
TRUMPOJI INSTRUKCIJA





Gerbiamas kliente,

norime pasveikinti ir padėkoti, kad pasirinkote naująjį „Fiat 500“.

Šioje instrukcijoje pateikiami pagrindiniai jūsų automobilio naudojimo nurodymai ir rekomendacijos.

Ši trumpa instrukcija nepakeičia išsamios naudojimo instrukcijos, kurią galima rasti internete.

Paveikslėliai šioje instrukcijoje yra tik informacinio pobūdžio. Dėl to nuotraukose matomos detalės gali neatitikti faktinio 

išdėstymo jūsų automobilyje.

Rekomenduojame perskaičius šią trumpąją instrukciją palikti ją automobilyje, kad būtų lengvai pasiekiama ir pardavus 

automobilį liktų jo viduje.

Pridedamoje garantijos knygelėje rasite „Fiat“ teikiamų paslaugų klientams aprašymą, garantijos pažymėjimą ir išsamią 

informaciją apie garantijos galiojimo išsaugojimo sąlygas.

Esame tikri, kad šios priemonės supažindins jus su nauju automobiliu ir kad įvertinsite „Fiat“ komandos suteiktą pagalbą.

Malonaus skaitymo. Laimingo vairavimo!
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AUTOMOBILIO 
SALONAS

1 F0S1238

(A) VALDYMO IR PRIETAISŲ
SKYDELIS

(B) GARSO SIGNALAS/ORO
PAGALVĖ

(C) SAUGIKLIAI SKYDELYJE

(D) VALDYMAS: parkavimo jutiklio
aktyvinimas/deaktyvinimas, ESC
įjungimas/išjungimas, galiniai rūko
žibintai, priekinių žibintų aukščio
reguliavimas.

2 F0S1239

(A) KAIRĖ SVIRTELĖ (išorės žibintai)
GALINIAI VAIRARAČIO
VALDIKLIAI, KAIRĖS RANKOS
PUSĖ – viršutinis/apatinis
mygtukas: ieškoti garso takelių/
stočių – vidurinis mygtukas:
pasirinkti šaltinį

(B) DEŠINĖ SVIRTELĖ (priekinio stiklo
ir galinio stiklo valytuvai)
GALINIAI VAIRARAČIO
VALDIKLIAI, DEŠINĖJE – viršutinis/
apatinis mygtukas: garsumo
didinimas/mažinimas; vidurinis
mygtukas: įjungti/išjungti garsą

(C) TJA (eismo spūsties pagalba)
aktyvinimas/deaktyvinimas

LIM

ACC (adaptyviojo 
autopiloto) aktyvinimas/
deaktyvinimas

CC (autopiloto) 
aktyvinimas/deaktyvinimas

ACC atstumo išlaikymas

SL (greičio ribotuvo) ir ISA 
(išmaniosios greičio 
palaikymo sistemos) 
aktyvinimas/deaktyvinimas

SET +/- CC, ACC, SL, ISA 
pagreitinimas/sulėtinimas

CANC CC, ACC, SL, ISA 
deaktyvinimas

RES CC, ACC, SL, ISA 
greičio atkūrimas

(D) TELEFONO VALDYMAS

Atsiliepti į skambutį

Valdymas balsu/sąveika su 
„Apple CarPlay“ ir „Android 
Auto“

Atmesti/baigti skambutį



6

NAVIGACIJOS 
EKRANO VALDYMAS

3 F0S1240

(A) „Uconnect™“
(B) ORO VENTILIATORIAI

(C) KLIMATO KONTROLĖS SISTEMA,
USB DUOMENŲ LIZDAS IR
BELAIDŽIO ĮKROVIMO ĮTAISAS

(D) VIENO LAIPSNIO PAVARŲ DĖŽĖ

MECHANINĖ/
AUTOMATINĖ KLIMATO 
KONTROLĖS SISTEMA
(4 pav. – A)

4 F0S1241

pučiamo oro temperatūros 
didinimas/mažinimas;

AUTO AUTO funkcijos aktyvinimas

A/C

(automatinis valdymas – tik 
versijų su automatine 
klimato kontrolės sistema); 

klimato kontrolės sistemos 
kompresoriaus aktyvinimas/
deaktyvinimas;

oro pūtimo į pėdas parinktis;

oro pūtimo į kūną parinktis;

langų atšildymo/
nudžiovinimo parinktis;

OFF

greitasis langų atitirpinimas/
nudžiovinimas;

šildomas galinis langas;

vidinė oro cirkuliacija;

klimato kontrolės sistema 
aktyvinta/deaktyvinta (tik 
versijų su automatine klimato 
kontrolės sistema);

ventiliatoriaus greičio 
reguliavimas;

PRIETAISŲ 
SKYDELIO SAVYBĖS

B

CD

A B A

5 F0S1242

(A) Įspėjamosios lemputės

(B) Įjungta pavara, saugos diržų 
būsena ir vairuotojo pagalbos bei 
aktyviųjų saugos sistemų 
pranešimų sritis

(C) Spidometras
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(D) Daugiafunkcis apskritas indikatorius:
spidometras ir vairuotojo
pagalbos sistemos indikacija

6 F0S1243

(A) Aukštosios įtampos
akumuliatoriaus įkrovos lygis ir
diapazonas

(B) Autopilotas / Adaptyvusis
autopilotas / Greičio ribotuvas /
Išmanioji greičio palaikymo sistema
išlaiko nustatytą greitį

(C) Išmanioji greičio palaikymo sistema
ir išmaniojo adaptyviojo autopiloto
sistemos indikacijos

(D) Odometro / geltonojo įspėjimo
arba gedimo indikatoriaus
piktogramos

(E) Kompasas (jei yra)

(F) Gedimų piktogramos/išorės
temperatūra

ĮSPĖJAMOSIOS 
LEMPUTĖS IR 
PRANEŠIMAI

SVARBU! Prietaisų skydelyje įsijungia 
įspėjamoji lemputė kartu su specialiu ir/
arba garsiniu pranešimu. Šie nurodymai 
yra orientacinės atsargumo priemonės, 
todėl jos neturi būti laikomos 
galutinėmis ir (arba) alternatyvomis 
internetinėje naudojimo instrukcijoje 
pateiktai informacijai, kurią visada 
rekomenduojame atidžiai perskaityti. 
Pastebėję gedimą visada žiūrėkite 
šiame skyriuje pateiktą informaciją.

SVARBU! Užsidegimo priežastys ir 
veiksmai, kurių reikia imtis, išsamiai 
aprašyti internetinėje naudojimo 
instrukcijoje. Šioje trumpoje instrukcijoje 
taip pat glaustai aprašyti šie veiksmai:

(*) Kreipkitės į „Fiat“ atstovybę.
(**) Nedelsdami suremontuokite 

naudodami specialų rinkinį 
„Fix&Go“ ir kuo greičiau susisiekite 
su „Fiat“ atstovybe.

Lemputė Reikšmė

ORO PAGALVĖS GEDIMAS (*)

ELEKTRINIO PARKAVIMO STABDŽIO 
GEDIMAS (*) / MAŽAI STABDŽIŲ 
SKYSČIO (*) / NAUDOJAMAS 
ELEKTRINIS PARKAVIMO STABDYS

ELEKTRINIO VAIRO 
STIPRINTUVO GEDIMAS (*)

GELTONOS ĮSPĖJAMOSIOS 
LEMPUTĖS 

Lemputė Reikšmė

ESC SISTEMOS INTERVENCIJA
/ ESC SISTEMOS GEDIMAS (*) / 
ĮKALNĖS STABDŽIO KLAIDA (*)

AKTYVIOSIOS SAUGOS 
SISTEMOS DALINIS AR 
VISIŠKAS IŠJUNGIMAS

GALINIAI RŪKO ŽIBINTAI

ABS GEDIMAS (*)

RAUDONOS ĮSPĖJAMOSIOS 
LEMPUTĖS

Lemputė Reikšmė

SAUGOS DIRŽŲ PRIMINIMAS

ŽEMAS PADANGŲ SLĖGIS / 
iTPMS GEDIMAS (*) / „iTPMS“ 
LAIKINAI DEAKTYVINTAS (**)

EKRANAS

AC

E DF

A B
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ŽALIOS ĮSPĖJAMOSIOS 
LEMPUTĖS

Lemputė Reikšmė

ŠONINIAI IR ARTIMŲJŲ 
ŠVIESŲ ŠONINIAI ŽIBINTAI/
PALYDĖJIMAS IKI NAMŲ

RŪKO ŽIBINTAI

KAIRYSIS KRYPTIES 
INDIKATORIUS

DEŠINYSIS KRYPTIES 
INDIKATORIUS

AUTOMATINIAI TOLIMŲJŲ 
ŠVIESŲ ŽIBINTAI

MĖLYNOS ĮSPĖJAMOSIOS 
LEMPUTĖS

Lemputė Reikšmė

TOLIMŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI

RAUDONI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

ATIDARYTOS DURYS / 
VARIKLIO/BAGAŽINĖS 

DURŲ KLAIDA (*)

ORO PAGALVĖS GEDIMAS (*)

TRANSPORTO PRIEMONĖS 
ĮKROVIMO KLAIDA (*)

AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS 
BATERIJOS GEDIMAS (*)

SILPNA AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS 
BATERIJOS ĮKROVA (*)

12 V BATERIJOS ĮKROVOS 
SĄLYGOS (*) / DC-DC 
KONVERTERIO GEDIMAS (*) / 
LOGISTIKOS REŽIMAS 
ĮJUNGTAS/EL. MAITINIMO 
REŽIMAS

ELEKTROS SISTEMOS 
GEDIMAS (*)

Simbolis Reikšmė

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ 
APRIBOJIMAS

BUDRUMO IŠLAIKYMO 
SISTEMOS INTERVENCIJA

ES SISTEMOS „eCall“ 
GEDIMAS (*)

ES SISTEMOS „eCall“  
BATERIJOS GEDIMAS (*)

TRANSMISIJOS GEDIMAS (*)

GELTONI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

IŠORĖS ŽIBINTŲ GEDIMAS

STABDŽIŲ GEDIMAS (*)

ELEKTRINIO PARKAVIMO 
STABDŽIO GEDIMAS (*)

PARKAVIMO JUTIKLIO 
GEDIMAS

LIETAUS JUTIKLIO 
GEDIMAS (*)

AUTOMATINIŲ TOLIMŲJŲ 
ŠVIESŲ ŽIBINTŲ GEDIMAS (*)
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Simbolis Reikšmė

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO 
SISTEMOS GEDIMAS (*)

„ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ 
SUSIDŪRIMĄ PLIUS“ 
SISTEMOS DEAKTYVINIMAS

APTIKIMO AKLOJOJE 
ZONOJE GEDIMAS (*)

EISMO JUOSTŲ KIRTIMO 
ĮSPĖJIMO GEDIMAS (*)

KELIUOSE GALIMAS LEDAS 

„FIAT“ KODO SISTEMOS 
GEDIMAS (*) / BANDYMAS 
ĮSILAUŽTI

SERVISO (PLANINĖS 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS) 
TERMINAS BAIGĖSI

BUDRUMO IŠLAIKYMO 
SISTEMOS GEDIMAS (*)

GARSO SISTEMOS GEDIMAS

IŠMANIOJI GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA
/ GREIČIO RIBOTUVO KLAIDA (*)

Simbolis Reikšmė

ADAPTYVIOJO AUTOPILOTO 
(ACC) GEDIMAS (*)

„ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ 
SUSIDŪRIMĄ PLIUS“ 
SISTEMOS KLAIDA (*)

BERAKTĖS „ENTER-N-GO“ 
SISTEMOS GEDIMAS

ATJUNGTA AUKŠTOSIOS 
ĮTAMPOS BATERIJA (*)

PRIETEMOS JUTIKLIO 
GEDIMAS (*)

PASPAUSKITE STABDŽIO 
PEDALĄ

PĖSČIOJO AKUSTINIO 
ĮSPĖJIMO SISTEMOS 
GEDIMAS (*)

ŽEMAS PRIEKINIO STIKLO 
APIPLOVIMO SKYČIO LYGIS

ŽALI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

READY SISTEMA ĮJUNGTA

PRIJUNGTAS ĮKROVIMO 
LAIDAS

„HOLD ‘N’ GO“

GREIČIO RIBOTUVO 
AKTYVINIMAS

IŠMANIOSIOS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMOS 
AKTYVINIMAS

AUTOPILOTO 
AKTYVINIMAS

ADAPTYVIOJO AUTOPILOTO 
AKTYVINIMAS

IŠMANIOJO ADAPTYVIOJO 
AUTOPILOTO AKTYVAVIMAS

MĖLYNI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

VAIRAVIMO REŽIMAI

VIRŠYTAS GREIČIO 
RIBOJIMAS
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BALTI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ AUKŠTIS

ĮJUNGTAS ELEKTRONINIS 
AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS ADAPTYVUSIS 
AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS IŠMANUSIS 
ADAPTYVUSIS AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS GREIČIO 
RIBOTUVAS

ĮJUNGTAS IŠMANUSIS 
GREIČIO RIBOTUVAS

VIRŠYTAS GREIČIO 
RIBOJIMAS

PILKI SIMBOLIAI

Simbolis Reikšmė

ĮJUNGTAS ELEKTRONINIS 
AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS ADAPTYVUSIS 
AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS IŠMANUSIS 
ADAPTYVUSIS AUTOPILOTAS

ĮJUNGTAS GREIČIO 
RIBOTUVAS

ĮJUNGTA IŠMANI GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA

RAKTAI

1) 

1) 2)

1) Dėl cheminių nudegimų pavojaus
baterijos negalima nuryti. Raktuose yra
maža baterija. Prarijus bateriją, vos per 2
valandas ji gali nudeginti ir sukelti mirtį.
Laikykite naujas ir naudotas baterijas
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei
baterijų skyrius saugiai neužsidaro,
nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei
manote, kad baterijos galėjo būti
prarytos arba ar kitaip patekusios į kūną,
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

SVARBU

1) Nedėkite automobilio rakto į belaidžio
įkrovimo skyrių (3 pav. – C) – kyla
patekimo į automobilį ir sistemos
paleidimo gedimo rizika.
2) Į įkrovimo skyrių nedėkite bekontakčių
kortelių (RFID), kredito kortelių ar metalinių
daiktų.
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DURYS
PASYVUS PATEKIMAS

3) 

Jei už automobilio sistema atpažįsta 
elektroninį raktą kaip galiojantį, raktą 
laikantis asmuo gali tiesiog patraukti 
vienos iš durelių rankeną (7 pav. – A) ir 
deaktyvinti signalizaciją. Atsirakins ir 
kitos durelės bei bagažinės dangtis.

7 F0S1260

DURŲ UŽRAKINIMAS/
ATRAKINIMAS IŠ VIDAUS
Durų atidarymas
Dureles galima atidaryti paspaudžiant 
mygtuką (8 pav. – B), esantį virš 
kiekvienų durų.
Jei ši funkcija taikoma, paspaudus 
abiejų durų mygtuką, durys atidaromos 
ir atrakinamos kitos durys bei bagažinė. 
Ši funkcija turi būti įjungta per prietaisų 
skydelio ekrano meniu arba sistemą 
„Uconnect™“.

8 F0S1099

Paspauskite (B) mygtuką tris kartus per 
dvi sekundes, kad važiuodami 
atidarytumėte duris, kai greitis didesnis 
nei 5 km/h (siekiant išvengti durų 
atsidarymo judant). Važiuojant 
mažesniu nei 5 km/h greičiu, durelės 
atsidarys vieną kartą paspaudus 
mygtuką. Raudonas šviesos diodas 
aplink mygtuką užsidegs užrakinus 
duris ir užges duris atrakinus.

DURŲ UŽRAKINIMAS/
ATRAKINIMAS IŠ IŠORĖS
Užrakinimas iš išorės
Uždarę duris paspauskite rakte esantį 
mygtuką     .
Durų užraktas gali būti aktyvintas net 
atidarius visas duris ir bagažinę.

Nuspaudus ant rakto esantį 
mygtuką      , visi užraktai užrakinami, 
įskaitant atidarytos bagažinės. Uždarant 
atidarytas duris ar bagažinę, jos bus 
užrakintos ir nebus galima atidaryti iš 
išorės.
Durų atrakinimas iš 
išorės
Paspauskite ant rakto esantį atidarymo 
mygtuką    . Tada norėdami patekti į 
automobilį patraukite už vienos iš dviejų 
durų rankenėlių (7 pav. – A).
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Avarinis durų 
atidarymas iš vidaus
Jei elektroninis raktas neveikia, 
pavyzdžiui, jei automobilio elektroninis 
raktas arba 12 V baterija yra išsikrovusi, 
duris vis tiek galima atidaryti iš vidaus, 
traukiant už avarinės svirties (9 pav. – 
D), esančios prie kiekvienų durų.

9 F0S1101

SVARBU

3) Rakto atpažinimas priklauso nuo 
įvairių veiksnių, tokių kaip išorinių šaltinių 
(pvz., mobiliųjų telefonų) skleidžiami 
elektromagnetiniai trukdžiai, raktų 
baterijos įkrovimo būsena ir metalo 
buvimas šalia rakto ar automobilio. 
Tokiais atvejais duris galima atrakinti 
metaline geležte, esančia rakto viduje.

VARIKLIO ĮJUNGIMAS
VARIKLIO ĮJUNGIMAS

2) 

Pavarų dėžė turi būti „P“ arba „N“ 
padėtyje. Atlikite šiuos veiksmus:

 neliesdami akceleratoriaus iki galo
nuspauskite stabdžių pedalą,

 paspauskite įjungimo įtaisą, kad jis
pereitų į padėtį „START“.

Baigiant veiksmus pasigirs garsinis 
įspėjimas ir prietaisų skydelio ekrane 
pasirodys pranešimas „ĮJUNGTA“ (10 
pav.), rodantis, kad naujojo „Fiat 500“ 
elektrinė pavaros sistema įjungta. Naująjį 
„Fiat 500“ galima naudoti, kai pasirodo 
pranešimas „ĮJUNGTA“.

75

216
km

km/h

RANGE

%

P

POWER

CHARGE

0

READY

23° c NW km123456

10 F0S1089

SVARBU! Jei teisingai atlikus įjungimo 
veiksmus prietaisų skydelyje nepasirodo 
pranešimas „ĮJUNGTA“, kreipkitės į 
„Fiat“ atstovybę.

SVARBU! Esant įjungimo užklausai, kai 
transmisija yra kitoje padėtyje nei „N“ ir 
nespaudžiamas stabdžių pedalas, 
ekrane bus rodomas specialus 
pranešimas (žr. pastraipą „Įspėjamosios 
lemputės ir pranešimai“). Tokiu atveju 
pakartokite įjungimo veiksmus, 
paspausdami stabdžių pedalą.

SVARBU! Jei bandoma įjungti esant 
transmisijos klaidai (žr. „TRANSMISIJOS 
GEDIMAS“ skyriuje „Įspėjamosios 
lemputės ir pranešimai“), atlikite „Atidėto 
įjungimo“ veiksmus. Variklis bus 
įjungtas, kai įjungimo įtaisas bent 7 
sekundes bus pasuktas į padėtį 
„START“ ir nuspaustas stabdžių 
pedalas.

Sistema išliks „atkūrimo“ būsenos. Jei 
variklis neįsijungia, kreipkitės į „Fiat“ 
atstovybę.
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DĖMESIO

2) Neįjungus variklio stabdžių 
servosistema neveikia, todėl stabdžių 
pedalui turėsite skirti daug daugiau jėgos 
nei įprastai.

VEIKIMAS 
PRINCIPAS
VEIKIMO REŽIMAI

3) 4) 5)

Važiuodami galite įjungti (11 pav. – A) 
parinktį, esančią centrinėje dalyje. Šis 
prietaisas leidžia nustatyti tris skirtingus 
vairavimo režimus pagal vairuotojo 
poreikius:

 NORMALUS

 NUOTOLIS

 „ŠERPA“

Įrenginys mikroschemomis veikia 
dinaminę automobilio valdymo sistemą 
(variklį, elektroninės stabilumo kontrolės 
sistemą), įskaitant ir prietaisų skydelį. 
Parinktis yra „laikyti, kad veiktų“ tipo – 
atleidus grįžta į centrinę padėtį.

F0S108811 

„NORMALUS“ REŽIMAS

Įjungus „NORMALŲ“ režimą, 
automobilis neturi jokių eksploatacinių 
apribojimų ir gali važiuoti greitai, 
naudodamas visą traukos sistemos 
galią ir sukimo momentą. Važiuojant 
šiuo režimu automobilio energijos 
sąnaudos priklauso nuo vairavimo 
stiliaus.

Važiuojant „NORMALIU“ režimu, 
atleidus akceleratoriaus pedalą 
automobilis sulėtėja, o variklio 
stabdymo efektas yra panašus į 
įprastos transporto priemonės.

Šiuo metu aukštosios įtampos baterija 
įkraunama iš dalies (regeneracija).

Taip pat galima naudoti „šliaužimo“ 
funkciją. Atleidus stabdžių pedalą ir 
nustačius „D“ pavarą automobilis 
pradės judėti į priekį, o nustačius „R“ 
pavarą – atgal. Tokiu atveju 
akceleratoriaus spausti negalima.

„NUOTOLIO“ REŽIMAS
Važiuojant „NUOTOLIO“ režimu 
automobilis ir toliau neturi greičio 
apribojimų, tačiau siūlomas patogus 
valdymas ir sklandesnis atsakas į 
akceleratoriaus pedalo spaudimą. Šis 
režimas padeda pritaikyti vairavimo 
stilių, kuriuo siekiama maksimaliai 
padidinti atstumą.

SVARBU! Važiuojant „RANGE“ režimu 
įjungiama „važiavimo vienu pedalu“ 
funkcija. Tokiu atveju automobilį galima 
pagreitinti, sulėtinti ir sustabdyti 
paspaudus tik akceleratoriaus pedalą. 
Žr. skyrių „Važiavimas vienu pedalu“.

Važiuojant šiuo režimu „šliaužimo“ 
funkcija yra išjungta.
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„ŠERPA“  REŽIMAS
Važiuojant „ŠERPA“ režimu automobilis 
neturi pagreičio apribojimo, tačiau 
maksimalus greitis elektroniniu būdu 
yra ribojamas iki 80 km/h. 
„ŠERPA“ režimas labai padeda 
pritaikyti vairavimo stilių, kurio tikslas – 
maksimalus efektyvumas ir maksimaliai 
pailginamas automobilio nuvažiuojamas 
atstumas.

Klimato kontrolės sistema ir sėdynių 
šildytuvai taip pat automatiškai 
išjungiami, tačiau prireikus juos galima 
įjungti rankiniu būdu.

Važiuojant šiuo režimu „šliaužimo“ 
funkcija yra išjungta.

SVARBU! Važiuojat „ŠERPA“ režimu 
akceleratoriaus pedalu įjungiama 
funkcija „Važiavimas vienu pedalu“. 
Tokiu atveju automobilį galima 
pagreitinti, sulėtinti ir sustabdyti 
paspaudus tik akceleratoriaus pedalą.

SAVYBIŲ APRIBOJIMAS – 
„VĖŽLIO“ REŽIMAS
„Vėžlio“ režimas įjungiamas 
automatiškai, kai likęs nuvažiuojamas 
atstumas yra mažesnis

nei 24 km, bet gali būti laikinai 
išjungtas (pavyzdžiui, norint atlaisvinti 
sankryžą) greitai iki galo nuspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą („perspaudimo“ 
funkcija).
Atstumas 24–16 km
 Geltonas aukštosios įtampos

baterijos įkrovos indikatorius,
prietaisų skydelio ekrane 6
sekundes šviečia        simbolis.

 Greitis pagal pasirinktą režimą 
(NORMALUS, NUOTOLIO,
„ŠERPA“).

 Šildomi galinis, priekinis stiklai, 
veidrodžiai ir sėdynės išjungiami 
automatiškai (prireikus galima iš 
naujo įjungti rankiniu būdu).

Atstumas 16–8 km

 Raudonas aukštosios įtampos 
baterijos įkrovos indikatorius, 
prietaisų skydelio ekrane nuolat 
šviečia        simbolis.

 Greitis pagal pasirinktą režimą 
(NORMALUS, NUOTOLIO,
„ŠERPA“).

 Šildomi galinis, priekinis stiklai, 
veidrodžiai ir sėdynės išjungiami 
automatiškai (prireikus galima iš 
naujo įjungti rankiniu būdu).

Atstumas 8–0 km

 Raudonas aukštosios įtampos
baterijos įkrovos indikatorius,
prietaisų skydelio ekrane nuolat
šviečia          simbolis.

 Maksimalus greitis – 70 km/h.

 Klimato kontrolės sistema išjungta.
Galima įjungti ventiliatorių ir greitąjį
atitirpinimą. Šildomi galinis, priekinis
stiklai, veidrodžiai ir sėdynės
išjungiami automatiškai (prireikus
galima iš naujo įjungti rankiniu būdu).
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Atstumas ≈0 km 
(avarinėmis sąlygomis)

 Raudonas aukštosios įtampos
baterijos įkrovos indikatorius,
prietaisų skydelio ekrane mirksi
         simbolis.

 Maksimalus greitis – 70 km/h.

 Klimato kontrolės sistema išjungta.
Galima įjungti ventiliatorių ir greitąjį
atitirpinimą. Šildomi galinis,
priekinis stiklai, veidrodžiai ir
sėdynės išjungiami automatiškai
(prireikus galima iš naujo įjungti
rankiniu būdu).

PASTABA. „Vėžlio“ režimo greičio 
apribojimai išjungiami, kai aktyvūs 
greičio ribotuvas, išmanioji greičio 
palaikymo sistema, adaptyvusis 
autopilotas, išmanusis adaptyvusis 
autopilotas arba autopilotas.

PASTABA. Važiuojant „Vėžlio“ režimu 
gali neveikti kai kurios klimato 
kontrolės sistemos funkcijos. Tokiu 
atveju klimato kontrolės sistemos 
valdiklyje švies šviesos diodai.

DĖMESIO

3) Jokiomis aplinkybėmis variklio 
stabdžio negali pakeisti stabdžių pedalo 
nuspaudimas.
4) Esant prastam orui ir užtvindytiems 
keliams: nevažiuokite užtvindyta gatve, 
jei vandens lygis viršija apatinę ratlankių 
dalį.
5) Kadangi jūsų elektromobilis veikia 
tyliai, prieš jį palikdami visada nustatykite 
pavaros svirtį į P ir įjunkite elektrinį 
stovėjimo stabdį.

VAIRAVIMAS VIENU 
PEDALU

Vairuojant vienu pedalu „RANGE“ ir 
„ŠERPA“ režimais, akceleratoriaus 
pedalas taip pat gali būti naudojamas 
valdyti automobilio lėtėjimui iki visiško 
sustojimo.

Greitai atleisdami akceleratoriaus 
pedalą aštriai stabdysite automobilį.

Lėtai atleisdami akceleratoriaus pedalą 
valdysite automobilio lėtėjimą.

SVARBU! Kai važiavimas vienu 
pedalu yra aktyvus ir vairuotojas 
atsega saugos diržą, elektrinis 
stovėjimo stabdys įjungiamas 
automatiškai, o vieno pedalo 
važiavimas tampa neįmanomas.

Pasiekite norimą greitį paspausdami 
akceleratoriaus pedalą.

Vairavimas vieno pedalo režimu 
leidžia visiškai stabdyti regeneraciniu 
būdu ir tai padeda padidinti 
automobilio efektyvumą.

Kai įjungtas vieno pedalo vairavimo 
režimas, elektrinis stovėjimo stabdys 
gali būti automatiškai įjungtas, jei:

 automobilis sustoja įkalnėje,

 vairuotojo durys atidarytos;
automobilis sustojo 5 minutėms,

 iškilo varomosios sistemos
problema.

Norėdami važiuoti toliau, paspauskite 
akceleratoriaus pedalą ir elektrinis 
stovėjimo stabdys automatiškai 
išsijungs. Vieno pedalo vairavimo 
režimas gali perjungti transmisiją į „P“, 
jei sustojęs automobilis pastumiamas 
arba jei kyla problemų dėl elektros 
variklio.
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VIENO LAIPSNIO 
PAVARŲ DĖŽĖ
Naujasis „Fiat 500“ naudoja vieno 
laipsnio pavarų dėžę, perduodančią 
elektros variklio sukurtą galią. Vieno 
laipsnio pavarų dėžė valdoma 
mygtukais, o ne tradicine pavarų 
svirtimi.

Mygtukai (12 pav. – A) yra apatiniame 
prietaisų skydelyje.

A

12  F0S1090

4) 

PASTABA. Keisdami iš 
„P“ (stovėjimo) padėties, 
nuspauskite stabdžių pedalą.

PASTABA Jei šviečia visų mygtukų 
šviesos diodai, kai įjungimo įtaisas 
yra „VARIKLIO“ padėtyje, kreipkitės į 
„Fiat“ atstovybę.

6) 7) 8) 9) 10)

DĖMESIO

6) Įjunkite pavarą tik iki galo nuspaudę 
stabdžių pedalą.
7) Netikėtas automobilio judėjimas gali 
sužaloti keleivius ar netoliese esančius 
žmones. Bendra taisyklė – neišlipkite iš 
automobilio, jei jis veikia režimu 
„ĮJUNGTA“. Prieš palikdami automobilį, 
visada įjunkite elektrinį stovėjimo stabdį, 
perjunkite pavarų dėžę į „P“ (stovėjimo) 
padėtį ir ištraukite įjungimo raktelį. 
Ištraukus raktą pavarų dėžė lieka 
užrakinta „P“ padėtyje (stovėjimas). Taip 
išvengiama atsitiktinio automobilio 
pajudėjimo.
8) Išlipdami iš automobilio visada 
ištraukite įjungimo raktelį ir užrakinkite 
visas duris.
9) NIEKADA nepalikite vaikų automobilyje 
be priežiūros, tuo labiau automobilio 
atrakintomis durimis vaikams lengvai 
pasiekiamoje vietoje. Vaikai gali rimtai ar 
net mirtinai susižeisti. Taip pat įsitikinkite, 
kad vaikai netyčia nespaudžia elektrinio 
stovėjimo stabdžio, stabdžių pedalo ar 
transmisijos mygtuko.
10) Nepalikite elektroninio rakto 
automobilyje, šalia jo arba vaikams 
prieinamoje vietoje. Vaikas gali įjungti 
elektrinius langų kėliklius, kitus valdiklius 
ar net užvesti automobilį.

SVARBU

4) Jei nesilaikysite šių atsargumo 
priemonių, pavarų dėžei gali kilti rimtų 
pasekmių. Pavarų dėžę nustatykite į 
„P“ (stovėjimo) padėtį tik tada, kai 
automobilis visiškai sustoja; įjunkite 
„R“ (atbulinę eigą) arba išjunkite tik tada, 
kai automobilis visiškai sustoja. Prieš 
įjungdami bet kokią pavarą, laikykite iki 
galo nuspaustą stabdžių pedalą.
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IŠORINIAI ŽIBINTAI

Kairė svirtis (13 pav. – A) daugiausia 
skirta išoriniams žibintams.

13  F0S1111

Išorinius žibintus galima įjungti tik tada, 
kai įjungimo įtaisas yra VARIKLIO 
padėtyje.
DIENOS ŠVIESOS 
ŽIBINTAI (DRL)

11) 12) 

Dienos šviesos žibintai (DRL) įjungiami 
žiedu (13 pav. – B) padėtyje „AUTO“ ir 
dienos metu. Pirmą kartą įjungus 
variklį, žibintai lieka išjungti tol, kol 
įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys 
(EPB) arba pavarų dėžė yra 
„P“ (stovėjimo) padėtyje.

AUTOMATINIS 
APŠVIETIMO VALDYMAS 
(AUTOMATINĖS ŠVIESOS) 
– PRIEBLANDOS
JUTIKLIS
Aktyvinimas
Kai įjungimo įtaisas yra VARIKLIO 
padėtyje, pasukite žiedą (13 pav. – B) į 
„AUTO“ padėtį, kad įjungtumėte 
automatinis apšvietimo valdymo 
funkciją. Ji automatiškai įjungs šoninius/
galinius ir artimųjų šviesų žibintus, jei 
lauke nešviesu arba dienos šviesos 
žibintus dieną.
ARTIMŲJŲ ŠVIESŲ 
ŽIBINTAI
Kai įjungimo įtaisas yra VARIKLIO 
padėtyje, pasukite žiedą (13 pav. – B) 
iki       . Jei įjungti trumpųjų šviesų 
žibintai, dienos žibintai išsijungia, o 
šoniniai ir trumpųjų šviesų žibintai 
įsijungia.       prietaisų skydelyje įsižiebia 
įspėjamoji lemputė.

GABARITŲ  ŽIBINTAI
Pasukus įjungimo įtaisą į „STOP“ ir 
žiedą (B) iš „AUTO“ padėties į         – 
įsižiebs šoniniai/galiniai žibintai bei 
valstybinio numerio apšvietimo 
lemputės. Prietaisų skydelyje užsidega 
įspėjamoji lemputė       .

AUTOMATINIAI 
TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ  
ŽIBINTAI
Ši funkcija įjungiama naudojant sistemą 
„Uconnect™“ ir šviesos jungiklį (13 
pav. – B) pasukant į „AUTO“ padėtį. 
Pirmą kartą įjungus tolimųjų šviesų 
žibintus (stumiant kairiąją svirtį prietaisų 
skydelio link), ši funkcija įjungiama 
(prietaisų skydelyje įsižiebia įspėjamoji 
lemputė      ).
Jei tolimųjų šviesų žibintai įjungti, 
prietaisų skydelyje taip pat švies 
įspėjamoji lemputė        .

Kai greitis didesnis nei 40 km/h ir ši 
funkcija yra aktyvi, žibintai išsijungia, jei 
svirtis vėl pastumiama į stabilią centrinę 
padėtį.

Kai greitis yra mažesnis nei 15 km/h ir 
funkcija yra aktyvi, ši funkcija išjungia 
tolimųjų šviesų žibintus.

POSŪKIŲ ŽIBINTAI
Palenkite kairią svirtį į (stabilią) padėtį:

 aukštyn: įjungia dešinį posūkio
žibintą,

 žemyn: įjungia kairį posūkio žibintą.
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Įspėjamoji lemputė      arba      mirksi 
prietaisų skydelyje. Ištiesinus vairą 
posūkio žibintai automatiškai išsijungia.
Eismo juostos keitimo 
funkcija
Jei norite pranešti apie eismo juostos 
keitimą, trumpiau nei pusei sekundės 
kilstelkite kairiąją svirtelę į nestabilią 
padėtį.

Posūkio žibintas pasirinktoje pusėje 
įsijungs 5 blyksniams ir automatiškai 
užges.
PRIEKINIO ŽIBINTO  
REGULIAVIMAS
Norėdami sureguliuoti, paspauskite 
vieną iš mygtukų       arba       (14 pav. – 
A arba B) valdymo skydelyje, esančiame 
kairėje prietaisų skydelio pusėje 
(versijoje su vairu kairėje).
Reguliuojama padėtis rodoma ekrane:

 pozicija „0“ – vienas ar du žmonės
priekinėse sėdynėse

 padėtis „1“ – 4 žmonės

 padėtis „2“ – 4 žmonės + krovinys
bagažo skyriuje

 padėtis „3“ – vairuotojas +
maksimali leistina apkrova, esanti
tik bagažo skyriuje.

14 F0S1113

11) Dienos žibintai yra artimųjų žibintų 
alternatyva važiuojant dienos metu 
šalyse, kuriose dienos metu privaloma 
įjungti šviesas; kai tai neprivaloma, 
leidžiama naudoti dienos žibintus.
12) Dienos šviesų žibintai negali pakeisti 
artimųjų šviesų žibintų važiuojant naktį ar 
tuneliais. Dienos žibintų naudojimą 
reglamentuoja šalies, kurioje važiuojate, 
kelių eismo taisyklės. Laikykitės įstatymų.

DĖMESIO

PAGALBOS 
SKAMBUTIS „ES 
eCALL“
Automobilyje įrengta pagalbos funkcija, 
skirta padėti avarijos atveju ir/arba 
prireikus pagalbos (SOS). Pagalbos 
skambučiu, taip pat žinomu kaip 
„eCall“, kurio reikalaujama pagal 
Europos Sąjungos šalių įstatymus (ES 
„eCall“), pagalbos numeriu 112 galima 
skubiai iškviesti pagalbą susidarius 
pavojingai situacijai.
ES skubios pagalbos iškvietimas „eCall“ 
aktyvina balso skambutį į Skubios 
pagalbos iškvietimų (112) operacijų 
centrą, kartu įjungiamas transporto 
priemonės duomenų ir geografinės 
vietos perdavimas. ES paslauga „eCall“ 
yra visuotinės svarbos viešoji paslauga, 
teikiama nemokamai.
Funkciją „EU eCall“ galima įjungti:

 automatiškai, įvykus dideliam
susidūrimui, kurį prietaisas užfiksavo,
jei automobilyje yra jutikliai,

 rankiniu būdu ilgiau nei 2 sekundes
nuspaudus SOS mygtuką, esantį
lubų šviestuve (15 pav. – A).
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15 F0S1198

Automatiškai aktyvinus ar rankiniu būdu 
paspaudus SOS mygtuką funkcija 
nusiųs automobilio duomenis į 
Operacijų centrą, įskaitant geografinės 
vietos duomenis, ir bus pradėtas balso 
skambutis su operatoriumi. Jei funkcija 
„ES eCall“ neveikia, prietaisų skydelio 
ekrane bus rodomas  sistemos 
gedimas. Kuo greičiau važiuokite į „Fiat“ 
atstovybę sutaisyti šios funkcijos.

Funkcija „ES eCall“ įjungiama:

 įjungimo įtaisas „VARIKLIO“
padėtyje,

 įjungimo įtaisas „STOP“ padėtyje.

Įjungimo įtaisą perjungus iš „VARIKLIO“ 
į „STOP“, „STOP“ padėtyje „ES eCall“ 
galimas 10 minučių. Ši sąlyga galioja tik 
automobiliams, turintiems SOS 
skambutį pagal šalių, kuriose ji taikoma, 
įstatymus.

Įjungus automatiškai (jei yra) arba 
rankiniu būdu nuspaudus atitinkamą 
mygtuką, funkcija „ES eCall“ nusiųs 
automobilio padėties duomenis į 
Operacijų centrą ir inicijuos balso 
skambutį su operatoriumi.

PASTABA. Jei funkcija „ES eCall“ 
neveikia, ekrane bus rodomas sistemos 
gedimas. Kuo greičiau važiuokite į „Fiat“ 
atstovybę sutaisytų šios funkcijos.

PASTABA. Tinkamą ES „eCall“ funkcijos 
veikimą garantuos tik gera tinklo 
aprėptis.

Skambučio nutraukimas
Jei per klaidą paspaudžiamas SOS 
skambučio mygtukas, operaciją galima 
atšaukti per 10 sekundžių dar kartą 
paspaudus mygtuką. Po 10 sekundžių 
pokalbį gali nutraukti tik Operacijų 
centro operatorius.

Jei galite pasikalbėti su operatoriumi, 
padarykite tai per automobilio garso 
sistemą, kad pateiktumėte papildomos 
informacijos apie pagalbos prašymą.

Jei Operacijų centrui vėl reikia susisiekti 
su automobiliu, sistema iki 120 minučių 
nuo pokalbio su operatoriumi pabaigos 
gali priimti įeinantį skambutį, kuris bus 
priimtas automatiškai. 120 minučių 
sistema bus visiškai skirta vykstančiai 
avarinei situacijai valdyti, todėl ji negalės 
teikti jokių ryšio paslaugų.
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VAIKŲ SAUGOS 
SISTEMOS

13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 

Siekiant užtikrinti optimali apsaugą 
įvykus susidūrimui, visi keleiviai, 
įskaitant naujagimį ir vaikus, turi sėdėti ir 
naudoti tinkamas apsaugos sistemas! 
Šis nurodymas pagal EB direktyvą 
2003/20/EB yra privalomas visose EB 
šalyse.

21) 22) 23) 24) 

PRIEKINIO KELEIVIO 
ORO PAGALVĖ IR VAIKŲ 
SAUGOS SISTEMOS
Į priekį nukreipta vaiko apsaugos 
sistema NIEKADA negali būti įrengta 
ant priekinės sėdynės su aktyvinta 
keleivio šonine oro pagalve, nes, įvykus 
susidūrimui, suveikusi oro pagalvė gali 
sukelti mirtinus vežamo vaiko 
sužalojimus.
VISADA vadovaukitės ant abiejų 
skydelių nuo saulės etiketėse 
nurodytomis instrukcijomis (16 pav.).

16 F0S1261

Keleivio oro pagalvių 
išjungimas: priekinė ir 
priekinė-šoninė oro 
pagalvės

25) 26) 27) 28) 

Įspėjamoji lemputė      (17 pav. – A) 
rodo, kad priekinė keleivio ir priekinė-
šoninė oro pagalvės (jei yra) yra 
aktyvintos. Tokiu atveju draudžiama ant 
keleivio sėdynės įrengti atgal atsuktą 
sėdynę.
Įspėjamoji lemputė     (17 pav. – B) 
rodo priekinės keleivio ir priekinės-
šoninės (jei yra) oro pagalvių išjungimą 
ir šviečia tol, kol jos vėl įjungiamos.

17 F0S1148

SVARBU! Norėdami rankiniu būdu 
išjungti priekinę keleivio ir priekinę-
šoninę (jei yra) oro pagalves eikite į 
prietaisų skydelio „Sauga“ meniu.
-> „Keleivio oro pagalvė – įjungimas/
išjungimas“ galimas vairo valdikliais ir 
patvirtinant išjungimą ant vairo esančiu 
mygtuku „OK“.
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13) Netinkamai pritvirtinta vaiko 
apsaugos sistema gali tapti 
neveiksminga. Nelaimingo atsitikimo 
atveju ji gali atsilaisvinti ir vaikas gali būti 
sužeistas (net mirtinai). Montuodami 
naujagimių ar vaikų apsaugos sistemą, 
griežtai laikykitės gamintojo nurodymų.
14) Kai vaiko apsaugos sistemos 
nenaudojate, pritvirtinkite ją saugos diržu, 
„ISOFIX“ tvirtinimo elementais arba 
išimkite iš automobilio. Nepalikite jos 
nesaugiai keleivių salone, kad, staigiai 
stabdant ar įvykus avarijai, keleiviai 
nesusižeistų.
15) Sumontavę vaiko apsaugos sistemą, 
nejudinkite sėdynės: prieš ką nors 
reguliuodami, visada nuimkite vaiko 
apsaugos sistemą.

DĖMESIO

19) Nenaudokite to paties apatinio 
tvirtinimo įtaiso daugiau nei vienai vaikų 
apsaugos sistemai.

16) Jei universali vaikų apsaugos sistema
„ISOFIX“ nėra pritvirtinta prie visų trijų
tvirtinimo įtaisų, ji negalės tinkamai
apsaugoti vaiko. Per avariją vaikas gali
būti sunkiai ar mirtinai sužeistas.
17) Vaiko apsaugos sistemą tvirtinkite
automobiliui stovint. Vaikų apsaugos
sistema yra tinkamai pritvirtinta prie
laikiklių, kai išgirstate spragtelėjimą.
Vadovaukitės sumontavimo, išmontavimo
ir padėties nustatymo instrukcijomis,
kurias gamintojas turi pateikti su vaiko
apsaugos sistema.
18)Visada pasirūpinkite, kad saugos 
diržo krūtinės dalis nepatektų po 
rankomis ar už vaiko nugaros. Įvykus 
nelaimingam atsitikimui saugos diržas 
negalės užfiksuoti vaiko ir gali sužeisti (net 
mirtinai). Todėl vaikas visada turi tinkamai 
segėti saugos diržą.

20)  Sumontuokite vaiko apsaugos 
sistemą pagal instrukcijas, kurios turi būti 
pridėtos prie apsaugos sistemos.
21)  RIMTAS PAVOJUS! Kai sumontuota 
keleivio priekinė oro pagalvė, ant 
priekinės keleivio sėdynės nemontuokite į 
galą nukreiptų vaikų apsaugos sistemų. 
Įvykus avarijai ir sprogus oro pagalvei 
vaikas gali būti mirtinai sužeistas, 
nesvarbu, koks susidūrimo sunkumas. 
Patartina vaikus visada vežti vaikų 
apsaugos sistemoje ant galinės sėdynės, 
kuri susidūrimo atveju yra labiausiai 
apsaugota vieta.
22) Ant skydelio nuo saulės yra etiketė su 
tinkamais simboliais, primenanti 
naudotojui, kad oro pagalvę privaloma 
išjungti, jei sumontuota galu į priekį 
nukreipta vaikų apsaugos sistema. Visada 
vadovaukitės keleivio skydelio nuo saulės 
instrukcijomis (žr. naudojimo instrukcijos 
skyrių „Priekinio keleivio oro pagalvės ir 
vaikų saugos sistemos“).
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23) Jei vaiką reikia vežti priekinėje keleivio 
sėdynėje naudojant į galą nukreiptą vaikų 
apsaugos sistemą, privaloma išjungti 
keleivio priekinę ir šoninę oro pagalves ir 
įsitikinti, kad jos išjungtos, patikrinant ar 
įsižiebė      įspėjamoji lemputė. 
Pastumkite keleivio sėdynę kiek galima 
atgal, kad išvengtumėte vaiko kėdutės ir 
prietaisų skydelio sąlyčio.
24) Nejudinkite priekinės ar galinės 
sėdynės, jei vaikas sėdi ant jos arba 
specialioje vaiko apsaugos sistemoje.
25) Kai yra keleivio oro pagalvė yra 
aktyvinta, NEGALIMA ant priekinės 
sėdynės montuoti į priekį nukreiptos vaiko 
apsaugos sistemos. Per avariją sprogus 
oro pagalvei vaikas gali būti mirtinai 
sužeistas, nesvarbu, koks susidūrimo 
sunkumas. Patartina vaikus visada vežti 
vaikų apsaugos sistemoje ant galinės 
sėdynės, kuri susidūrimo atveju yra 
labiausiai apsaugota vieta.
26)  Kai kuriose versijose, jei sugenda 
šviesos diodas      (esantis viduriniame 
lubų šviestuve), prietaisų skydelyje 
užsidega įspėjamoji lemputė       ir 
išjungiamos keleivio pusės oro pagalvės.

27) įspėjamoji lemputė rodo keleivio 
oro pagalvės apsaugos būseną.
Jei nedega įspėjamoji lemputė, keleivio 
pusės apsauga yra įjungta: norėdami ją 
išjungti, naudokite nustatymų meniu (šiuo 
atveju užsidega šviesos diodas). Kai 
automobilis įjungiamas (įjungimo įtaisas 
yra „ENGINE“ padėtyje), įspėjamoji 
lemputė šviečia apie 8 sekundes, jei nuo 
jo išjungimo praėjo bent 5 sekundės. Jei 
keleivio oro pagalvės apsauga įjungiama 
po 8 sekundžių, įspėjamoji lemputė 
užgęsta. Jei ne, kreipkitės į „Fiat“ 
atstovybę. Jei variklis išjungiamas/vėl 
įjungiamas mažiau nei per 5 sekundes, 
įspėjamoji lemputė gali likti užgesusi. 
Tokiu atveju, norėdami patikrinti, ar 
tinkamai veikia įspėjamoji lemputė, 
išjunkite variklį, palaukite bent 5 
sekundes ir vėl įjunkite. Įspėjamoji 
lemputė priklausomai nuo automobilio 
sąlygų gali įsižiebti keliais intensyvumo 
lygiais. Intensyvumas taip pat gali skirtis 
to paties ciklo metu. Kai įjungimo įtaisas 
perjungiamas į „VARIKLIO“ padėtį, 
įspėjamoji lemputė       švies 8 sekundes, 
o jei keleivio oro pagalvė yra aktyvi, ji turi 
išsijungti.

28) Jei vaikas turi būti vežamas ant 
priekinės sėdynės naudojant galu į priekį 
nukreiptą vaiko apsaugos sistemą, 
privaloma išjungti keleivio pusės priekinę 
oro pagalvę ir įsitikinti, kad ji išjungta, 
patikrinant prietaisų skydelyje esančią 
tam skirtą įspėjamąją lemputę. 
Pastumkite keleivio sėdynę kiek galima 
atgal, kad išvengtumėte vaiko apsaugos 
sistemos ir prietaisų skydelio sąlyčio.

„iTPMS“ 
(NETIESIOGINIO 
PADANGŲ SLĖGIO 
STEBĖJIMO 
SISTEMA)

29) 30) 31) 32) 33) 34) 

Automobilyje gali būti sumontuota 
„iTPMS“ (netiesioginio padangų slėgio 
stebėjimo sistema), kuri ratų greičio 
jutikliais stebi slėgį padangose.
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TINKAMAS SLĖGIS 
PANADOGJE
Neaptikus tuščių padangų, automobilio 
kontūrai bus rodomi tam skirtame 
ekrane.

ŽEMAS SLĖGIS 
PADANGOJE
Sistema įjungdama prietaisų skydelyje 
esančią įspėjamąją lemputę ir kartu su 
garsiniu įspėjimu ekrane pateikdama 
įspėjamąjį pranešimą praneša 
vairuotojui, jei viena ar kelios padangos 
yra tuščios.
Šis įspėjimas taip pat rodomas 
išjungiant ir vėl įjungiant variklį, kol bus 
atlikta „ATKŪRIMO“ procedūra (žr. 
naudojimo instrukcijos skyriaus 
„Saugos“ dalį „iTPMS“).

DĖMESIO

29) Jei sistema „iTPMS“ signalizuoja, kad 
sumažėjo padangų slėgis, 
rekomenduojama patikrinti visų keturių 
padangų slėgį.
30) „iTPMS“ neatleidžia vairuotojo nuo 
pareigos kas mėnesį tikrinti padangų 
slėgį. Ji neturi būti laikoma nei priežiūros, 
nei saugos sistema.
31) Padangų slėgį reikia tikrinti, kol 
padangos šaltos. Jei dėl kokių nors 
priežasčių reikia patikrinti šiltų padangų 
slėgį, nesumažinkite slėgio, net jei jis 
didesnis nei nurodyta vertė, bet dar kartą 
patikrinkite, kai padangos atšals.
32) „iTPMS“ negali rodyti staigių 
padangų slėgio kritimų (pavyzdžiui, 
sprogus padangai). Tokiu atveju atsargiai 
stabdydami ir vengdami staigaus 
manevravimo sustabdykite automobilį.
33) Sistema tik įspėja, kad slėgis 
padangose yra mažas: ji negali jų 
pripūsti.
34) Važiuojant nepakankamai 
pripūstomis padangomis padidėja 
elektros energijos suvartojimas, 
sutrumpėja protektoriaus tarnavimo 
laikas ir tai gali turėti įtakos jūsų 
gebėjimui saugiai vairuoti.

ĮKROVIMAS

35) 

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

ĮKROVIMO LIZDAS 
AUTOMOBILYJE

18 F0S1052

Norėdami pasiekti įkrovimo lizdą, 
atidarykite įkrovimo dangtelį (18 pav.) 
paspausdami rodykle nurodytą vietą.

ĮKROVIMO LIZDO 
ŠVIESOS DIODAI
Šalia įkrovimo lizdo yra keletas šviesos 
diodų (19 pav. – A), rodančių įkrovimo 
būseną keturiomis skirtingomis 
spalvomis ir mirksėjimais:

 mėlyna – sistema laukia įkrovimo 
grafiko;
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 mirksi žaliai – įkraunant:

 –   vienas žalias mirksintis šviesos
     diodas rodo, kad įkraunama,

 –   mirksi visi 5 žali šviesos diodai:
     inicijuojamas įkrovimas;

 žalia – įkrovimas baigtas;

 mirksi raudonai – įkrovimo sistemos 
arba įkrovimo klaida (pvz., kai 
įkrovimo jungtis įjungta į automobilio 
įkrovimo lizdą, o prieš tai laidas 
nebuvo įkištas į maitinimo lizdą).

SVARBU! Jei įkrovimo jungtį prijungus 
prie automobilio įkrovimo lizdo nedega 
visi šviesos diodai, galėjo įvykti klaida.
Tokiu atveju patartina paspausti 
mygtuką (19 pav. – B), atjungti 
įkrovimo jungtį ir vėl prijungti.

A

B

19 F0S1367

SVARBU! Naudokite tik su automobiliu 
pateiktą įkrovimo laidą; žiūrėkite 
valdymo bloko etiketę, kurioje nurodyta 
„Šalies grupė“ (20 pav. – A) ir elektros 
srovės intensyvumas (amperais) (20 
pav. – B) arba naudokite „FCA“ 
rekomenduojamą pakaitinį laidą.

25
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ĮKROVIMO LAIDŲ 
TIPAI
Įkrauti galima trijų tipų laidais:

 „Mode 2“ (21 pav. – A) įkrovimo 
laidas (standartinis): leidžia įkrauti iš 
įžeminto buitinio elektros lizdo. Šio 
tipo lizdas naudojamas įkrauti 
kintamąja srove. Įkrovimo laidas 
„Mode 2“ atitinka standartus IEC 
61851, IEC 62752 ir SAE J1772.

 „Mode 3“ (22 pav. – B) įkrovimo 
laidas (pasirinktinai): leidžia įkrauti iš 
viešosios ir buitinės kintamosios 
srovės (AC) („wallbox“) įkrovimo 
stočių. Įkrovimo greitis gali būti 
didesnis nei įkraunant per buitinį 
elektros lizdą.

 „Mode 4“ – spartusis įkrovimas (23 
pav. – C) Įkrovimo laidas: leidžia 
įkrauti iš viešųjų nuolatinės srovės 
(DC) įkrovimo lizdų. Įkrovimo laidas
prijungtas prie įkrovimo stoties.
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A

21  F0S1058

B

22  F0S1059

C

23  F0S1120

35) Siekdami sumažinti elektros smūgio 
ar prietaiso pažeidimo riziką, valydami 
būkite ypač atsargūs: VISADA atjunkite 
prietaisą nuo buitinio maitinimo ir 
automobilio lizdų.

DĖMESIO

5) Nekraukite, jei lauko temperatūra yra 
žemesnė nei -30 °C, nes įkrovimas gali 
užtrukti ilgiau ir įkrovimo įrenginys gali 
sugesti.
6) Nepalikite automobilio ar įkrovimo 
laido žemesnėje nei -40 °C 
temperatūroje, nes jie gali sugesti. Esant 
žemai temperatūrai, įkrovimo laidas gali 
sustandėti. Todėl būkite atsargūs ir 
nenaudokite įkrovimo laidui per didelės 
jėgos, kad jo nepažeistumėte.
7) Aukštosios įtampos baterijai įkrauti 
nenaudokite asmeninių generatorių. Tai 
gali sukelti įkrovimo svyravimus, o 
įtampa gali būti nepakankama – dėl to gali 
sugesti automobilio sistema.
8) Aukštosios įtampos baterijos 
įkrovimas naudojant netinkamus ar 
pažeistus lizdus arba įkrovimo laidus ir 
nesilaikant nustatytų įkrovimo procedūrų 
gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir 
galimą automobilio elektros sistemos 
pažeidimo riziką.

SVARBU

9) Venkite palikti bateriją kelias dienas, kai 
įkrovos indikatorius yra ties nuliu ar arti jo. 
Taip galima pažeisti aukštosios įtampos 
bateriją.
10) Nelaukite, kol akumuliatoriaus įkrovos 
lygis bus žemas, kad galėtumėte įkrauti. 
Baterijos savybės optimalios reguliariai ją 
įkraunant.
11) Aukštosios įtampos baterijos 
įkrovimas gali užtrukti ilgiau, jei baterijos 
temperatūra yra aukšta arba žema.
12) Įkraunant, ypač naudojant spartųjį 
įkrovimą, gali būti įjungti baterijos 
aušinimo komponentai, todėl girdėti 
triukšmą atliekant šį veiksmą yra 
normalu.
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ĮKROVIMAS NAMIE 
KINTAMĄJA SROVE 
(AC)

36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 

 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

ĮKROVIMO PROCEDŪRA

SVARBU! Visada pirmiausia 
prijunkite laidą prie buitinio tinklo 
įkrovimo lizdo, o tik tada prie 
automobilio.

Aukštosios įtampos baterija įkraunama 
prie automobilio pridedamą įkrovimo 
laidą „Mode 2“ įkišus į kintamosios 
srovės įkrovimo lizdą.

Norėdami įkrauti, atlikite šiuos 
veiksmus:

 saugiai pastatykite automobilį 
(pavarų dėžė „P“ – parkavimo 
padėtyje),

 pasukite įjungimo įtaisą į „STOP“ 
padėtį,

 įjunkite elektrinį stovėjimo stabdį,

 pasiimkite komplektą, esantį 
bagažinėje,

prijunkite jį prie kintamosios srovės 
įkrovimo lizdo (24 pav.).

24  F0S1051

PASTABA. Nuo momento, kai kištukas 
prijungiamas prie buitinio elektros 
įkrovimo lizdo, laido valdymo bloke 
esantys 3 šviesos diodai mirksės 
maždaug 6 sekundės (valdymo bloko 
įjungimo fazė);

 atidarykite įkrovimo dangtelį (18 
pav.) paspausdami nurodytą 
rodyklės vietą,

 nuimkite apsauginį įkrovimo lizdo 
dangtelį ir pritvirtinkite prie prietaiso,

 suimkite įkrovimo jungtį už rankenos, 
nuimkite apsauginį dangtelį (jei yra) ir 
įstatykite į įkrovimo lizdą, kol išgirsite 
spragtelėjimą rodantį, kad jungtis 
buvo užrakinta,

 jei nenustatytas suplanuotas 
įkrovimas (žr. naudojimo instrukcijos  
skyriaus „Įjungimas ir važiavimas“ 
dalį „Įkrovimo funkcijos“), įkrovimas 
pradedamas automatiškai,

 įjungdami kabelio valdymo bloko 
šviesos diodus patikrinkite, ar nėra 
įkrovimo sistemos gedimų. Jei nėra 
nukrypimų, iš karto įsižiebs žali 
šviesos diodai, esantys šalia 
įkrovimo lizdo.

PASTABA. Įkrovimas nutraukiamas 
atidarius variklio dangtį: prietaisų 
skydelio ekrane rodomas specialus 
pranešimas. Tinkamai uždarius variklio 
dangtį įkrovimas bus tęsiamas.
Aukštosios įtampos baterijos įkrovimo 
trukmė priklauso nuo kelių veiksnių: 
daugiau informacijos rasite  skyriaus 
„Uconnect™“ dalyje „Elektrinis“.

 pašalinkite visas dulkes, kurios 
galėjo susikaupti ant įkrovimo 
jungties ir įkrovimo lizdo,

 išvyniokite įkrovimo laidą ir 
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Jei įjungtas keleivių salono išankstinis 
kondicionavimas, baterijos įkrovimo 
trukmė prailgėja. Automobiliui šildyti/
aušinti reikalingą laiką daugiausia lemia 
lauko temperatūra.

SVARBU! Maksimalus įkrovimo lizdo 
energijos suvartojimas priklauso nuo 
vartotojo pasirašytos sutarties tipo, 
naudojamo laido tipo ir sistemos 
„Uconnect™“ meniu nustatyto įkrovimo 
lygio.

SVARBU! Naudokite tik su automobiliu 
pateiktą arba FCA rekomenduojamą 
pakaitinį įkrovimo laidą.

SVARBU! Aukštosios įtampos baterija 
turi būti įkraunama atsižvelgiant į 
didžiausią srovės stiprį, kurį leidžia 
vietinės ir nacionalinės elektromobilių 
įkrovimo rekomendacijos.

ĮKROVIMO BAIGIMAS
Įkrovimas baigiamas, kai visi greta 
įkrovimo lizdo esantys šviesos diodai 
(25 pav. – A) nenutrūkstamai švies 
žaliai (įkraunant šviesos diodai švies/
mirksės žaliai, atsižvelgiant į 
akumuliatoriaus įkrovos lygį. Nuolat 
šviečianti žalia lemputė rodo, kad 
baterijos dalis yra visiškai įkrauta).

F0S122025  

ĮKROVIMO LAIDO 
„MODE 2“ 
ATJUNGIMAS
Vykstant įkrovimui laidas automatiškai 
užrakinamas automobilio įkrovimo lizde.

Norėdami baigti įkrovimą, atlikite šiuos 
veiksmus:

 atrakinkite transporto priemonės 
duris, kad galėtumėte atrakinti 
įkrovimo laidą,

 jei įkraunama, paspauskite mygtuką 
(25 pav. – B) įkrovimo lizde,

 suimdami įkrovimo jungties rankeną 
atjunkite laidą nuo automobilio 
įkrovimo lizdo (negalima tempti už 
laido);

 atjunkite laidą nuo įkrovimo lizdo 
(26 pav.),
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26  F0S1053

 pakeiskite įkrovimo lizdo apsauginį 
dangtelį,

 uždarykite įkrovimo dangtelį ir 
įsitikinkite, kad jis tinkamai 
užsifiksuoja,

 tinkamai susukite įkrovimo laidą ir 
ant įkrovimo jungties uždėkite 
apsauginį dangtelį (jei yra). 
Suvyniodami stenkitės nepažeisti 
laido. Tada padėkite laidą kartu su 
įkrovimo komplektu į korpuso vidų, 
esantį bagažinės viduje.

SVARBU! Prieš atjungdami įkrovimo 
jungtį įsitikinkite, kad durelės yra 
atrakintos. Jei durys užrakintos, 
įkrovimo jungties fiksavimo sistema 
neleidžia jos atjungti.

36) Netinkamai nustačius įkrovimo 
srovės intensyvumą gali būti perkrautas 
arba perkaisti buitinio lizdo maitinimo 
šaltinis. Gali kili ugnies pavojus. Prieš 
įkraudami iš kitų buitinių lizdų, 
atsižvelgdami į el. tinklą, sureguliuokite 
įkrovimo srovės intensyvumą. Jei 
elektros tinklas jums nežinomas, 
nustatykite žemiausią lygį. Įkrauti niekada 
nenaudokite ilginamųjų laidų.
37) Įkrovimo srovės lygį („1 lygis“ / „2 
lygis“ / „3 lygis“ ir kt.) galima keisti tik 
sistemos „Uconnect™“ ekrane (daugiau 
informacijos rasite naudojimo instrukcijos 
skyriaus „Uconnect™“  dalyje 
„Multimedija“). Numatytasis įkrovos lygio 
nustatymas yra „3 lygis“. Šalyse, kuriose 
galima naudoti 13 A „įkrovimo laidą 
Mode 2“, jei buitinis maitinimo lizdas 
NĖRA SERTIFIKUOTAS, 
rekomenduojama naudoti aukščiausią 4 
įkrovos lygį, o tai atitinka maždaug 10 A. 
Šaliai būdingų laidų tipų sąrašą rasite 
naudojimo instrukcijos lentelėje „Laidų 
„Mode 2“ versijų lentelė“.

DĖMESIO 38) Nustatytas lygis skirtingai taikomas 
tiek įkrovimui namie kintamąja srove  (2 
režimas), tiek įkrovimui viešojoje 
kintamosios srovės įkrovimo stotyje (3 
režimas). Todėl visada patartina patikrinti, 
ar lygis yra nustatytas pagal konkretų 
įkrovimo tipą, kurį ketinama taikyti.
39) Netaisyklinga automobilio jungties ir 
įkrovimo terminalų jungtis kelia gaisro 
pavojų!
40) Įprastai veikdamas buitinis elektros 
lizdas gali perkaisti. Jam stipriai 
perkaitus, įkrovimas nutraukiamas ir 
užsidega įspėjamasis šviesos diodas, 
esantis laido valdymo bloko priekyje.
41) Įkrovimo laidas „Mode 2“ turi būti 
prijungtas prie jam skirtos grandinės, kuri 
nėra bendrai naudojama su kitais 
elektros prietaisais.
42) Nekiškite pirštų ar daiktų į laido 
įkrovimo jungtį.
43) Kai įkrovimo lizdas nenaudojamas, 
laikykite įkrovimo dangtelį uždarytą.
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RINKINYS „FIX&GO“

44) 45) 

13) 

REMONTO ATLIKIMAS

A

C

B

D

F0S124627  

Atlikite taip:

 sustabdykite automobilį tokioje 
vietoje, kur nepavojinga dėl 
artėjančio transporto ir kur galite 
saugiai pakeisti ratą. Automobilį 
galima sustabdyti šalikelėje, 
automobilių stovėjimo aikštelėje ar 
stovėjimo/techninės priežiūros 
zonoje, o pagrindas turi būti kuo 
lygesnis ir pakankamai tvirtas;

 pasukite uždegimo įtaisą į „OFF“ 
padėtį, įjunkite elektrinį stovėjimo 
stabdį ir perjunkite pavarą į „P“ arba 
„R“ padėtį;

 prieš išlipdami iš automobilio 
apsivilkite apsauginę liemenę su 
šviesą atspindinčiais elementais (jei 
to reikalauja galiojančios taisyklės). 
Bet kokiu atveju laikykitės šalies, 
kurioje vairuojate, galiojančių kelių 
eismo saugos įstatymų;

 pasirūpinkite, kad visi keleiviai išliptų 
iš automobilio ir eitų į saugią vietą, 
kur netrukdytų eismui ir nekiltų 
sužalojimo rizikos. Prakiurus 
padangai, pakeiskite ją laikydamiesi 
šalies, kurioje keliaujate, įstatymų;

 stipriai paspausdami įstatykite kasetę 
(27 pav. – A) su sandarikliu į tinkamą 
kompresoriaus dalį (27 pav. – B). 
Nuimkite lipnią greičio lipduką (C) ir 
priklijuokite matomoje vietoje;

 mūvėkite pirštines;

 nuimkite dangtelį nuo padangos 
ventilio ir prijunkite bei užsukite 
skaidrų sandarinimo skysčio 
vamzdelį (D). Jei yra 300 ml kasetė, 
permatomo vamzdelio korpusas turi 
nuimamą žiedą, kad būtų lengviau 
ištraukti. Įsitikinkite, kad įjungimo-
išjungimo mygtukas (28 pav. – E) yra 
išjungimo padėtyje (mygtukas 
nenuspaustas);

E

G

L

28  F0S1262

 įkiškite elektros kištuką į automobilio 
12 V srovės lizdą ir įjunkite variklį;

 valdykite kompresorių paspausdami 
įjungimo/išjungimo mygtuką. Kai 
manometras (G) rodo numatytą 
slėgį, nurodytą internetinės 
naudojimo instrukcijos skyriaus 
„Techninė specifikacija“ dalyje 
„Ratai“ arba specialioje etiketėje, 
sustabdykite kompresorių dar kartą 
paspausdami įjungimo/išjungimo 
mygtuką;

 atjunkite kasetę nuo kompresoriaus 
paspausdami atleidimo mygtuką (29 
pav. – H) ir pakelkite kasetę į viršų.
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A

H

29  F0S1263

Jei praėjus 15 minučių nuo 
kompresoriaus paleidimo manometras 
rodo mažesnį slėgį nei 1,8 bar/26 psi, 
išjunkite kompresorių, atjunkite 
sandarinimo skysčio vamzdelį nuo 
padangų ventilio ir išimkite kasetę iš 
kompresoriaus.
Pavažiuokite automobiliu maždaug 10 
metrų, kad hermetikas pasiskirstytų.
Saugiai sustabdykite transporto 
priemonę, įjunkite rankinį stabdį ir, 
naudodami juodą pripūtimo vamzdį, 
pripūskite padangą, kad pasiektumėte 
reikiamą slėgį. Jei praėjus 15 minučių 
nuo kompresoriaus įjungimo, slėgis yra 
mažesnis nei 1,8 bar/26 psi, 
nevažiuokite toliau ir kreipkitės į „Fiat“ 
atstovybę.
Nuvažiavę maždaug 8 km/5 mylias 
pastatykite automobilį saugioje ir 
tinkamoje vietoje, įjunkite elektrinį 
stovėjimo stabdį.

Paimkite kompresorių ir, naudodami 
juodą pripūtimo žarną, pripūskite 
padangą (30 pav. – I).

I

ON

30  F0S1264

Jei rodomas slėgis yra didesnis nei 1,8 
bar/26 psi, pripūskite padangą ir kuo 
greičiau saugiai važiuokite į „Fiat“ 
atstovybę. Jei slėgis yra mažesnis nei 
1,8 bar/26 psi, toliau nevažiuokite ir 
kreipkitės į „Fiat“ atstovybę.

PADANGOS PRIPŪTIMO 
VEIKSMAI
Atlikite taip:

 kaip aprašyta anksčiau, saugiai 
sustabdykite automobilį ir įjunkite 
elektrinį stovėjimo stabdį,

 ištraukite juodą pripūtimo vamzdelį 
(30 pav. – I) ir tvirtai prisukite prie 
padangos ventilio.

Paspauskite oro išleidimo mygtuką, kad 
sureguliuotumėte padangų slėgį.

44) DĖMESIO! Neviršykite 80 km/val. 
greičio. Venkite staigiai akceleruoti ar 
stabdyti. Komplektas sutaiso tik laikinai, 
todėl padangą turi kuo greičiau patikrinti 
ir pataisyti specialistas. Prieš 
naudodamiesi komplektu įsitikinkite, kad 
padanga nėra labai pažeista ir ar 
ratlankis yra geros būklės. Kitaip 
nenaudokite jos ir skambinkite pagalbai 
kelyje. Neišimkite svetimkūnių iš 
padangos. Dėl perkaitimo pavojus 
neleiskite kompresoriui be pertraukos 
veikti ilgiau nei 20 minučių.

DĖMESIO
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13) Sandarinimo skystis yra 
veiksmingas, kai lauko temperatūra nuo 
-40 °C iki +50 °C. Sandarinimo skystis 
turi galiojimo trukmę ir turi būti 
periodiškai keičiamas. Galima remontuoti 
padangas, kurių protektorius pažaida yra 
iki 6 mm skersmens. Parodykite kasetę ir 
etiketę remonto rinkiniu tvarkytą 
padangą taisančiam personalui.

SVARBU45) Informacija, kurios reikalaujama 
pagal galiojančius reglamentus, 
nurodyta rinkinio „Fix&Go“ pakuotės 
etiketėje. Prieš naudodami atidžiai 
perskaitykite kasetės etiketę ir venkite 
naudoti netinkamai. Rinkinį turi naudoti 
suaugę, o vaikai naudoti negali.
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PLANINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
PASLAUGŲ GRAFIKAS

SVARBU! Kai atliksite paskutinį veiksmą lentelėje, tęskite suplanuotą techninę priežiūrą, laikydamiesi plane nurodyto dažnumo, 
kiekvieną operaciją pažymėdami tašku arba specialia pastaba.

Įspėjimas. Paprasčiausiai iš naujo pradėjus skaičiuoti techninę priežiūrą nuo plano pradžios, kai kuriems veiksmams gali būti 
viršytas leistinas intervalas!

Tūkstančiai mylių 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Tūkstančiai kilometrų 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Metai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Patikrinkite padangų būklę/susidėvėjimą ir, jei reikia, 
sureguliuokite slėgį. Patikrinkite komplekto „Fix&Go“ būklę/
galiojimą

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Patikrinkite apšvietimo sistemos veikimą (priekinius, posūkių, 
avarinį žibintus, bagažinės, keleivių skyriaus, daiktadėžės, 
prietaisų skydelio įspėjamąsias lemputes ir kt.)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Patikrinkite ir, jei reikia, papildykite skysčių (aukštosios 
įtampos aušinimo, stabdžių, priekinio stiklo ploviklio ir kt.) (1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Per diagnostikos lizdą patikrinkite automobilio funkcijas 
(transporto priemonės valdymo blokus, aukštos įtampos 
akumuliatorių ir pan.)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Specialiu prietaisu patikrinkite 12 V bateriją ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vizualiai patikrinkite būklę: kėbulo išorę, apatinę apsaugą, 
vamzdžius ir žarnas (stabdžių, klimato kontrolės sistemos, 
aušinimo sistemos), gumines dalis (apsaugas, movas, įvorės 
ir kt.)

● ● ● ● ●

Patikrinkite priekinio stiklo/galinio stiklo valytuvo mentės 
padėtį/nusidėvėjimą (jei yra) ● ● ● ● ●
Patikrinkite priekinio stiklo valytuvo/plovimo sistemos veikimą 
ir, jei reikia, sureguliuokite purkštukus ● ● ● ● ●
Patikrinkite gaubto ir bagažinės užraktų švarumą bei 
jungčių sutepimą ● ● ● ● ●
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Tūkstančiai mylių 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Tūkstančiai kilometrų 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Metai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uždarydami ir atidarydami patikrinkite minkšto stogo veikimą; 
patikrinkite sandariklius ir apdangalo slankių šoninių 
kreipiančiųjų sutepimą (tik versijų be stogo)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vizualiai patikrinkite priekinių diskinių stabdžių trinkelių būklę ir 
nusidėvėjimą bei trinkelių nusidėvėjimo indikatoriaus veikimą ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vizualiai patikrinkite galinių būgninių stabdžių trinkelių 
būklę ir nusidėvėjimą ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pakeiskite stabdžių skystį ● ● ● ● ●
Pakeiskite keleivių salono filtrą (2) (O) (●) O ● O ● O ● O ● O ●
Pakeiskite sistemos „uConnect Box“ bateriją (3) ● ●
Vizualiai patikrinkite įkrovimo lizdą ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(1) Papildyti naudojimo instrukcijoje nurodytų skysčių ir tik patikrinus, ar sistema nepažeista.
(2) Jei automobilis naudojamas dulkėtose vietovėse, filtrą reikia keisti kas 15 000 km.
(3) Bateriją „Uconnect Box“ reikia keisti kas 5 metus, nepriklausomai nuo ridos.

(O) Rekomenduojamos operacijos.

(●) Privalomos operacijos.

DEGALŲ PILDYMAS

Kiekis Originalūs tepalai ir skysčiai

EDM (elektroninis pavaros modulis) (litrais): 0,67 „PETRONAS IONA INTEGRA PLUS FCA“

Aušinimo sistema (litrais): 6,5 Demineralizuoto vandens ir 50 % „PARAFLU UP“ mišinys (*)

Hidraulinis stabdžių kontūras (kg): 0,8 „TUTELA TOP EVO“

Priekinio ir galinio stiklų ploviklio skysčio bakas (litrais): 1,5 Vandens ir „PETRONAS DURANCE SC35“ mišinys

(*) Kai transporto priemonė naudojama ypač atšiauriomis klimato sąlygomis, rekomenduojame naudoti 60 % „PARAFLU UP“ ir 40 %
    demineralizuoto vandens mišinį.
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„UCONNECT™“
GRAFINIAI MYGTUKAI 
EKRANE
(30 pav. – A)

A

30 F0S1250

Pradžia – pagrindinio 
ekrano rodymas
Medija – medijos režimas, 
leidžiantis pasirinkti esamus 
šaltinius, aplankų takelius ir 
sąveiką su garso 
nustatymais
Komfortas – klimato 
kontrolės sistemos 
nustatymai
Telefonas – telefono režimo 
prieiga

Transporto priemonė – 
papildomų automobilio 
nustatymų ir funkcijų prieiga
Navigacija (tik 10,25 colių 
„Uconnect™“ versija) – 
navigacijos sistemos 
įjungimas
Programos – galimų 
programų sąrašo prieiga

VALDIKLIAI ANT IR UŽ 
VAIRARAČIO
Aprašymą rasite (2 pav.) skyriuje 
„Automobilio salonas“.

CENTRINIO SKYDELIO 
VALDYMAS

31 F0S1245

(A) „Uconnect™“ įjungimas/
išjungimas (nuspaudus), nutildymo
funkcijos įjungimas/išjungimas
(spustelint)

(B) Sukamasis garsumo valdiklis

JUTIKLINIO EKRANO 
FUNKCIJA
Sistema naudoja jutiklinio ekrano 
funkciją. Paspauskite rodomus grafinius 
mygtukus norėdami pasirinkti įvairias 
funkcijas.
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, 
paspauskite mygtuką „Gerai“ arba 
pažymėkite reikiamą pasirinkimą. Kai 
kurių funkcijų ar nustatymų patvirtinimą 
lydi specialus garsas.

Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, 
paspauskite mygtuką (Ištrinti) arba, 
priklausomai nuo aktyvaus ekrano,     .

Norėdami grįžti į pradinį ekraną arba 
pradinę padėtį, paspauskite grafinį 
PRADŽIOS mygtuką. Jutiklinio ekrano 
funkcija gali būti naudojama norint 
pasiekti ir peržiūrėti turimus muzikos 
takelių sąrašus, telefono numerius, 
nustatymus ir kt. Naršykite sąrašus ir 
pasirinkimus slinkdami pirštą ekrane. 
Pridėję pirštą ir slinkdami aukštyn 
peržiūrėsite apačioje esančius sąrašo 
elementus. Slinkdami žemyn 
peržiūrėsite viršuje esančius elementus. 
Pridėję pirštą ir slinkdami dešinėn 
peržiūrėsite kairėje esančius sąrašus. 
Slinkdami į kairę pamatysite sąrašus, 
esančius ekrano dešinėje. Tuo pačiu 
veiksmu galima pereiti iš vieno puslapio 
į kitą. Prilietę pasirinktą lauką ar 
mygtuką, pasirinksite lauką arba 
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atliksite su mygtuku susietą funkciją.

USB ŠALTINIS
Yra du USB lizdai. Pirmasis yra prietaisų 
skydelyje duomenims perduoti į sistemą 
„Uconnect™“ ir išoriniams įrenginiams 
įkrauti; antrasis yra centriniame pulte, 
skirtas tik išoriniams įrenginiams įkrauti.

„APPLE CARPLAY“ IR 
„ANDROID AUTO“
Norėdami aktyvinti „Apple CarPlay“ ir 
„Android Auto“, prijunkite suderinamą 
išmanųjį telefoną prie automobilio USB 
lizdo arba belaidžiu režimu. Telefono 
turinys bus automatiškai rodomas 
sistemos „Uconnect™“ ekrane. Atlikus 
sąrankos procedūrą, programa 
automatiškai veiks sistemoje 
„Uconnect™“, kai jūsų išmanusis 
telefonas bus prijungtas per automobilio 
USB lizdą.

SVARBU! „Dvigubo telefono“ funkcija 
negalima, kai telefonas naudojamas 
„CarPlay“ arba „Android Auto“ režimu.

AUTOMOBILIO REŽIMAS
Paspaudę grafinį mygtuką 
„Automobilis“  (30 pav.) pasieksite  
puslapius „Elektromobilis“, „Valdymas“ 
ir „Sistemos nustatymai“.

Patvirtinimo laukeliai
Patvirtinimo laukeliai yra, pavyzdžiui: 
„ekrano nustatymai IŠJUNGTA“, „vidinis 
elektrochrominis veidrodis“ (jei yra), 
„galinė kamera“ (jei yra).

Elektromobilis
Puslapyje „Elektromobilis“ vartotojui 
prieinami šie antriniai meniu: galios 
srautai, istorija, programavimas ir 
įkrovimo būsena.
Diagramoje „Power Flow“ rodomas 
baterijos, elektros variklio ir 
kondicionieriaus naudojamas energijos 
srautas.
Istorija rodo naudotos energijos srautus 
iki 15 minučių prieš arba per 
pastarąsias 7 dienas.
Programavimas gali būti naudojamas 
automobiliui stovint vietoje aukštosios 
įtampos baterijai įkrauti arba 
kondicionieriui programuoti.
Puslapyje pateikiama užprogramuotų 
įkrovimo ir klimato kontrolės sistemos 
operacijų suvestinė, kurioje nurodomos 
įjungimo dienos ir laikas. Norėdami 
apibrėžti naują programuotą įkrovimo ar 
klimato kontrolės sistemos veikimą, 

pasirinkite „Naujas programavimas“.
Programuodami baterijos įkrovimą 
pasirinkite „Darbo dažnis“ ir nustatykite 
įkrovimo pradžios ir pabaigos dieną ir 
laiką.

Jei įjungimo įtaisas yra išjungimo 
padėtyje, programuojant kondicionierių 
ekrane pasirodo langas, klausiantis 
naudotojo, ar neatsižvelgiant į 
užprogramuotą funkciją įkrauti 
aukštosios įtampos bateriją. Šiame 
puslapyje nustatykite pageidaujamą 
klimato kontrolės sistemos įsijungimo 
dieną ir laiką.

Įkrovimo būsena rodo esamą baterijos 
įkrovos lygį ir pateikia maksimalią ir 
minimalią įkrovimo trukmę (priklauso 
nuo įkrovimo stoties tiekiamos 
energijos). Norėdami įkrauti namie 
pagal poreikį galite nustatyti penkis 
skirtingus energijos suvartojimo lygius. 
Norėdami sureguliuoti galios lygį, šiame 
puslapyje pasirinkite vieną iš penkių 
reikšmių nuo „1“ (silpniausia srovė) iki 
„5“ (stipriausia srovė). Ekrane rodomas 
apytikslė trukmė bus atitinkamai 
atnaujinta.
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VALDIKLIAI
Pagrindiniame puslapyje iš galimų 
valdiklių sąrašo galite peržiūrėti 
sistemos „Uconnect™“ funkcijų 
(vadinamų „valdikliais“) suvestinius 
puslapius. Norėdami pridėti valdiklį 
ekrane paspauskite mygtuką       ir 
pasirinkite iš sąrašo norimą valdiklį.
Kai kuriuos valdiklius taip pat galima 
pritaikyti paspaudus       mygtuką šalia 
pavadinimo. Tai atvers suasmeninimo 
ekraną.
Valdiklių, kuriuos galima įdiegti viename 
puslapyje, skaičius priklauso nuo jų 
dydžio. Galite pridėti kelis puslapius 
(daugiausia penkis), paspausdami 
ekrane esantį „+“ mygtuką. Norėdami 
perjungti puslapius tiesiog trumpai 
palieskite puslapį ir braukite pirštu 
dešinėn arba kairėn.
Puslapius galima ištrinti naudojant 
funkciją „Ištrinti puslapį“ arba 
pertvarkyti naudojant funkciją 
„Pertvarkyti puslapius“.

PASTABA. Suasmeninti galima tik 
automobiliui stovint vietoje. Jei 
bandoma suasmeninti automobiliui 
važiuojant arba pradedama važiuoti 
nebaigus veiksmų, ekrane pasirodo 
įspėjamasis pranešimas ir veiksmas 
baigiamas.

RATAI
ŠALTŲ PADANGŲ 
PRIPUČIAMAS SLĖGIS 
(BAR)
Vidutinė apkrova:

  priekyje: 2,4 bar
  gale: 2,3 bar
Pilna apkrova:
  priekyje: 2,4 bar 
  gale: 2,5 bar

Kai padangos yra šiltos, pripūtimo 
slėgis, palyginti su rekomenduojamu 
slėgiu, turėtų būti +0,3 baro. 
Naudodami žiemines padangas prie 
standartinių padangų slėgio verčių 
pridėkite +0,2 baro.
Slėgį tinkamai patikrinkite, kai 
padangos atvės.

OFICIALŪS TIPO 
PATVIRTINIMAI
Kartu su transporto priemone tiekiama 
radijo įranga atitinka 2014/53/ES, 
UA.RED.TR direktyvas ir 2019-11-15 
Prancūzijos SAR dekreto įstatymą. 
Naudokite šią nuorodą norėdami gauti 
daugiau informacijos apie sertifikatus ir 
atviro kodo sąrašus, skirtus automobilio 
komponentams: 
http://aftersales.fiat.com/elum/

SUSIJUSIOS 
PASLAUGOS

Daugiau informacijos:

FCA Italy SpA – MOPAR – Techninio aptarnavimas - Biblioteka 
Largo Senatore G. Agnelli 3 – 10040 Volvera - Torinas (Italija)

Spausdinimo nr. 603.85.063 – 2020-11-11 – 5 leidimas 
Spausdinta ant perdirbto popieriaus





UAB „Autobrava Motors, Vilnius“
Tel.: (8 700) 77074 
El.paštas: info@autobravamotors.lt
Žalgirio g. 112A, Vilnius

UAB „Autobrava Motors, Kaunas“
Tel.: (8 700) 77074 
El.paštas: info@autobravamotors.lt
Partizanų g. 75C, Kaunas

UAB „Autobrava Motors, Klaipėda“
Tel.: (8 700) 77074 
El.paštas: info@autobravamotors.lt
Dubysos g. 25A, Klaipėda

UAB „Autlit“
Tel.: +370 (41) 211 111
El.p.:info@autlit.lt
Pramonės g. 24G, Šiauliai
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