал. 15 
Заміна щіток склоочисника вітрового скла  
мал.15 
Для того, щоб видалити щітку: 
 
- Підніміть важіль склоочисника А; 
 
- Оберніть щітку В на 90С довкола осі С, 
розташованою в крайній частині важеля 
склоочисника; 
 
- Зніміть щітку з осі С; 
 
Для установки щітки: 
 
- Вставте вісь С в отвір, розташований в 
центрі щітки В; 
 
- Поверніть важіль разом зі встановленою 
щіткою на поверхню вітрового скла. 
 

 
Мал. 16 
Заміна щітки очисника заднього скла мал.16 
Дійте таким чином: 
- Підніміть кришку А і зніміть важіль, ослабивши 
гайку В, яка кріпить його до осі шарніра; 
 
- Встановите новий важіль, правильно 
розташувавши його, і повністю затягніть гайки. 
 
- Відпустіть кришку. 
 
 
 

 
Мал. 17 
Форсунки склоочисника  
Склоочисник вітрового скла мал.17 
Якщо струмінь склоочисника недостатній, 
перевірте, в першу чергу, наявність рідини в бачку 
- див."Перевірка рівня рідини" в цій главі. 
 
Потім перевірте, чи не засмітилися отвори 
форсунок склоочисника, при необхідності 
почистите їх голкою. 
 
Напрям струменя омивача регулюється шляхом 
напряму форсунок. 
 
Рідина повинна розбризкуватися приблизно на 1/3 
висоти від верхнього краю скла. 

 



 201 

 

 
Мал. 18 
Склоочисник заднього скла мал.18 
Напрям струменя омивача заднього скла не 
міняється. 
 
Тримач форсунки розташовується на задньому склі. 
 

КУЗОВ 
Захист від речовин, що містяться в атмосфері 
Головними причинами корозії є наступні причини: 
- Забруднення повітря; 
 
- Солоне і вологе повітря; 
 
- Сезонні кліматичні зміни. 
 
Крім того, не можна недооцінювати абразивної дії 
переносимого вітром пилу, піску, а також грязі і гравію, 
який відскакує від інших автомобілів. Компанія Fiat 
застосувала кращі технології ефективного захисту 
кузова від корозії, щоб захистити Ваш автомобіль. 
 
До їх складу входять: 
- Спеціальні фарбувальні матеріали і методи 
фарбування кузови, які додають особливу опіру корозії і 
абразиву; 
 
- Вживання сталі, що гальванізується, з  
властивостями  високої опірності корозії; 
 
- Обробку днища, моторного відсіку, колісних арок 
і інших чутливих речей до корозії кузова 
високоефективними антикорозійними продуктами на 
основі воску; 
 
 
 

 
- Використання пластика із спеціальними 
захисними властивостями для захисту найбільш 
чутливих частин кузова, таких як, пороги, 
внутрішня частина крил і тому подібне. 
 
- Використання "спеціальних" відкритих 
секцій в конструкції кузова в цілях  запобігання 
утворенню конденсату і акумуляції вологи, що 
приводить до утворення іржі. 
 
Гарантія на кузов і антик ори 
На Ваш Fiat Punto поширюється гарантія, що 
стосується пошкоджень будь-яких оригінальних 
елементів кузова автомобіля в результаті корозії. 
 Для ознайомлення із загальними умовами даної 
гарантії, див. Гарантійну книжку. 
Поради: як зберегти кузов 
 
Лакофарбове покриття 
Фарба на кузові служить не лише естетичним 
цілям, але і захищає тонкий шар металу, що 
знаходиться під нею. В разі появи глибоких 
подряпин або порізів, рекомендуємо якнайскоріше 
виконати необхідне відновлення лакофарбового 
покриття в цілях запобігання утворенню іржі. Для 
відновлення покриття використовуйте лише 
оригінальні фарби. 
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Нормальне обслуговування лакофарбового 
покриття полягає в регулярному митті кузова з 
інтервалами, частота яких залежить від стану 
автомобіля і умов його експлуатації. Наприклад, в 
умовах підвищеного забруднення довкілля або на 
дорогах, які посипають сіллю, рекомендуємо мити 
машину частіше. 
 
Для того, щоб правильно помити машину: 
- Зніміть антену з даху, щоб не пошкодити її у 
випадку, якщо автомобіль пройде автоматичне 
миття. 
 
- При митті кузова автомобіля використовуйте 
струмінь води низького тиску. 
 
- Використовуйте при цьому губку, змочену в 
слабкому мильному розчині, а потім змивайте мило 
тією ж губкою. 
 
- Ретельно сполосніть кузов водою, а потім 
висушите струменем повітря або замшею. 
 
При сушці прагніть видалити воду з найменш 
помітних частин, таких як периметр дверей, капот, і 
довкола фар, де може залишитися вода. Після 
миття не можна відразу ставити автомобіль в 
закрите приміщення, необхідно спочатку дати йому 
висохнути на повітрі. 

Не мийте автомобіль після тривалого знаходження на 
сонці, або коли кришка капота гаряча, тому що це може 
позначитися на блиску лакофарбового покриття. 
 
Зовнішні пластикові частини автомобіля мають бути 
вимиті так само, як і останні частини.  
 
Там, де це можливо, прагніть не паркувати автомобіль 
під деревами, оскільки смолисті речовини, які виділяють 
багато видів дерев, приводять до того, що фарба гірше 
блищить, а, крім того ці речовини можуть сприяти 
утворенню іржі. 
 
Вказівка 
Послід птиць необхідно змивати негайно і ретельно, 
оскільки кислота, яка в нім міститься, є агресивною. 
 

Миючі засоби приводять до забруднення 
води. Тому моторний відсік необхідно мити лише в 
спеціально обладнаних для збору і очищення 
промивальної води місцях. 
 
 

Стекла 
Використовуйте спеціальні засоби для миття 
стекол.  
 
Використовуйте також чисте дрантя, щоб уникнути 
подряпин на поверхні скла або погіршення їх 
прозорості. 
 
Вказівка 
 Необхідно ретельно протерти зсередини 
поверхня заднього скла дрантям у напрямі ниток 
розжарення так, щоб їх не пошкодити. 
 
Моторний відсік 
В кінці зими необхідно ретельно вимити моторний 
відсік, прагнучи не направляти при цьому струмінь 
води на електронні блоки управління. 
Звертайтеся за виконанням цієї операції на 
спеціалізовані станції обслуговування. 
 
Вказівка 
При митті двигун автомобіля має бути холодним, 
а ключ запалення повинен знаходиться в 
положенні STOP. Після закінчення миття 
автомобіля, переконаєтеся в тому, що всілякі 
захисні елементи не були пошкоджені або зняті. 
 
Фари 
Вказівка 
Ніколи не використовуйте для миття лінз фар 
речовини, що володіють специфічним запахом. 
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САЛОН 
Необхідно періодично перевіряти наявність води 
усередині салону під килимками (вода може 
попасти навіть туди, стікаючи з черевик або 
парасольок пасажирів), оскільки скупчення вологи в 
цьому районі може привести до утворення іржі. 
 

Увага 
Ніколи не використовуйте для миття салону 
автомобіля такі пожежанебезпечні  речовини, як 
ефір або високо очищений бензин. 
Електростатичні розряди, що виникають під час 
тертя при митті, можуть привести до пожежі. 
 

Увага 
Не зберігаєте в автомобілі балончики аерозолю: 
вони можуть вибухнути. Аерозолі не можна 
тримати при температурі повітря зверху 50С. 
Температура усередині автомобіля, залишеного 
на сонці, може піднятися значно вище даною 
величини. 

Чищення сидінь, частин з тканини і оксамиту 
Використовуйте м’яку, кисть або пилосос для того, щоб 
видалити пил. Оксамит очищається краще, якщо кисть 
при це змочена водою. 
 
Протріть сидіння губкою, змоченою в розчині води і 
нейтрального миючого засобу. 
 
 

Оббивка Вашого автомобіля була 
розроблена з тим, щоб витримати навантаження 
при звичайному використанні автомобіля. Проте, 
рекомендується уникати сильного або тривалого 
дряпання її фурнітурою одягу, наприклад, 
металевими пряжками, запонками, застібками-
липучками "Велкро" і подібними аксесуарами, 
оскільки вони викликають напругу на тканині, яка 
може привести до розриву ниток і, як наслідок 
цього, до пошкодження покриття. 

Пластикові частини салону 
Для повсякденного чищення пластикових частин 
салону використовуйте м'яке дрантя, змочене у 
воді і намилене нейтральним милом. Видаляйте 
сальні забруднення і особливо стійку грязь за 
допомогою відповідних засобів, що не містять 
розчинників, які спеціально розроблені для 
збереження зовнішнього вигляду і кольору 
пластикових частин. 
 
Вказівка 
Ніколи не використовуйте спирт або продукти 
нафти для протирання приладової панелі. 
Кермо/Ручка важеля перемикання швидкостей 
з покриттям з натуральної  шкіри 
Дані компоненти повинні очищатися лише водою і 
нейтральним милом. Ніколи не використовуйте 
для цієї мети засобу на основі бензину або 
алкоголю. 
Перед тим, як використовувати спеціальні миючі 
засоби для салону автомобіля, ретельно 
прочитайте інструкцію до вживання і склад, щоб 
переконатися, що у складі цих засобів відсутні 
продукти бензину або речовин на основі 
алкоголю. 
Якщо при митті вітрового скла спеціальними 
миючими засобами краплі цього засобу падають 
на шкіряне покриття рулюючи або ручки важеля 
перемикання швидкостей, змийте їх негайно за 
допомогою оди і нейтрального мила. 
Вказівка 
Будьте украй обережні при включенні замку 
рульового управління, щоб не подряпати шкіряне 
покриття. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ 
Рекомендуємо записати ідентифікаційні коди, 
нанесені на табличках ідентифікаційні дані і їх 
розташування представлені нижче: 
 
- Заводська табличка моделі. 
 
- Маркування шасі. 
 
- Заводська табличка ідентифікації кузова. 
 
- Маркування двигуна. 

 
Мал. 1 
Заводська табличка моделі мал.1 
Дану табличку можна знайти на лівій стороні дна 
багажника. Вона містить наступну інформацію: 
 
А   Найменування виробника 
 
В   Номер сертифікату 
 
С   Код типу автомобіля 
 
D   Номер шасі 
 
E Максимальна вага повністю навантаженого 
автомобіля 
 
F Максимальна вага повністю навантаженого 
автомобіля з причепом 
 
G   Максимальне навантаження на передню вісь 
 

 
H   Максимальне навантаження на задню вісь 
 
I   Тип двигуна 
 
L  Код комплектації кузова 
 
M  Код запасної частини 
 
N Індекс прозорості диму (для дизельних двигунів) 
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Мал. 2 
Табличка з ідентифікаційними даними по 
фарбуванню кузова мал.2 
Дана табличка розташовується з лівого боку на 
зовнішній поверхні стійки багажника. Вона містить 
наступну інформацію: 
 
А     Найменування виробника фарби 
 
В     Найменування кольору 
 
С     Код кольору, прийнятий   компанією Fiat 
 
D    Код відновлення лакофарбового покриття 
 

 
Мал. 3 
Маркування шасі мал.3 
Віддрукована на підлозі в пасажирському відділенні в 
районі переднього сидіння з правого боку. 
 
- Модель автомобіля (ZFA 199000); 
- Номер шасі. 

Маркування двигуна 
Маркування двигуна вибито на блоці циліндра і 
включає номер моделі і шасі. 
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КОДИ ДВИГУНА - КОМПЛЕКТАЦІЇ КУЗОВА 

Комплектації Код двигуна Комплектації кузова 
3 двері 5 дверей 

4 місця 5 місць 

 
Комплектація з 5-ступінчастою коробкою передач 
Комплектація з 6-ступінчастою коробкою передач 
Комплектація з фільтром поглащенія часток (DPF) 
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Двигун   
Загальне 1,2 1,4 1,4 16v 1,3 Multijet 

75 к.с. 
1,3 Multijet 

90 к.с. 
1,9 Multijet 

 
1,9 Multijet 

Sport 
Код двигуна 199А4000 350А1000 199А6000 199А2000 199А3000 939А1000 199А5000 
Тип двигуна Бензиновий Бензиновий Бензиновий Дизельний Дизельний Дизельний Дизельний 
Кількість і 
розташування 
циліндрів 

4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 

Діаметр 
циліндрів і хід 
поршня мм 

70,8х78,86 72х84 72х84 69,6х82 69,6х82 82х90,4 82х90,4 

Загальний об’єм 
двигуна см3 

1242 1368 1368 1248 1248 1910 1910 

Міра 
стискування 

11,1 11,1 10,81 17,6 17,6 18 18 

Максимальна 
потужність (СЕЕ) 
КВт. 
К.с. 
об/хв. 

 
 

48 
65 

5500 

 
 

57 
77 

6000 

 
 

95 
70 

6000 

 
 

55 
75 

4000 

 
 

66 
90 

7000 

 
 

88 
120 
4000 

 
 

96 
130 
4000 

Максимальний 
момент, що 
крутить (СЕЕ) 
Nm 
Kgm 
об/хв. 

 
 
 

102 
10,4 
3000 

 
 
 

115 
11,7 
3000 

 
 
 

125 
12,9 
4500 

 
 
 

190 
19,4 
1750 

 
 
 

200 
20,4 
1750 

 
 
 

280 
28,5 
2000 

 
 
 

280 
28,5 
2000 

Свічки 
запалення 

NGK 
ZKR7A-10 

NGK 
ZKR7A-10 

NGK 
ZKR7A-10 

- - - - 

Паливо Бензин без 
вмісту свинцю з 

октановим 
числом 95 RON 

Бензин без 
вмісту свинцю з 

октановим 
числом 95 RON 

Бензин без 
вмісту свинцю з 

октановим 
числом 95 RON 

Дизельне 
паливо для 
автомобілів 
(стандарт En590) 

Дизельне 
паливо для 
автомобілів 
(стандарт En590) 

Дизельне 
паливо для 
автомобілів 
(стандарт En590) 

Дизельне 
паливо для 
автомобілів 
(стандарт En590) 
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ЗАПАЛЮВАННЯ 
 1.2-1.4-1.4 16V 1.3 Multijet  - 1.9 Multijet 
Подача палива Многоточичний електронний всприськ Multijet –  прямий  всприськ «Common Rail” 
 
 

Увага  
Неправильний ремонт або доопрацювання системи подачі палива, що не беруть до уваги технічні особливості даного автомобіля, можуть привести до 
серйозних несправностей з ризиком виникнення пожежі.       
 
 
ТРАНСМІСІЯ 
 1,2 1,4 1.3 Multijet 75 HP 1.3 Multijet 90HP 1.4 16V -1.9 Multijet 
Коробка 
передач 

П'ять передніх передач і одна задня з 
синхронізатором для включення передніх 

передач 

П'ять передніх передач і одна задня з 
синхронізатором для включення передніх 

передач 

П'ять передніх передач і одна задня з 
синхронізатором для включення передніх 

передач 
Зачеплення Саморегульована педаль без вільного ходу 
Привод Передній 
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Гальма 
 1,2 1,4-1,4 16v 1.3 Multijet 1.9 Multijet 
Основні гальма: 

- передні 
- задні 

 

 
Дискові (що вентилюються для деяких комплектацій) 

Барабанні або дискові ( у деяких комплектаціях) 

Гальмо стоянки Управляється уручну, дає зусилля на задні гальма 
 
Вказівка 
Вода, лід і сіль для посипання доріг можуть утворювати на гальмівних дисках кірку, що знижує ефективність гальмування в його початковий період. 
 
 
Підвіска 
 1,2 – 1,4 – 1,4 16 v - 1.3 Multijet - 1.9 Multijet 
Передня Незалежна, типа Mcpherson із стабілізатором передньої стійкості 
Задня Напівзалежна, подовжні взаємозв'язані важелі, гвинтові пружини, телескопічні амортизатори 
 
 
Рульове управління 
 1,2 1,4 1,4 16v 1,3 Multijet 

75 к.с. 
1,3 Multijet 

90 к.с. 
1,9 Multijet 

 
Тип Рульова рейка з електричною системою посилення рульового управління 
Мін. Період 
описування кола 
під час руху по 
колу м 

 
10,1 

 
10,1 

 
10,5 

 
10,1 

 
10,9 

 
10,9 
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Колеса 
Диски та шини 
Диски з штампованої сталі або легкосплавні. 
Безкамерні шини з радіальним каркасом. 
Сертифіковані шини представлені в Сервісній 
книжці. 
 
Вказівка 
У випадку, якщо ви виявите невідповідність в 
інформації,  представленій по даному приводу в 
"Посібнику користувача" і "Сервісній книжці", 
керуйтеся лише інформацією представленою в 
Сервісній книжці. 
 
В цілях забезпечення безпеки руху автомобіль має 
бути укомплектований шинами рекомендованого 
розміру, а також однакового типа і від одного 
виробника для всіх коліс. 
 
Вказівка 
Не прагніть встановлювати камери в безкамерних 
шинах. 
 

Запасне колесо 
Штамповий сталевий диск. Безкамерна шина. 
 
Геометрія колеса 
 
Сходження передніх коліс 1±1 мм. 
Сходження задніх коліс 1,3±2 мм 
 
Значення відносяться до автомобіля в справному стані.   

Мал. 4  
Читання маркування шин мал.4 
Приклад: 175/65 R 15 84 T 
 
175= номінальна ширина 
 
65= співвідношення висота/ширина у відсотках 
 
R= радіальна ширина 
 
15= діаметр диска в дюймах  
 
84= номінальне навантаження 
 
Т= номінальна швидкість 
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Максимальна розрахункова швидкість 
 
Q= до 160 км/г 
 
R= 170 км/г 
 
S= до 180 км/г 
 
T= до 190 км/г 
 
U= до 200 км/г 
 
H= до 210 км/г 
 
V= о 240 км/г 
 
Максимальна розрахункова швидкість для 
зимових шин 
 
QM+S = до 160 км/г 
 
TM+S= 190 км/г 
 
HM+S= до 210 км/г 
 

Номінальне навантаження 
 
70=335 кг            81=462 кг 
 
71=345 кг            82=475 кг 
 
72=355 кг            83=487 кг 
 
73=365 кг            84=500 кг 
 
74=375 кг            85=515 кг 
 
75=387 кг            86=530 кг 
 
76=400 кг            87=545 кг 
 
77=412 кг            88=560 кг 
 
78=425 кг            89=580 кг 
 
79=437 кг            90=600 кг 
 
80=450 кг            91=615 кг 

Читання маркування дисків мал.4 
Приклад:  6 Jx 15 ET 43 
 
6= ширина диска в дюймах 
 
J= Контур глибини обода 
 
15= номінальний діаметр диска в дюймах 
 
ET 43= виліт диска (розмір між прівалочной 
поверхньою диска при установці на ступицю  
автомобіля і уявною плоскістю, проходящей по 
середині обода). 
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Комплектація Диски Шини Запаска 
  Стандартна Зимова Диск Шина 

 
 
(*)   Відстань між шпильками 100мм, шпильки М12 х 1.5, використовувати лише штатні колеса. 
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Тиск у холодних шинах (бар) 
Версії 1,2 1,4 1,4 16v 1,3 Multijet 

75 к.с. 
1,3 Multijet 

90 к.с. 
1,9 Multijet 

 
Пер. Зад. Пер. Зад. Пер. Зад. Пер. Зад. Пер. Зад. Пер. Зад. 

175/65 R15 84T 
Середнє 
Повне 
навантаж 

 

185/65 R15 88Т 
Середнє 
Повне 
навантаж 
185/65 R15 88Н 
Середнє 
Повне 
навантаж 

195/55 R16 87 
Н 
Середнє 
Повне 
навантаж 
205/45 R17 88 
V 
Середнє 
Повне 
навантаж 
 
Додайте +0,3 бар до рекомендованого значення тиску, коли шини теплі. Заново перевірте тиск на холодних шинах. Для зимових шин додайте +0,2 бар до 
рекомендованого значення тиску для стандартних шин.  
При їзді на швидкості більше 160 км./г накачуйте шини відповідно до  максимальних значень, що рекомендуються. У випадку, якщо в комплектацію 
входить система T.p.m.s., тиск повинен складати +0,1 бар понад рекомендовану величину. Система T.p.m.s. не встановлюється з шинами 175/65 R15 84T.     



 214 

 

 
Мал. 5 
 

 Розміри 
Розміри виражаються в мм і відносяться до 
автомобіля зі встановленими стандартними 
шинами.  
 
Висота відноситься до ненавантаженого 
автомобіля. 
 
Об'єм багажника 
 
Об'єм  ненавантаженого багажника 
(стандарти V.D.A)…….275дм3 
 
Об'єм багажника із складеними задніми сидіннями 
638 дм3 
 
 

 
Версії 
3 – 5 дверей 

 

1,2 – 1,4 – 1,4 16 v  
1.3 Multijet 
1.9 Multijet 

 
Вказівка 
Розміри колії можуть змінюватися залежно від величини дисків/шин. 
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Макс. доступна швидкість після первинного використання автомобіля  в км/год. 
 
Комплектації з бензиновим двигуном 

 
 
 
 
Комплектації з дизельним двигуном “Multijet” 
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Маса  
 1,2 1,4 1,4 16v 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

Вага в спорядженому 
стані 

Корисне 
навантаження(*) разом з 
водієм 
Максимально 
допустиме 
навантаження (**) 
-на передню ось 
-на задню ось 

Буксируване 
навантаження: 
Причеп з гальмами 
Причеп без гальм 

Макс. навантаження на 
кришу 

Макс. Навантаження на 
бусировочний пристрій 
(причеп з гальмами) 

 
 (*)   В разі установки спеціального устаткування (люка в даху, буксировочного пристрою) вага ненавантаженого автомобіля збільшується, зменшуючи 
тим самим вказану величину корисного навантаження. 
(**)   Не повинна перевищувати максимально допустиму. Відповідальність за розташування вантажів в багажнику або на даху автомобіля в цілях 
дотримання даних величин лежить на водієві. 
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Маса  
 1,3 Multijet75 к.с. 1,3 Multijet90 к.с. 1,9 Multijet 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

3 двері 
4 місця 

3 двері 
5 місця 

5 двері 
5 місця 

Вага в спорядженому 
стані 

 

Корисне 
навантаження(*) разом з 
водієм 
Максимально 
допустиме 
навантаження (**) 
-на передню ось 
-на задню ось 

Буксируване 
навантаження: 
Причеп з гальмами 
Причеп без гальм 

Макс. навантаження на 
кришу 

Макс. Навантаження на 
бусировочний пристрій 
(причеп з гальмами) 
 
 (*)   В разі установки спеціального устаткування (люка в даху, буксировочного пристрою) вага ненавантаженого автомобіля збільшується, зменшуючи 
тим самим вказану величину корисного навантаження. 
(**)   Не повинна перевищувати максимально допустиму. Відповідальність за розташування вантажів в багажнику або на даху автомобіля в цілях 
дотримання даних величин лежить на водієві. 
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Об'єми рідини 
 1,2 1,4 1,4 16v 1,3 Multijet 

75 к.с. 
1,3 Multijet 

90 к.с. 
1,9 Multijet 

 
Рідини, що передписані та ПММ 

Паливний бак: л 
включно резерв: л 

 

Бензин без вмісту свинцю з 
октановим числом 95 RON 

Паливний бак: л 
включно резерв: л 

Дизельне паливо для 
автомобілів (стандарт En590) 

Система охолодження 
двигуна: л 

50% суміш води та PARAFLU UP 

Картер двигуна: л 
Картер двигуна і 
фільтр: л 

 

Картер двигуна: л 
Картер двигуна і 
фільтр: л 

 

Коробка передач/ 
Корпус диференціалу: 
кг  

Система гідравліки 
гальм: кг 

 

Вітровє, заднє скло 
Омівач фар: л 
Ємкість баку: л 

Суміш води та 

 

 
 (*)   Дане значені личить також для комплектації 1.3 Multijet  90 НР  з п'ятиступінчастою коробкою передач. 
(**)  Комплектація з шестиступінчатою коробкою передач. 
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РІДИНИ І ЗМАЩУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
Рекомендовані масла і їх характеристики 
Застосування Характеристики рідин і 

змащувальних матеріалів для 
забезпечення роботи двигуна 

Оригінальні рідини і змащувальні 
матеріали  

Застосування 

Масла що до бензинових двигунів Масла синтетичні на основі 
сертифікат 

 

 Відповідно до графіка 
техобслуговування 

Масла що до дизельних двигунів Масла синтетичні на основі 
сертифікат 

 

 Відповідно до графіка 
техобслуговування 

 
Для забезпечення нормальної роботи комплектації Multijet з фільтром поглинання часток, використовуйте лише оригінальні масла. В разі крайньої необхідності 
залийте хоч би 0,5 л масла і прямуйте до найближчого дилера компанії Fiat. 
 
В разі відсутності оригінальних масел допускається використання масел з мінімальними характеристиками АСЕА А3 для бензинових двигунів і характеристиками 
АСЕА В4 для дизельних двигунів, проте в цьому випадку не гарантуються високі характеристики роботи двигуна. 
 Використання масел з характеристиками нижче за якість АСЕА А3 і АСЕ В4 може привести до таких несправностей двигуна, на які не розповсюджується гарантія. 
Для дуже холодних кліматичних умов звертайтеся до дилерів компанії Fiat за порадою, який продукт використовувати. 
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Мастильні матеріали Якісні характеристики мастильних матеріалів та рідин, 

що забезпечують нормальну роботу автомобіля 
Рекомендовані 
матеріали 

Застосування 

 
 
 
 
Трансмісіонні масла и змазки 

 
Масло синтетичне за основою , за стандартом 

 
 

Механічна коробка передач та 
диференціал (Бензинові версії та версії 
1.3 Multijet 75 к.с.) 

Масло синтетичне за основою , за стандартом 
  

Механічна коробка передач и 
диференціал (версії 1.3 Multijet 90 Л.С. и  
1.9 Multijet) 

Змазка бісульфіт - молібденова на основі літієвого мила 
консистенція по  

 Шарніри рівних кутових скоростей (коліс) 

Змазка на основі літієвого мила  
консистенція по  
---------------------------------------------------------------- 
Змазка на основі літієвого мила  
консистенція по  

TUTELA MRM ZERO 
 
----------------------- 
TUTELA STAR 325 

Шарніри рівних кутових скоростей 
(диференціала)(за випадком версій 1.9 
Multijet) 
--------------------------------------------- 
Шарніри рівних кутових скоростей 
(диференціала) (версій 1.9 Multijet) 

Гальмова рідина Синтетична рідина, , 
 

TUTELA  
TOP 4 

Гідравлічний привод гальмів и зачеплення 

Захисна рідина для 
радіаторів 

Захисна незмержуюча рідина для систем охолоджування 
червоного кольору на основі моноэтілєнгликоля с 
інгибітором. 
Превосходящая спецификации  

 

PARAFLU UP (*) Система охолодження, відсоток: 50% води 
 

Рідина для омивачів 
лобового та заднього скла 

Водно - спиртова суміш з додатком поверхньо -активних 
сумішів  

TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 

Застосовується в нерозбавленому або 
розбавленому виді для омивачів 
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Вжиток палива 
 
 
Величини вжитку палива, представлені нижчим в 
таблиці, визначені на основі сертифікованих 
тестерів, регламентованих спеціальними 
директивами, прийнятими в Європі.  
 
Для зміни величини вжитку палива використовується 
методика, представлена нижче: 
 
- У місті: холодний пуск, за яким слідує 
поїздка, що імітує стиль водіння автомобіля в місті; 

 
- На трасі: рівномірні прискорення на всіх 
передачах, імітація водіння в місті :швидкість 
варіюється від 0 до 120 км./г. 
 
- Змішаний тип вжитку: обчислюється шляхом 
збільшення 37% рівня вжитку в місті до 63% рівня 
вжитку в не міста. 
 

Вказівка 
Тип маршруту, ситуація в дорозі, погодні 
умови, стиль водіння, загальний стан 
автомобіля, рівень діфферента/наявність 
додаткового обладнання/ приладдя, 
навантаження, система клімату-контролю, 
полиця для багажника і т.п, чинники можуть 
впливати на опір повітря, який у свою чергу 
впливає на рівень вжитку палива. 

 
Вжиток палива відповідно до директиви 1999/100/ЕС  (л х 100 км) 
 
Версії В місті Поза містом Змішаний  
1,2 

 

1,4 

1,4 16v 

1,3 Multijet 75 к.с. 

1,3 Multijet 90 к.с. 

1,9 Multijet 
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Викид СО2 
 
Рівень викиду СО2 у вихлопних газах представлені нижче в таблиці. Рівень потрбелнія палива - змішаний. 
Версії Викид СО2 в соответстії з директивою 1999/100/СЕ (г/км.) 

 
1,2 

 

1,4 

1,4 16v 

1,3 Multijet 75 к.с. 

1,3 Multijet 90 к.с. 

1,9 Multijet 

1,9 Multijet Sport 
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ВКАЗІВНИК   
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  Стор 
передня панель приладів  4 
символіка  5 
система Fiat Код 5 
ключі  7 
замок запалення  12 
приладовий щиток  13 
бортові прилади 15 
цифрової дисплей  17 
багатофункціональний дисплей  22 
Trip Computer 31 
сидіння  33 
підголівники  34 
рульове колесо  37 
дзеркала заднього вигляду  38 
опалювання і вентиляція  39 
кондиціонер з ручним управлінням  43 
кондиціонер автоматичний  49 
зовнішнє освітлення 56 
склоочисники  58 
Cruise Control 61 
стельове освітлення  63 
органи управління  66 
устаткування салону  69 
люк на даху  74 
двері 75 
електричні  склопідйомники 78 
багажник 81 
капот 85 
дуги багажника на даху / кріплення для перевезення лиж  87 
фари  88 
антиблокувальна система ABS 90 
європейська бортова система діагностики EOBD 94 
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електропідсилювач рульового управління “Dualdrive” 95 
система контролю тиску шин T.P.M.S. 97 
датчик паркування  100 
радіоприймач 102 
система гучного зв'язку з технологією Bluetooth 103 
розводка для радіонавігації  103 
додаткове устаткування придбане автовласником  104 
на бензоколонці  105 
охорона довкілля 106 
БЕЗПЕКА  
Ремені безпеки 108 
Система S.B.R. 109 
пристрій натягнення ременів  110 
перевезення дітей в умовах безпеки  113 
підгонка до установки дитячого сидіння “ISOFIX” 118 
передні подушки безпеки  119 
бічні подушки безпеки (Side Bag – Window Bag) 120 
ЗАПУСК ДВИГУНА І КЕРУВАННЯ   
запуск двигуна  125 
стоянка  128 
механічна коробка передач 129 
скорочення експлуатаційних витрат  130 
зимові шини  134 
ланцюги протиковзання  134 
консервація автомобіля 135 
  
КОНТРОЛЬНІ ЛАМПИ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ  
Загальне попередження 136 
недостатній рівень гальмівної рідини  136 
зупиночне гальмо включене  136 
несправність подушки безпеки  137 
надмірна температура рідини, що охолоджує  137 
подушка безпеки з боку пасажира відключена  141 
недостатня зарядка акумуляторної батареї 138 
недостатній тиск масла в системі мастила двигуна  138 
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несправність електропідсилювача рульового управління  138 
нещільне закриття дверей  139 
не пристебнуті ремені безпеки 139 
несправність європейської бортової системи EOBD 140 
запас палива 141 
несправність антиблокувальної системи ABS 141 
несправність EBD 141 
несправність противугонної системи “Fiat Code” 142 
свічки предпуського підігрівання  142 
наявність води у фільтрі дизельного палива  142 
несправність зовнішніх освітлювальних приладів  143 
повідомлення при будь-якій аварії  144 
задні протитуманні фари 146 
габаритні вогні і фари ближнього світла  146 
далеке світло  146 
протитуманні фари  147 
покажчики лівого повороту  147 
покажчики правого повороту 147 
можливе утворення ожеледі на дорозі 148 
  
У НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ СИТУАЦІЯХ  
аварійний запуск двигуна  149 
заміна колеса  150 
комплект для швидкого ремонту шин  156 
якщо треба замінити лампу  161 
якщо треба замінити зовнішнє освітлення  163 
Якщо згасло освітлення салону  168 
якщо перегорілий запобіжник  170 
зарядка акумуляторної батареї  181 
якщо автомобіль треба підняти  182 
якщо автомобіль треба буксирувати 183 
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РЕГУЛЯРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ   
регулярне технічне обслуговування 184 
графік регулярного технічного обслуговування  185 
періодична перевірка  189 
експлуатація автомобіля в тяжких умовах  189 
контроль рівня експлуатаційних рідин  190 
повітряний фільтр  196 
фільтр квіткового пилку  196 
акумуляторна батарея  196 
колеса і шини  199 
гумові шланги 200 
склоочисники лобового і заднього стекол  200 
кузов  202 
салон  204 
  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ідентифікаційні дані  205 
код двигуна - версія кузова  207 
двигун  208 
система живлення  209 
трансмісія  209 
гальма  210 
підвіски  210 
рульове управління 210 
колеса  211 
габаритні розміри  215 
експлуатаційні показники  216 
маса  217 
заправні ємкості  218 
змащувальні матеріали і рідини  219 
витрата палива  221 
виділення СО2 у вихлопних газах 222 
 



 227 

 

SELENIA 
 

В СЕРДЦЕ ТВОГО ДВИГУНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАПИТУЙТЕ SELENIA В МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ 
 
SELENIA – ідеальний вибір для вашого автомобіля 
 
 
Двигун вашого нового автомобіля вимагає SELENIA 20К масла на синтетичній основі, яке відповідає самим передовим міжнародним характеристикам. 
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SELENIA 20К підсилює можливості двигуна, гарантуючи оптимальну роботу і максимальний захист. 
Присвячений новому поколінню двигунів, високому рівню хімічної стійкості, дозволяє збільшити інтервал між заміною масла до 2000км, гарантуючи чистоту двигуна 
протягом тривалого періоду часу. 
 
SELENIA К 
Високоякісне масло, що забезпечує економію пального для бензинових двигунів, 
для двигунів з нормальним турбо наддувом або багато клапанним. 
 
SELENIA PERFOMER MULTIPOWER 
Спеціальне масло для оптимального функціонування бензинових двигунів в 
особливо суворих кліматичних умовах. Гарантує скорочення витрати палива. 

SELENIA DIGITECH 
Масло, що гарантує захист двигуна. скорочує витрати палива та надійне в 
суворих кліматичних умовах. 
 
SELENIA WR 
Спеціальне масло для дизельних двигунів з нормальним турбо наддувом чи 
багато клапанних. масло придатне в суворих кліматичних умовах. Максимальна 
стабільність при високій температурі та оптимальне очищення двигуна. 
 
 

 
Для більш детальної інформації стосовно продукції SELENIA завітайте на наш сайт: www.ftselenia.com 
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ТИСК ПОВІТРЯ В ХОЛОДНИХ ШИНАХ (БАР) 
Версія 1.2 

 
1.4 1.3 Multijet 

75 К. С. 
1.3 Multijet 

90 К. С. 
1.9Multijet 

 Перед Задня Перед Задня Перед Задня Перед Задня Пер Задня 
175/65 R15 84T 
при середньому навантаженні 
при повному навантаженні 

2.2 
2.2 

2.1 
2.2 

2.2 
2.2 

2.1 
2.2 

2.4 
2.5 

2.1 
2.2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

185/65 R15 88T 
при середньому навантаженні 
при повному навантаженні 

2.2 
2.2 

2.0 
2.2 

2.2 
2.2 

2.0 
2.2 

2.3 
2.3 

2.1 
2.3 

2.3 
2.3 

2.1 
2.3 

- 
- 

- 
- 

185/65 R15 87H 
при середньому навантаженні 
при повному навантаженні 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.4 
2.4 

2.2. 
2.2 

195/55 R16 87 H 
при середньому навантаженні 
при повному навантаженні 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.3 
2.4 

2.1 
2.4 

2.4 
2.6 

2.2 
2.4 

205/45 R17 88V 
при середньому навантаженні 
при повному навантаженні 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.4 
2.5 

2.2 
2.4 

2.6 
2.8 

2.3 
2.5 

у гарячих шинах значення тиску має бути +0,3 бар  в порівнянні з указаним значенням. 
Рекомендуємо перевірити  значення тиску на холодних шинах 
У зимових шинах тиск повітря слід збільшити на 0,2 панів в порівнянні з літніми. 
 
ЗАМІНА МАСЛА В ДВИГУНІ 
 1.2 1.4 1.3 Multijet 

75 К. С. 
1.3 Multijet 

90 К. С. 
1.9 Multijet 

літри кг літри кг літри кг літри кг літри кг 
Картер двигуна 
і фільтр 

2.6 2.25 2.6 2.225 3.2 2.75 3.2 2.75 4.18 3.49 

ЗАПРАВНІ ЄМКОСТІ 
 1.2, 1.4, 1.3 Multijet 75 Л. С, 1.3 Multijet 90 Л. С, 1.9 Multijet 
ємкість паливного баку 45 
резерв 5/7 
Заправляйте автомобіль з бензиновим двигуном лише не етильованим бензином (R.O.M.), октанове число 95 R.O.N. (стандарт EN 228). 
Заправляйте автомобіль з дизельним двигуном автомобільним дизельним паливом (стандарт EN 590). 



СИСТЕМА START&STOP  
(для версій/ринків, де це передбачено) 
 
ВСТУП 
Система  Start&Stop  автоматично  відключає  двигун  всякий
раз при зупинці автомобіля і запускає його знову, коли водій
вважає потрібним продовжити рух.   
Система  підвищує  економічність  автомобіля  завдяки
зниженню витрати палива, зменшує об'єм шкідливих викидів і
шумове  забруднення.  Система  активується  всякий  раз  при
пуску двигуна.   

РЕЖИМИ РОБОТИ 

Відключення двигуна 

Механічна трансмісія 
При  зупинці  автомобіля  двигун  відключається,  коли  водій
встановлює важіль КПП в нейтральне положення і відпускає
педаль зчеплення. 

1 

 

  

 

Мал. 1 1 8  

Коробка передач Dualogic 
(для версій/ринків, де це передбачено) 

Відключення двигуна відбувається при  зупинці  автомобіля, 
коли натиснута педаль гальма. 
Двигун  може  відключатися,  навіть  якщо  педаль  гальма  не 
натиснута,  при  установці  важеля  КПП  в  нейтральне 
положення (N).   

Зауваження: Двигун може автоматично відключатися тільки 
в  такому  режимі,  коли  в  поїздці  досягається швидкість  не 
менше приблизно 10 км/год ‐ щоб уникнути частих зупинок 
двигуна при русі автомобіля з пішохідною швидкістю.  

Про  відключення  двигуна  сигналізує  світловий  індикатор  (мал. 
118) на приладовій панелі, залежно від конфігурації. 

Відновлення роботи двигуна 

Механічна трансмісія 
Для відновлення роботи двигуна натисніть педаль 
зчеплення. 

 

 

Мал. 1 1 9  
 



Коробка передач Dualogic 
(для версій/ринків, де це передбачено) 

Якщо  важіль  КПП  знаходиться  в  положенні  N,  встановіть
його  у  будь‐яке  інше  положення,  або  ж  відпустите  педаль
гальма  або  встановите  важіль  КПП  на  (+),  (‐)  або  в
положення R. 

АКТИВАЦІЯ І ДЕАКТИВАЦІЯ СИСТЕМИ ВРУЧНУ 
Ви  можете  активувати/деактивувати  систему  шляхом
натиснення  кнопки  на  приладовій  панелі  (мал.  120).  При
відключенні  системи  на  приладовій  панелі  з'явиться
індикація "Start&Stop OFF" (мал. 119). 

Окрім  цього  (для  версій/ринків,  де  це  передбачено),  на
активацію/деактивацію  системи  Start&Stop  можуть
вказувати також повідомлення на дисплеї. 

 

Мал. 120 
 

УМОВИ, ПРИ ЯКИХ ВІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА  
НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ 

При активованій системі відключення двигуна може не статися (з 
міркувань комфорту, безпеки, обмеження викидів) при 
виникненні певних умов, які перераховані нижче :     
□ двигун ще не прогрітий; 
□ температура довкілля дуже низька (якщо є відповідна 
індикація); 
□ недостатній заряд батареї; 
□ включений обігрів заднього скла; 
□ склоочисники лобового скла працюють з максимальною 
швидкістю; 
□ йде процес регенерації сажового фільтру (DPF) (для 
версій/ринків, де це передбачено); 
□ не закриті водійські двері; 
□ не пристебнутий водійський ремінь; 
□ включена задня передача (наприклад, при виконанні 
парковки); 
□ при  включеному  автоматичному  клімат‐контролі,  якщо 
комфортна температура ще не досягнута або активована функція 
MAX ‐ DEF; 
□ впродовж  першого  періоду  використання,  для  ініціалізації
системи. 

У перелічених вище випадках на дисплеї з'являється інформаційне
повідомлення  і  (для  версій/ринків,  де  це  передбачено)  на  панелі
приладів блиматиме індикатор (мал. 118). 
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УМОВИ, ПРИ ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
РОБОТИ ДВИГУНА 
З міркувань комфорту, безпеки, обмеження шкідливих 
викидів двигун може поновлювати свою роботу автоматично, 
без жодного втручання з боку водія, якщо виникли певні 
умови, які перераховані нижче:     

□ недостатній заряд батареї; 
□ склоочисники  лобового  скла  працюють  з  максимальною
швидкістю; 
□ надмірний тиск в гальмівній системі, що виник, наприклад, 
внаслідок багатократного натиснення педалі гальма; 
□ автомобіль  знаходиться  в  русі,  наприклад,  при  русі  по 
горбистих дорогах; 
□ якщо  двигун  залишається  відключеним  системою 
Start&Stop впродовж приблизно трьох хвилин. 
□ для  роботи  автоматичної  системи  клімат‐контролю,  коли 
вона  повинна  встановити  комфортну  температуру,  або  для 
роботи функції  MAX ‐ DEF. 
 
При  включеній  передачі  робота  двигуна  може  бути 
автоматично відновлена тільки шляхом натиснення до упору 
педалі  зчеплення.  Водій  може  бути  повідомлений  про 
необхідність  виконати  це  шляхом  повідомлення  на 
приладовій  панелі  і,  де  це  передбачено,  за  допомогою 
індикатора  (мал.  121)  на  приладовій  панелі,  який  починає 
блимати. 

Зауваження:  Якщо  після  закінчення  трьох  хвилин  після
зупинки  двигуна  зчеплення  не  було  натиснуте,  то  повторний
пуск  автомобіля  можна  буде  виконати  тільки  за  допомогою
ключа. 

Зауваження:  У  разі,  якщо  двигун  відключився,  коли  це 
небажано, наприклад, при різкому відпуску педалі зчеплення 
при  включеній  передачі,  якщо  система  Start&Stop 
активована,  роботу  двигуна  можна  відновити,  натиснувши 
до  упору  педаль  зчеплення  або  встановивши  важіль  КПП  в 
нейтральне положення.  

ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ  
Якщо за умов, в яких двигун повинен відключатися системою 
Start&Stop, водій відстебне свій ремінь безпеки і відкриє свої 
двері  або  буде  відкрита  пасажирська  дверь,  відновлення 
роботи  двигуна  можна  буде  зробити  тільки  за  допомогою 
ключа запалювання.    
Водій  повідомляється  про  цю  ситуацію  за  допомогою 
звукового  сигналу  і  повідомлення  на  дисплеї,  а  також  (для 
версій/ринків,  для  яких  це  передбачено)  за  допомогою 
індикатора  (мал.  121)  на  приладовій  панелі,  який  починає 
блимати.   

ФУНКЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
(для версій/ринків, де це передбачено)  
Якщо  після  того,  як  робота  двигуна  була  автоматично 
відновлена,  водій не робить ніяких дій впродовж приблизно 
трьох  хвилин,  система  Start&Stop  відключить  двигун 
повністю,  щоб  уникнути  витрати  палива.  В  цьому  випадку 
повторний  пуск  двигуна  можна  буде  виконати  тільки  за 
допомогою ключа запалювання. 

Зауваження:  Якщо  необхідно,  щоб  двигун  залишався  в 
працюючому  стані,  то  систему  Start&Stop  можна 
деактивувати. 

3 

  

  

  



ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ СИСТЕМИ 

У разі виникнення порушень в роботі системи  Start&Stop вона
відключається.  Водій  повідомляється  про  проблему  за
допомогою  індикатора  загальної  несправності    A  (мал.  121),
(там,  де  це  передбачено),  що  загорається  разом  з
повідомленням  і  позначенням  несправності  системи  В  (мал.
121)  на  приладовій  панелі.  В  цьому  випадку  зверніться  в
авторизований сервісний центр Fiat. 

ТРИВАЛА ПЕРЕРВА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ 
(мал. 122) 
(при версії системи Start&Stop з допоміжним відведенням 
негативної клеми АКБ) 
(для версій/ринків, де це передбачено) 

При  необхідності  тривалої  перерви  в  експлуатації  автомобіля
зверніть особливу увагу на від'єднання від джерела живлення (АКБ).
Ця  процедура  має  бути  виконана  шляхом  від'єднання
швидкознімного негативного контакту А (мал. 122) від допоміжного
відведення  негативної  клеми  В,  оскільки  на  негативному  полюсі
батареї  Зі  встановлено  датчик  D,  призначений  для  моніторингу
стану  АКБ,  який  ніколи  не  повинен  від'єднуватися  (за  винятком
випадків заміни АКБ). 

ТРИВАЛА ПЕРЕРВА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ 
(при версії системи Start&Stop без допоміжного 
відведення негативної клеми АКБ) 
(для версій/ринків, де це передбачено) 

При необхідності тривалої перерви в експлуатації автомобіля зверніть
особливу увагу на від'єднання від джерела живлення (АКБ). Виконайте
наступні дії: від'єднайте роз'єм А (мал. 123) (натиснувши кнопку В)
від  датчика  З,  призначеного  для  моніторингу  стану  батареї,  який
встановлений на негативному полюсі батареї D. Цей датчик ніколи
не повинен від'єднуватися, за винятком випадків заміни АКБ. 
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Мал. 122  Мал. 123 

При  необхідності  заміни  АКБ  завжди
звертайтеся в авторизований сервісний центр
Fiat.  Замініть  АКБ  на нову, того ж типу (HEAVY 

DUTY)  і з такими ж параметрами.  



АВАРІЙНИЙ ПУСК   
(при версії системи Start&Stop без допоміжного відведення 
негативної клеми АКБ)  
(для версій/ринків, де це передбачено) 

Для  виконання  аварійного  пуску  двигуна  від  іншої  АКБ
ніколи  не  відключайте  негативне  виведення(‐)  допоміжної
батареї  до  негативного  полюсу  А  (мал.  123б)  батареї
автомобіля.  Його  слід  підключати  до  точки  заземлення  на
двигуні або коробці передач. 

 

 

 

 

 
 

 

Мал. 123б 

 

АВАРІЙНИЙ ПУСК  
(при версії системи Start&Stop з допоміжним відведенням 
негативної клеми АКБ)  
(для версій/ринків, де це передбачено) 

У  разі  виконання  аварійного  пуску  двигуна  від  іншої  АКБ
ніколи  не  підключайте  негативний  кабель  (‐)  допоміжної
батареї  до  негативного  полюсу  В  (мал.  123а)  батареї
автомобіля.  Його  слід  підключати  до  допоміжного
відведення  А  або  до  точки  заземлення  на  двигуні  або
коробці передач. 

 

 

 

 

 

 

Мал. 123a 
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ  
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Перед  тим,  як  відкрити  капот,  переконайтеся  в
тому,  що  двигун  відключений  і  ключ  запалювання
знаходиться  в  положенні OFF.  Слідуйте  інструкції, 

написаній  на  табличці,  прикріпленій до  передньої  попереч‐
ної балки (мал. 124а). Рекомендується витягати ключ із зам‐
ку, якщо в салоні автомобіля залишаються пасажири. Перед
перевезенням автомобіля на евакуаторі ключ запалювання
має  бути  витягнутий  або  повернений  в  положення  STOP.
Перед  заправкою  автомобіля  переконайтеся  в  тому,  що
двигун вимкнений і ключ знаходиться в положенні STOP. 

Якщо прийнятнішим є кліматичний комфорт, систе‐
му Start&Stop можна відключити з метою забезпе‐
чення безперервної роботи системи клімат‐контро‐
лю. 

Для версій з трансмісією Dualogic: якщо при русі на
ухилі  двигун  автоматично  відключається,  рекомен‐
дується  запустити  його знову шляхом зміщення ва‐ 

желя КПП до (+) або (‐), не відпускаючи педаль гальма. Для
версій  з  трансмісією Dualogic,  в  яких  передбачена функція
Hill  Holder:  при  зупинках  при  русі  на  ухилі  двигун
автоматично  не  відключається  для  того,  щоб  забезпечити
роботу  цієї  функції,  яка  активна  тільки  при  працюючому
двигуні.               

 
 


