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Szanowni Paƒstwo!

Gratulujemy trafnego wyboru. Alfa 166 to samochód, który spe∏ni wszystkie Wasze oczekiwania.

Zosta∏ tak zaprojektowany, aby gwarantowa∏ ca∏kowite bezpieczeƒstwo i zapewnia∏ wysoki komfort  jazdy.

Instrukcja pomo˝e szybko i szczegó∏owo poznaç budow´ i zasady funkcjonowanie samochodu, pozwoli oceniç jego zalety i przygotowaç si´ do
pierwszej jazdy. Przedstawiono w niej nowe techniczne rozwiàzania zastosowane w Alfie 166 oraz informacje, zalecenia i uwagi,
których przestrzeganie zapewni d∏ugotrwa∏e i bezawaryjne u˝ytkowanie samochodu, wysokà jakoÊç, bezpiecznà jazd´ i ochron´ Êrodowisku.

Nale˝y pami´taç, ˝e rozwiàzania zastosowane w Alfie Romeo umo˝liwiajà „ca∏kowity recykling” wyeksploatowanego samochodu, zgodnie z
obowiàzujàcymi normami ekologicznymi i wymogami systemu F. A. RE. . Dla Êrodowiska korzyÊç podwójna: materia∏y zostanà u˝yte
powtórnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu si´ zapotrzebowania na surowce.

W za∏àczonej KSIÑ˚CE GWARANCYJNEJ  podane sà warunki gwarancji oraz zakres oferowanych Êwiadczeƒ serwisowych ASO Alfa Romeo. To
wa˝ne poniewa˝ przy zakupie samochodu Alfa Romeo otrzymuje si´ pe∏nà, niezawodnà i szybkà obs∏ug´ zagwarantowanà przez punkty sieci
serwisowej.

˚yczymy mi∏ej lektury i szcz´Êliwej podró˝y.
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Prosimy przestrzegaç uwag dotyczàcych obs∏ugi samochodu podanych przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariusza lub jakiegokolwiek
punkt ASO dzia∏ajàcy na rynku.

Ksià˝eczka gwarancyjna, SERWIS, OBS¸UGA

Z ka˝dym nowym samochodem dostarczana jest klientowi ksià˝eczka gwarancyjna, SERWIS, OBS¸UGA, która podaje normy obowiàzujàce
w ASO Alfy Romeo i warunki gwarancji.

Prawid∏owe przeprowadzanie przeglàdów okresowych zalecanych przez konstruktora jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia przez wie-
le lat niezmienionych osiàgów samochodu, charakterystyk bezpieczeƒstwa, ochrony Êrodowiska i niskich kosztów eksploatacji, a tak˝e zacho-
wania gwarancji.

Przewodnik „Service”

Zawiera wykaz Stacji serwisowych Alfy Romeo. Serwisy mo˝na rozpoznaç po znakach firmowych, którymi oznaczone sà budynki.

Nie wszystkie modele opisane w tej instrukcji sà sprzedawane we wszystkich krajach. Tylko niektóre elementy wyposa˝enia opisane w tej in-
strukcji montowane sà seryjnie w samochodzie. Nale˝y sprawdziç u Koncesjonariusza list´ dost´pnych akcesoriów.
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WARTO WIEDZIEå !
NAPE¸NIANIE PALIWEM

Silniki benzynowe: stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniejszej ni˝ 95.

Silniki JTD: stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy spe∏niajàcy wymagania dyrektywy europejskiej EN 590.K
URUCHAMIANIE SILNIKA 

Wersje benzynowe z mechanicznà skrzynià biegów: zaciàgnàç dêwigni´ hamulca postojowego, przesunàç dêwi-
gni´ zmiany biegów na luz, nacisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy-
∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast po uruchomieniu silnika.

Wersje benzynowe ze skrzynià biegów automatycznà elektronicznà (Sportronic): sprawdziç, czy hamulec
postojowy jest zaciàgni´ty i czy dêwignia wybierania biegów znajduje si´ w pozycji P, nacisnàç do oporu peda∏ hamulca nie
naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie AVV i zwolniç go natychmiast po uru-
chomieniu silnika.

Wersje diesel z mechanicznà skrzynià biegów: zaciàgnàç dêwigni´ hamulca postojowego, przesunàç dêwigni´
zmiany biegów na luz, nacisnàç do oporu peda∏ sprz´g∏a nie naciskajàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczni-
ku zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyjnej m, nast´pnie obróciç kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast po uruchomieniu silnika.

Wersje diesel ze skrzynià biegów automatycznà elektronicznà (Sportronic): sprawdziç, czy hamulec posto-
jowy jest zaciàgni´ty i czy dêwignia wybierania biegów znajduje si´ w pozycji P, nacisnàç do oporu peda∏ hamulca nie naciska-
jàc peda∏u przyspieszenia, obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ MAR i zaczekaç na zgaÊni´cie lampki sygnalizacyj-
nej m, nast´pnie obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w pozycj´ AVV i zwolniç go natychmiast jak tylko silnik uruchomi si´.

PARKOWANIE NA MATERIA¸ACH ¸ATWO PALNYCH 

Podczas normalnego dzia∏ania katalizator osiàga bardzo wysokà temperatur´. Nie parkowaç samochodu na ∏atwo palnym
pod∏o˝u, sucha trawa, liÊcie, ig∏y sosny i inne: niebezpieczeƒstwo po˝aru.�
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URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE

Je˝eli mamy zamiar zamontowaç dodatkowe urzàdzenia wymagajàce zasilania elektrycznego w sposób ciàg∏y (co mo-
˝e spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akumulatora), nale˝y zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo, która posiada odpo-
wiednie urzàdzenia pozwalajàce okreÊliç, czy instalacja elektryczna samochodu wytrzyma wymagane obcià˝enie elek-
tryczne.

�
KARTA KODOWA "CODE CARD"

Przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie. Wskazane jest mieç zawsze przy sobie odnotowany kod
elektroniczny podany na karcie kodowej "CODE card". B´dzie konieczny przy ewentualnym awaryjnym uruchomieniu
silnika.

PRZEGLÑDY OKRESOWE

Przeprowadzanie przeglàdów okresowych jest warunkiem koniecznym dla zachowania niezmienionych osiàgów samo-
chodu, bezpieczeƒstwa, ochrony Êrodowiska i niskich kosztów eksploatacji.

W INSTRUKCJI OBS¸UGI SAMOCHODU...

... podane sà informacje, zalecenia i istotne uwagi dotyczàce prawid∏owej eksploatacji, bezpieczeƒstwa jazdy i d∏ugo-
trwa∏ego u˝ytkowania Waszego samochodu. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na symbole " (bezpieczeƒstwo osób), 
# (ochrona Êrodowiska), â (integralnoÊç samochodu).

OCHRONA ÂRODOWISKA

Samochód wyposa˝ony jest w system który przeprowadza diagnostyk´ komponentów odpowiedzialnych za emisj´ za-
nieczyszczeƒ w sposób ciàg∏y, aby zagwarantowaç najlepszà ochron´ Êrodowisku.U
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Uwaga. Nieprzestrzeganie tych zaleceƒ
mo˝e stanowiç powa˝ne niebezpieczeƒstwo
dla podró˝ujàcych.

Znak ten wskazuje na dzia∏ania jakie
trzeba podjàç, aby u˝ytkowanie samochodu
nie powodowa∏o szkód w Êrodowisku.

Uwaga. Nieprzestrzeganie tych zaleceƒ
mo˝e byç przyczynà uszkodzeƒ 
w samochodzie, a czasami równie˝ utraty
gwarancji.

ZNAKI W¸AÂCIWEGO U˚YTKOWANIA SAMOCHODU

Znaki umieszczone na tej stronie s∏u˝à do oznaczenia tej cz´Êci instrukcji, 
przy których nale˝y zatrzymaç si´ d∏u˝ej ni˝ przy innych.

INTEGRALNOÂå
SAMOCHODU

OCHRONA 
ÂRODOWISKA

BEZPIECZE¡STWO 
OSÓB
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SYMBOLIKA 

Na niektórych elementach Waszej Alfy 166 lub w ich po-
bli˝u umieszczono specjalne kolorowe znaki z symbolami, zale-
cajàce u˝ytkownikowi zwrócenie wi´kszej uwagi i zachowanie
szczególnej ostro˝noÊci, gdy znajduje si´ w ich pobli˝u.

Symbole te podzielone zosta∏y na cztery grupy oznaczajàce: nie-
bezpieczeƒstwo, zakaz, zwrócenie uwagi oraz obowiàzek
wype∏niania zaleceƒ. Grupy te odró˝niajà si´ kszta∏tem symboli.

SYMBOLE OZNACZAJÑCE NIEBEZPIECZE¡STWO

Akumulator
Mo˝liwoÊç eksplozji.

Elektrowentylator

Mo˝e w∏àczyç si´ automatycznie przy wy∏àczonym
silniku.

Zbiornik wyrównawczy.
Nie odkr´caç korka zbiornika, gdy p∏yn ch∏odzàcy
silnika jest goràcy.

Akumulator
P∏yn powodujàcy korozj´.

Cewka zap∏onowa.
Wysokie napi´cie.
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SYMBOLE OZNACZAJÑCE ZWRÓCENIE UWAGI

Uk∏ad wspomagania kierownicy.
Nie przekraczaç maksymalnego poziomu p∏ynu

w zbiorniku. Stosowaç wy∏àcznie p∏yny podane
w rozdziale „Charakterystyki materia∏ów eksplo-
atacyjnych p∏ynów i smarów”.

Uk∏ad hamulcowy.
Nie przekraczaç maksymalnego poziomu p∏ynu

w zbiorniku. Stosowaç wy∏àcznie p∏yny podane
w rozdziale „Charakterystyki materia∏ów eksplo-
atacyjnych p∏ynów i smarów”.

Katalizator
Nie zatrzymywaç samochodu na pod∏o˝u ∏atwo-

palnym. Zapoznaç si´ z rozdzia∏em „Ochrona Êro-
dowiska”.

Paski i ko∏a pasowe
Elementy w ruchu: nie zbli˝aç ràk, uwa˝aç na ubiór.

PodnoÊnik samochodowy.
Zapoznaç si´ z „Instrukcjà obs∏ugi“.

Przewody uk∏adu klimatyzacji
Nie roz∏àczaç. 
Gaz pod wysokim ciÊnieniem.

SYMBOLE OZNACZAJÑCE ZAKAZ

Akumulator
Nie zbli˝aç si´ z dzieçmi.

Akumulator
Nie zbli˝aç si´ z otwartym ogniem.

Os∏ony cieplne - paski - ko∏a pasowe -
wentylatory
Nie opieraç si´ r´kami.

A IRBAG Poduszka powietrzna po stronie pasa˝era
Nie montowaç fotelików dla dzieci na siedzeniu
przednim pasa˝era przy aktywnej poduszce po-
wietrznej.
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SYMBOLE OZNACZAJÑCE OBOWIÑZEK

DIESEL

Samochód z silnikiem zasilanym
olejem nap´dowym
Stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy.

Akumulator.
Chroniç oczy.

Akumulator - PodnoÊnik samochodowy.
Zapoznaç si´ z „Instrukcjà obs∏ugi“.

Zbiornik wyrównawczy p∏ynu ch∏odzàcego
Stosowaç wy∏àcznie p∏yny podane w rozdziale
„Charakterystyki materia∏ów eksploatacyjnych
p∏ynów i smarów“.

Spryskiwacze szyb
Stosowaç wy∏àcznie p∏yny podane w rozdziale
„Charakterystyki materia∏ów eksploatacyjnych p∏ynów
i smarów“.

Silnik
Stosowaç wy∏àcznie oleje podane w rozdziale
„Charakterystyki materia∏ów eksploatacyjnych p∏ynów
i smarów“.

Samochód z silnikiem zasilanym
benzynà ekologicznà

Stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o
liczbie oktanowej min. 95.
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POZNAWANIE SAMOCHODU

PRAWID¸OWA EKSPLOATACJA SAMOCHODU

W RAZIE AWARII

OBS¸UGA SAMOCHODU

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

SPIS ALFABETYCZNY

SPIS TREÂCI
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Teksty, ilustracje i dane techniczne sà bazowe dla marki samochodu
w okresie druku niniejszej instrukcji.

Producent Alfy Romeo stale unowoczeÊnia i ulepsza swoich produkt,
dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzeania zmian technicznych i
wyposa˝enia w toku produkcji, bez uprzedniego powiadamiania.

Aby uzyskaç szczegó∏owe informacje, prosimy zwróciç si´ do handlo-
wej sieci fabryki.
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Prosimy usiàÊç wygodnie w samochodzie bardzo uwa˝nie przeczytaç
nast´pne strony.

W krótkim czasie b´dzie si´ mo˝na zapoznaç z funkcjami urzàdzeƒ,
w które wyposa˝ony jest samochód.

REGULATOR STA¸EJ PR¢DKOÂCI (CRUISE CONTROL) .............................. 64
CZUJNIKI PARKOWANIA .............................................................................. 67
ZESTAW WSKAèNIKÓW ................................................................................ 68
KLIMATYZACJA ............................................................................................ 81
KLIMATYZACJA ............................................................................................ 83
NAGRZEWNICA DODATKOWA...................................................................... 88
WY¸ÑCZNIKI ................................................................................................ 90
SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA 
ELEKTRONICZNA (SPORTRONIC) ................................................................ 94
WYPOSA˚ENIE WEWN¢TRZNE .................................................................... 102
DACH OTWIERANY........................................................................................ 108
BAGA˚NIK .................................................................................................... 110
POKRYWA KOMORY SILNIKA ...................................................................... 112
REFLEKTORY ................................................................................................ 113
SYSTEM KONTROLI SILNIKA (EOBD) .......................................................... 116
ABS................................................................................................................ 117
SYSTEM VDC I ASR ...................................................................................... 120
INSTALACJA RADIOODTWARZACZA............................................................ 124
NA STACJI PALIW.......................................................................................... 125
WY¸ÑCZNIK ODCINAJÑCY AUTOMATYCZNIE 
ZASILANIE PALIWEM I ZASILANIE ELEKTRYCZNE...................................... 128
OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO.................................................. 130

DESKA ROZDZIELCZA ..............................................................................str. 12
SYSTEM I. C. S ALFA ROMEO: STEROWANIA 
W KIEROWNICY ............................................................................................ 14
SYSTEM ALFA ROMEO CODE........................................................................ 16
ELEKTRONICZNE URZÑDZENIE ALARMOWE .............................................. 22
ZDALNIE STEROWANY ZAMEK CENTRALNY .............................................. 26
WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU ................................................................................ 27
DRZWI .......................................................................................................... 28
SIEDZENIA .................................................................................................... 31
REGULACJA KIEROWNICY............................................................................ 36
REGULACJA LUSTEREK  ZEWN¢TRZNYCH .................................................. 36
ELEKTRYCZNE PODNOÂNIKI SZYB .............................................................. 38
PASY BEZPIECZE¡STWA .............................................................................. 40
BEZPIECZNE PRZEWO˚ENIE DZIECI............................................................ 45
AIR BAG PRZEDNIE I BOCZNE .................................................................... 50
PRZE¸ÑCZNIK ÂWIATE¸ I DèWIGNIE POD KIEROWNICÑ .......................... 57
SYSTEM STR (SPORT THROTTLE RESPONSE) ............................................ 63

POZNAWANIE SAMOCHODU
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rys. 1

DESKA ROZDZIELCZA

A
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1 Kana∏y przep∏ywu powietrza do wy-
lotów na szyby boczne.

2 Wyloty powietrza na szyby boczne.

3 Dêwignia prze∏àcznika Êwiate∏ dro-
gowych, sygna∏u Êwietlnego, Êwiate∏
kierunkowskazów i sterowania Cru-
ise control -  automatyczny regulator
pr´dkoÊci samochodu (gdzie przewi-
dziano).

4 Zestaw wskaêników.

5 Wyloty powietrza na szyb´ przednià.

6 Górny wylot powietrza.

7 Schowek (pó∏ka).

8 Ârodkowe wyloty powietrza.

9 Poduszka powietrzna (air bag) po
stronie pasa˝era.

10 Wy∏àcznik r´czny poduszki powietrz-
nej (air bag) po stronie pasa˝era.

11 Schowek.

12 Przycisk otwierania pokrywy baga˝-
nika (w schowku).

13 Przycisk w∏àczania ogrzewania szyby
tylnej i lusterek wstecznych zewn´trz-
nych, opornika w podstawie szyby
przedniej (je˝eli przewidziano).

14 Przycisk w∏àczania ogrzewania szyby
przedniej, szyb bocznych przednich,
ogrzewania szyby tylnej i lusterek
wstecznych zewn´trznych, opornika
w podstawie szyby przedniej (je˝eli
przewidziano).

15 Zapalniczka.

16 I. C. S. Alfa Romeo (INTEGRATED CON-
TROL SYSTEM): radioodtwarzacz RDS,
komputer pok∏adowy (TRIP), klimaty-
zacja, zegar, temperatura wewn´trz-
na/zewn´trzna, telefon GSM i system
nawigacji (je˝eli przewidziano).

17 Przyciski zamka centralnego, otwiera-
nia pokrywy wlewu paliwa, wy∏àcza-
nia funkcji ASR systemu VDC, w∏àcza-
nia systemu STR (je˝eli przewidziano).

18 Wy∏àcznik tylnych Êwiate∏ przeciwm-
gielnych.

19 Wy∏àcznik przednich Êwiate∏ przeciw-
mgielnych.

20 Wy∏àcznik Êwiate∏ awaryjnych.

21 Czujnik temperatury wewn´trznej.

22 Dêwignia sterowania wycieraczek i czuj-
nika deszczu (gdzie przewidziano).

23 Wy∏àcznik zap∏onu.

24 Poduszka powietrzna Air Bag po stro-
nie kierowcy i przycisk sygna∏u dêwi´-
kowego.

25 Dêwignia blokowania/odblokowania
kierownicy dla regulacji.

26 Sterowanie nat´˝eniem podÊwietlenia
wskaêników.

27 Sterowanie korektorem reflektorów
(z wyjàtkiem reflektorów o wy∏ado-
waniu gazowym).

28 Dêwignia prze∏àcznika Êwiate∏ ze-
wn´trznych.

29 Dêwignia otwierania pokrywy komo-
ry silnika.

30 Wloty powietrza na nogi pasa˝erów
siedzeƒ przednich.
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SYSTEM I. C. S. 
ALFA ROMEO

STEROWANIE W KIEROWNICY
(rys. 2) (gdzie przewidziano)

W kierownicy znajdujà si´ równie˝
przyciski do sterowania g∏ównymi funk-
cjami AUDIO systemu I. C. S. Alfa Romeo.

A - Przycisk funkcji Mute

B - Przycisk zwi´kszania g∏oÊnoÊci

C - Przycisk zmniejszania g∏oÊnoÊci

D - Przycisk wielofunkcyjny:

– Radio: ˝àdanie stacji ustawionych
wst´pnie (od 1 do 6)

– Odtwarzacz Compact Disc: wybór nagra-
nia nast´pnego

E - Przycisk wielofunkcyjny:

– Radio: ˝àdanie stacji ustawionych
wst´pnie (od 6 do 1)

– Odtwarzacz Compact Disc: wybór nagra-
nia poprzedniego

F - Przycisk wyboru zakresu cz´stotliwo-
Êci radia (FM-A, FM-B, FM-AS, MW, LW)
i dost´pnych êróde∏ audio (Radio, Odtwa-
rzacz kaset - Odtwarzacz CD).)

Przycisk funkcji Mute 
(zerowanie g∏oÊnoÊci) (A)

Aby aktywowaç funkcj´ Mute nacisnàç
krótko przycisk (A): g∏oÊnoÊç zostanie wy-
zerowana.

Aby wy∏àczyç funkcj´ Mute nacisnàç po-
nownie przycisk (A): g∏oÊnoÊç powróci do
wartoÊci ustawionej poprzednio.

Funkcja Mute zostaje wy∏àczona tak˝e
po naciÊni´ciu jednego z przycisków re-
gulacji g∏oÊnoÊci (B) lub (C); w tym przy-
padku zmienia si´ bezpoÊrednio g∏oÊnoÊç
s∏uchana.

Przy aktywnej funkcji Mute wszystkie in-
ne funkcje sà dost´pne i je˝eli w∏àczà si´
informacje o ruchu na drogach, funkcja
Mute zostaje ignorowana.

A
0D

00
04

b

rys. 2
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Przyciski regulacji g∏oÊnoÊci
s∏uchania (B) i (C)

Nacisnàç przycisk (B), aby zwi´kszyç s∏u-
chana g∏oÊnoÊç i przycisk (C), aby ja
zmniejszyç.

Po krótkim naciskaniu przycisku nast´-
puje progresywna zmiana skokowa. Po
d∏u˝szym naciÊni´ciu przycisku, nast´pu-
je zmiana szybka.

Je˝eli poziom g∏oÊnoÊci zostanie zmienio-
ny podczas nadawania informacji o ruchu
na drogach, nowe ustawienie zostanie utrzy-
mane tylko do koƒca informacji.

Przyciski wielofunkcyjne (D) i (E)

Przyciski wielofunkcyjne (D) i (E) umo˝-
liwiajà w∏àczenie stacji radia zapami´ta-
nych wst´pnie lub wybór nagrania nast´p-
nego/poprzedniego podczas odtwarzania
Compact Disc.

Nacisnàç przycisk (D), aby w∏àczyç sta-
cj´ od 1 do 6 lub odtworzyç nagranie na-
st´pne CD.

Nacisnàç przycisk (E), aby w∏àczyç sta-
cj´ od 6 do 1 lub odtworzyç nagranie po-
przednie CD.

Przycisk wyboru zakresu 
cz´stotliwoÊci radia 
i dost´pnych êróde∏ audio (F)

Aby wybraç cyklicznie zakres cz´stotli-
woÊci i êróde∏ audio, nacisnàç krótko i kil-
kakrotnie przycisk (F).

Dost´pnymi cz´stotliwoÊciami/êród∏ami
audio sà: FM-A, FM-B, FM-AS, MW, LW,
CC*, CD**.

(*) Tylko, gdy w∏o˝ona jest kaseta

(**) Tylko gdy w∏o˝ona jest przynajmniej
jedna p∏yta CD w odtwarzaczu
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rys. 4

SYSTEM 
ALFA ROMEO CODE

Aby lepiej zabezpieczyç samochód przed
kradzie˝à, wyposa˝ono go w system elek-
troniczny blokujàcy uruchomienie silnika
(Alfa Romeo CODE), homologowany zgod-
nie z dyrektywà 95/56 CE, który aktywu-
je si´ automatycznie z chwilà wyj´cia klu-
czyka z wy∏àcznika zap∏onu. Ka˝dy kluczyk
posiada znajdujàce si´ w uchwycie elek-
troniczne urzàdzenie przesy∏ajàce modu-
lowany sygna∏ o cz´stotliwoÊci radiowej
za pomocà specjalnej anteny wbudowa-
nej w wy∏àcznik zap∏onu. Modulowany sy-
gna∏ sk∏ada si´ z „has∏a”, za pomocà któ-
rego centralka rozpoznaje kluczyk w wy-
∏àczniku zap∏onu i tylko w przypadku je-
go rozpoznania umo˝liwia uruchomienie
silnika

KLUCZYKI

Z samochodem dostarczany jest kluczyk
(A-rys. 4) ze sk∏adanà cz´Êcià metalowà
o wspomaganym otwieraniu pilotem zdal-
nego sterowania dla otwarcia pokrywy ba-
ga˝nika oraz pilotem dla zamykania/otwie-
rania drzwi z dystansu i alarmu elektro-
nicznego (gdzie przewidziano).

Kluczyk s∏u˝y do:

– uruchamiania silnika;

– zamków drzwi;

– zamka pokrywy baga˝nika;

– zamka schowka;

– zdalnego zamykania/otwierania drzwi;

– systemu alarmowego (gdzie przewi-
dziano);

– wy∏àczenia poduszki powietrznej Air
Bag po stronie pasa˝era.

UWAGA: Aby zapewniç perfekcyjne
dzia∏anie urzàdzeƒ elektronicznych wbu-
dowanych w kluczyk, nale˝y bezwzgl´d-
nie unikaç pozostawienia go na bezpo-
Êrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych.
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KLUCZYK Z PILOTEM 
ZDALNEGO STEROWANIA
Z CZ¢ÂCIÑ METALOWÑ 
I WSPOMAGANYM 
OTWIERANIEM I ZAMYKANIEM
(rys. 6)

Kluczyk posiada:

– cz´Êç metalowà (A), którà mo˝na z∏o-
˝yç w uchwycie kluczyka;

– przycisk (B) dla wspomaganego otwie-
rania cz´Êci metalowej;

– przycisk (C) do otwierania/ zamyka-
nia drzwi z dystansu i w∏àczania/wy∏à-
czania alarmu elektronicznego (gdzie
przewidziano);

– diod´ (D), sygnalizujàcà przesy∏anie

Dla samochodów wyposa˝onych w sys-
tem alarmowy, dla wersji/rynków gdzie
przewidziano dostarczany jest tak˝e klu-
czyk awaryjny (B-rys. 4); funkcjonowa-
nie opisane jest w rozdziale „Alarm elek-
troniczny).

Razem z kluczykami dostarczana jest
karta kodowa „CODE card” (rys. 5), na
której podane sà kody kluczyków (zarów-
no mechaniczny jak i elektroniczny) dla
uruchamiania awaryjnego silnika.

Numery kodów podanych karcie kodo-
wej „CODE card” powinny byç przecho-
wywane w bezpiecznym miejscu, nie w sa-
mochodzie.

Zaleca si´, aby u˝ytkownik posiada∏ za-
wsze przy sobie zanotowany numer kodu
elektronicznego podany na karcie kodo-
wej „CODE card”, poniewa˝ b´dzie ko-
nieczny przy ewentualnym awaryjnym uru-
chomieniu silnika.

W przypadku zmiany w∏a-
Êciciela samochodu nale˝y
pami´taç, aby nowy w∏a-

Êciciel otrzyma∏ wszystkie kluczyki
i kart´ kodowà „CODE card”.

rys. 6
10
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kodu do odbiornika systemu alarmu elek-
tronicznego;

– przycisk (E) do otwierania z dystan-
su pokrywy baga˝nika

Cz´Êç metalowa (A) kluczyka s∏u˝y do:

– uruchamiania silnika;

– zamków drzwi przednich;

– zamka pokrywy baga˝nika;

– zamka schowka;

– wy∏àczenia poduszki powietrznej Air
Bag po stronie pasa˝era.

Aby roz∏o˝yç cz´Êç metalowà uchwytu
kluczyka, nacisnàç przycisk (B).
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Aby z∏o˝yç sk∏adanà cz´Êç metalowà
w uchwycie kluczyka, przytrzymaç naci-
Êni´ty przycisk (B-rys. 6) i obróciç sk∏a-
danà cz´Êç metalowà w kierunku pokaza-
nym strza∏kà, do momentu us∏yszenia
dêwi´ku zablokowania. Po zablokowaniu
zwolniç przycisk.

Aby otworzyç/zamknàç zdalnie drzwi
zamkiem centralnym, nacisnàç przycisk
(C). W samochodach wyposa˝onych w
elektroniczny system alarmowy, naciÊni´-
cie przycisku (C) spowoduje tak˝e w∏à-
czenie/wy∏àczenie elektronicznego syste-
mu alarmowego i pulsowanie diody (D),
sygnalizujàcej przesy∏anie kodu z pilota
do odbiornika. Ten kod (rolling code) zmie-
nia si´ przy ka˝dym przes∏aniu.

UWAGA Je˝eli po naciÊni´ciu przycisku
(C) dioda (D) b∏yÊnie krótko tylko jeden
raz, nale˝y wymieniç bateri´ pilota w spo-
sób opisany na nast´pnych stronach.

Otwarcie pokrywy baga˝nika

Pokryw´ komory baga˝nika mo˝na rów-
nie˝ otworzyç z pewnej odleg∏oÊci, z ze-
wnàtrz samochodu, po naciÊni´ciu przy-
cisku (E-rys. 6) nawet wtedy, gdy w∏à-
czony jest elektroniczny system alarmowy
(gdzie przewidziano).

W tym przypadku elektroniczny system
alarmowy wy∏àcza czujnik kontroli otwar-
cia pokrywy baga˝nika, sygnalizujàc to
(z wyjàtkiem wersji przeznaczonych na
specyficzne rynki) dwoma sygna∏ami aku-
stycznymi („BIP”) i kierunkowskazami
Êwiecàcymi si´ przez oko∏o trzy sekundy.

Po zamkni´ciu pokrywy baga˝nika funk-
cje kontrolne systemu alarmowego zosta-
jà przywrócone, sygnalizujàc to (z wyjàtkiem
wersji przeznaczonych na specyficzne ryn-
ki) dwoma sygna∏ami akustycznymi
(„BIP”) i kierunkowskazami Êwiecàcymi
si´ przez oko∏o trzy sekundy.

Przy naciskaniu przycisku
B zwracaç szczególnà
uwag´ na wysuwajàcà si´

z uchwytu sk∏adanà cz´Êç, aby nie
spowodowa∏a obra˝eƒ lub uszko-
dzeƒ. Dlatego przycisk B nacisnàç
tylko wtedy, gdy kluczyk znajduje
si´ w odleg∏oÊci od cia∏a (szczegól-
nie oczu) i elementów, które mogà
zostaç wciàgni´te (np. ubraƒ). Nie
pozostawiaç niezabezpieczonego
kluczyka, aby uniknàç przypadko-
wego naciÊni´cia przycisku B, szcze-
gólnie przez dzieci.



19

rys. 7

10
11

P
G

S

WYMIANA BATERII PILOTA W
KLUCZYKU

Je˝eli po naciÊni´ciu przycisku pilota
zdalnego sterowania (A lub B-rys. 7)
dioda w kluczyku (C-rys. 7) b∏yÊnie krót-
ko tylko jeden raz i dioda systemu alar-
mowego (gdzie przewidziano) (A-rys. 8)
znajdujàca si´ w desce rozdzielczej, po-
zostanie zapalona Êwiat∏em ciàg∏ym przez
oko∏o 2 minuty (po wy∏àczeniu urzàdze-
nia przy wy∏àczonym kluczyku w wy∏àcz-
niku zap∏onu), nale˝y wymieniç bateri´
w nadajniku na nowà, tego samego typu,
dost´pnà w normalnej sprzeda˝y. Aby wy-
mieniç bateri´, nale˝y otworzyç pokryw´
wykonanà z tworzywa sztucznego (A-rys.
9), w∏o˝yç nowà bateri´ zgodnie ze wska-
zanymi biegunami i zamknàç pokryw´.

Aby uzyskaç dalsze informacje, nale˝y
zwróciç si´ do stacji ASO.

FUNKCJONOWANIE

Za ka˝dym razem, gdy kluczyk w wy-
∏àczniku zap∏onu obrócony zostanie w po-
∏o˝enie STOP, system Alfa Romeo CODE
dezaktywuje funkcje centralki elektronicz-
nej kontroli silnika. 

Przy ka˝dym uruchomieniu silnika, po
obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏o-
nu w po∏o˝enie MAR, centralka systemu
Alfa Romeo CODE przesy∏a do centralki
sterowania silnikiem rozpoznany kod, aby
dezaktywowaç zablokowane funkcje. Prze-
s∏anie kodu rozpoznania kryptograficzne-
go i zmiennego, wybranego spoÊród czte-
rech miliardów ró˝nych kombinacji, mo˝-
liwe jest tylko wtedy, gdy centralka sys-
temu rozpozna, poprzez anten´ wbudowa-
nà w wy∏àcznik zap∏onu kod przesy∏any
z nadajnika elektronicznego znajdujàcego
si´ w uchwycie kluczyka.

rys. 9
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Roz∏adowane baterie sà
szkodliwe dla Êrodowi-
ska. Powinny byç zbiera-

ne w odpowiednich pojemnikach
zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami o ochronie Êrodowiska.

rys. 8
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Jest to sygnalizowane b∏yÊni´ciem lamp-
ki sygnalizacyjnej (A-rys. 10) w
check panel.

Je˝eli kod kluczyka nie zostanie rozpo-
znany, lampka sygnalizacyjna systemu Al-
fa Romeo CODE (A-rys. 10) pozo-
stanie zapalona razem z lampkà sygna-
lizacyjnà EOBD / awarii systemu wtrysku-
-zap∏onu (B-rys. 10)

W tym przypadku obróciç kluczyk w wy-
∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP, a na-
st´pnie ponownie w MAR; je˝eli bloko-
wanie wyst´puje nadal, nale˝y spróbowaç
uruchomiç silnik innymi kluczykami, do-
starczonymi z samochodem. Je˝eli i to nie
spowoduje uruchomienia silnika, nale˝y
przeprowadziç uruchomienie awaryjne sil-
nika, opisane w rozdziale „W razie awa-
rii” i zwróciç si´ do najbli˝szej ASO Alfa
Romeo.

U
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¢
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UWAGA: Ka˝dy kluczyk posiada swój
w∏asny kod, który musi byç zapami´ta-
ny przez centralk´ systemu. Aby zapami´-
taç nowe kluczyki (maksymalnie siedem)
nale˝y zwróciç si´ wy∏àcznie do ASO Al-
fa Romeo dostarczajàc, wszystkie posia-
dane kluczyki, kart´ kodowà „CODE card”
oraz dokumenty w∏asnoÊci i identyfika-
cji samochodu.

Kody kluczyków nie do-
starczonych dla wykona-
nia procedury zapami´-

tania zostanà skasowane z pami´-
ci centralki, aby ewentualnie za-
gubione kluczyki nie mog∏y byç
u˝yte do uruchomienia silnika.

UWAGA: Zapalenie si´ lampki sygna-
lizacyjnej Alfa Romeo CODE, podczas jaz-
dy samochodu z kluczykiem w wy∏àczni-
ku zap∏onu w MAR:

1) Je˝eli lampka sygnalizacyjna zapali
si´ wskazuje to, ˝e system przeprowadza
autodiagnostyk´ (np. przy spadku napi´-
cia). Przy pierwszym postoju przeprowa-
dziç test instalacji: wy∏àczyç silnik obra-
cajàc kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu w po-
∏o˝enie STOP, obróciç ponownie kluczyk
w MAR: lampka sygnalizacyjna

powinna zaÊwieciç si´ na oko∏o 1 sekun-
d´. Je˝eli lampka nadal si´ Êwieci, powtó-
rzyç procedur´ opisanà powy˝ej i odczekaç,
przy kluczyku w po∏o˝eniu STOP powy˝ej
30 sekund. Je˝eli lampka Êwieci si´ na-
dal, zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

2) Pulsujàca lampka sygnalizacyjna
oznacza, ˝e samochód nie jest zabezpie-
czony przez urzàdzenie blokujàce silnik.
W takim przypadku nale˝y zwróciç si´ na-
tychmiast do ASO Alfa Romeo, aby wpro-
wadziç do pami´ci kody wszystkich po-
siadanych kluczyków.

Je˝eli po 2 sekundach, po
obróceniu kluczyka wy-
∏àcznika zap∏onu w po∏o-

˝enie MAR, lampka sygnalizacyjna
Alfa Romeo CODE zaÊwieci si´
Êwiat∏em pulsujàcym z oko∏o pó∏-
sekundowymi przerwami, oznacza
to, ˝e kody kluczyków nie zosta∏y
zapami´tane w centralce systemu
Alfa Romeo CODE i samochód nie
jest zabezpieczony przed próbami
kradzie˝y. W tym przypadku nale-
˝y zwróciç si´ do ASO w celu wpro-
wadzenia do pami´ci kodów klu-
czyków.
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UWAGA W przypadku próby szybkie-
go uruchomienia silnika przez szybkie ob-
rócenie kluczyka z po∏o˝enia STOP w po-
∏o˝enie AVV, kod mo˝e nie zostaç rozpo-
znany, co uniemo˝liwi uruchomienie sil-
nika; nast´pnà prób´ uruchomienia silni-
ka przeprowadziç wolniej.

UWAGA Uk∏ad zabezpieczony jest dwo-
ma bezpiecznikami znajdujàcymi, si´ w
skrzynce bezpieczników g∏ównych, (patrz
„Je˝eli przepali si´ bezpiecznik lub prze-
kaênik” w rozdziale „W razie awarii“).

URUCHAMIANIE AWARYJNE 
SILNIKA

Je˝eli nie jest mo˝liwe uruchomienie sil-
nika kluczykami wy∏àcznika zap∏onu, sta-
cja ASO mo˝e przeprowadziç awaryjnie
uruchomienie silnika przy pomocy kodu
znajdujàcego si´ na karcie kodowej (CO-
DE card). Mo˝na to wykonaç samemu, po-
st´pujàc zgodnie z procedurà opisanà po-
ni˝ej.

UWAGA Zalecamy uwa˝ne przeczytaç
ca∏à procedur´ przed jej wykonaniem.

Je˝eli podczas wykonywania procedury
zostanie pope∏niony b∏àd, obróciç kluczyk
w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP
i wykonaç jà od poczàtku (od punktu 1).

1) Odczytaç kod elektroniczny 5 cyfro-
wy z karty kodowej CODE card.

2) Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏o-
nu w po∏o˝enie MAR.

3) Wcisnàç do oporu peda∏ przyspiesze-
nia i przytrzymaç go. Lampka sygnaliza-
cyjna EOBD/awarii systemu zasilania/za-
p∏onu zapali si´ na oko∏o 8 sekund
i zgaÊnie. W tym momencie zwolniç pe-
da∏ przyspieszenia.

4) Lampka sygnalizacyjna zacznie
pulsowaç: po iloÊci b∏ysków odpowiada-
jàcych pierwszej cyfrze na karcie kodowej,
wcisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏
przyspieszenia do momentu gdy lampka
sygnalizacyjna zapali si´ (na 4 se-
kundy) i zgaÊnie; po czym zwolniç peda∏
przyspieszenia.

5) Lampka sygnalizacyjna zacznie
pulsowaç; po iloÊci b∏ysków odpowiada-
jàcych drugiej cyfrze znajdujàcej si´ na
karcie kodowej, wcisnàç peda∏ przyspie-
szenia i przytrzymaç wciÊni´ty.

U
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6) Powtórzyç w/w procedur´ dla pozo-
sta∏ych cyfr, znajdujàcych si´ na karcie
kodowej.

7) Po wprowadzeniu ostatniej cyfry, przy-
trzymaç wciÊni´ty peda∏ przyspieszenia.
Lampka sygnalizacyjna zapali si´ (na
oko∏o 4 sekundy) i zgaÊnie. W tym mo-
mencie zwolniç peda∏ przyspieszenia.

8) Szybkie b∏yskanie lampki sygnaliza-
cyjnej (przez oko∏o 4 sekundy) po-
twierdza, ˝e operacje zosta∏y wykonane
prawid∏owo.

9) Uruchomiç silnik, obracajàc kluczyk
w wy∏àczniku zap∏onu z po∏o˝enia MAR
w po∏o˝enie AVV bez obracania w po∏o-
˝enie STOP.

Je˝eli natomiast lampka sygnalizacyjna
pozostanie zapalona, obróciç kluczyk

w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP
i powtórzyç procedur´ rozpoczynajàc od
punktu 1.

UWAGA: Po uruchomieniu awaryjnym
zaleca si´ zwróciç do ASO Alfa Romeo,
poniewa˝ procedura awaryjna musi byç
powtarzana przy ka˝dym uruchomieniu
silnika.

U

U

U
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ELEKTRONICZNE
URZÑDZENIE 
ALARMOWE
(gdzie przewidziano)

OPIS URZÑDZENIA

Urzàdzenie homologowane jest zgodnie
z dyrektywà 95/56 CE i sk∏ada si´ z: pi-
lota, odbiornika, centralki zintegrowanej
z syrenà i czujników obj´toÊciowych. Alarm
elektroniczny sterowany jest przez odbior-
nik znajdujàcy si´ wewnàtrz samochodu
i w∏àczany/wy∏àczany jest pilotem zdal-
nego sterowania, wbudowanym w uchwyt
kluczyka, który przesy∏a kod kryptograficz-
ny zmienny. Alarm elektroniczny zabez-
piecza: otwarcie niedozwolone drzwi i po-
kryw (zabezpieczenie obwodowe), naru-
szenie wy∏àcznika zap∏onu, przeci´cie prze-
wodów akumulatora i kluczyka awaryjne-
go, ruch wewnàtrz samochodu (zabezpie-
czenie obj´toÊciowe), ewentualne pochy-
lenie /podniesienie samochodu (dla wer-
sji/ rynków, gdzie przewidziano) i realizu-
je zamkniecie centralnego zamka drzwi.
Ponadto istnieje mo˝liwoÊç wy∏àczenia za-
bezpieczenia obj´toÊciowego i/lub syreny.

UWAGA: Funkcj´ blokowania silnika
zapewnia Alfa Romeo CODE, który akty-
wuje si´ automatycznie z chwilà wyj´cia
kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu.

PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA (rys. 11)

Pilot wbudowany jest w uchwyt kluczy-
ka i posiada przycisk (A) oraz diod´ (B);
przycisk aktywuje sterowanie, natomiast
dioda sygnalizuje przesy∏anie kodu do od-
biornika. Ten kod (rolling code) zmienia
si´ przy ka˝dym przes∏aniu.

UWAGA Je˝eli po naciÊni´ciu przycisku
(A), dioda (B) b∏yÊnie krótko tylko jeden
raz, nale˝y wymieniç bateri´ nadajnika,
w sposób opisany poprzednio.

rys. 11
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Zamawianie dodatkowych 
kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania

Odbiornik mo˝e zapami´taç do 5 kluczy-
ków z wbudowanym pilotem. Je˝eli w
trakcie eksploatacji samochodu oka˝e si´
konieczne z jakiegokolwiek powodu posia-
danie dodatkowych kluczyków z pilotem
zdalnego sterowania, zwróciç si´ do ASO
Alfa Romeo dostarczajàc wszystkie posia-
dane kluczyki, kart´ kodowà „CODE Card”
oraz dokumenty w∏asnoÊci i identyfikacji
samochodu.
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W¸ÑCZENIE ALARMU

Gdy drzwi i pokrywy komory sà zamkni´-
te i kluczyk znajduje si´ w po∏o˝eniu
STOP (wyj´ty z wy∏àcznika zap∏onu),
skierowaç pilota zdalnego sterowania
w stron´ samochodu, nast´pnie nacisnàç
i zwolniç przycisk w kluczyku.

Za wyjàtkiem niektórych wersji system za-
sygnalizuje to dêwi´kiem „BIP”, kierun-
kowskazy zapalà si´ na oko∏o trzy sekun-
dy i zostanie w∏àczona blokada drzwi.

W∏àczeniu alarmu jest poprzedzone au-
todiagnostykà charakteryzujàcà si´ innà
cz´stotliwoÊcià pulsowania lampki sygna-
lizacyjnej (A-rys. 12) w desce rozdziel-
czej. W przypadku anomalii zasygnalizo-
wana ona zostanie nast´pnym dêwi´kiem
„BIP”.

rys. 12
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Stan czuwania

Po w∏àczeniu alarmu dioda (A-rys. 12)
znajdujàca si´ w desce rozdzielczej pulsu-
je, sygnalizujàc stan czuwania systemu.
Dioda (A) w samochodzie pulsuje przez
ca∏y czas, gdy system jest w∏àczony.

UWAGA Funkcjonowanie alarmu elek-
tronicznego jest ró˝ne i zale˝y od przepi-
sów obowiàzujàcych na danym rynku.

Funkcja autodiagnostyki 
i kontroli drzwi i pokryw

Je˝eli po w∏àczeniu alarmu s∏ychaç b´-
dzie drugi akustyczny sygna∏, wy∏àczyç
system, sprawdziç w∏aÊciwe zamkni´cie
drzwi i pokryw, a nast´pnie w∏àczyç sys-
tem ponownie.

W przypadku przeciwnym drzwi i pokry-
wy niew∏aÊciwie zamkni´te zostanà wy∏à-
czone spod kontroli systemu alarmowego.

JeÊli drzwi i pokrywy zostanà prawid∏owo
zamkni´te i sygnalizacja kontrolna powtó-
rzy si´, oznacza to, ˝e funkcja autodiagno-
styki uk∏adu rozpozna∏a anomali´ w funk-
cjonowaniu systemu. W tym przypadku na-
le˝y zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

WY¸ÑCZENIE ALARMU

Aby wy∏àczyç alarm nacisnàç przycisk pi-
lota zdalnego sterowania. System zasygna-
lizuje to w nast´pujàcy sposób (z wyjàt-
kiem niektórych wersji/rynków):

– dwoma krótkimi b∏yÊni´ciami kierun-
kowskazów;

– dwoma sygna∏ami akustycznymi sy-
reny (BIP);

– odblokowaniem drzwi.

UWAGA: Gdy po wy∏àczeniu alarmu
dioda w samochodzie pozostanie zapalo-
na (maksymalnie 2 minuty lub do momen-
tu obrócenia kluczyka w po∏o˝enie MAR),
oznacza to ˝e:

– je˝eli dioda Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym,
bateria pilota jest roz∏adowana i nale˝y jà
wymieniç;

– je˝eli dioda pulsuje z cz´stotliwoÊcià
innà, ni˝ normalnie, oznacza to ˝e by∏o
w∏amanie do samochodu, a iloÊç b∏ysków
diody sygnalizuje typ w∏amania:

1 b∏ysk: drzwi przednie prawe;

2 b∏yski: drzwi przednie lewe;
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3 b∏yski: drzwi tylne prawe;

4 b∏yski: drzwi tylne lewe;

5 b∏ysków: czujniki obj´toÊciowe;

6 b∏ysków: pokrywa komory silnika;

7 b∏ysków: pokrywa komory baga˝nika;

8 b∏ysków: naruszone przewody urucha-
miania silnika;

9 b∏ysków: naruszony akumulator lub
przeci´te przewody kluczyka awaryjnego;

10 b∏ysków: przynajmniej trzy przyczy-
ny spowodowania alarmu.

KIEDY W¸ÑCZA SI¢ ALARM

Je˝eli system jest w∏àczony, alarm inter-
weniuje w nast´pujàcych przypadkach:

– po otwarciu jednych z drzwi, pokrywy
komory silnika lub pokrywy baga˝nika,

– po od∏àczeniu akumulatora, przeci´-
ciu przewodów elektrycznych lub przewo-
dów kluczyka awaryjnego,

– po wtargni´cia do wn´trza samocho-
du, np. przez rozbità szyb´ (zabezpiecze-
nie obj´toÊciowe),

– po usi∏owaniu uruchomienia silnika
(kluczyk w po∏o˝eniu MAR)

W zale˝noÊci od rynku, na którym samo-
chód jest sprzedawany, po w∏àczeniu si´
alarmu w∏àcza si´ syrena oraz kierunkow-
skazy (na oko∏o 26 sekund). Sposoby alar-
mowania sà ró˝ne i zale˝à od danego ryn-
ku, na którym samochód jest sprzedawany.

Zwykle przewidziana jest maksymalna
iloÊç cykli alarmowania wizualnego/ aku-
stycznego.

Po zakoƒczeniu cyklu alarmu system po-
wraca do normalnego stanu czuwania.

PRZERWANIE ALARMU

Aby przerwaç alarmowanie, nacisnàç przy-
cisk pilota zdalnego sterowania. Je˝eli alar-
mowanie nie ustanie, przyczynà tego jest roz-
∏adowana bateria pilota lub uszkodzenie
uk∏adu. Nale˝y otworzyç drzwi po odbloko-
waniu zamka kluczykiem, a nast´pnie w∏o-
˝yç kluczyk do wy∏àcznika zap∏onu i obró-
ciç w pozycj´ MAR.

Aby ponownie w∏àczyç urzàdzenie alar-
mowe, obróciç kluczyk w pozycj´ STOP
i wyjàç, a nast´pnie nacisnàç przycisk pilo-
ta po opuszczeniu samochodu i zamkni´-
ciu drzwi. Je˝eli po wy∏àczeniu urzàdzenia
alarmowego dioda w desce rozdzielczej po-
zostanie zapalona Êwiat∏em ciàg∏ym przez
oko∏o 2 minuty i dioda w pilocie b∏yÊnie
krótko tylko jeden raz, nale˝y wymieniç ba-
teri´ w pilocie na nowa, tego samego typu
dost´pnà w sprzeda˝y. Aby wymieniç bate-
ri´ nale˝y post´powaç zgodnie z instrukcjà.

Je˝eli przy na∏adowanej baterii nie mo˝-
na w∏àczyç urzàdzenia alarmowego, zwró-
ciç si´ do ASO Alfa Romeo w celu spraw-
dzenia uk∏adu.
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UWAGA Je˝eli przewiduje si´ d∏ugi po-
stój samochodu (ponad trzy tygodnie)
w warunkach bezpiecznych, zaleca si´ w∏à-
czyç zamek centralny przez obrót kluczyka
w zamku drzwi, aby nie w∏àczyç urzàdze-
nia alarmowego i zapobiec ewentualnemu
roz∏adowaniu akumulatora.

ZABEZPIECZENIE 
OBJ¢TOÂCIOWE

Aby zagwarantowaç prawid∏owe dzia∏a-
nie zaleca si´ zawsze ca∏kowicie zamknàç
szyby boczne i ewentualnie dach otwiera-
ny (gdzie przewidziano). Funkcj´ zabezpie-
czenia obj´toÊciowego mo˝na wy∏àczyç
(np. gdy pozostawia si´ w samochodzie
zwierz´ta) wykonujàc szybko i w ni˝ej po-
danej kolejnoÊci nast´pujàce operacje: wy-
chodzàc z po∏o˝enia MAR kluczyka obró-
ciç kluczyk w po∏o˝enie STOP, nast´pnie
w po∏o˝enie MAR i ponownie w STOP.
W tym po∏o˝eniu wyjàç kluczyk. Dioda
w samochodzie zapali si´ na oko∏o 2 se-
kundy potwierdzajàc wy∏àczenie funkcji.

Aby przywróciç zabezpieczenie obj´to-
Êciowe przytrzymaç kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu w po∏o˝eniu MAR przez ponad 30
sekund. Je˝eli przy zabezpieczeniu obj´to-
Êciowym nieaktywnym, konieczne b´dzie
obrócenie kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝enie MAR (np. aby zamknàç szy-
by podnoÊnikiem elektrycznym), nale˝y
obróciç kluczyk w MAR, uruchomiç pod-
noÊnik szyby i nast´pnie obróciç kluczyk
w STOP w czasie maksymalnym 30 se-
kund. W tym przypadku zabezpieczenie
obj´toÊciowe nie zostanie w∏àczone.

WY¸ÑCZENIE Z 
FUNKCJONOWANIA SYRENY
(gdzie przewidziano)

W razie koniecznoÊci wy∏àczenia  syreny,
przytrzymaç naciÊni´ty przycisk (A-rys.
13) pilota zdalnego sterowania przez 4 se-
kundy w fazie w∏àczania systemu.

Ten stan zasygnalizowany zostanie po
normalnej sygnalizacji wizualnej/ aku-
stycznej w∏àczenia szybkimi pi´cioma
dêwi´kami „BIP.

Przy nast´pnym w∏àczeniu systemu przy-
wrócone zostanie automatycznie funkcjono-
wanie syreny.

rys. 13
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HOMOLOGACJA

Aby przestrzegaç przepisów legislacyjnych
w poszczególnych krajach dotyczàcych cz´-
stotliwoÊci radiowej, informujemy, ˝e:

– numer homologacji obowiàzujàcy na
danym rynku podany jest na ostatniej stro-
nie instrukcji przed spisem alfabetycznym
(dla niektórych rynków podana jest równie˝
dokumentacja homologacyjna);

– dla rynków gdzie wymagany jest nu-
mer kodu pilota, numer homologacyjny
podany jest na tym elemencie.

(W zale˝noÊci od wersji i rynku, na któ-
rym samochód jest sprzedawany, kod mo-
˝e byç podany tak˝e na pilocie zdalnego
sterowania i/lub na odbiorniku).

rys. 14
10
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ZDALNIE STEROWANY ZAMEK
CENTRALNY

System zdalnie sterowanego zamka cen-
tralnego sk∏ada si´ z odbiornika oraz na-
dajnika (pilota) wbudowanego w uchwyt
kluczyka (B-rys. 14). Aby zdalnie zablo-
kowaç/odblokowaç zamek centralny, skie-
rowaç pilot w stron´ samochodu oraz na-
cisnàç i zwolniç przycisk (C).

Je˝eli po naciÊni´ciu przycisku (C) nadaj-
nika dioda (A) dioda b∏yÊnie tylko raz na-
le˝y wymieniç bateri´ w sposób opisany
w rozdziale „System Alfa Romeo Code”.

UWAGA Je˝eli oka˝e si´ potrzebne za-
programowanie dodatkowych pilotów
zdalnego sterowania, zwróciç si´ do ASO
Alfa Romeo.
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WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONU

WY¸ÑCZNIK Z KLUCZYKIEM 
(rys. 15)

Kluczyk mo˝e byç ustawiony w jednej
z czterech pozycji:

– STOP: silnik wy∏àczony, kluczyk
mo˝na wyjàç, w∏àczona blokada silnika,
kierownica zablokowana, urzàdzenia elek-
tryczne wy∏àczone z wyjàtkiem odbiorni-
ków zasilanych w sposób ciàg∏y (np. Êwia-
t∏a awaryjne, system I. C. S. z wyjàtkiem
klimatyzacji).

– ACC: pozycja dla u˝ycia zapalniczki
i systemu I. C. S. (bez klimatyzacji).

– MAR: pozycja podczas jazdy, wy∏à-
czona blokada silnika, wszystkie urzàdze-
nia elektryczne zasilane.

UWAGA Nie pozostawiaç kluczyka w tym
po∏o˝eniu, gdy silnik jest wy∏àczony.

– AVV - uruchomienie silnika.

UWAGA W przypadku braku urucho-
mienia silnika obróciç kluczyk w pozycj´
STOP i powtórzyç manewr.

Wy∏àcznik zap∏onu wyposa˝ony jest
w urzàdzenia zabezpieczajàce przed ob-
róceniem kluczyka w po∏o˝enie AVV, gdy
silnik jest uruchomiony.

rys. 15

Wysiadajàc z samochodu
wyjàç zawsze kluczyk z
wy∏àcznika zap∏onu, aby

zapobiec niespodziewanemu uru-
chomieniu urzàdzeƒ elektrycznych,
w które wyposa˝ony jest samo-
chód, przez pasa˝erów pozostajà-
cych w samochodzie. Nie zostawiaç
nigdy dzieci w niezabezpieczonym
samochodzie. Pami´taç o zacià-
gni´ciu hamulca postojowego i je-
˝eli samochód stoi pod gór´ w∏à-
czeniu pierwszego biegu, nato-
miast je˝eli na zjeêdzie w∏àczeniu
biegu wstecznego.
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W przypadku naruszenia
wy∏àcznika zap∏onu (np.
przy próbie kradzie˝y sa-

mochodu), przed wyruszeniem w po-
dró˝ nale˝y zleciç sprawdzenie wy-
∏àcznika zap∏onu w ASO Alfa Romeo.

BLOKADA KIEROWNICY

W∏àczenie:

– ustawiç kluczyk w pozycji STOP, a
nast´pnie wyjàç go i obróciç kierownicà do
momentu zablokowania.

Wy∏àczenie:

– obracajàc kluczyk w MAR poruszaç
lekko kierownicà w obie strony.

Nie wyjmowaç nigdy klu-
czyka z wy∏àcznika zap∏o-
nu podczas jazdy, gdy˝

spowoduje to zablokowanie kie-
rownicy przy pierwszym skr´cie. Ta
zasada obowiàzuje równie˝ pod-
czas holowania samochodu.
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DRZWI UWAGA W zale˝noÊci od wersji/ryn-
ków zamek kluczyka mo˝e wyst´powaç
tylko w drzwiach kierowcy.

– Aby zamknàç drzwi, obróciç kluczyk
w zamku w kierunku przeciwnym do
otwierania.

Drzwi tylne

– Aby otworzyç drzwi, tylko przy podnie-
sionym przycisku wewn´trznym (A-rys. 17),
pociàgnàç za klamk´ (B-rys. 18).

– Aby zamknàç, tak˝e przy otwartych
drzwiach wcisnàç przycisk (A-rys. 17)
i zamknàç drzwi.
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rys. 16 rys. 18
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rys. 17

Przed otwarciem drzwi
zawsze upewniç si´ czy
manewr ten nie spowo-

duje zagro˝enia bezpieczeƒstwa na
drodze.

OTWARCIE/ZAMKNI¢CIE
DRZWI Z ZEWNÑTRZ

Drzwi przednie

– Aby otworzyç drzwi, obróciç kluczyk
w zamku (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara w zamku drzwi po
stronie kierowcy, oraz przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara w zamku drzwi po
stronie pasa˝era) a nast´pnie wyjàç go i
pociàgnàç klamk´ (A-rys.16).

B

A

ZAMKNI¢CIE AUTOMATYCZNE
DRZWI

Zamkni´cie automatyczne drzwi w∏àcza
si´ przy pr´dkoÊci samochodu przekracza-
jàcej 20 km/h.

Funkcje mo˝na dezaktywowaç i nast´p-
nie aktywowaç za pomocà nast´pujàcej
procedury, którà nale˝y wykonaç przy sa-
mochodzie zatrzymanym, kluczyku w po-
zycji STOP i drzwiach zamkni´tych:

– obróciç kluczyk w pozycje MAR
– przytrzymaç naciÊniety przycisk

(A-rys. 20) na tunelu Êrodkowym do mo-
mentu zakoƒczenia kompletnego cyklu
zamka centralnego drzwi (otwarcie i za-
mkniecie i odwrotnie).
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– Aby otworzyç drzwi, pociàgnàç za
klamk´ (B).

– Aby zamknàç drzwi, tak˝e przy otwar-
tych drzwiach nacisnàç przycisk (A), a na-
st´pnie zamknàç drzwi.

Otwarcie drzwi tylnych
mo˝liwe jest tylko przy
wy∏àczonym urzàdzeniu

zabezpieczajàcym przed otwarciem
drzwi przez dzieci.

OTWARCIE/ZAMKNI¢CIE 
Z WN¢TRZA

Drzwi przednie

– Aby otworzyç drzwi, pociàgnàç za klam-
k´ wewn´trznà (A-rys. 19), niezale˝nie od
po∏o˝enia przycisku (B-rys. 19).

ZAMEK CENTRALNY

Umo˝liwia równoczesne zamkni´cie
drzwi przednich i tylnych. 

Aby w∏àczyç centralny zamek, drzwi mu-
szà byç dok∏adnie zamkni´te. W przeciw-
nym wypadku centralny zamek nie b´dzie
dzia∏a∏.

UWAGA Niedok∏adne zamkniecie drzwi
sygnalizowane jest zapaleniem odpowied-
niej diody w urzàdzeniu sygnalizacji za-
mkni´cia drzwi.

W zale˝noÊci od wersji/rynków gdzie
przewidziano, zamek centralny spowodu-
je zamkni´cie wszystkich drzwi oraz po-
kryw´ baga˝nika.

– Z zewnàtrz: przy drzwiach zamkni´-
tych, w∏o˝yç i obróciç kluczyk w zamku jed-
nych z dwóch przednich drzwi.

UWAGA W zale˝noÊci od wersji/ryn-
ków zamek kluczyka mo˝e wyst´powaç
tylko w drzwiach kierowcy.

rys. 19

rys. 20

– Pociàgnàç drzwi, aby je zamknàç.
Nacisnàç przycisk (A-rys. 20) znajdujà-
cy si´ na tunelu Êrodkowym lub przycisk
(B-rys. 19), aby uniemo˝liwiç ich otwar-
cie z zewnàtrz.

Drzwi tylne
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– Z wn´trza: gdy drzwi sà zamkni´-
te, wcisnàç przycisk (A-rys. 20) znajdu-
jàcy si´ na tunelu Êrodkowym lub jeden
z przycisków (B-rys. 19) znajdujàcych
si´ na drzwiach przednich, aby w∏àczyç (za-
blokowaç drzwi) zamek centralny.

NaciÊni´cie przycisku (A-rys. 21) w jed-
nych z tylnych drzwi, spowoduje zabloko-
wanie tylko tych drzwi.

Aby wy∏àczyç zamek centralny nacisnàç
ponownie przycisk (A-rys. 20)

UWAGA Nie jest mo˝liwe wciÊni´cie
przycisku (B-rys. 19) w drzwiach przed-
nich, je˝eli drzwi nie sà dok∏adnie za-
mkni´te.

UWAGA W przypadku braku zasilania
elektrycznego (przepalony bezpiecznik, roz-
∏adowany akumulator itp.), poszczególne
drzwi mo˝na otworzyç r´cznie, zarówno,
z zewnàtrz, jak i z wn´trza samochodu.

UWAGA Gdy drzwi sà zamkni´te przez
centralny zamek, pociàgni´cie za klamk´
wewn´trznà jednych z dwóch przednich
drzwi spowoduje otwarcie wszystkich drzwi.

URZÑDZENIE 
ZABEZPIECZAJÑCE PRZED
OTWARCIEM DRZWI PRZEZ
DZIECI (rys. 22)

Drzwi tylne wyposa˝one sà w urzàdze-
nie blokujàce, które uniemo˝liwia otwar-
cie drzwi z wn´trza samochodu.

UWAGA W ka˝dych drzwiach zamon-
towane jest oddzielne urzàdzenie.

Urzàdzenie mo˝na w∏àczyç tylko przy
drzwiach otwartych za pomocà  kluczyka
wy∏àcznika zap∏onu.

Pozycja 1 - Urzàdzenie wy∏àczone

Pozycja 2 - Urzàdzenie w∏àczone
(mo˝na otworzyç drzwi z wn´trza).

Zaleca si´ u˝ywaç zawsze tego urzàdze-
nia przy przewo˝eniu dzieci na tylnym sie-
dzeniu, aby uniknàç otworzenia ich pod-
czas jazdy samochodu.

UWAGA Aby zapewniç bezpieczeƒstwo
dzieciom przewo˝onym w samochodzie,
zaleca si´ przestrzegaç nast´pujàcych za-
leceƒ:

– w∏àczaç urzàdzenie zabezpieczajàce
przed otwarciem drzwi przez dzieci;

– nie pozostawiaç dzieci w niezabez-
pieczonym samochodzie;

– przestrzegaç przepisów legislacyjnych
dotyczàcych u˝ywania systemów zabez-
pieczajàcych dzieci.

rys. 22

Po w∏àczeniu urzàdzenia
zabezpieczajàcego przed
otwarciem drzwi przez

dzieci w obu drzwiach tylnych,
sprawdziç zawsze jego skutecznoÊç,
pociàgajà za klamk´ wewn´trznà
tylnych drzwi.
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rys. 23
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SIEDZENIA

SIEDZENIA PRZEDNIE

Sterowania siedzeƒ 
z regulacjà r´cznà

Regulacja wzd∏u˝na

Pociàgnàç dêwigni´ (A-rys. 23) i prze-
sunàç siedzenie w przód lub ty∏.

Jakàkolwiek regulacj´
mo˝na wykonywaç tylko
podczas postoju samo-

chodu.

UWAGA Po zwolnieniu dêwigni regula-
cji sprawdziç, czy siedzenie prawid∏owo si´
zablokowa∏o w prowadnicach, przesuwajàc
je w przód i w ty∏. Je˝eli siedzenie nie zo-
stanie zablokowane prawid∏owo, mo˝e
przesunàç si´ niespodziewanie podczas jaz-
dy i spowodowaç w konsekwencji utrat´
kontroli nad samochodem.

Regulacja wysokoÊci siedzenia
po stronie kierowcy

Aby podnieÊç siedzenie, wysunàç dêwi-
gni´ (B-rys. 23), a nast´pnie przesunàç
jà w gór´ do osiàgni´cia ˝àdanej pozycji
siedzenia i zwolniç dêwigni´. Aby obni˝yç
siedzenie, wysunàç dêwigni´ (B), a na-
st´pnie przesunàç jà w dó∏ obni˝ajàc sie-
dzenie do wymaganej wysokoÊci.

UWAGA Regulacj´ wysokoÊci nale˝y
wykonaç siedzàc na siedzeniu kierowcy.

Regulacja elektryczna 
pochylenia oparcia siedzenia

Aby wyregulowaç pochylenie oparcia sie-
dzenia, nacisnàç na cz´Êç przednià lub
tylnà przycisku (C-rys. 23).

Ogrzewanie siedzeƒ (rys. 24)
(gdzie przewidziano)

Ogrzewanie siedzeƒ w∏àcza si´ i wy∏à-
cza za pomocà wy∏àcznika (A) znajdujà-
cego si´ z zewn´trznej strony siedzenia.

W∏àczenie ogrzewania siedzenia sygna-
lizowane jest zapaleniem si´ diody w wy-
∏àczniku.
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rys. 26rys. 25
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Sterowania siedzeƒ z regulacjà
elektrycznà (gdzie przewidziano)

Pozycj´ siedzeƒ reguluje si´ elektrycznie
za pomocà sterowaƒ (A-rys. 25-26)
i (B-rys. 25-27):
A - Sterowanie wielofunkcyjne:
1 - podnoszenie cz´Êci przedniej siedze-

nia,
2 - podnoszenie cz´Êci tylnej siedzenia,
3 - przesuni´cie pionowe siedzenia,
4 - przesuni´cie poziome siedzenia,
B - Sterowanie wielofunkcyjne
5 - regulacja pochylenia oparcia siedze-

nia.
6 - regulacja l´dêwiowa siedzenia.
C - Ogrzewanie siedzenia

Aby wykonaç regulacj´ l´dêwiowà, na-
le˝y podnieÊç lub obni˝yç sterowanie
(B-rys. 25-27) a˝ do uzyskania kom-
fortowego po∏o˝enia.

Ogrzewanie siedzeƒ (rys. 28)

Ogrzewanie siedzeƒ w∏àcza si´ i wy∏à-
cza za pomocà wy∏àcznika (C), znajdujà-
cego si´ z zewn´trznej strony siedzenia.

W∏àczenie ogrzewania siedzenia sygna-
lizowane jest zapaleniem si´ diody w wy-
∏àczniku.

Zapami´tanie pozycji siedzenia
kierowcy (rys. 29)

System umo˝liwia zapami´tanie i na-
st´pne ustawienie w trzech pozycjach sie-
dzenia kierowcy.

Aby zapami´taç jednà pozycj´ siedze-
nia, nale˝y:

1) wyregulowaç pozycj´ siedzenia kierow-
cy za pomocà sterowaƒ opisanych w rozdzia-
le poprzednim;

2) nacisnàç równoczeÊnie przycisk
(MEM-rys. 29) i jeden z przycisków (1),
(2) lub (3), odpowiadajàcych ka˝dej za-
pami´tanej pozycji siedzenia przez oko∏o
1 sekund´;

3) wykonaç t´ sama procedur´ dla za-
pami´tania dwóch dalszych pozycji sie-
dzenia.
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rys. 28
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Regulacja zag∏ówka (rys. 30)

Zag∏ówki przednie posiadajà regulowa-
nà wysokoÊç i pochylenie: aby wyregulo-
waç wysokoÊç, przesunàç zag∏ówek w gó-
r´ lub w dó∏, a nast´pnie zwolniç go
i sprawdziç, czy zablokowa∏ si´ w jednej
z przewidzianych pozycji. Aby wyregulo-
waç pochylenie zag∏ówka, nale˝y obróciç
go w przód do uzyskania ˝àdanej pozycji.

UWAGA Kszta∏t poduszki zag∏ówka jest
ró˝ny, w zale˝noÊci od wersji i/lub rynku,
na który przeznaczony jest samochód. Na
rysunku pokazano jedynie sposób regula-
cji zag∏ówka.

rys. 30
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Nale˝y pami´taç, ˝e za-
g∏ówki powinny byç tak
wyregulowane, aby opie-

ra∏a si´ na nich g∏owa, a nie szy-
ja. Tylko w tej pozycji stanowià za-
bezpieczenie przy ewentualnym
zderzeniu samochodu.

C

Przy zapami´tywaniu nowej pozycji sie-
dzenia kasuje si´ automatycznie pozycj´
poprzednià, zapami´tanà pod tym przy-
ciskiem.

Przytrzymujàc naciÊniety odpowiedni
przycisk (1), (2) lub (3), zapami´tane
pozycje zostanà ustawione tak˝e wtedy,
gdy kluczyk znajduje si´ w pozycji STOP
lub jest wyj´ty z wy∏àcznika zap∏onu.

UWAGA Zapami´tanie pozycji siedze-
nia nie obejmuje w∏àczenia ogrzewania.

rys. 29
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Pod∏okietnik Êrodkowy 
(rys. 32 - 33)

Aby podnieÊç/obni˝yç pod∏okietnik Êrod-
kowy, przytrzymaç naciÊni´ty przycisk blo-
kujàcy (A-rys. 32).

Aby u˝yç pod∏okietnika, obni˝yç go tak,
jak pokazano na rysunku.

W pod∏okietniku znajduje si´ schowek: aby
go otworzyç, podnieÊç pokryw´ (rys. 33).
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rys. 31

Kieszenie tylne (rys. 31)

W tylnej cz´Êci oparcia siedzeƒ przednich
znajdujà si´ kieszenie, s∏u˝àce do przecho-
wywania drobnych przedmiotów.
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rys. 37

SIEDZENIA TYLNE

Pod∏okietnik Êrodkowy

Aby u˝yç pod∏okietnika Êrodkowego, ob-
ni˝yç go tak, jak pokazano na rysunku
(rys. 34).

Otwór do przewo˝enia nart

Otwór s∏u˝y do przewo˝enia d∏ugich
przedmiotów w baga˝niku (np. nart).

Aby uzyskaç do niego dost´p nale˝y ob-
ni˝yç pod∏okietnik i otworzyç pokryw´ (A-
rys. 35), k∏adàc jà na pod∏okietnik.

Od strony baga˝nika otworzyç pokryw´,
pociàgajàc jà za uchwyt (A-rys. 36).

Zag∏ówki (rys. 37).

Samochód wyposa˝ony jest w dwa za-
g∏ówki dla siedzeƒ bocznych tylnych. 

Zag∏ówki sà zamocowane na sta∏e do
oparcia siedzenia tylnego.
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REGULACJA
PO¸O˚ENIA
KIEROWNICY (rys. 38)

Po∏o˝enie kierownicy mo˝na regulowaç;
mo˝na jà oddaliç lub przybli˝yç do kierow-
cy, a tak˝e podnieÊç lub obni˝yç.

Aby wyregulowaç po∏o˝enie kierownicy,
nale˝y odblokowaç jà, po przesuni´ciu
dêwigni (A) w stron´ kierownicy. Po wyre-
gulowaniu po∏o˝enia kierownicy, zabloko-
waç jà, przesuwajàc dêwigni´ do oporu
w przód.

rys. 39

Regulacj´ po∏o˝enia kie-
rownicy mo˝na wykonaç
tylko podczas postoju sa-

mochodu.

REGULACJA LUSTEREK
WSTECZNYCH

LUSTERKO WSTECZNE 
WEWN¢TRZNE (rys. 39-40)

Lusterko wsteczne wewn´trzne wyposa-
˝one jest w zabezpieczenie, które od∏àcza
je w przypadku gwa∏townego uderzenia;
mo˝na je ustawiç w dwóch pozycjach:
przeciwodblaskowej oraz normalnej, prze-
suwajàc dêwigni´ (A-rys. 39).

UWAGA W wyposa˝eniu samochodu
mo˝liwa jest ró˝na konfiguracja lusterka
wstecznego wewn´trznego. Na rysunku po-
kazano jedynie sposób regulacji lusterka.

W zale˝noÊci od wersji/rynku, na który
samochód jest przeznaczony, lusterko
(rys. 40) ustawia si´ automatycznie w
pozycji u˝ycia dziennego lub nocnego.

rys. 38

31
7P

G
S

A

31
0P

G
S

A

rys. 40

67
5P

G
S



37

Sk∏adanie (rys. 41-42)

- JeÊli oka˝e si´ to konieczne (np. gdy
lusterka utrudniajà przejazd, wàska dro-
gà), mo˝na z∏o˝yç je z pozycji (A-rys.
42) w pozycj´ (B).

W zale˝noÊci od wersji/rynku, lusterka
mo˝na z∏o˝yç elektrycznie wzd∏u˝ boku
samochodu przy pomocy przycisku
(C-rys. 41).

Odparowanie/odmra˝anie 
lusterek (rys. 43)

Lusterka wsteczne zewn´trzne wyposa-
˝one sà w oporniki ogrzewajàce, które
w∏àczajà si´ równoczeÊnie z w∏àczeniem
ogrzewania tylnej szyby po naciÊni´ciu
przycisku (A), zapobiegajàc zaparowaniu
i/lub zamro˝eniu lusterek.

Funkcja sterowana jest czasowo i wy∏à-
czona zostaje po kilku minutach.

rys. 41
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rys. 42 rys. 43

Podczas jazdy samochodu
lusterka wsteczne muszà
znajdowaç si´ zawsze

w pozycji (A).

Lusterka wsteczne ze-
wn´trzne typu parabo-
licznego (gdzie przewi-

dziano) mogà zmieniaç lekko pre-
cyzj´ odleg∏oÊci.
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LUSTERKA WSTECZNE 
ZEWN¢TRZNE

Regulowane elektrycznie 
(rys. 41)

– Wybraç za pomocà prze∏àcznika (A) lu-
sterko, które chcemy wyregulowaç (prawe
lub lewe).

– Aby wyregulowaç po∏o˝enie poprzed-
nio wybranego lusterka, nacisnàç jeden
z czterech kierunków prze∏àcznika (B).

– Ustawiç prze∏àcznik (A) w pozycji po-
Êredniej zablokowania (C).

Regulacj´ po∏o˝enia lusterek mo˝na wyko-
nywaç tylko przy kluczyku w pozycji MAR.
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ELEKTRYCZNE
PODNOÂNIKI SZYB

PRZEDNIE

Strona kierowcy (rys. 44)

Na pod∏okietniku wewn´trznym drzwi po
stronie kierowcy znajdujà si´ przyciski
sterujàce przy kluczyku w pozycji MAR
nast´pujàcymi szybami:

A - szyba przednia lewa;

B - szyba przednia prawa.

Nacisnàç przycisk, aby opuÊciç szyb´.
Pociàgnàç przycisk, aby jà podnieÊç.

rys. 45

UWAGA PodnoÊnik szyby po stronie
kierowcy wyposa˝ony jest w urzàdzenie
„automatycznego dzia∏ania ciàg∏ego” za-
równo dla obni˝enia jak i podniesienia
szyby. Krótkie naciÊni´cie dolnej lub gór-
nej strony przycisku spowoduje automa-
tyczne podniesienie lub opuszczenie szy-
by do koƒca skoku: szyba zatrzyma si´
w po∏o˝eniu ˝àdanym po powtórnym na-
ciÊni´ciu oboj´tnie cz´Êci górnej lub dol-
nej przycisku.

UWAGA PodnoÊniki szyb przednich
dzia∏ajà tak˝e po obróceniu kluczyka w
wy∏àczniku zap∏onu w pozycje STOP przez
maksymalnie 2 minuty lub do momentu,
gdy zostanà otwarte jedne z przednich
drzwi.

rys. 44
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Strona pasa˝era (rys.45)

Przycisk (A) umo˝liwia sterowanie szybà
po stronie pasa˝era.

PodnoÊnik elektryczny szyby po stronie
pasa˝era wyposa˝ony jest w urzàdzenie
"ciàg∏ego automatycznego dzia∏ania" tylko
dla ca∏kowitego opuszczenia szyby.
Dzia∏anie urzàdzenia jest analogiczne do
dzia∏ania podnoÊnika po stronie kierowcy.
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rys. 46

TYLNE

Szyby tylne sterowane sà podwójnymi wy-
∏àcznikami znajdujàcymi si´ na drzwiach
przednich po stronie kierowcy i na ka˝dych
drzwiach tylnych.

Przy kluczyku wy∏àcznika zap∏onu w po∏o-
˝eniu MAR, nacisnàç przycisk, aby opuÊciç
szyb´; pociàgnàç przycisk, aby jà podnieÊç.

Sterowania na drzwiach 
przednich po stronie kierowcy
(rys. 46)

Na uchwycie drzwi po stronie kierowcy
znajdujà si´ przyciski wy∏àczników:
C - szyba tylne lewa;
D - szyba tylna prawa;
E - sterowanie blokowaniem podnoÊni-

ków szyb drzwi tylnych (przy zablokowaniu
dioda w przycisku Êwieci si´).
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Nie przytrzymywaç naci-
Êni´tego przycisku, gdy
szyba jest ca∏kowicie pod-
niesiona lub opuszczona.

Nieprawid∏owe u˝ycie
elektrycznych podnoÊni-
ków szyb mo˝e byç nie-

bezpieczne. Przed naciÊni´ciem
przycisku wy∏àcznika lub podczas
jego naciskania upewniç si´, czy
pasa˝erowie znajdujà si´ w bez-
piecznej odleg∏oÊci od przesuwa-
jàcej si´ szyby i czy osobiste rzeczy
pasa˝erów, które mogà zostaç po-
ciàgni´te przez szyb´, nie znajdu-
jà si´ w pobli˝u przesuwajàcej si´
szyby. Wysiadajàc z samochodu,
wyjàç zawsze kluczyk z wy∏àcznika
zap∏onu, aby uniknàç niebezpiecz-
nego dla pasa˝erów pozostajàcych
w samochodzie, niespodziewanego
uruchomienia podnoÊników szyb.

rys. 47

Sterowania w drzwiach tylnych 
(rys. 47).

Na uchwycie ka˝dych z drzwi tylnych
znajduje si´ przycisk (A) dla sterowania
tà szybà.
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PASY 
BEZPIECZE¡STWA

U˚YCIE PASÓW 
BEZPIECZE¡STWA

Zapinaç pas przy wyprostowanej klatce
piersiowej i plecach przylegajàcych do
oparcia siedzenia.

Aby zapiàç pas, zaczep (A-rys. 48)
wsunàç go do gniazda (B), a˝ do us∏ysze-
nia zatrzasku blokady. 

Je˝eli podczas wyciàgania taÊma pasa za-
blokuje si´, nale˝y puÊciç jà i ponownie wy-
ciàgnàç, unikajàc gwa∏townych ruchów.

Aby odpiàç pas, nacisnàç przycisk (C).
Przy zwijaniu taÊmy pasa podtrzymywaç
jà, aby si´ nie poskr´ca∏a.

Nie naciskaç przycisku (C)
podczas jazdy samochodu.

Pas bezpieczeƒstwa za pomocà zwijacza
dopasowuje si´ automatycznie do cia∏a,
umo˝liwiajàc swobodne ruchy.

Podczas jazdy samochodu po du˝ym
spadku drogi zwijacz mo˝e si´ zabloko-
waç: jest to zjawisko normalne. Ponadto
mechanizm zwijacza blokuje wysuwanie
taÊmy pasa za ka˝dym razem, gdy zosta-
nie wyciàgni´ta gwa∏townie ze zwijacza,
podczas hamowania, zderzenia i jazdy na
zakr´cie z du˝à pr´dkoÊcià.

Pasy siedzeƒ tylnych muszà byç zapina-
ne zgodnie ze schematem pokazanym na
rys. 49.

Nale˝y zawsze pami´taç,
˝e w razie gwa∏townego
zderzenia pasa˝erowie

siedzeƒ tylnych, którzy nie zapnà
pasów bezpieczeƒstwa, sà nara˝e-
ni na obra˝enia i stanowià powa˝-
ne zagro˝enie dla pasa˝era i kie-
rowcy, znajdujàcych si´ na przed-
nich siedzeniach.
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TYLNY ÂRODKOWY PAS
BEZPIECZE¡STWA TYPU
STA¸EGO (rys. 51)

Aby zapiàç pas: wsunàç zaczep (A) do
gniazda (B) a˝ do us∏yszenia dêwi´ku
zatrzasku blokady

Aby wyregulowaç pas: przesunàç taÊm´
pasa w klamrze (D), pociàgajàc za
koƒcówk´ taÊmy (E), aby skróciç lub za
taÊm´ (F), aby wyd∏u˝yç.

Aby odpiàç pas: nacisnàç przycisk (C).

UWAGA Pas jest prawid∏owo wyregu-
lowany, gdy przylega do bioder.

Je˝eli siedzenia tylne nie sà zaj´te u˝yç
odpowiednich gniazd znajdujàcych si´ po-
mi´dzy oparciem a poduszkà siedzenia,
aby zapiàç tam zaczepy pasów bezpie-
czeƒstwa.

REGULACJA WYSOKOÂCI 
MOCOWANIA PRZEDNICH
PASÓW BEZPIECZE¡STWA

Regulacji wysokoÊci moco-
wania pasów bezpieczeƒ-
stwa musi byç wykonywa-

na podczas postoju samochodu.

Zawsze wyregulowaç wysokoÊç mocowa-
nia pasa bezpieczeƒstwa, dostosowujàc jà
do budowy cia∏a osoby zapinajàcej pas.
Mo˝e to znacznie zmniejszyç ryzyko obra-
˝eƒ w razie zderzenia samochodu.

Poprawnie wyregulowana taÊma pasa
powinna przechodziç w po∏owie mi´dzy
ramieniem i szyjà.

WysokoÊç mocowania pasa bezpieczeƒ-
stwa mo˝na wyregulowaç w 4 ró˝nych po-
zycjach.

Aby wyregulowaç: podnieÊç lub obni˝yç
suwak (A-rys. 52) mechanizmu bloku-
jàcego, przesuwajàc równoczeÊnie prze-
lotk´ (B-rys. 52) w jednà z ˝àdanych
pozycji.

rys. 51
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Po wyregulowaniu zawsze
sprawdziç czy suwak, do
którego zamocowana jest

przelotka (B) jest prawid∏owo za-
blokowany w jednym z przewidzia-
nych po∏o˝eƒ. Przy zwolnionym su-
waku (A-rys. 52) pociàgnàç go
w dó∏, aby umo˝liwiç zatrzaÊni´cie
si´ urzàdzenia mocowania gdyby
zablokowanie nie nastàpi∏o w jed-
nym ze stabilnych po∏o˝eƒ.

NAPINACZE PASÓW
BEZPIECZE¡STWA

Aby zapewniç skuteczniejsze dzia∏anie
przednich pasów bezpieczeƒstwa Alfa
166 wyposa˝ona jest w napinacze pasów
bezpieczeƒstwa.

Urzàdzenia te „rozpoznajà” poprzez
czujnik, ˝e samochód jest w trakcie gwa∏-
townego zderzenia czo∏owego i cofajà
o kilka centymetrów taÊm´ pasa. W ten
sposób zapewnione jest dok∏adne przyle-
ganie taÊmy pasa do cia∏a.

Po uruchomieniu zwijacz pasa zostaje
zablokowany; taÊma pasa nie wysuwa si´
dalej.

UWAGA Aby dzia∏anie napinacza pasa
by∏o maksymalnie skuteczne, taÊma pasa
bezpieczeƒstwa powinna ÊciÊle przylegaç do
klatki piersiowej i do bioder.

Napinacze przednich pasów bezpieczeƒ-
stwa uruchamiajà tylko wtedy, gdy zacze-
py pasów bezpieczeƒstwa sà prawid∏owo
w∏o˝one do gniazd.

Po uruchomieniu napinacza wydziela si´
niewielka iloÊç dymu, który nie jest szko-
dliwy i nie oznacza po˝aru.

Napinacz pasa nie wymaga regulacji ani
smarowania. Jakakolwiek modyfikacja
oryginalnego mechanizmu spowoduje je-
go uszkodzenie. Je˝eli w wyniku nieprze-
widzianych zdarzeƒ (powodzie, sztormy
itp.) napinacz pasa zosta∏ zmoczony lub
zabrudzony b∏otem, nale˝y bezwzgl´dnie
go wymieniç.

Napinacz pasa bezpie-
czeƒstwa jest jednokrot-
nego u˝ytku. Po urucho-

mieniu napinacza zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo w celu jego wy-
miany. Trwa∏oÊç napinacza pasa
bezpieczeƒstwa przewidziana jest
na 10 lat od daty produkcji. Gdy
zbli˝a si´ ten termin zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo aby go wymieniç.
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Mocne uderzenia, wibra-
cje lub wzrost tempera-
tury w obr´bie napinacza

(powy˝ej 100 °C maksymalnie
przez 6 godzin) mogà spowodowaç
uszkodzenie lub uruchomienie na-
pinacza. Natomiast wibracje i ude-
rzenia wywo∏ane najechaniem sa-
mochodu na przeszkody na drodze,
kraw´˝niki, dziury w jezdni itp. nie
spowodujà jego uruchomienia.
W razie wàtpliwoÊci zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo.

OGÓLNE UWAGI NA TEMAT
STOSOWANIA PASÓW
BEZPIECZE¡STWA

Kierowca samochodu (oraz wszyscy pa-
sa˝erowie w samochodzie) odpowiedzial-
ni sà za stosowanie si´ do lokalnych prze-
pisów ruchu drogowego, w zakresie stoso-
wania pasów bezpieczeƒstwa.

Przed podró˝à zawsze zapiàç pasy bez-
pieczeƒstwa.

Aby zabezpieczenie by∏o
maksymalnie skuteczne,
ustawiç oparcie siedzenia

w po∏o˝eniu zapewniajàcym wy-
godne oparcie pleców. Pas powi-
nien ÊciÊle przylegaç do klatki pier-
siowej i do bioder. Pasa˝erowie
siedzeƒ przednich i tylnych powin-
ni zawsze zapiàç pasy bezpieczeƒ-
stwa. Podró˝owanie bez zapi´tych
pasów zwi´ksza ryzyko obra˝eƒ lub
Êmierci w razie zderzenia samo-
chodu.

TaÊma pasa nie mo˝e byç
poskr´cana i przylegaç
ÊciÊle do cia∏a. Górna

cz´Êç pasa powinna przechodziç
znad pleców i przecinaç po przekàt-
nej klatk´ piersiowà. Dolna cz´Êç
powinna przylegaç do biodra (rys.
53), a nie brzucha, aby uniemo˝li-
wiç wyÊlizgni´cie si´ do przodu. Nie
stosowaç ̋ adnego rodzaju zapinek,
zaczepów, które mogà spowodo-
waç nieprawid∏owe przyleganie
pasa bezpieczeƒstwa do cia∏a.

Absolutnie zabrania si´
demontowaç lub napra-
wiaç elementów pasów

bezpieczeƒstwa i napinaczy. Czyn-
noÊci te nale˝y zlecaç do wykona-
nia w ASO Alfa Romeo, która po-
siada odpowiednio wykwalifiko-
wanych pracowników.

Je˝eli pas bezpieczeƒ-
stwa zosta∏ przecià˝ony
np. w przypadku zderze-

nia samochodu, musi byç ca∏kowi-
cie wymieniony, ∏àcznie z mocowa-
niami, Êrubami mocujàcymi oraz
napinaczem pasa, nawet jeÊli po-
zornie wydaje si´ nieuszkodzony,
poniewa˝ straci∏ on swoje w∏asno-
Êci wytrzyma∏oÊciowe.

59
3P

G
S

rys. 53



44

Ka˝dy pas powinien byç
u˝yty tylko przez jednà
osob´. Nie przewoziç

dziecka na kolanach pasa˝era, sto-
sujàc jeden pas bezpieczeƒstwa dla
ochrony obojga (rys. 54). Nie zapi-
naç pasem jakiegokolwiek przed-
miotu razem z pasa˝erem.

Stosowanie pasów bezpieczeƒstwa jest
konieczne równie˝ dla kobiet w cià˝y: dla
nich zagro˝enie w przypadku zderzenia
jest znacznie wi´ksze, gdy nie zapinajà
pasów. Kobiety w cià˝y mogà ustawiç dol-
nà cz´Êç taÊmy pasa du˝o ni˝ej, tak aby
przechodzi∏a pod brzuchem (rys. 55).

JAK UTRZYMAå W
SPRAWNOÂCI PASY
BEZPIECZE¡STWA

1) Stosowaç zawsze pasy z taÊmà do-
brze rozciàgni´tà, nie poskr´cana; upew-
niç si´ czy taÊma pasa wysuwa si´ swo-
bodnie bez zaci´ç.

2) Po zderzeniu samochodu o okreÊlo-
nej energii wymieniç pas bezpieczeƒstwa,
nawet je˝eli pozornie wydaje si´ nieusz-
kodzony. Wymieniç tak˝e pas w przypad-
ku uruchomienia napinacza pasa bezpie-
czeƒstwa.

3) Aby wyczyÊciç pas, nale˝y umyç r´cz-
nie wodà i neutralnym myd∏em, wyp∏u-
kaç i pozostawiç w cieniu do wyschni´cia.
Nie stosowaç mocnych detergentów wybie-
lajàcych lub barwiàcych oraz jakichkol-
wiek substancji chemicznych, które mog∏y-
by os∏abiç w∏ókno pasa.

4) Unikaç zamoczenia zwijaczy pasów
bezpieczeƒstwa: ich poprawne dzia∏anie
jest gwarantowane tylko wtedy, gdy nie
dosta∏a si´ do nich woda.

5) Wymieniç pas je˝eli posiada oznaki
zniszczenia lub przeci´cia.
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BEZPIECZNE
PRZEWO˚ENIE DZIECI

POWA˚NE NIE-
BEZPIECZE¡STWO:
Je˝eli poduszka

powietrzna przednia po stronie pa-
sa˝era jest aktywna nie umieszczaç
fotelika dla dziecka na tym siedze-
niu zwróconym przeciwnie do kie-
runku jazdy samochodu. Aktywacja
poduszki powietrznej w przypadku
zderzenia mo˝e spowodowaç Êmier-
telne obra˝enia dziecka. Zaleca si´
zawsze umieÊciç fotelik dla dziecka
na tylnym siedzeniu, poniewa˝ jest
to najbezpieczniejsze miejsce w sa-
mochodzie w przypadku zderzenia.
W samochodzie wyposa˝onym
w poduszk´ powietrznà po stronie

pasa˝era, kategorycznie zabrania
si´ montowaç fotelik dla dziecka na
przednim siedzeniu, poniewa˝ po-
duszka, nape∏niajàc si´, mo˝e spo-
wodowaç ci´˝kie obra˝enia lub
Êmierç dziecka, niezale˝nie od si∏y
zderzenia, która spowodowa∏a jej
uruchomienie. W przypadku abso-
lutnie koniecznym mo˝na przewoziç
dziecko na przednim siedzeniu tyl-
ko wtedy, gdy samochód wyposa-
˝ony jest w wy∏àcznik poduszki po-
wietrznej po stronie pasa˝era.
W tym przypadku konieczne jest
sprawdzenie, poprzez odpowiednià
lampk´ sygnalizacyjnà Fw zesta-
wie wskaêników, czy poduszka po-
wietrzna jest wy∏àczona (patrz Po-
duszki powietrzne przednie i bocz-
ne” - „Przednia poduszka powietrz-
na po stronie pasa˝era”).

Ponadto siedzenia pasa˝era powinno byç
przesuni´te jak najdalej do ty∏u, aby unik-
nàç ewentualnego kontaktu fotelika dla
dziecka z deskà rozdzielczà.

Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo w razie zde-
rzenia, wszyscy pasa˝erowie powinni po-
dró˝owaç w pozycji siedzàcej i stosowaç od-
powiednie systemy zabezpieczajàce.

Szczególnie dotyczy to dzieci.

Dzieci w porównaniu do doros∏ych, po-
siadajà g∏ow´ proporcjonalnie wi´kszà
i ci´˝szà w stosunku do reszty cia∏a a struk-
tura mi´Êni i koÊci nie jest jeszcze ca∏ko-
wicie rozwini´ta. Dlatego dla zwi´kszenia
ich bezpieczeƒstwa nale˝y stosowaç inne
systemy bezpieczeƒstwa ni˝ dla doros∏ych.

rys. 56

00
3S

T
Z



46

W wyniku badaƒ naukowych majàcych
na celu lepsze zabezpieczenie dzieci opra-
cowano Regulamin Europejski ECE-R44,
który narzuca obowiàzek stosowania sys-
temów zabezpieczenia dziecka, dobiera-
jàc go w zale˝noÊci od ci´˝aru cia∏a. Sys-
temy zabezpieczeƒ podzielono na pi´ç
grup: 

Grupa 0 - do 10 kg

Grupa 0+ - do 13 kg

Grupa 1 - 9-18 kg

Grupa 2 - 15-25 kg

Grupa 3 - 22-36 kg

Jak z tego wynika, nast´puje cz´Êciowe
nak∏adanie si´ grup na siebie. W prakty-
ce na rynku dost´pne sà zabezpieczenia,
które mo˝na stosowaç dla odpowiednich
grup (rys. 56).

Wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce
powinny posiadaç homologacj´ i znak
kontroli na zamontowanej tabliczce, któ-
rej nie wolno absolutnie usuwaç.

Dzieci o wadze powy˝ej 36 kg lub wzro-
Êcie 1,50 m z punktu widzenia systemu
zabezpieczeƒ mo˝na traktowaç jak osoby
doros∏e i zabezpieczaç za pomocà zwy-
czajnych pasów bezpieczeƒstwa. 

W Lineaccessori Alfa Romeo sà dost´p-
ne foteliki dla dzieci, przeznaczone dla
ka˝dej grupy. Zaleca si´ stosowaç foteli-
ki zaprojektowane, przebadane i produ-
kowane specjalnie dla samochodów Alfa
Romeo.

GRUPA 0 i 0+

Dzieci o wadze do 13 kg nale˝y przewo-
ziç w ko∏ysce ustawionej ty∏em do kierun-
ku jazdy, gdy˝ podczas gwa∏townego ha-
mowania, g∏owa dziecka utrzymuje si´ na
swoim miejscu nie przecià˝ajàc szyi.

Ko∏yska jest przypi´ta pasem bezpie-
czeƒstwa (rys. 57) i sama utrzymuje
dziecko w∏asnym pasem. 

Na rysunku pokazano przy-
k∏adowy sposób ustawie-
nia ko∏yski. Monta˝ ko∏y-

ski nale˝y wykonaç wed∏ug do∏àczo-
nej do niej instrukcji. Ko∏yska nie mo-
˝e byç montowana na siedzeniu tyl-
nym, w miejscu Êrodkowym

GRUPA 1

Dzieci o wadze od 9 do 18 kg nale˝y prze-
woziç w foteliku ustawionym przodem do
kierunku jazdy. Fotelik powinien posiadaç
z przodu poduszk´ (rys. 58) utrzymujàcà
dziecko i powinien byç przymocowany ra-
zem z dzieckiem pasem bezpieczeƒstwa.
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Na rysunku pokazano przy-
k∏adowy sposób ustawie-
nia fotelika. Monta˝ fote-

lika nale˝y wykonaç wed∏ug do∏à-
czonej do niego instrukcji. Fotelik nie
mo˝e byç montowany na siedzeniu
tylnym na miejscu Êrodkowym.

Istniejàce foteliki, w któ-
rych mo˝na przewoziç
dzieci z grupy 0 i 1, przy-

mocowane sà do tylnego siedze-
nia za pomocà pasa bezpieczeƒ-
stwa i przytrzymujà dziecko w∏a-
snym pasem. Z powodu swojej ma-
sy mogà byç niebezpieczne, je˝eli
zamontowane zostanà nieprawi-
d∏owo (np je˝eli zapi´ty pas bez-
pieczeƒstwa samochodu przecho-
dzi przez poduszk´). Przestrzegaç
bezwzgl´dnie zaleceƒ monta˝u po-
danych w za∏àczonej instrukcji.

GRUPA 2

Dzieci o wadze od 15 do 25 kg sà zabez-
pieczone bezpoÊrednio pasem bezpieczeƒ-
stwa samochodu. Rola fotelika ogranicza si´
tylko do zabezpieczenia prawid∏owej po-
zycji dziecka w stosunku do pasa. Górna
cz´Êç pasa powinna przechodziç znad ple-
ców przez Êrodek ramienia i przylegaç po
przekàtnej do klatki piersiowej, w ˝adnym
przypadku do szyi. Dolna cz´Êç pasa powin-
na przylegaç do bioder a nie do brzucha
dziecka (rys. 59).

Na rysunku pokazano
przyk∏adowy sposób usta-
wienia fotelika. Monta˝

fotelika nale˝y wykonaç wed∏ug do-
∏àczonej do instrukcji. Fotelik nie
mo˝e byç montowany na siedzeniu
tylnym na miejscu Êrodkowym.

GRUPA 3

WielkoÊç klatki piersiowej dziecka o wadze
od 22 do 36 kg jest taka, ˝e niewymagane
jest zwi´kszenie gruboÊci oparcia siedzenia
stosujàc odpowiednià podk∏adk´.

Na (rys. 60) pokazano przyk∏adowo po-
prawne umieszczenie dziecka na tylnym
siedzeniu. 

Dzieci o wzroÊcie powy˝ej 1,50 m mo˝-
na zapinaç pasem bezpieczeƒstwa jak
doros∏ych.
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Na rysunku pokazano
przyk∏adowy sposób usta-
wienia fotelika. Monta˝

fotelika nale˝y wykonaç wed∏ug do-
∏àczonej do niego instrukcji. Fotelik
nie mo˝e byç montowany na siedze-
niu tylnym na miejscu Êrodkowym.

W samochodach wyposa-
˝onych w poduszk´ po-
wietrznà Air bag po stro-

nie pasa˝era nie przewoziç dziec-
ka w foteliku ustawionym na
przednim siedzeniu, poniewa˝
dzieci nie powinny nigdy podró˝o-
waç na tym siedzeniu.

Poni˝ej podajemy g∏ówne zasady
bezpiecznego przewo˝enia dzieci.

1) Pozycjà zalecanà dla monta˝u foteli-
ka dla dziecka jest siedzenie tylne, ponie-
wa˝ jest to najbardziej bezpieczne miejsce
w samochodzie w przypadku zderzenia.

2) W przypadku dezaktywacji poduszki
powietrznej (air bag) po stronie pasa˝era
sprawdziç zawsze czy lampka sygnaliza-
cyjna F w zestawie wskaêników sygna-
lizuje jej dezaktywacj´.

3) Przestrzegaç skrupulatnie instrukcji,
którà sprzedawca powinien dostarczyç ra-
zem z fotelikiem. Przechowywaç jà w sa-
mochodzie z innymi dokumentami i in-
strukcjà obs∏ugi samochodu. Nie u˝ywaç
fotelika w sposób niezgodny z zalecenia-
mi podanymi w instrukcji monta˝u.

4) Zawsze sprawdziç przez pociàgni´cie
za taÊm´, czy pas bezpieczeƒstwa jest pra-
wid∏owo zapi´ty.

5) Ka˝dy system zabezpieczeƒ przeznaczo-
ny jest dla jednego dziecka: nie przewoziç
nigdy dwojga dzieci na jednym foteliku.

6) Zawsze sprawdziç, czy taÊma pasa
bezpieczeƒstwa nie uciska szyi dziecka.

7) Podczas jazdy sprawdzaç, czy dziec-
ko nie zmieni∏o po∏o˝enia lub nie rozpi´-
∏o pasa bezpieczeƒstwa.

8) Nie przewoziç dzieci trzymajàc ich na
kolanach lub w obj´ciach, tak˝e niemow-
làt. W czasie zderzenia nikt nie jest w sta-
nie utrzymaç dziecka.

9) W przypadku zderzenia wymieniç fo-
telik na nowy.
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DOSTOSOWANIE SIEDZENIA PASA˚ERA DO USTAWIENIA FOTELIKA

Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, dotyczàcej monta˝u fotelika dla dziecka na ró˝nych siedzeniach
w samochodzie, zgodnie z poni˝szà tabelà:

Opis oznaczeƒ:

U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeƒ grupy „Uniwersalna” zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla „Grup” wskazanych.

(*) = na siedzeniu Êrodkowym tylnym z pasem bezpieczeƒstwa typu sta∏ego (bez zwijacza) nie mo˝na montowaç fotelika ˝adnego typu.

Grupa Waga SIEDZENIE

Pasa˝era przednie Pasa˝era tylne Pasa˝era tylne
boczne Êrodkowe

Grupa 0, 0+

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3 

do 13 kg

9 -18 kg

15 - 25 kg

22 - 36 kg

U

U

U

U

U

U

U

U

(*)

(*)

(*)

(*)
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PODUSZKI
POWIETRZNE
PRZEDNIE I BOCZNE

Samochód wyposa˝ony jest w poduszk´
powietrznà (air bag) od strony kierowcy
(rys. 61) i od strony pasa˝era (rys. 62),
boczne poduszki powietrzne, side bag
(rys. 63) i przednie kurtyny powietrzne
window bag.

PODUSZKI POWIETRZNE
PRZEDNIE

Opis i funkcjonowanie

Poduszka powietrzna przednia (po stronie
kierowcy i pasa˝era) jest urzàdzeniem bez-
pieczeƒstwa i uruchamia si´ tylko przy
czo∏owych zderzeniach.

Sk∏ada si´ z natychmiast wype∏niajàcej
si´ poduszki umieszczonej:

– w Êrodku kierownicy dla kierowcy;

– w desce rozdzielczej dla pasa˝era o ob-
j´toÊci wi´kszej ni˝ poduszka po stronie
kierowcy.

rys. 62
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Poduszki powietrzne przednie (po stro-
nie kierowcy i pasa˝era) sà urzàdzeniami
zabezpieczajàcym osoby z siedzeƒ przed-
nich, w przypadku zderzeƒ czo∏owych sa-
mochodu o du˝ej lub Êredniej energii zde-
rzenia, oddzielajàc jak mi´kkà os∏onà cia-
∏a kierowcy i pasa˝era od kierownicy i od
deski rozdzielczej.

W przypadku zderzenia czo∏owego cen-
tralka elektroniczna przetwarza sygna∏y
przesy∏ane do niej z czujnika opóênienia
i - gdy oka˝e si´ to konieczne - powodu-
je nape∏nienie poduszki. Poduszka wype∏-
nia si´ natychmiast, oddzielajàc jak mi´k-
kà os∏onà cia∏a osób z siedzeƒ przednich
od elementów samochodu, które mog∏y-
by spowodowaç obra˝enia. Natychmiast
potem z poduszki opró˝niajà si´.

Poduszka powietrzna (kierowcy i pasa-
˝era) nie zast´puje pasów bezpieczeƒstwa,
które powinny byç zawsze zapi´te, zgodnie
z przepisami krajów europejskich i wi´k-
szoÊci krajów pozaeuropejskich, ale zwi´k-
sza ich skutecznoÊç dzia∏ania.

W przypadku zderzenia samochodu, oso-
ba, która nie zapi´∏a pasa bezpieczeƒ-
stwa, mo˝e uderzyç w poduszk´ ju˝ w fa-
zie jej otwierania. W tej sytuacji skutecz-
noÊç zabezpieczenia przez poduszk´ po-
wietrznà jest du˝o mniejsza

Przednie poduszki powietrzne zabezpie-
czajà siedzàcych podczas zderzeƒ czo∏o-
wych samochodu, dlatego nieuruchomie-
nie ich w innych rodzajach zderzeƒ (np.,
podczas zderzeƒ bocznych, tylnych, wy-
wróceniu si´ samochodu) nie oznacza
uszkodzenia systemu.

W przypadku zderzeƒ z przedmiotami ∏a-
two deformowalnymi lub ruchomymi (np.
s∏upki sygnalizacyjne na autostradzie, za-
spy Ênie˝ne lub lodowe, itp.), podczas zde-
rzeƒ nie obejmujàcych powierzchni przed-
niej samochodu (np. uderzenie b∏otnikiem
o s∏upek sygnalizacyjny), podczas uderzeƒ
w ty∏ samochodu, w przypadku otarcia o in-
ne samochody lub bariery ochronne (np. ba-
riery na autostradzie) poduszka powietrz-
na nie uruchomi si´, poniewa˝ jej nape∏-
nienie jest niekonieczne, a nawet mo˝e byç
niekorzystne i jedynym zabezpieczeniem
b´dà tylko pasy bezpieczeƒstwa.

Dlatego nale˝y pami´taç, ̋ e nieurucho-
mienie poduszek powietrznych w tych
przypadkach nie oznacza uszkodzenia
systemu.
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PODUSZKA POWIETRZNA 
PO STRONIE PASA˚ERA

Przednia poduszka powietrzna po stronie
pasa˝era jest zaprojektowana i kalibrowa-
na tak, aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo oso-
by która zapi´∏a pas bezpieczeƒstwa.

Jest o wi´kszej obj´toÊci ni˝ poduszka po
stronie kierowcy, poniewa˝ odleg∏oÊç pasa-
˝era od deski rozdzielczej jest wi´ksza.

UWAGA: DU˚E
NIEBEZPIECZE¡-
STWO. W samo-

chodach wyposa˝onych w poduszk´
powietrznà po stronie pasa˝era nie
umieszczaç fotelika dla dziecka na
siedzeniu przednim, zwróconego ty-
∏em do kierunku jazdy samochodu,
przy aktywnej poduszce powietrz-
nej po stronie pasa˝era. Aktywacja
poduszki powietrznej (air bag)
w przypadku zderzenia mo˝e spo-
wodowaç Êmiertelne obra˝enia
dziecka. W przypadku koniecznoÊci
zamocowania fotelika na siedzeniu
przednim, nale˝y zawsze wy∏àczyç
poduszk´ powietrznà po stronie pa-
sa˝era i przesunàç siedzenie w pro-
wadnicach jak najdalej do ty∏u, aby
uniknàç kontaktu fotelika dziecka
z deskà rozdzielczà. Zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego, zaleca si´,
dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
przewo˝enia doros∏ych na siedze-
niu przednim, w∏àczyç poduszk´ po-
wietrznà zaraz po tym, gdy przewo-
˝enie dziecka na siedzeniu przednim
nie jest ju˝ konieczne.

DEZAKTYWACJA R¢CZNA
PODUSZKI POWIETRZNEJ 
PO STRONIE PASA˚ERA

W razie absolutnej koniecznoÊci przewo-
˝enia dziecka na siedzeniu przednim, sa-
mochód dysponuje wy∏àcznikiem do dez-
aktywacji poduszki powietrznej po stronie
pasa˝era.

Poduszk´ powietrznà po stronie pasa˝e-
ra nale˝y wy∏àczyç kluczykiem do samo-
chodu w odpowiednim wy∏àczniku znaj-
dujàcym si´ z boku po prawej stronie de-
ski rozdzielczej (rys. 65). Wy∏àcznik jest
dost´pny tylko po otwarciu drzwi przednich.
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Dezaktywacj´/aktywacj´ poduszki po-
wietrznej po stronie pasa˝era nale˝y wy-
konaç przy wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝e-
niu STOP, kluczykiem do uruchomienia
samochodu dzia∏ajàc w odpowiednim wy-
∏àczniku znajdujàcym si´ z boku po pra-
wej stronie deski rozdzielczej (rys. 65).
Wy∏àcznik jest dost´pny tylko po otwar-
ciu drzwi przednich.

U˝ywaç tego wy∏àcznika
tylko, gdy silnik jest wy-
∏àczony i kluczyk wyj´ty

z wy∏àcznika zap∏onu.

Wy∏àcznik ten (rys. 65) posiada dwa
po∏o˝enia.

1) Poduszka powietrzna po stronie pa-
sa˝era aktywna: (po∏o˝enie ONP) lamp-
ka sygnalizacyjna w zestawie wskaêników
zgaszona: absolutnie zabronione przewo-
˝enie dzieci na siedzeniu przednim.

2) Poduszka powietrzna po stronie pa-
sa˝era nie aktywna: (po∏o˝enie OFFF)
lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaê-
ników zapalona: mo˝liwoÊç przewo˝enia
dziecka na siedzeniu przednim w odpo-
wiednich systemach zabezpieczajàcych.

Lampka sygnalizacyjna F w zestawie
wskaêników pozostaje zapalona Êwiat∏em
ciàg∏ym do momentu ponownego w∏à-
czenia poduszki powietrznej po stronie
pasa˝era.

Dezaktywacja poduszki powietrznej po
stronie pasa˝era nie wp∏ywa na funkcjono-
wanie bocznych poduszek powietrznych.

Przy drzwiach otwartych mo˝liwe jest
ustawienie kluczyka w obu pozycjach i je-
go wyj´cie.

Lampka sygnalizacyjna
wy∏àczenia poduszki po-
wietrznej po stronie pasa-

˝era F sygnalizuje równie˝ ewen-
tualne uszkodzenia lampki sygna-
lizacyjnej awarii poduszki po-
wietrznej ¬. W tym przypadku
w zestawie wskaêników:

– lampka sygnalizacyjna awarii
poduszki powietrznej ¬ b´dzie
zgaszona;

– lampka sygnalizacyjna wy∏àcze-
nia poduszki powietrznej (air bag)
po stronie pasa˝era F b´dzie
Êwieciç Êwiat∏em pulsujàcym
(oprócz normalnych 4 sekund).

Wy∏àczyç natychmiast silnik
i zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.
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BOCZNE PODUSZKI
POWIETRZNE (SIDE BAG -
FRONT WINDOW BAG)

Boczne poduszki powietrzne zwi´kszajà
bezpieczeƒstwo osób siedzàcych na przed-
nich siedzeniach w przypadku zderzeƒ
bocznych o energii Êrednio-wysokiej.

Sk∏adajà si´ z dwóch typów poduszek po-
wietrznych wype∏niajàcych si´ natychmiast:

– boczne poduszki powietrzne (side bag)
umieszczone w oparciach siedzeƒ przednich
po ich zewn´trznych stronach; rozwiàzanie
to umo˝liwia utrzymanie zawsze optymal-
nego po∏o˝enia siedzenia wzgl´dem oso-
by zajmujàcej siedzenie, niezale˝nie od
wyregulowania siedzenia;

– przednie poduszki powietrzne (front
window bag), tak zwane „kurtyny”,
umieszczone sà w poszyciu bocznym da-
chu w odpowiednich szczelinach, które po-
wodujà ich roz∏o˝enie w dó∏. To rozwià-
zanie zaprojektowano dla zabezpieczenia
g∏owy umo˝liwia pasa˝erom siedzeƒ
przednich i tylnych lepsze zabezpieczenie
w przypadku zderzenia bocznego, dzi´ki
du˝ej powierzchni roz∏o˝onych poduszek.

W przypadku zderzenia bocznego samo-
chodu, centralka elektroniczna przetwarza
sygna∏y przesy∏ane do niej z czujnika opóê-
nienia i gdy oka˝e si´ to konieczne powo-
duje nape∏nienie poduszek.

Poduszki wype∏niajà si´ natychmiast, od-
dzielajàc jak mi´kka os∏ona cia∏a siedzà-
cych od boku samochodu. Natychmiast
potem poduszki opró˝niajà si´.

W przypadku zderzeƒ bocznych o niskiej
energii (dla których wystarczy zabezpiecze-
nie osób pasami bezpieczeƒstwa), boczne
poduszki powietrzne nie uruchomià si´.
Tak˝e i w tym przypadku nie zast´pujà pa-
sów bezpieczeƒstwa, które powinny byç za-
wsze zapi´te zapewniajàc podczas ewen-
tualnego zderzenia bocznego prawid∏owà
pozycj´ osobom oraz zabezpieczajà przed
gwa∏townym przesuni´ciem si´ podczas
zderzenia.

Boczne poduszki powietrzne nie zast´-
pujà pasów bezpieczeƒstwa, które powin-
ny byç zawsze zapi´te, tak jak to opisano
poprzednio i jak wymagajà tego przepisy
krajów europejskich oraz wi´kszoÊci kra-
jów pozaeuropejskich.

Funkcjonowanie bocznych poduszek po-
wietrznych i kurtyn nie zostaje wy∏àczone
poprzez wy∏àcznik sterujàcy dezaktywacjà
poduszki powietrznej przedniej po stronie
pasa˝era opisany w rozdziale poprzednim.

UWAGA Lepsze zabezpieczenie przez
system podczas zderzenia bocznego za-
pewnia odpowiednia pozycja na siedzeniu,
poniewa˝ umo˝liwi prawid∏owe roz∏o˝enie
si´ kurtyny.

Nie opieraç g∏owy, ra-
mion lub ∏okci o szyby
boczne i w pobli˝u po-

wierzchni rozk∏adania si´ kurtyny,
aby uniknàç ewentualnych obra-
˝eƒ w fazie jej nape∏niania si´.

UWAGA Mo˝liwa jest aktywacja podu-
szek przednich i/lub bocznych przy moc-
nym uderzeniu w samochód lub podczas
wypadków z uderzeniem o spód nadwo-
zia, jak na przyk∏ad gwa∏towne uderzenie
o schody, chodniki, nasypy ziemi lub o
nierównoÊci drogi.
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UWAGA W czasie otwierania poduszek
powietrznych wyzwala si´ niewielka iloÊç
dymu. Dym ten nie jest szkodliwy i nie
oznacza poczàtku po˝aru. Ponadto po-
wierzchnia roz∏o˝onej poduszki i wn´trze
samochodu mo˝e pokryç si´ py∏em: py∏
ten mo˝e spowodowaç podra˝nienia oczu
i skóry. W tym przypadku nale˝y natych-
miast przemyç te miejsca neutralnym my-
d∏em i wodà.

UWAGA W przypadku incydentu, pod-
czas którego aktywowa∏y si´ jakieÊ urzà-
dzenia bezpieczeƒstwa, zwróciç si´ do ASO
Alfa Romeo w celu wymiany uaktywnio-
nych urzàdzeƒ i kontroli instalacji.

Wszystkie interwencje kontrolne, napra-
wy i wymiany muszà byç przeprowadzo-
ne w ASO Alfa Romeo.

W przypadku z∏omowania samochodu
zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo, aby dez-
aktywowaç instalacj´. 

W przypadku zmiany w∏aÊciciela samo-
chodu, nowy w∏aÊciciel powinien zapo-
znaç si´ ze sposobem dzia∏ania poduszki
powietrznej i z wy˝ej wymienionymi uwa-
gami oraz otrzymaç „Instrukcj´ obs∏ugi”.

UWAGA O aktywacji napinaczy pasów
bezpieczeƒstwa, przednich poduszek po-
wietrznych, bocznych poduszek powietrz-
nych decyduje w sposób zró˝nicowany cen-
tralka elektroniczna w zale˝noÊci od typu
zderzenia. Brak ich aktywacji nie oznacza
uszkodzenia systemu.

UWAGI OGÓLNE

Nie wystawiaç g∏owy, ra-
mion lub ∏okci poza szy-
by samochodu.

UWAGA W przypadku zapalenia si´
lampki sygnalizacyjnej ¬ lub pulsowania
lampki sygnalizacyjnej F podczas jaz-
dy (sygnalizacja anomalii) zwróciç si´ na-
tychmiast do ASO Alfa Romeo aby usunàç
nieprawid∏owoÊç. 

Instalacja poduszek powietrznych ma
trwa∏oÊç przewidzianà na 14 lat dla ∏adun-
ku pirotechnicznego i 10 lat i dla spiralnej
wiàzki przewodów. Gdy zbli˝a si´ ten ter-
min, zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo, aby
je wymieniç.

Po obróceniu kluczyka
w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝enie MAR lampka

sygnalizacyjna ¬ zapali si´ i po-
winna zgasnàç po kilku sekundach.
Je˝eli lampka nie zapali si´ lub po-
zostanie zapalona podczas jazdy
samochodu, zwróciç natychmiast
si´ do ASO Alfa Romeo.

Nie zak∏adaç pokrowców
na oparcia siedzeƒ przed-
nich.
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Nie podró˝owaç z przed-
miotami znajdujàcymi si´
na kolanach, klatce pier-

siowej lub z fajkami, o∏ówkami
w ustach itp. W przypadku zderze-
nia, gdy zainterweniuje poduszka
powietrzna, mo˝na odnieÊç ci´˝kie
obra˝enia.

Je˝eli samochód zosta∏
skradziony i odnaleziony,
po próbie w∏amania lub

gdy by∏ nara˝ony na szczególnie
trudne warunki atmosferyczne, na-
le˝y zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo
w celu skontrolowania systemu po-
duszek powietrznych.

Prowadziç samochód trzy-
majàc kierownic´ r´kami,
tak, by poduszka mog∏a

nape∏niç si´ prawid∏owo w razie
ewentualnego wypadku drogowe-
go i zabezpieczyç kierowc´ przed po-
wa˝nymi obra˝eniami. Nie prowa-
dziç samochodu pochylajàc si´ nad
kierownicà, ale siedzieç prosto,
opierajàc plecy o oparcie siedzenia.

Nale˝y pami´taç, ˝e przy
kluczyku znajdujàcym si´
w po∏o˝eniu MAR i wy∏à-

czonym silniku, poduszki powietrz-
ne mogà uruchomiç si´ tak˝e wte-
dy, gdy samochód stoi, je˝eli zo-
stanie uderzony przez inny pojazd
poruszajàcy si´ z pr´dkoÊcià prze-
kraczajàcà okreÊlonà wartoÊç. Dla-
tego podczas postoju samochodu
absolutnie nie umieszczaç fotelika
z dzieckiem na siedzeniu przednim.
Z drugiej strony nale˝y równie˝ pa-
mi´taç, ̋ e gdy samochód stoi i klu-
czyk jest wyj´ty z wy∏àcznika za-
p∏onu lub znajduje si´ w po∏o˝eniu
STOP, ˝adne urzàdzenia bezpie-
czeƒstwa (air bag lub napinacze
pasów bezpieczeƒstwa) nie uak-
tywniajà si´ przy zderzeniu. Dlate-
go w tym przypadku brak aktywa-
cji tych urzàdzeƒ  nie Êwiadczy
uszkodzenia systemu.

Po obróceniu kluczyka
w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝enie MAR lampka

sygnalizacyjna F (przy wy∏àczni-
ku przedniej poduszki powietrznej
po stronie pasa˝era w po∏o˝eniu
ON) zapali si´ na oko∏o 4 sekun-
dy, pulsuje przez kolejne 4 sekun-
dy, aby zasygnalizowaç ˝e podusz-
ka powietrzna po stronie pasa˝e-
ra i odpowiednia boczna podusz-
ka powietrzna uaktywni si´ w przy-
padku zderzenia samochodu, po
czym powinna zgasnàç.

Nie myç oparç siedzeƒ
wodà lub parà pod ci-
Ênieniem (ani r´cznie ani

w stacjach specjalizujàcych si´
w automatycznym myciu siedzeƒ).



57

Zaprogramowany próg
interwencji poduszki po-
wietrznej jest wy˝szy od

progu uruchomienia napinaczy pa-
sów bezpieczeƒstwa. Przy zderze-
niach o energii odpowiadajàcej
przedzia∏owi pomi´dzy w/w proga-
mi, uruchomione zostanà tylko na-
pinacze pasów bezpieczeƒstwa.

Poduszki powietrzne nie
zast´pujà pasów bezpie-
czeƒstwa, ale zwi´kszajà

ich skutecznoÊç dzia∏ania. W przy-
padku zderzeƒ czo∏owych przy ma-
∏ych pr´dkoÊciach, zderzeƒ bocz-
nych, przy zderzeniach z samocho-
dem wyprzedzajàcym lub wywrot-
kach samochodu, poduszki po-
wietrzne nie uruchomià si´ i pasa-
˝erowie chronieni sà jedynie pa-
sami bezpieczeƒstwa, które powin-
ny byç zawsze zapi´te.

Nie wieszaç sztywnych
przedmiotów na zacze-
pach lub uchwytach.

PRZE¸ÑCZNIK
ÂWIATE¸ I DèWIGNIE
POD KIEROWNICÑ

Funkcjonowanie odbiorników sterowa-
nych prze∏àcznikiem Êwiate∏ i dêwigniami
pod kierownicà mo˝liwe jest tylko wtedy,
gdy kluczyk jest w wy∏àczniku zap∏onu
w pozycji MAR (za wyjàtkiem Êwiate∏ par-
kowania, które zawsze mo˝na w∏àczyç.

PRZE¸ÑCZNIK ÂWIATE¸ 
(rys. 66)

Âwiat∏a zgaszone

Gdy wskaênik prze∏àcznika (A) jest usta-
wiony na symbolu 0 Êwiat∏a zewn´trzne
sà zgaszone.

rys. 66

32
1P

G
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A
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Âwiat∏a pozycyjne

Zapalajà si´ po obróceniu pokr´t∏a prze-
∏àcznika (A) z pozycji 0 w pozycj´ 6.

RównoczeÊnie w zestawie wskaêników
zapala si´ lampka sygnalizacyjna 3.

Âwiat∏a mijania

Zapalajà si´ po obróceniu pokr´t∏a prze-
∏àcznika (A) z pozycji 6 w pozycj´ 2.

Âwiat∏a parkowania

Gdy wskaênik prze∏àcznika (A) jest usta-
wiony na symbolu F - pozostanà zapa-
lone Êwiat∏a pozycyjne, niezale˝nie od po-
zycji kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.

Po przesuni´ciu dêwigni lewej (rys. 67)
w dó∏ zapalajà si´ Êwiat∏a pozycyjne tyl-
ko po stronie lewej, natomiast po przesu-
ni´ciu dêwigni w gór´ zapalajà si´ Êwiat∏a
pozycyjne tylko po stronie prawej.

rys. 67
A

0D
00

14
b

Âwiat∏a drogowe (rys. 68)

Przy prze∏àczniku w pozycji 2, uzysku-
je si´ prze∏àczenie Êwiate∏ mijania na Êwia-
t∏a drogowe po przesuni´ciu dêwigni w stro-
n´ deski rozdzielczej (pozycja stabilna).

W zestawie wskaêników zapali si´ lamp-
ka sygnalizacyjna 1. 

Po pociàgni´ciu dêwigni w stron´ kie-
rownicy, gasnà Êwiat∏a drogowe i zapa-
lajà si´ ponownie Êwiat∏a mijania.

A
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00
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b

rys. 68

DèWIGNIA LEWA (rys. 67)

Dêwignia lewa steruje funkcjonowaniem
Êwiate∏ drogowych i kierunkowskazów.
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A
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b

rys. 69

Sygna∏ Êwietlny (rys. 69)

Sygna∏ Êwietlny w∏àcza si´ po pociàgni´-
ciu dêwigni w stron´ kierownicy (pozycja
niestabilna), bez wzgl´du na pozycj´ prze-
∏àcznika Êwiate∏.

RównoczeÊnie w zestawie wskaêników
zapala si´ lampka sygnalizacyjna 1.

UWAGA: Sygna∏ Êwietlny dawany jest
Êwiat∏ami d∏ugimi. Nale˝y u˝ywaç go zgod-
nie z przepisami kodeksu drogowego.

A
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b
rys. 70

Âwiat∏a kierunkowskazów 
(rys. 70)

Przesunàç dêwigni´ w pozycj´ (stabilnà):

W gór´ (A) - w∏àcza si´ prawy kierun-
kowskaz.

W dó∏ (B) - w∏àcza si´ lewy kierunkow-
skaz.

RównoczeÊnie w zestawie wskaêników
zaÊwieci si´ jedna z lampek sygnalizacyj-
nych (Î lub ¥).

Dêwignia powraca do po∏o˝enia wyjÊcio-
wego i kierunkowskaz wy∏àcza si´ auto-
matycznie, gdy kierownica wraca w po∏o-
˝enie jazdy na wprost.

UWAGA Je˝eli b´dzie trzeba u˝yç kie-
runkowskazów przez bardzo krótki okres
czasu, nale˝y przesunàç dêwigni´ w gó-
r´ lub w dó∏ w pozycj´ do pierwszego opo-
ru (pozycja niestabilna). Po zwolnieniu
dêwignia sama wróci do po∏o˝enia wyj-
Êciowego.
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DèWIGNIA PRAWA (rys. 72)

Dêwignia prawa steruje funkcjonowa-
niem wycieraczek szyby przedniej i spry-
skiwaczami szyby przedniej. Sterowanie
spryskiwaczami szyby przedniej (je˝eli
jest) uaktywnia równie˝ spryskiwacze re-
flektorów (gdzie przewidziano).

rys. 72
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Funkcja „Follow me home”
(zaprowadê mnie do domu)
(rys. 71)

Umo˝liwia oÊwietlenie we wst´pnie okre-
Êlonym czasie przestrzeni przed samocho-
dem; aby jà aktywowaç przy kluczyku
w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝eniu STOP
lub wyj´tym, pociàgnàç lewà dêwigni´
w stron´ kierownicy.

Ta funkcja aktywowana zostaje przez
dêwigni´ w ciàgu 2 minut od momentu
wy∏àczenia silnika. Przy ka˝dym pojedyn-
czym pociàgni´ciu dêwigni, Êwiecenie
Êwiate∏ zostaje zwi´kszone o 30 sekund
do maksymalnie 3,5 minut; po up∏ywie te-
go czasu Êwiat∏a wy∏àczà si´ automatycz-
nie. 

Przy ka˝dym pociàgni´ciu dêwigni zapa-
la si´ w zestawie wskaêników lampka sy-
gnalizacyjna 1 w zestawie wskaêników.

Mo˝liwe jest przerwanie tej funkcji po
przesuni´ciu dêwigni w stron´ kierownicy
i przytrzymania jej w tym po∏o˝eniu przez
ponad 2 sekundy.

A
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00
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b

rys. 71
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Wycieraczki - spryskiwacze 
szyby przedniej (rys. 72 - 73)

Dêwignia mo˝e byç ustawiona w pí ciu ró˝-
nych pozycjach, które odpowiadajà:
A - Wycieraczki wy∏àczone.
B - Funkcjonowanie przerywane

Przy dêwigni znajdujàcej si´ w po∏o˝eniu
B, obracajàc pokr´t∏em (1-rys. 73) mo˝-
na ustawiç cztery pr´dkoÊci w trybie pra-
cy przerywanej wycieraczek (z wyjàtkiem
wersji z czujnikiem deszczu).

Pr´dkoÊci w trybie pracy przerywanej wy-
cieraczek:

■ = przerywana wolna;
■■ = przerywana Êrednia;
■■■ = przerywana Êrednio-szybka; 
■■■■ = przerywana szybka; 
C - Funkcjonowanie ciàg∏e wolne;
D - Funkcjonowanie ciàg∏e szybkie;
E - Funkcjonowanie szybkie sterowane

czasowo (pozycja niestabilna).

Funkcjonowanie w pozycji E limitowane
jest czasowo przytrzymaniem dêwigni
w tym po∏o˝eniu. Po zwolnieniu dêwignia
wróci w pozycj´ A i automatycznie wy∏à-
czy wycieraczki.

A
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b
rys. 73

Czujnik deszczu (rys. 72-73)
(gdzie przewidziano)

Czujnik deszczu jest urzàdzeniem elek-
tronicznym zintegrowanym z wycieracz-
kami szyby przedniej automatycznie regu-
lujàcym przerywanà prac´ wycieraczek,
cz´stotliwoÊç pracy wycieraczek szyby
przedniej zale˝nie od intensywnoÊci opa-
dów deszczu. Wszystkie inne funkcje ste-
rowane dêwignià prawà (wy∏àczenie wy-
cieraczek szyby przedniej, funkcjonowa-
nie ciàg∏e wolne i szybkie, funkcjonowa-
nie szybkie czasowe, spryskiwacze szyb
i reflektorów) pozostajà niezmienione. 

Czujnik deszczu aktywuje si´ automa-
tycznie po ustawieniu dêwigni prawej
w po∏o˝eniu B; zakres jego regulacji zmie-
nia si´ progresywnie.

Po w∏àczeniu spryskiwaczy szyby przed-
niej przy czujniku deszczu aktywnym
(dêwignia w po∏o˝eniu B), realizowane
jest normalnym cykl mycia szyby, po któ-
rego zakoƒczeniu czujnik deszczu powra-
ca do normalnego funkcjonowania auto-
matycznego.

Obracajàc kluczyk w po∏o˝enie STOP
czujnik zostaje wy∏àczony i przy nast´p-
nym uruchomieniu silnika (kluczyk w po-
∏o˝eniu MAR), nie aktywuje si´, nawet
gdy dêwignia pozosta∏a w po∏o˝eniu B.
W tym przypadku, aby aktywowaç czuj-
nik deszczu wystarczy przesunàç dêwigni´
w pozycj´ A lub C i nast´pnie ponownie
w pozycj´ B.

Aktywowanie czujnika w ten sposób sy-
gnalizowane jest jednym ruchem wycie-
raczek szyby przedniej, nawet je˝eli szy-
ba jest sucha.

Czujnik deszczu zamontowany jest na
sta∏e do szyby przedniej i styka si´ z we-
wn´trznà powierzchnià pola czyszczonego
przez wycieraczki szyby. Sterowany jest
centralkà elektronicznà, która równocze-
Ênie steruje silnikiem wycieraczek szyby
przedniej.
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Po ka˝dym uruchomieniu silnika czujnik
deszczu automatycznie si´ stabilizuje
(przez oko∏o 2 minuty) osiàgajàc tempe-
ratur´ 40 °C, aby wyeliminowaç z kontro-
lowanej powierzchni ewentualnà ros´ i za-
pobiec oszronieniu.

Czujnik deszczu rozpoznaje i dostosowu-
je si´ automatycznie do ró˝nych szczegól-
nych warunków, które wymagajà ró˝nego
typu interwencji: 

– zanieczyszczenia na kontrolowanej po-
wierzchni (sól, brud itp.);

– smugi wody pozostawione przez zu˝y-
te pióra wycieraczek;

– ró˝nica mi´dzy dniem i nocà (oko
ludzkie bardziej m´czy si´ podczas jazdy
w nocy podczas obserwacji drogi poprzez
powierzchni´ mokrej szyby).

Spryskiwacze reflektorów
(rys. 75) (gdzie przewidziano)

Funkcjonujà, przy zapalonych Êwiat∏ach
pozycyjnych i w∏àczonych spryskiwaczach
szyby przedniej.
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Spryskiwacze szyby przedniej
(rys. 74)

Spryskiwacze przedniej szyby w∏àczajà si´
po pociàgni´ciu dêwigni w stron´ kierow-
nicy (pozycja niestabilna). Po przytrzyma-
niu dêwigni w tym po∏o˝eniu w∏àczà si´
wycieraczki szyby przedniej, w ciàg∏ym try-
bie pracy. Po zwolnieniu dêwigni wycie-
raczki wykonajà kilka ruchów, a nast´p-
nie zatrzymajà si´ lub b´dà kontynuowa-
∏y prac´ z ustalonà pr´dkoÊcià.



SYSTEM STR (SPORT
THROTTLE RESPONSE)
(gdzie przewidziano)

System STR oferuje kierowcy mo˝liwoÊç
zarówno jazdy spokojnej jak i sportowej
bez koniecznoÊci rezygnacji walorów jazdy
relaksacyjnej przy równoczesnym komfor-
cie prowadzenia samochodu.

W rzeczywistoÊci kierowca mo˝e wybraç,
w zale˝noÊci od potrzeby, pomi´dzy ste-
rowaniem przyspieszaniem dla jazdy spor-
towej i spokojniejszym dla jazdy komfor-
towej, na przyk∏ad w mieÊcie.

Aby wybraç sportowy tryb jazdy nale˝y
nacisnàç (tak˝e podczas jazdy) wy∏àcznik
(A-rys. 76) na tunelu Êrodkowym. Aby
wy∏àczyç ten tryb jazdy, spowodowany
przypadkowym naciÊni´ciem wy∏àcznika,
nale˝y ca∏kowicie zwolniç peda∏ przyspie-
szenia i nacisnàç wy∏àcznik. Gdy wy∏àczo-
ny jest tryb jazdy sportowej, zapala si´
lampka sygnalizacyjna (B) w wy∏àczniku.

Aby przywróciç spokojny (komfortowy)
tryb jazdy, nacisnàç ponownie przycisk (A)
i zwolniç ca∏kowicie peda∏ przyspieszenia:
lampka sygnalizacyjna (B) w wy∏àczniku
zgaÊnie.

Przy ka˝dym uruchomieniu silnika cen-
tralka sterujàca ustawia spokojny, kom-
fortowy tryb jazdy. Je˝eli przed wy∏àcze-
niem silnika zosta∏ zapami´tany tryb jaz-
dy sportowej, w∏àczy si´ on automatycz-
nie ponownie, po zwolnieniu peda∏u przy-
spieszenia po pierwszym przyspieszeniu.

W∏àczenie automatyczne

System automatycznie prze∏àcza pro-
gram standard na program jazdy sporto-
wej przy gwa∏townym naciÊni´ciu na pe-
da∏ przyspieszenia. Funkcja ta mo˝e byç
u˝yteczna w ka˝dych warunkach i sytu-
acjach drogowych: na przyk∏ad przy wy-
przedzaniu lub wykonywaniu manewrów
awaryjnych, gdy wymagane jest uzyska-
nie maksymalnego przyspieszenia. 

Po uzyskaniu maksymalnej mocy, system
automatycznie prze∏àcza si´ na program
standard.

63

A
0D

00
22

b

rys. 76



64

A
0D

00
24

b

rys. 78

A
0D

00
23

b

rys. 77

REGULATOR STA¸EJ
PR¢DKOÂCI 
(CRUISE CONTROL) 
(rys. 77) (gdzie przewidziano)

OPIS OGÓLNY

Regulator sta∏ej pr´dkoÊci sterowany elek-
tronicznie, umo˝liwia prowadzenie samo-
chodu ze sta∏à, ̋ àdanà pr´dkoÊcià, bez ko-
niecznoÊci naciskania peda∏u przyspiesze-
nia. Pozwala to na zmniejszenie wysi∏ku
kierowcy przy prowadzeniu samochodu,
przy jeêdzie na autostradzie, szczególnie
na d∏ugich odcinkach, poniewa˝ zapami´-
tana pr´dkoÊç samochodu b´dzie utrzyma-
na automatycznie.

UWAGA: Cruise Control mo˝na w∏à-
czyç, gdy pr´dkoÊç samochodu przekroczy

Urzàdzenie wy∏àczy si´ automatycznie gdy:
– naciÊni´ty zostanie peda∏ hamulca
– naciÊni´ty zostanie peda∏ sprz´g∏a
– dêwignia zmiany biegów w samocho-

dach wyposa˝onych w automatycznà
skrzyni´ biegów przesuni´ta zostanie
w po∏o˝enie N.

STEROWANIE (rys. 78)

Regulator sta∏ej pr´dkoÊci samochodu

W samochodach wyposa-
˝onych w automatycznà
skrzyni´ biegów nie prze-

suwaç nigdy dêwigni wybierania
biegów w po∏o˝enie N gdy samo-
chód jest w ruchu.

sterowany jest wy∏àcznikiem (A), pokr´-
t∏em (B) i przyciskiem (C).

Wy∏àcznik (A) jest dwupozycyjny:

– OFF: w tym po∏o˝eniu urzàdzenie jest
wy∏àczne;

– ON: jest pozycjà normalnego funk-
cjonowania urzàdzenia. Po w∏àczeniu urzà-
dzenia w zestawie wskaêników zapala si´
odpowiednia lampka sygnalizacyjna.

Pokr´t∏o (B) s∏u˝y do ustawiania i za-
pami´tania ˝àdanej pr´dkoÊci samocho-
du oraz do zwi´kszania lub zmniejszania
zapami´tanej pr´dkoÊci.

Obrócenie pokr´t∏a (B) w po∏o˝enie (+)
umo˝liwia zapami´tanie lub zwi´kszenie
pr´dkoÊci osiàgni´tej przez samochód. Ob-
rócenie pokr´t∏a (B) w po∏o˝enie (–) powo-
duje zmniejszenie zapami´tanej pr´dkoÊci.

Regulator pr´dkoÊci sa-
mochodu mo˝na w∏àczyç
tylko wtedy, gdy umo˝li-

wia to ruch drogowy a przeje˝d˝a-
ny odcinek drogi jest odpowiednio
d∏ugi, aby jazda z ustalonà sta∏à
pr´dkoÊcià samochodu odby∏a si´
w pe∏ni bezpiecznie.

30 km/h i tylko w niektórych wersjach do
maksymalnie 180 km/h.



65

Ka˝dy obrót pokr´t∏a (B) powoduj´ zwi´k-
szenie lub zmniejszenie ustawionej pr´d-
koÊci samochodu o oko∏o 1 km/h. Po przy-
trzymaniu obróconego pokr´t∏a pr´dkoÊç
b´dzie si´ zmienia∏a w sposób ciàg∏y. No-
wa pr´dkoÊç zostanie automatycznie utrzy-
mana.

Przycisk (C) umo˝liwia przywrócenie za-
pami´tanej pr´dkoÊci.

UWAGA: Po obróceniu kluczyka w wy-
∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP lub
ustawieniu wy∏àcznika (A) w po∏o˝eniu
OFF, zapami´tana pr´dkoÊç zostanie ska-
sowana i system zostanie wy∏àczony.

Aby zapami´taç pr´dkoÊç

Ustawiç wy∏àcznik (A) w po∏o˝eniu ON
i osiàgnàç samochodem ˝àdanà pr´dkoÊç.

Obróciç pokr´t∏o (B) w po∏o˝enie (+)
i przytrzymaç w tym po∏o˝eniu przynajmniej
3 sekundy, a nast´pnie zwolniç. Pr´dkoÊç
samochodu zostanie zapami´tana i mo˝na
zwolniç peda∏ przyspieszenia.

Samochód b´dzie utrzymywa∏ ustawio-
nà pr´dkoÊç do momentu, gdy:

– naciÊni´ty zostanie peda∏ hamulca;

– naciÊni´ty zostanie peda∏ sprz´g∏a;

– przypadkowo przesuni´ta zostanie
dêwignia wybierania biegów automatycz-
nej skrzyni biegów w po∏o˝enie N.

UWAGA: W przypadku koniecznym
(np. przy wyprzedzaniu) mo˝na nacisnàç
peda∏ przyspieszenia: po zwolnieniu pe-
da∏u pr´dkoÊç samochodu powróci do
pr´dkoÊci poprzednio zapami´tanej.

Aby przywróciç zapami´tanà
pr´dkoÊç

Je˝eli urzàdzenie zostanie wy∏àczone,
np. po naciÊni´ciu peda∏u hamulca lub
peda∏u sprz´g∏a, zapami´tanà pr´dkoÊç
mo˝na przywróciç w nast´pujàcy sposób:

– przyspieszyç stopniowo, aby samochód
uzyska∏ pr´dkoÊç zbli˝onà do zapami´tanej;

– w∏àczyç bieg, który by∏ wybrany pod-
czas zapami´tywania pr´dkoÊci (4, 5, 6).

– nacisnàç przycisk (C).

Aby zwi´kszyç zapami´tanà 
pr´dkoÊç

Zapami´tanà pr´dkoÊç mo˝na zwi´kszyç
dwoma sposobami:

– nacisnàç peda∏ przyspieszenia i na-
st´pnie zapami´taç nowà osiàgni´tà

pr´dkoÊç (po obróceniu pokr´t∏a (B)
i przytrzymaniu w tym po∏o˝eniu przez co
najmniej 3 sekundy);

lub

– obracaç cyklicznie pokr´t∏o (B) w po-
∏o˝enie (+): ka˝dy impuls pokr´t∏a odpo-
wiada okreÊlonemu, niewielkiemu zwi´k-
szeniu ustawianej pr´dkoÊci (oko∏o 1km/h),
natomiast przytrzymanie obróconego po-
kr´t∏a spowoduje ciàg∏e zwi´kszanie usta-
wionej pr´dkoÊci. Po zwolnieniu pokr´t∏a
(B) nowa pr´dkoÊç zostanie automatycz-
nie zapami´tana.

Aby zmniejszyç zapami´tanà
pr´dkoÊç.

Zapami´tanà pr´dkoÊç mo˝na zmniej-
szyç dwoma sposobami:

– wy∏àczajàc urzàdzenie (np. naciska-
jàc peda∏ hamulca) i zapami´tujàc suk-
cesywnie nowà pr´dkoÊç (po obróceniu
pokr´t∏a (B) w po∏o˝enie (+) i przytrzy-
maniu w tym po∏o˝eniu przynajmniej 3 se-
kundy)

– przytrzymaç obrócone pokr´t∏o (B)
w po∏o˝eniu (–), a˝ do osiàgni´cia nowej
˝àdanej pr´dkoÊci, która zostanie auto-
matycznie zapami´tana.
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Cruise Control mo˝na w∏à-
czyç, gdy pr´dkoÊç samo-
chodu przekroczy 30 km/h

i tylko w niektórych wersjach do
maksymalnie 180 km/h. Urzàdze-
nie mo˝na w∏àczyç tylko na 4, 5 lub
6 biegu, zale˝nie od pr´dkoÊci sa-
mochodu. W samochodach wypo-
sa˝onych w automatycznà elektro-
nicznà skrzyni´ biegów, regulator
mo˝na w∏àczyç tylko wtedy, gdy
dêwignia wybierania biegów znaj-
duje si´ w po∏o˝eniu D, przy funk-
cjonowaniu automatycznym, bez
przesuwania r´cznie dêwigni wy-
bierania biegów lub na 3 lub 4 bie-
gu przy funkcjonowaniu r´cznym
sekwencyjnym. Przy d∏ugich zjaz-
dach, przy w∏àczonym urzàdzeniu
mo˝liwy jest niewielki wzrost pr´d-
koÊci w stosunku do pr´dkoÊci za-
pami´tanej, spowodowany zmia-
nà obcià˝enia silnika.

Podczas jazdy z w∏àczo-
nym regulatorem sta∏ej
pr´dkoÊci nie ustawiaç

dêwigni zmiany biegów w po∏o˝e-
niu luzu oraz nie przesuwaç dêwi-
gni wybierania biegów automa-
tycznej skrzyni biegów w pozycj´
N. Zaleca si´ w∏àczaç regulator sta-
∏ej pr´dkoÊci tylko wtedy, gdy wa-
runki ruch drogowego umo˝liwia-
jà jazd´ w pe∏ni bezpiecznà, tj. od-
cinek drogi jest prosty i suchy lub
jest to autostrada, ruch drogowy
jest umiarkowany a nawierzchnia
drogi jest równa. Nie w∏àczaç urzà-
dzenia w mieÊcie lub w warunkach
intensywnego ruchu drogowego.

W przypadku uszkodze-
nia urzàdzenia lub braku
dzia∏ania ustawiç wy∏àcz-

nik (A-rys. 78) w po∏o˝eniu OFF
i zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo, po
sprawdzeniu bezpiecznika, zabez-
pieczajàcego system.
Wy∏àcznik (A-rys. 78) mo˝e zostaç

pozostawiony w sposób sta∏y w po-
∏o˝eniu ON bez niebezpieczeƒstwa
uszkodzenia urzàdzenia. Zwykle
jednak zaleca si´ wy∏àczenie urzà-
dzenia, gdy nie jest u˝ywane, usta-
wiajàc wy∏àcznik (A) w po∏o˝eniu
OFF, aby uniknàç przypadkowego za-
pami´tania pr´dkoÊci samochodu.

Zerowanie zapami´tanej 
pr´dkoÊci

Zapami´tana pr´dkoÊç zostanie automa-
tycznie wyzerowana:

– po wy∏àczeniu silnika

lub

– po przesuni´ciu wy∏àcznika (A) w po-
∏o˝enie OFF.
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CZUJNIKI 
PARKOWANIA
(gdzie przewidziano)

Znajdujà si´ w zderzaku tylnym samo-
chodu i ostrzegajà kierowc´ sygna∏em
akustycznym o wystàpieniu przeszkód z ty-
∏u samochodu.

AKTYWACJA

Czujniki aktywujà si´ automatycznie po
w∏àczeniu biegu wstecznego. W miar´
zmniejszania si´ odleg∏oÊci od przeszko-
dy znajdujàcej si´ za samochodem, zwi´k-
sza si´ cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego.

SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

W∏àczenie biegu wstecznego aktywuje
automatycznie sygnalizacj´ akustycznà
przerywanà.

Sygnalizacja akustyczna:

– zwi´ksza si´ przy zmniejszaniu odle-
g∏oÊci samochodu od przeszkody;

– sygna∏ przechodzi w ciàg∏y gdy odle-
g∏oÊç mi´dzy samochodem i przeszkodà
jest poni˝ej oko∏o 30 cm, natomiast prze-
rwany zostaje natychmiast je˝eli odleg∏oÊç
od przeszkody zwi´ksza si´.

– pozostaje na sta∏ym poziomie, je˝eli
rozpoznana odleg∏oÊç nie zmienia si´. Je-
˝eli stan ten zostanie rozpoznany przez
czujniki boczne, sygna∏ zostanie przerwa-
ny po oko∏o 3 sekundach, aby uniknàç na
przyk∏ad sygnalizacji podczas manewrów
wzd∏u˝ murów.
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rys. 80 - Wersje 2.0 T.SPARK, 2.5 V6 24V i 3.2 V6 24V

ZESTAW WSKAèNIKÓW
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rys. 81 - Wersja 3.0 V6 24V (Sportronic)
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rys. 82 - Wersja JTD i JTD 20V Multijet 

A
0D

00
67

b



71

rys. 83 - Wersja JTD 20V Multijet (Sportronic)
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UWAGA W zale˝noÊci od wyposa˝enia
samochodu zestaw wskaêników mo˝e po-
siadaç t∏o jasno szare lub czarne z pod-
Êwietleniem zielonym lub czerwonym.

A - Pr´dkoÊciomierz

UWAGA W zale˝noÊci od wersji/wypo-
sa˝enia samochodu pr´dkoÊciomierz mo-
˝e posiadaç ró˝nà wartoÊç maksymalnej
pr´dkoÊci.

B - Licznik kilometrów z
wyÊwietlaczem o dwóch rz´dach
cyfr (ca∏kowity i okresowy)

Na wyÊwietlaczu wyÊwietlane sà:

– w pierwszym rz´dzie (6 cyfr) przeby-
te kilometry;

– w drugim rz´dzie (4 cyfry) kilometry
przejechane od ostatniego wyzerowania. 

Aby wyzerowaç okresowy licznik kilome-

trów, nale˝y nacisnàç przez oko∏o 1 sekun-
d´ przycisk (A-rys. 84).

UWAGA: W przypadku od∏àczenia aku-
mulatora okresowy licznik nie zostanie za-
pami´tany.

C - Check panel (rys. 85)

Jest urzàdzeniem elektronicznym, które
kontroluje i sygnalizuje wystàpienie ewen-
tualnych usterek, zagra˝ajàcych prawid∏o-
wemu dzia∏aniu samochodu lub bezpie-
czeƒstwu jazdy.

Check panel spe∏nia g∏ównie dwie funk-
cje:

1) Kontrola dzia∏ania lampek sygnali-
zacyjnych.

Po obróceniu kluczyka wy∏àcznika za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR powinny zapa-
liç si´ a nast´pnie po 6 sekundach zga-

snàç nast´pujàce lampki sygnalizacyjne:

1 - Elektroniczna automatyczna skrzy-
nia biegów (gdzie przewidziano).

2 - Awaria Êwiate∏.

3 - Niski poziom p∏ynu hamulcowego
i/lub zaciàgni´ty hamulec postojowy

4 - Zu˝ycie przednich klocków hamulco-
wych.

5 - Niski poziom oleju silnikowego.

6 - Rezerwa paliwa.

7 -Maksymalna temperatura p∏ynu ch∏o-
dzàcego silnika.

8 - WyÊwietlacz licznika kilometrów.

9 - WyÊwietlacz automatycznej skrzyni
biegów (gdzie przewidziano).
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E - Wskaênik poziomu paliwa z
lampkà sygnalizacyjnà rezerwy

Wskaênik poziomu paliwa pokazuje po-
ziom paliwa znajdujàcà si´ w zbiorniku.

Zapalenie si´ lampki sygnalizacyjnej
oznacza, ˝e w zbiorniku pozosta∏o oko∏o
9 litrów paliwa.

UWAGA W pewnych warunkach (np.
podczas zjazdu na stromym spadku dro-
gi) wskazania przyrzàdu mogà ró˝niç si´
od rzeczywistej iloÊci paliwa w zbiorniku
i zmiany poziomu paliwa mogà byç sygna-
lizowane z opóênieniem.

Jest to spowodowane specyficznà logikà
funkcjonowania sterujàcego obwodu elek-
tronicznego, aby uniknàç niestabilnych
wskazaƒ przy falowaniu paliwa w zbior-
niku podczas jazdy samochodu.

Ewentualna anomalia zasygnalizowana
zostanie zapaleniem odpowiedniej lamp-
ki sygnalizacyjnej po oko∏o 15 sekundach
od ukoƒczenia fazy sprawdzania (check).

2) Sygnalizacja otwartych drzwi i pokry-
wy baga˝nika

Po obróceniu kluczyka wy∏àcznika za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR, zapalenie si´
jednej lub kilku diod znajdujàcych si´ wo-
kó∏ symbolu samochodu (10) oznacza
niedok∏adne zamkni´cie odpowiednich
drzwi lub pokrywy baga˝nika.

Aby powtórzyç faz´ sprawdzania check
panel, przy kluczyku w po∏o˝eniu MAR
i silniku wy∏àczonym, nacisnàç przycisk
(A-rys. 86).

D - Obrotomierz

Czerwona strefa oznacza zbyt wysokie
obroty silnika. Zaleca si´ unikaç jazdy ze
wskazówkà obrotomierza znajdujàcà si´
w pobli˝u strefy czerwonej.

Przy silniku pracujàcym na biegu ja∏o-
wym obroty silnika mogà nagle zwi´kszyç
si´ lub zmniejszyç; jest to zjawisko nor-
malne i mo˝e nastàpiç np. przy w∏àcze-
niu spr´˝arki uk∏adu klimatyzacji lub elek-
trowentylatorów.

Zmiana obrotów spowodowana jest mi´-
dzy innymi koniecznoÊcià zabezpieczenia
akumulatora przed roz∏adowaniem.

UWAGA W zale˝noÊci od wersji i wy-
posa˝enia samochodu obrotomierz mo˝e
posiadaç ró˝nà wartoÊç maksymalnej ilo-
Êci obrotów oraz ró˝ne wartoÊci znajdujà-
ce si´ w strefie czerwonej obrotomierza.

UWAGA System sterujàcy wtryskiem
elektronicznym odcina zasilanie pali-
wem, gdy silnik przekroczy dopuszczal-
ne obroty, zmniejszajàc w konsekwencji
moc silnika.
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rys. 87
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F - Wskaênik temperatury p∏ynu
ch∏odzàcego i lampka 
sygnalizacyjna zbyt wysokiej
temperatury p∏ynu ch∏odzàcego
(rys. 87)

Wskaênik pokazuje temperatur´ p∏ynu
ch∏odzàcego od momentu, gdy tempera-
tura p∏ynu ch∏odzàcego przekroczy oko∏o
50 oC. JeÊli silnik pracuje prawid∏owo
wskazówka powinna wskazywaç Êrodkowe
wartoÊci skali. Je˝eli zbli˝a si´ do czerwo-
nego pola, oznacza to, ˝e silnik jest zbyt
obcià˝ony i nale˝y zmniejszyç obroty.

Zapalenie si´ lampki sygnalizacyjnej
oznacza nadmiernà temperatur´ p∏ynu
ch∏odzàcego. W tym przypadku nale˝y
wy∏àczyç silnik i zwróciç si´ do ASO Alfa
Romeo.

UWAGA Je˝eli wskazówka pokazuje
wartoÊci maksymalne skali, mo˝e to byç
spowodowane zgromadzeniem du˝ej ilo-
Êci kurzu/zanieczyszczeƒ na cz´Êci ze-
wn´trznej ch∏odnicy silnika.

W tym przypadku zaleca si´ wykonanie
niezw∏ocznie przeglàdu i usuni´cie ewen-
tualnych przyczyn usterki lub przemycie
cz´Êci zewn´trznej ch∏odnicy silnika.

G - Lampki sygnalizacyjne

UWAGA IloÊç lampek sygnalizacyjnych
mo˝e byç ró˝na, w zale˝noÊci od typu sil-
nika i wyposa˝enia samochodu.

Niski poziom p∏ynu 
hamulcowego/zaciàgni´ty
hamulec postojowy

Lampka pozostanie zapalona przez oko-
∏o 15 sekund po fazie kontroli check, gdy
poziom p∏ynu hamulcowego w zbiorniku
obni˝y si´ poni˝ej poziomu minimalnego,
co mo˝e byç spowodowane wyciekiem p∏y-
nu z uk∏adu hamulcowego lub gdy hamu-
lec postojowy jest zaciàgni´ty.

Po obróceniu kluczyka wy∏àcznika zap∏o-
nu w po∏o˝enie MAR, lampka zapala si´,
ale powinna zgasnàç po oko∏o 6 sekundach.

Je˝eli lampka sygnaliza-
cyjna zapali si´
podczas jazdy samocho-

du, nale˝y sprawdziç, czy hamulec
postojowy nie jest zaciàgni´ty. Je-
˝eli hamulec postojowy nie jest
zaciàgni´ty i lampka sygnalizacyj-
na Êwieci si´ nadal, nale˝y zatrzy-
maç natychmiast samochód i zwró-
ciç si´ do ASO Alfa Romeo.

x
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Awaria uk∏adu poduszki
powietrznej (air bag)

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
po oko∏o 4 sekundach. 

Je˝eli lampka Êwieci si´ Êwiat∏em cià-
g∏ym, oznacza to, ˝e wystàpi∏a anomalia
uk∏adzie poduszki powietrznej (air bag).

Je˝eli lampka sygnaliza-
cyjna nie zgaÊnie lub
zapali si´ podczas jazdy
samochodu, nale˝y na-

tychmiast wy∏àczyç silnik i zwróciç
si´ do ASO Alfa Romeo.

¬

Niskie ciÊnienia
oleju silnikowego

Lampka musi byç zgaszona przy urucho-
mionym silniku.

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
zaraz po uruchomieniu silnika.

Je˝eli lampka sygnaliza-
cyjna zapali si´ pod-
czas jazdy samochodu

nale˝y natychmiast wy∏àczyç silnik
i zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

v

Je˝eli lampka sygnaliza-
cyjna pozostanie za-
palona po fazie check, nie

uzyskiwaç maksymalnych osiàgów
silnika i jak najszybciej uzupe∏niç
poziom oleju silnikowego.

k

Niski poziom 
oleju silnikowego

Lampka pozostanie zapalona przez oko-
∏o 15 sekund po fazie kontroli check, gdy
poziom oleju silnikowego jest niski.

Po naciÊni´ciu przycisku check, przy klu-
czyku w po∏o˝eniu MAR, lampka zapali
si´, ale powinna zgasnàç po oko∏o 6 se-
kundach.

Kontrola poziomu oleju silnikowego po
naciÊni´ciu przycisku check nastàpi tylko
przy wy∏àczonym silniku. Je˝eli podczas
wykonywania fazy check silnik zostanie
uruchomiony, procedura kontroli zostanie
przerwana.

v¬ k
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Brak ∏adowania 
akumulatora

Przy uruchomionym silniku lampka mu-
si zgasnàç (dopuszczalne jest lekkie opóê-
nienie zgaszenia lampki, gdy silnik pra-
cuje na biegu ja∏owym).

Je˝eli lampka pozostanie zapalona przy
uruchomionym silniku, zwróciç si´ natych-
miast do ASO Alfa Romeo.

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
zaraz po uruchomieniu silnika.

Zu˝ycie klocków 
hamulcowych.

Lampka pozostanie zapalona przez oko-
∏o 15 sekund po fazie kontroli check, gdy
klocki hamulców przednich sà zu˝yte;
w tym przypadku nale˝y wymieniç je jak
najszybciej wymieniç.

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
po oko∏o 6 sekundach.

UWAGA Poniewa˝ samochód jest wy-
posa˝ony w czujniki zu˝ycia tylko przed-
nich klocków hamulcowych, przy okazji
ich wymiany nale˝y sprawdziç równie˝
ok∏adziny hamulców tylnych.

Nie zapi´ty pas
bezpieczeƒstwa

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie
MAR lampka zapala si´, ale powinna
zgasnàç po oko∏o 15 sekundach.

W zale˝noÊci od wersji/wyposa˝enia sa-
mochodu, gdzie przewidziano, lampka za-
pali si´ i b´dzie Êwieciç Êwiat∏em ciàg∏ym,
po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR,
gdy pas bezpieczeƒstwa po stronie kierow-
cy nie jest prawid∏owo zapi´ty.

System 
Alfa Romeo CODE

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka powinna b∏ysnàç krótko jeden raz,
a nast´pnie zgasnàç. Je˝eli przy kluczyku
w po∏o˝eniu MAR lampka Êwieci si´ Êwia-
t∏em ciàg∏ym, oznacza to prawdopodobnà
awari´ systemu (patrz rozdzia∏ „System Al-
fa Romeo CODE“).

UWAGA Równoczesne zapalenie si´
lampek sygnalizacyjnych i ozna-
cza awari´ systemu Alfa Romeo CODE.

U¢
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Awaria systemu kontroli
silnika EOBD 
(wersje zgodne z Dyrektywà

98/69/CE - EURO3 lub Dyrektywà
2001/1/CE poziom B - EURO4)

W normalnych warunkach jazdy po ob-
róceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝eniu MAR, lampka sygnalizacyj-
na w zestawie wskaêników zapala si´, ale
powinna zgasnàç zaraz po uruchomieniu
silnika. Zapalenie poczàtkowe si´ lampki
oznacza prawid∏owe jej funkcjonowanie.

Je˝eli lampka sygnalizacyjna pozosta-
nie zapalona lub zapali si´ podczas jaz-
dy samochodu:

1) Êwiat∏em ciàg∏ym: sygnalizuje
uszkodzenie systemu zasilania/zap∏onu,
które mo˝e spowodowaç zwi´kszenie emi-
sji zanieczyszczeƒ, spadek mocy silnika
i zwi´kszone zu˝ycie paliwa.

W tych warunkach mo˝na kontynuowaç
jazd´ z umiarkowanà pr´dkoÊcià nie ob-
cià˝ajàc silnika. D∏u˝sze eksploatowanie
samochodu z zapalonà lampkà sygnali-
zacyjnà mo˝e spowodowaç uszkodzenia.
Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Alfa
Romeo.

Lampka sygnalizacyjna zgaÊnie je˝eli
usterka zniknie, ale system wprowadzi
usterk´ do pami´ci;

2) Êwiat∏em pulsujàcym: sygnali-
zuje mo˝liwoÊç uszkodzenia katalizatora
(patrz System kontroli silnika EOBD w tym
rozdziale).

Je˝eli lampka sygnalizacyjna pulsuje,
nale˝y zwolniç peda∏ przyspieszenia,
zmniejszyç pr´dkoÊç obrotowà silnika do
momentu, a˝ lampka przestanie pulso-
waç. Kontynuowaç jazd´ z umiarkowanà
pr´dkoÊcià, unikaç jazdy, która mo˝e spo-
wodowaç ponowne zapalenie si´ lampki
i zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Alfa
Romeo.

Je˝eli po obróceniu klu-
czyka w wy∏àczniku za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR

lampka sygnalizacyjna U nie za-
pali si´ lub gdy zapali si´ podczas
jazdy samochodu Êwiat∏em cià-
g∏ym lub pulsujàcym, nale˝y zwró-
ciç si´ jak najszybciej do ASO Alfa
Romeo.

Awaria systemu kontroli
silnika EOBD 
(wersje na specyficzne rynki)

1) W normalnych warunkach jazdy po
obróceniu kluczyka w wy∏àczniku zap∏o-
nu w po∏o˝eniu MAR, lampka sygnaliza-
cyjna w zestawie wskaêników zapala si´,
ale powinna zgasnàç zaraz po uruchomie-
niu silnika. Zapalenie poczàtkowe si´
lampki oznacza prawid∏owe jej funkcjono-
wanie.

2) Je˝eli lampka sygnalizacyjna pozo-
stanie zapalona lub zapali si´ podczas
jazdy samochodu, sygnalizuje uszkodze-
nie systemu zasilania/zap∏onu, które mo-
˝e spowodowaç zwi´kszenie emisji zanie-
czyszczeƒ, spadek mocy silnika i zwi´kszo-
ne zu˝ycie paliwa.

W tych warunkach mo˝na kontynuowaç
jazd´ z umiarkowanà pr´dkoÊcià nie ob-
cià˝ajàc silnika. D∏u˝sze eksploatowanie
samochodu z zapalonà lampkà sygnali-
zacyjnà mo˝e spowodowaç uszkodzenia.
Zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Alfa
Romeo.

Lampka sygnalizacyjna zgaÊnie je˝eli
usterka zniknie, ale system wprowadzi
usterk´ do pami´ci;

U U
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Samochód wyposa˝ony
jest w elektroniczny ko-
rektor hamowania (EBD).

Równoczesne zapalenie si´ lam-
pek sygnalizacyjnych w zestawie
wskaêników > i x przy pracujà-
cym silniku oznacza anomali´ uk∏a-
du EBD. W tym przypadku podczas
gwa∏townego hamowania mo˝e
wystàpiç zablokowanie kó∏ tylnych
i w konsekwencji mo˝liwoÊç poÊli-
zgu. Prowadziç samochód bardzo
ostro˝nie i zwróciç si´ jak najszyb-
ciej do ASO Alfa Romeo w celu
sprawdzenia uk∏adu.

System zapobiegajàcy
blokowaniu kó∏ ABS 
niesprawny

Lampka zapala si´, gdy system jest nie-
sprawny. W tym przypadku tradycyjny
uk∏ad hamulcowy dzia∏a normalnie, na-
tomiast nie dzia∏a uk∏ad ABS i nale˝y
zwróciç si´ jak najszybciej do ASO Alfa
Romeo.

Po obróceniu kluczyka wy∏àcznika za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR lampka zapala
si´, ale powinna zgasnàç po oko∏o 4 se-
kundach.

Wyst´powanie 
wody w filtrze oleju 
nap´dowego 
(wersje JTD i JTD 20v Multijet)

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
po oko∏o 4 sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zapala si´ w spo-
sób ciàg∏y podczas jazdy samochodu, aby
zasygnalizowaç, ˝e filtrze oleju nap´do-
wego znajduje si´ woda.

W przypadku zapalenia si´ lampki, tak-
˝e sporadycznym na kilka chwil zaleca si´
zwróciç jak najszybciej do ASO Alfa Romeo
w celu spuszczenia wody z filtra paliwa,
aby uniknàç powa˝nego uszkodzenia
pompy wtrysku, uk∏adu zasilania oleju na-
p´dowego i nieregularnej pracy silnika.

Âwiece ˝arowe
(wersje JTD i JTD 20V Multijet)

Po obróceniu kluczyka w pozycj´ MAR
lampka zapala si´. Gdy Êwiece osiàgnà
ustalonà temperatur´ - lampka gaÊnie.
Natychmiast po zgaÊni´ciu lampki uru-
chomiç silnik.

W zale˝noÊci od wersji/wyposa˝enia sa-
mochodu, gdzie przewidziano, pulsowanie
lampki przez 30 sekund po uruchomieniu
silnika oznacza wystàpienie usterki w uk∏a-
dzie Êwiec ̋ arowych. W tym przypadku na-
le˝y zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

Przy wysokiej temperaturze zewn´trznej
lampka sygnalizacyjna mo˝e Êwieciç si´
bardzo krótko.

m c >
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Lewy kierunkowskaz
(Êwiat∏o pulsujàce)

Lampka Êwieci si´ Êwiat∏em pulsujàcym
(strza∏ka), gdy dêwignia lewa pod kierow-
nicà jest przesuni´ta w dó∏ lub Êwieci Êwia-
t∏em pulsujàcym, razem z lampkà sygna-
lizacyjnà prawego kierunkowskazu, gdy
w∏àczone sà Êwiat∏a awaryjne.

Âwiat∏a pozycyjne

Lampka Êwieci si´, gdy w∏àczone sà
Êwiat∏a pozycyjne.

Prawy kierunkowskaz
(Êwiat∏o pulsujàce)

Lampka Êwieci si´ Êwiat∏em pulsujàcym
(strza∏ka), gdy dêwignia lewa pod kierow-
nicà jest przesuni´ta w gór´ lub Êwieci
Êwiat∏em pulsujàcym, razem z lampkà sy-
gnalizacyjnà prawego kierunkowskazu,
gdy w∏àczone sà Êwiat∏a awaryjne.

Awaria Êwiate∏

Lampka pozostanie zapalona
przez oko∏o 15 sekund po fazie

kontroli check, gdy wystàpi awaria nast´-
pujàcych Êwiate∏:

– Êwiate∏ mijania;

– Êwiate∏ drogowych;

– sygna∏u Êwietlnego (tylko reflektory z
˝arówkami ksenonowymi);

– Êwiate∏ pozycyjnych;

– Êwiate∏ kierunkowskazów;

– Êwiate∏ stopu;

– trzeciego Êwiat∏a stop;

– tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych;

– oÊwietlenia tablicy rejestracyjnej.

Zapalenie lampki oznacza przepalenie
jednej lub kilku ̋ arówek, bezpiecznika lub
przerw´ w po∏àczeniu elektrycznym. Po
obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
po oko∏o 5 sekundach.

Zapalenie si´ samej
lampki sygnalizacyjnej
> przy uruchomionym

silniku oznacza wystàpienie ano-
malii tylko systemu ABS. W tym
przypadku tradycyjny uk∏ad ha-
mulcowy dzia∏a normalnie, nato-
miast nie dzia∏a uk∏ad ABS.
W tych warunkach zmniejszona
zostanie równie˝ sprawnoÊç syste-
mu EBD. Tak˝e w tym przypadku
zaleca si´ zwróciç natychmiast do
najbli˝szego ASO Alfa Romeo
w celu sprawdzenia uk∏adu, pro-
wadzàc samochód bardzo ostro˝-
nie i unikajàc gwa∏townego ha-
mowania.
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Âwiat∏a drogowe
Lampka zapala si´, gdy w∏àczone sà

Êwiat∏a drogowe.

Regulator sta∏ej pr´dko-
Êci samochodu (Cruise
Control) (gdzie przewidziano)

Lampka zapala si´ przy wy∏àczniku re-
gulatora w po∏o˝eniu ON, kiedy urzàdze-
nie zaczyna sterowaç silnikiem.

System VDC (Vehicle
Dynamics Control) 
(gdzie przewidziano)

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka sygnalizacyjna (w zestawie wskaê-
ników zapali si´, ale powinna zgasnàç po
oko∏o 4 sekundach.

Je˝eli lampka nie zgaÊnie lub pozosta-
nie zapalona podczas jazdy samochodu,
zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo. Tak˝e wte-
dy gdy brak funkcjonowania VDC nie za-
gra˝a bezpieczeƒstwu jazdy, zaleca si´
utrzymywaç umiarkowanà pr´dkoÊç.

Pulsowanie lampki podczas jazdy samo-
chodu oznacza interwencj´ systemu VDC.

Automatyczna skrzynia
biegów sterowana
elektronicznie 
(gdzie przewidziano)

Lampka pozostanie zapalona przez oko-
∏o 15 sekund po fazie kontroli, gdy wyst´-
puje awaria automatycznej skrzyni biegów.
Je˝eli podczas jazdy lampka sygnalizacyj-
na rozpocznie pulsowaç, oznacza to awa-
ri´ automatycznej skrzyni biegów, nato-
miast gdy Êwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym,
oznacza to za wysokà temperatur´ oleju
automatycznej skrzyni biegów.

Po obróceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR
lampka zapala si´, ale powinna zgasnàç
po oko∏o 6 sekundach.

Je˝eli lampka sygnaliza-
cyjna zapali si´ Êwiat∏em
ciàg∏ym, zmniejszyç ob-

cià˝enie silnika do momentu zga-
Êni´cia lampki i zwróciç si´ jak
najszybciej do ASO Alfa Romeo,
dla sprawdzenia poziomu oleju
w skrzyni biegów. Je˝eli lampka
pulsuje podczas pracy silnika na
biegu ja∏owym, zmniejszyç obcià-
˝enie silnika i zwróciç si´ natych-
miast do ASO Alfa Romeo.

H - WyÊwietlacz elektronicznej
automatycznej skrzyni biegów
(dla wersji Sportronic)

Na wyÊwietlaczu wyÊwietlane sà:

– po stronie lewej ustawiony sposób
funkcjonowania (automatyczny/r´czny);

– po prawej stronie w∏àczony bieg.

Pulsowanie lampki sy-
gnalizacyjnej    powy˝ej
4 sekund, przy zgaszonej

lampce awarii poduszki powietrz-
nej , oznacza awari´ lampki sy-
gnalizacyjnej poduszki powietrznej

. W tym przypadku zwróciç si´
natychmiast do ASO Alfa Romeo.
¬

¬

Wy∏àczona poduszka 
powietrzna po stronie
pasa˝era

Lampka Êwieci si´, gdy poduszka powietrz-
na po stronie pasa˝era jest wy∏àczona.

1
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rys. 88

KLIMATYZACJA

A
0D

00
27

b



82

A

Klimatyzacja wn´trza nadwozia (ogrze-
wanie, ch∏odzenie i wentylacja) mo˝e byç
uruchamiana jednym z podanych sposo-
bów:

– klimatyzacja r´czna, za pomocà wy-
boru funkcji r´cznie przyciskami w zespo-
le wy∏àczników;

– klimatyzacja automatyczna, sterowana
przez centralkà elektronicznà uk∏adu.

Powietrze nawiewane jest do wn´trza sa-
mochodu poprzez szereg kratek/wylotów
powietrza znajdujàcych si´ w desce rozdziel-
czej, w poszyciach drzwi przednich, w tune-
lu Êrodkowym i w pod∏odze, zgodnie z po-
kazanym schematem (rys. 88).
1 Wyloty Êrodkowe powietrza dla odpa-

rowania/odmra˝ania szyby przedniej.
2 Wylot regulowany górny.
3 Wyloty regulowane Êrodkowe.
4 Wyloty regulowane boczne.
5 Wyloty powietrza dla odparowania/od-

mra˝ania szyb bocznych.
6 Wyloty powietrza na nogi pasa˝erów

siedzeƒ przednich.
7 Wyloty powietrza na nogi pasa˝erów

siedzeƒ tylnych.
8 Regulowane wyloty powietrza na pa-

sa˝erów siedzeƒ tylnych.

REGULACJA GÓRNEGO 
WYLOTU POWIETRZA (rys . 89)

Górny wylot powietrza wyposa˝ony jest
w sterowanie otwieraniem/zamykaniem (A).

O = Ca∏kowicie otwarty
● = Ca∏kowicie zamkni´ty

REGULACJA ÂRODKOWYCH 
WYLOTÓW POWIETRZA 
(rys. 90-91-92)

Aby otworzyç wylot powietrza, nacisnàç
na dêwigni´ (A) w punkcie (B).

Kierunek nawiewanego powietrza mo˝-
na zmieniaç poprzez obrót korpusem krat-
ki za pomocà dêwigni lub poprzez mody-
fikacj´ nachylenia korpusu kratki.

Rys. 90: miejsca przednie (w Êrodku
deski rozdzielczej)

Rys. 91: miejsca przednie (z boków de-
ski rozdzielczej)

Rys. 92: miejsca tylne (na tunelu Êrod-
kowym).
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BOCZNE KRATKI WYLOTU 
POWIETRZA (rys. 90)

W poszyciach drzwi przednich znajdujà
si´ sta∏e wyloty powietrza (A) dla odpa-
rowania/odmra˝ania szyb bocznych.

KLIMATYZACJA W uk∏adzie klimatyzacji
stosowany jest czynnik
ch∏odzàcy „R134a”, który

spe∏nia wymagania norm ochrony
Êrodowiska i który w razie przy-
padkowego wycieku nie zanie-
czyszcza Êrodowiska.
Unikaç absolutnie stosowania in-

nych czynników ch∏odzàcych, nie-
kompatybilnych z elementami te-
go uk∏adu klimatyzacji.
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TEMPERATURA 
EKWIWALENTNA

Uk∏ad steruje klimatyzacjà wn´trza nad-
wozia utrzymujàc na sta∏ym poziomie
„temperatur´ ekwiwalentnà” ̋ àdanà przez
u˝ytkownika. „Temperatura ekwiwalent-
na” jest oszacowanà temperaturà idealnà
(otrzymanà poprzez rozwini´cie algorytmu
matematycznego) koniecznà dla uzyska-
nia maksymalnego komfortu klimatyczne-
go i w zwiàzku z tym optymalnego samo-
poczucia wewnàtrz samochodu.

Aby uaktywniç t´ funkcj´, nale˝y ustawiç:

– ˝àdanà „temperatur´ ekwiwalentnà”
za pomocà przycisku (B -rys. 94);

– pozycj´ AUTO naciskajàc przycisk (D).

UWAGA W∏àczenie/wy∏àczenie spr´-
˝arki uk∏adu klimatyzacji mo˝na wykonaç
r´cznie lub automatycznie.

Zmiana sposobu w∏àczania / wy∏àczania
spr´˝arki opisana jest w rozdziale „Przycisk
w∏àczania/ wy∏àczania spr´˝arki”.

OPIS STEROWA¡ (rys . 94)
A - Przycisk wyboru wyÊwietlania funk-

cji klimatyzacji.
B - Przycisk regulacji „temperatury ekwi-

walentnej” wn´trza nadwozia.
C - Przycisk regulacji pr´dkoÊci elektro-

wentylatora.
D - Przycisk wyboru funkcjonowania au-

tomatycznego uk∏adu.
E - Przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia spr´-

˝arki uk∏adu klimatyzacji.
F - Przycisk w∏àczania/wy∏àczania uk∏a-

du klimatyzacji.
G - Przycisk wyboru kierunku rozdzia∏u

powietrza.
H - Przycisk w∏àczania/ wy∏àczania funk-

cji recyrkulacji powietrza.
I - Przycisk w∏àczania/ wy∏àczania mak-

symalnego odparowania/odmra˝ania szy-
by przedniej i przednich szyb bocznych,
ogrzewania szyby tylnej i lusterek wstecz-
nych zewn´trznych oraz w∏àczania opor-
nika ogrzewania podstawy szyby przedniej
(gdzie przewidziano).
J - Przycisk w∏àczania/ wy∏àczania ogrze-

wanej szyby tylnej, ogrzewanych lusterek
wstecznych zewn´trznych oraz w∏àczania
opornika w strefie dolnej wycieraczek szy-
by przedniej w podstawie szyby przedniej
(gdzie przewidziano).

Przycisk regulacji ˝àdanej
temperatury ekwiwalentnej

NaciÊni´cie dolnej lub górnej strony przy-
cisku powoduje zwi´kszenie lub zmniej-
szenie ̋ àdanej ekwiwalentnej temperatu-
ry wewnàtrz nadwozia. Po osiàgni´ciu
wartoÊci ekstremalnych HIGH i LOW
w∏àczone zostanà funkcje maksymalnego
ogrzewania lub maksymalnego ch∏odzenia.

Przycisk regulacji pr´dkoÊci
elektrowentylatora

NaciÊni´cie dolnej lub górnej strony przy-
cisku powoduje zwi´kszenie lub zmniej-
szenie pr´dkoÊci elektrowentylatora (ilo-
Êci nawiewanego powietrza do wn´trza
nadwozia), koniecznej do utrzymania ˝à-
danej temperatury ekwiwalentnej.

Przycisk funkcjonowa-
nia automatycznego

Po naciÊni´ciu przycisku AUTO system
automatycznie reguluje iloÊcià i kierun-
kiem nawiewanego powietrza do wn´trza
samochodu.
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Przycisk w∏àczania /
wy∏àczania spr´˝arki

Nacisnàç przycisk ECON, aby w∏àczyç
lub wy∏àczyç spr´˝ark´ klimatyzacji.

UWAGA Przy w∏àczonej spr´˝arce nie
jest mo˝liwe wprowadzenie do wn´trza
samochodu powietrza o temperaturze ni˝-
szej od temperatury zewn´trznej; ponadto
przy szczególnych warunkach zewn´trznych
szyby mogà szybko zaparowaç.

Przycisk w∏àczania /
wy∏àczania klimatyzacji

Po naciÊni´ciu OFF w∏àczony/ wy∏àczo-
ny zostanie uk∏ad klimatyzacji (obejmuje
w∏àczenie elektrowentylatora).

UWAGA Przy w∏àczonej klimatyzacji,
przy szczególnych warunkach zewn´trz-
nych szyby mogà szybko zaparowaç.

Przycisk rozdzia∏u 
powietrza wewnàtrz 
samochodu

Naciskajàc lewà lub prawà stron´ przy-
cisku MODE mo˝na ustawiç r´cznie kie-
runki nawiewu powietrza do wn´trza nad-
wozia, przy utrzymaniu ̋ àdanej tempera-
tury ekwiwalentnej wewnàtrz samochodu.

Przycisk w∏àczania / 
wy∏àczania recyrkulacji
powietrza

Po naciÊni´ciu tego przycisku w∏àcza/
wy∏àcza si´ recyrkulacj´ powietrza nawie-
wanego do wn´trza samochodu.

UWAGA Recyrkulacja umo˝liwia, za-
równo przy ogrzewaniu jak i ch∏odzeniu,
szybkie osiàgni´cie wymaganych warun-
ków. Zaleca si´ jednak, by w zimne/ desz-
czowe dni, przy du˝ej wilgotnoÊci powie-
trza, gdy wyst´puje mo˝liwoÊç zaroszenia
szyb wewnàtrz samochodu (tym bardziej
gdy uk∏ad klimatyzacji nie jest w∏àczony)
wy∏àczyç recyrkulacj´. Recyrkulacjà po-
winna byç w∏àczona w warunkach du˝e-
go zanieczyszczenia powietrza zewn´trz-
nego, np. gdy samochód jedzie w kolum-
nie, w tunelu, itp., aby zapobiec przedo-
staniu si´ powietrza zewn´trznego do wn´-
trza samochodu. Nie nale˝y jednak w∏à-
czaç recyrkulacji na d∏u˝szy czas, zw∏asz-
cza gdy w samochodzie znajduje si´ kil-
ka osób.

Przycisk odparowania /
odmra˝ania szyby 
przedniej i szyb bocznych.

Po naciÊni´ciu tego przycisku uk∏ad kli-

matyzacji w∏àcza automatycznie niezb´dne
funkcje (iloÊç, kierunek nawiewu, tempera-
tur´ powietrza nawiewanego do wn´trza
samochodu, aby przyspieszyç odparowa-
nie/odmro˝enie szyby przedniej i szyb bocz-
nych przednich. Ponadto w∏àczone zostanie
automatycznie (na okreÊlony czas) ogrze-
wanie szyby tylnej, ogrzewanie lusterek
wstecznych, zewn´trznych i opornik w pod-
stawie szyby przedniej (w strefie wyciera-
czek szyby przedniej, gdzie przewidziano).

Przycisk odparowania /
odmra˝ania szyby tylnej

Po naciÊni´ciu tego przycisku w∏àczone
zostaje ogrzewanie szyby tylnej, ogrzewa-
nie lusterek wstecznych, zewn´trznych i na
zamówienie w zale˝noÊci od wersji/wypo-
sa˝enia samochodu, gdzie przewidziano,
w∏àczony zostaje opornik w podstawie szy-
by przedniej (w strefie wycieraczek szyby
przedniej).

UWAGA Nie naklejaç naklejek samo-
przylepnych na wewn´trznà cz´Êç szyby
tylnej, aby uniknàç uszkodzenia oporni-
ków ogrzewajàcych szyb´ tylnà.
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OPIS PROGRAMU DZIA¸ANIA

Po naciÊní ciu przycisku system
klimatyzacji rozpoczyna sterowanie nast´-
pujàcymi funkcjami:

– temperaturà nawiewanego powietrza
przez kratki wylotu powietrza;

– pr´dkoÊcià elektrowentylatora;
– rozdzia∏em nawiewanego powietrza;
– recyrkulacjà powietrza;
– w∏àczeniem spr´˝arki.

Mo˝liwa jest zmiana r´czna nast´pujà-
cych funkcji:

– pr´dkoÊci elektrowentylatora;
– rozdzia∏u nawiewanego powietrza;
– recyrkulacji powietrza;
– w∏àczenia spr´˝arki.

Funkcje w∏àczone r´cznie majà priorytet
w stosunku do funkcji sterowanych auto-
matycznie i zostanà zapami´tane do chwi-
li ponownej aktywacji cyklu automatycz-
nego. Przy jednej lub wi´cej funkcji w∏à-
czonej r´cznie, regulacja temperatury po-
wietrza nawiewanego do wn´trza nadwo-
zia sterowana jest automatycznie przez
system, z wyjàtkiem sytuacji, gdy wy∏à-
czona zostanie spr´˝arka; w tych warun-
kach temperatura powietrza nawiewane-

go do wn´trza nadwozia nie b´dzie ni˝-
sza od temperatury zewn´trznej.

Naciskajàc przycisk w∏àcza-
nia/wy∏àczania funkcjonowania automa-
tycznego system b´dzie znajdowa∏ si´
w nast´pujàcych warunkach:

– FULL AUTO ze sterowaniem auto-
matycznym pr´dkoÊci elektrowentylatora
i kierunkiem rozdzia∏u nawiewanego po-
wietrza

– AUTO ze sterowaniem automatycz-
nym tylko pr´dkoÊci elektrowentylatora
lub kierunku rozdzia∏u powietrza w zale˝-
noÊci od wyboru u˝ytkownika.

– MAN ze sterowaniem r´cznym, gdzie
u˝ytkownik steruje bezpoÊrednio pr´dko-
Êcià elektrowentylatora i kierunkiem na-
wiewanego powietrza.

Po naciÊni´ciu przycisku 
w∏àczona/ wy∏àczona zostanie spr´˝arka
klimatyzacji. Przy wy∏àczonej spr´˝arce
powietrze nawiewane do wn´trza nadwo-
zia nie jest ch∏odzone ani osuszane i au-
tomatycznie zostaje wy∏àczona funkcja re-
cyrkulacji, aby uniknàç zaparowania szyb:
aby w∏àczyç recyrkulacj´ w tych warunkach
(spr´˝arka wy∏àczona) nacisnàç odpo-
wiedni przycisk .

Ponowne naciÊni´cie przycisku
przy wy∏àczonej spr´˝arce

spowoduje przywrócenie warunków funk-
cjonowania ustawionych przed wy∏àcze-
niem spr´˝arki. NaciÊni´cie przycisku

spowoduje wy∏àczenie/w∏à-
czenie klimatyzacji: w pierwszym przypad-
ku nie b´dzie ju˝ wprowadzane powietrze
zewn´trzne do samochodu, które pozosta-
nie izolowane od otoczenia zewn´trznego,
w drugim przypadku, przywrócony zosta-
nie sposób funkcjonowania ustawiony po-
przednio. Po naciÊni´ciu przycisku

wybrany zostanie kierunek roz-
dzia∏u powietrza nawiewanego do wn´trza
samochodu.

Nawiew powietrza na szyb´ przed-
nià i szyby przednie boczne.

Rozdzia∏ powietrza na szyb´ przed-
nià i szyby przednie boczne oraz do dol-
nej cz´Êci wn´trza samochodu.

Nawiew powietrza g∏ównie do cz´-
Êci dolnej wn´trza samochodu i dodat-
kowo w kierunku szyby przedniej/ szyb
przednich bocznych.
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Rozdzia∏ powietrza pomi´dzy gór-
ny wylot powietrza, wyloty Êrodkowe,
boczne i tylne oraz do cz´Êci dolnej wn´-
trza samochodu.

Nawiew powietrza z wylotu górne-
go, wylotów Êrodkowych i bocznych w de-
sce rozdzielczej oraz z kratek tylnych.

Je˝eli uk∏ad ustawiony jest w FULL AU-
TO, po naciÊni´ciu przycisku 
system przechodzi do warunku prostej au-
tomatyki: wybiera pr´dkoÊç elektrowen-
tylatora i mieszanie powietrza dla uzy-
skania ˝àdanej temperatury ekwiwalent-
nej, bez modyfikacji rozdzia∏u powietrza
r´cznie. 

Po naciÊni´ciu przycisku recyrkulacji
system automatycznie w∏àcza

spr´˝ark´, gdy zosta∏a ona wy∏àczona
r´cznie: aby utrzymaç warunek w∏àczonej
recyrkulacji i wy∏àczonej spr´˝arki naci-
snàç przycisk , aby wy∏àczyç
spr´˝ark´.

UWAGA: W tych warunkach (recyrku-
lacja w∏àczona i spr´˝arka wy∏àczona) na-
le˝y pami´taç, ˝e szyby mogà szybko za-
parowaç.

Po naciÊni´ciu przycisku system
klimatyzacji w∏àcza automatycznie ko-
nieczne funkcje dla szybkiego odparowa-
nia/odmra˝ania szyby przedniej i szyby
bocznych, w∏àczone zostanie tak˝e auto-
matycznie (na okreÊlony czas) ogrzewa-
nie szyby tylnej i ogrzewanie lusterek
wstecznych zewn´trznych. 

Po naciÊni´ciu przycisku w∏àczo-
ne zostanie ogrzewanie szyby tylnej i lu-
sterek wstecznych zewn´trznych na okre-
Êlony czas.

Po r´cznej zmianie jednej z funkcji uk∏a-
du klimatyzacji, pozosta∏e funkcje sterowa-
ne sà w sposób automatyczny: w szczegól-
noÊci temperatura powietrza sterowana jest
zawsze w sposób automatyczny, aby uzy-
skaç wewnàtrz nadwozia ˝àdanà tempe-
ratur´ ekwiwalentnà.

UWAGA: Podczas dzia∏ania w funkcji
FULL AUTO system automatycznie w∏à-
cza recyrkulacj´ lub wy∏àcza spr´˝ark´,
aby jak najszybciej och∏odziç/ogrzaç wn´-
trze nadwozia lub odparowaç/odmroziç
szyb´ przednià i szyby boczne.

UWAGA: Po wy∏àczeniu silnika system
zapami´tuje automatycznie warunki funk-
cjonowania klimatyzacji, które zostajà
przywrócone przy nast´pnym uruchomie-
niu silnika.

FILTR POWIETRZA 
PRZECIWPY¸OWY Z W¢GLEM
AKTYWNYM

Filtr ten jest filtrem specyficznym o od-
powiedniej obj´toÊci, ∏àczàcym funkcj´ fil-
trowania mechanicznego i elektrostatycz-
nego powietrza zewn´trznego z czàstek
kurzu, py∏u, itp. Z funkcjami opisanymi
powy˝ej po∏àczona jest równie˝ funkcja
redukcji zanieczyszczeƒ chemicznych, po-
przez w´giel aktywny znajdujàcy si´ we-
wnàtrz filtra. Filtr oczyszcza zarówno po-
wietrze zewn´trzne (recyrkulacja wy∏àczo-
na), jak i powietrze recyrkulowane (recyr-
kulacja w∏àczona).



88

NAGRZEWNICA DODATKOWA
(dla wersji JTD i JTD 20v, gdzie
przewidziano).

Nagrzewnica dodatkowa umo˝liwia do-
datkowe ogrzanie p∏ynu ch∏odzàcego sil-
nika zaraz po uruchomieniu silnika i pod-
czas jazdy samochodu, aby przyspieszyç
osiàgni´cie i utrzymanie optymalnej tem-
peratury funkcjonowania silnika i ogrza-
nia wn´trza nadwozia. Urzàdzenie dzia∏a
w sposób ca∏kowicie automatyczny i w∏à-
cza si´, gdy silnik jest uruchomiony, przy
temperaturze zewn´trznej ni˝szej lub rów-
nej +5°C i temperaturze p∏ynu ch∏odzà-
cego silnika ni˝szej od 60°C. Gdy tempe-
ratura p∏ynu ch∏odzàcego silnika osiàgnie
61°C centralka redukuje mac palnika
i przerywa jego dzia∏anie po osiàgni´ciu
72 °C. Uk∏ad zostanie w∏àczony automa-
tycznie, gdy temperatura p∏ynu ch∏odzà-
cego spadnie do 60 °C. Je˝eli natomiast,
po zredukowaniu mocy dodatkowej pal-
nika, temperatura p∏ynu zacznie spadaç,
centralka przywraca pe∏nà moc palnika.

Uk∏ad sk∏ada si´ z:

– Palnika oleju nap´dowego dla ogrzania
p∏ynu ch∏odzàcego i t∏umika gazów wyde-
chowych wytwarzanych przez palnik;

– Pompy dozujàcej po∏àczonej z prze-
wodami zbiornika paliwa samochodu dla
zasilania palnika;

– Centralki elektronicznej dla sterowania
i kontroli palnika;

– Czujnika temperatury zewn´trznej.

UWAGA Nagrzewnica wyposa˝ona jest
w ogranicznik termiczny, który przerywa
zasilanie paliwem w przypadku przegrza-
nia lub braku/wycieku p∏ynu ch∏odzàce-
go. Nagrzewnica zabezpieczona jest tak-
˝e wy∏àcznikiem odcinajàcym zasilanie
paliwa, przerywajàcym zasilanie w przy-
padku zderzenia samochodu: o okreÊlonej
energii: dzia∏anie wy∏àcznika opisane jest
w rozdziale „Wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy
odcinajàcy zasilanie paliwa do silnika”.

Brak wymiany filtra mo-
˝e spowodowaç zmniej-
szenie sprawnoÊci uk∏a-

du klimatyzacji.

Sprawdzaç stan filtra, przynajmniej raz
do roku w ASO Alfa Romeo, zw∏aszcza na
poczàtku sezonu letniego.

W przypadku eksploatacji samochodu
po drogach zanieczyszczonych i zapylo-
nych, zaleca si´ sprawdzaç stan filtra i do-
konywaç wymiany filtra cz´Êciej ni˝ po-
dane to jest w “Wykazie czynnoÊci prze-
glàdów okresowych”.
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UWAGA: Podczas dzia∏ania nagrzew-
nicy przy zatrzymanym samochodzie i uru-
chomionym silniku, obok prawego tylne-
go b∏otnika s∏yszalny jest lekki ha∏as ge-
nerowany przez normalnie funkcjonujàcà
nagrzewnic´.

Spaliny z komory spala-
nia nagrzewnicy sà wy-
prowadzone w strefie

Êrodkowej dolnej p∏yty pod∏ogo-
wej: nie parkowaç samochodu
z uruchomionym silnikiem na na-
wierzchni ∏atwopalnej; niebezpie-
czeƒstwo po˝aru.

Temperatura w pobli˝u
nagrzewnicy nie powinna
przekraczaç 120 °C (np.

podczas prac lakierniczych, susze-
nia nadwozia). Temperatura wy˝-
sza mo˝e byç niebezpieczna dla
elementów centralki elektronicz-
nej. Przeglàdy i naprawy nale˝y
wykonywaç wy∏àcznie w ASO Alfa
Romeo stosujàc oryginalne cz´Êci.

OBS¸UGA

Sprawdzaç okresowo nagrzewnic´ do-
datkowà w ASO Alfa Romeo. Gwarantuje
to bezpieczne i ekonomiczne dzia∏anie na-
grzewnicy i d∏ugà jej ˝ywotnoÊç.
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WY¸ÑCZNIKI

OTWIERANIE POKRYWY 
BAGA˚NIKA (rys. 95)

Aby otworzyç pokryw´ baga˝nika z wn´-
trza samochodu (przy zatrzymanym samo-
chodzie), nacisnàç przycisk (A) znajdujàcy
si´ wewnàtrz schowka. Umiejscowienie wy-
∏àcznika uniemo˝liwia otwarcie pokrywy ba-
ga˝nika w przypadku, gdy pokrywa schow-
ka jest zamkni´ta na klucz.

UWAGA Niedok∏adne zamkni´cie po-
krywy baga˝nika sygnalizowane jest za-
paleniem si´ odpowiedniej lampki w ze-
stawie wskaêników.

ÂWIAT¸A AWARYJNE (rys. 96)

Aby w∏àczyç Êwiat∏a awaryjne, nacisnàç
wy∏àcznik (A), bez wzgl´du na po∏o˝enie
kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu. Po w∏àcze-
niu Êwiate∏ awaryjnych wy∏àcznik, kierun-
kowskazy i lampki sygnalizacyjne w zesta-
wie wskaêników Êwiecà Êwiat∏em pulsujà-
cym. Aby wy∏àczyç Êwiat∏a awaryjne, po-
nownie nacisnàç wy∏àcznik.

UWAGA Âwiate∏ awaryjnych nale˝y
u˝ywaç zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego.

PRZEDNIE ÂWIAT¸A 
PRZECIWMGIELNE (rys. 97)

Aby w∏àczyç przednie Êwiat∏a przeciwm-
gielne, nacisnàç wy∏àcznik (A). Gdy w∏à-
czone sà przednie Êwiat∏a przeciwmgiel-
ne Êwieci si´ dioda obok wy∏àcznika.

Aby wy∏àczyç przednie Êwiat∏a przeciwm-
gielne, ponownie nacisnàç wy∏àcznik (A).

UWAGA Przednich Êwiate∏ przeciwm-
gielnych nale˝y u˝ywaç zgodnie z przepi-
sami kodeksu drogowego. Uk∏ad przednich
Êwiate∏ przeciwmgielnych jest zgodny
z normami CEE/ECE.
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TYLNE ÂWIAT¸A 
PRZECIWMGIELNE (rys. 98)

Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne mo˝na
w∏àczyç przy w∏àczonych przednich Êwia-
t∏ach przeciwmgielnych lub Êwiat∏ach mi-
jania, po naciÊni´ciu wy∏àcznika (B).

Po w∏àczeniu tylnych Êwiate∏ przeciwm-
gielnych Êwieci si´ dioda sygnalizacyjna
obok wy∏àcznika.

Po obróceniu kluczyka wy∏àcznika za-
p∏onu w po∏o˝enie STOP tylne Êwiat∏a
przeciwmgielne zostanà wy∏àczone auto-
matycznie i nie w∏àczà si´ po ponownym
uruchomieniu silnika je˝eli przycisk (B)
nie zostanie naciÊni´ty. Aby wy∏àczyç tyl-
ne Êwiat∏a przeciwmgielne, ponownie na-
cisnàç wy∏àcznik (B).

UWAGA Tylnych Êwiate∏ przeciwmgiel-
nych nale˝y u˝ywaç zgodnie z przepisami
kodeksu drogowego. Uk∏ad tylnych Êwia-
te∏ przeciwmgielnych jest zgodny z norma-
mi CEE/ECE.

REGULACJA PODÂWIETLENIA
ZESTAWU WSKAèNIKÓW 
(rys. 99)

Regulacj´ nat´˝enia podÊwietlenia ze-
stawu wskaêników mo˝na wykonaç, gdy
w∏àczone sà Êwiat∏a zewn´trzne, obraca-
jàc pokr´t∏em (A).
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OTWIERANIE POKRYWY 
WLEWU PALIWA (rys. 100)

Aby odblokowaç pokryw´ wlewu paliwa
i uzyskaç dost´p do korka, nale˝y z wn´-
trza samochodu nacisnàç przycisk (A) przy
wy∏àczonym silniku.
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rys. 102
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KOREKTOR ÂWIATE¸ 
REFLEKTORÓW (rys. 101)
(z wyjàtkiem wersji z reflektorami
z ˝arówkami ksenonowymi)

W funkcji od obcià˝enia samochodu, ko-
nieczne jest prawid∏owe ustawienie Êwia-
te∏ obu reflektorów.

Pokr´t∏o (A) znajdujàce si´ z lewej stro-
ny kierownicy mo˝e byç ustawiane w 4 po-
∏o˝eniach w zale˝noÊci od obcià˝enia sa-
mochodu podanego poni˝ej.

Po∏o˝enie 0: 1 lub dwie osoby na sie-
dzeniach przednich, pe∏ny zbiornik pali-
wa, pe∏ne wyposa˝enie samochodu (sa-
mochód gotowy do jazdy).

Po∏o˝enie 1: 5 osób.

Po∏o˝enie 2: 5 osób i obcià˝ony baga˝-
nik (oko∏o 50 kg.).

Po∏o˝enie 3: 1 osoba (kierowca) i oko-
∏o 350 kg w baga˝niku.

DèWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
(rys. 102)

W zale˝noÊci od wersji, samochód wy-
posa˝ony jest w mechanicznà skrzyni´ bie-
gów, szeÊciobiegowà lub automatycznà
elektronicznà skrzyni´ biegów (patrz roz-
dzia∏ „Dane techniczne”)

Przy zmianie biegów naciskaç zawsze
peda∏ sprz´g∏a do oporu.

Aby w∏àczyç wsteczny bieg (R), nale˝y
odczekaç do momentu, a˝ samochód za-
trzyma si´ ca∏kowicie.

Aby w∏àczyç wsteczny bieg (R), podnieÊç
pierÊcieƒ (A) znajdujàcy si´ pod uchwy-
tem dêwigni zmiany biegów (palcem tej
samej r´ki, która trzyma dêwigni´ zmia-
ny biegów). Po w∏àczeniu wstecznego bie-
gu zwolniç pierÊcieƒ. Przy wy∏àczaniu in-
nych biegów z po∏o˝enia wstecznego bie-
gu nie trzeba podnosiç pierÊcienia znaj-
dujàcego si´ pod uchwytem dêwigni.
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Nie pod∏àczaç do gniazd-
ka odbiorników pobiera-
jàcych wi´kszà moc ni˝

moc maksymalnà podanà powy˝ej.
D∏u˝sze pobieranie energii roz∏ado-
wuje akumulator, utrudniajàc kolej-
ne uruchomienia silnika.

HAMULEC POSTOJOWY 
(rys. 103)

Dêwignia hamulca postojowego znajduje
si´ mi´dzy dwoma przednimi siedzeniami.

Aby w∏àczyç hamulec postojowy, pocià-
gnàç dêwigni´ w gór´ do oporu.

Je˝eli kluczyk znajduje si´ w po∏o˝eniu
MAR, w zestawie wskaêników zapali si´
lampka sygnalizacyjna x.

Aby zwolniç hamulec postojowy, nale˝y:

– Pociàgnàç lekko dêwigni´ (A) w gó-
r´ i nacisnàç przycisk odblokowania (B),

– Trzymajàc przycisk wciÊni´ty przesu-
nàç dêwigni´ w dó∏: lampka sygnalizacyj-
na x w zestawie wskaêników zgaÊnie.

Aby uniknàç ewentualnego ruszenia sa-
mochodu, przy zwalnianiu hamulca posto-
jowego nale˝y przytrzymaç naciÊni´ty ha-
mulec no˝ny.

GNIAZDKO PRÑDOWE (rys. 104)

Znajduje si´ w cz´Êci tylnej tunelu i
jest podÊwietlone, gdy kluczyk znajduje
si´ w po∏o˝eniu MAR.

Aby u˝yç gniazdka, nale˝y otworzyç po-
krywk´ (A). 

Gniazdko jest zasilane tylko przy kluczy-
ku w MAR i mo˝na do niego pod∏àczyç
odbiorniki elektryczne pobierajàce pràd
maksymalnie 15 A (moc 180 W).
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rys. 104rys. 103

Ko∏a samochodu powinny
zostaç zablokowane po
zaciàgni´ciu dêwigni ha-

mulca postojowego o kilka z´bów
sektora z´batego dêwigni. Je˝eli
jest inaczej nale˝y zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo, aby wyregulowaç
hamulec postojowy.

37
2P

G
S

A

B

A



94

A
0D

00
32

b

rys. 106

AUTOMATYCZNA
SKRZYNIA BIEGÓW
(SPORTRONIC) 
(gdzie przewidziano)

Sportronic jest automatycznà elektro-
nicznà skrzynià biegów o czterech biegach
w przód plus bieg wsteczny (wersje 3.0 V6
24V) i pi´ciu biegach w przód plus bieg
wsteczny (wersje JTD 20V Multijet) z funk-
cjà autoadaptacji (dostosowanie do stylu
jazdy kierowcy). Skrzynia ta przekazuje
moc w sposób ciàg∏y, z bardzo szybkim
w∏àczaniem elektrohydraulicznym biegów.

URUCHOMIENIE SILNIKA

Silnik mo˝na uruchomiç tylko wtedy, gdy
dêwignia wybierania biegów znajduje si´
w po∏o˝eniu P lub N.

Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa zaleca si´
uruchamiaç silnik przy wciÊni´tym peda-
le hamulca.

UWAGA Tu˝ po uruchomieniu silnika nie
naciskaç peda∏u przyspieszenia przed i pod-
czas przesuwania dêwigni wybierania bie-
gów. Przestrzeganie tych zaleceƒ jest szcze-
gólnie wa˝ne, gdy silnik jest zimny.

RUSZANIE

Po uruchomieniu silnika na obrotach bie-
gu ja∏owego trzymaç wciÊni´ty peda∏ ha-
mulca i przesunàç dêwigni´ wybierania
biegów w po∏o˝enie D. Zwolniç peda∏ ha-
mulca i wciskaç stopniowo peda∏ przy-
spieszenia.

UWAGA Przesuni´cie dêwigni wybie-
rania biegów w po∏o˝enie P jest mo˝liwe
tylko, gdy kluczyk znajduje si´ w po∏o˝e-
niu MAR, naciÊni´ty jest przycisk na dêwi-
gni oraz wciÊni´ty peda∏ hamulca.

Wersje 3.0 V6 24V dysponujà progra-
mem automatycznym dla jazdy w zimie
(opisany dalej), natomiast wersje JTD 20V
Multijet dysponujà specyficznà funkcjà
umo˝liwiajàcà w∏àczenie od zatrzymania
samochodu (w sposób sekwencyjny) do
trzeciego biegu, aby zagwarantowaç jego
ruszenie tak˝e w ekstremalnych warun-
kach przyczepnoÊci, oprócz pomocy ofero-
wanej przez funkcj´ ASR.

ZATRZYMYWANIE SAMOCHODU

Aby zatrzymaç samochód, wystarczy na-
cisnàç peda∏ hamulca niezale˝nie od po-
zycji dêwigni wybierania biegów.

UWAGA Wyj´cie kluczyka z wy∏àczni-
ka zap∏onu mo˝liwe jest tylko wtedy, gdy
dêwignia wybierania biegów znajduje si´
w po∏o˝eniu P, w czasie maksymalnie do
25 sekund od wy∏àczenia silnika.

JeÊli dêwignia nie znajduje si´ w po∏o˝e-
niu P, po otwarciu drzwi buzzer informuje
o tym kierowc´ przez ok. 15 sekund.

W przypadkach awaryjnych (uszkodze-
nie, roz∏adowanie baterii, itp.) mo˝liwe
jest wyj´cie kluczyka z wy∏àcznika zap∏o-
nu przez pociàgni´cie uchwytu (A-rys.
106) znajdujàcej si´ pod wy∏àcznikiem
zap∏onu.

Nie uzyskiwaç maksymal-
nych osiàgów, gdy silnik
nie uzyska∏ jeszcze w∏a-

Êciwej temperatury pracy.
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P - parkowanie;

R - bieg wsteczny;

N - luz;

D - jazda na wprost.

P - Parkowanie

Aby uniknàç przypadkowego w∏àczenia
biegu, przesuni´cie dêwigni w po∏o˝enie
P jest mo˝liwe tylko przy naciÊni´tym
przycisku (C-rys 107).

Parkowanie powinno odbywaç si´ za-
wsze przy tym po∏o˝eniu dêwigni. Urzà-
dzenie skrzyni biegów blokuje ko∏a nap´-
dzajàce.

WYBÓR DZIA¸ANIA SKRZYNI
BIEGÓW W TRYBIE 
AUTOMATYCZNYM/R¢CZNYM
SEKWENCYJNYM

G∏ównà cechà charakterystycznà tej skrzy-
ni biegów jest mo˝liwoÊç u˝ywania jej w spo-
sób automatyczny lub r´czny sekwencyjny.
Wybór trybu dzia∏ania realizuje si´ przez
zmian´ ustawienia dêwigni (rys. 107)
w sektorze prawym (A) (zmiana biegów au-
tomatyczna), i w sektorze lewym (B) (zmia-
na biegów r´czna sekwencyjna).

Tryb dzia∏ania skrzyni biegów i w∏àczo-
ne prze∏o˝enie pokazywane sà na wyÊwie-
tlaczu (A-rys. 108):

SPORT - dzia∏anie r´czne sekwencyjne
(dêwignia w sektorze lewym)

AUTO - dzia∏anie automatyczne (dêwi-
gnia w sektorze prawym)

1-2-3-4 - w∏àczone prze∏o˝enie 3.0 V6
24V

1-2-3-4-5 - w∏àczone prze∏o˝enie JTD
20V Multijet 

DZIA¸ANIE AUTOMATYCZNE 

Dla funkcjonowania automatycznego
przesunàç dêwigni´ wybierania biegów
w prawy sektor (A-rys. 107) o 4 po∏o-
˝eniach:

Przed opuszczeniem sa-
mochodu zawsze zacià-
gnàç do oporu hamulec

postojowy. 

Opuszczajàc samochód
przy w∏àczonym silniku
przesunàç dêwigni´ wy-

bierania biegów w po∏o˝enie P.
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rys. 108

Gdy silnik pracuje na bie-
gu ja∏owym (tak˝e na p∏a-
skiej nawierzchni jezdni),

gdy dêwignia wybierania biegów
znajduje si´ w po∏o˝eniu D lub
R a peda∏ hamulca nie jest wciÊni´-
ty, samochód mo˝e ruszyç.
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Przed przesuni´ciem
dêwigni wybierania bie-
gów z po∏o˝enia P naci-

snàç peda∏ hamulca. Samochód
musi byç zatrzymany.

Przed przesuni´ciem dêwi-
gni nacisnàç peda∏ hamul-
ca: samochód musi byç za-

trzymany.

W przypadkach awaryjnych (roz∏adowa-
nie akumulatora, itp.) istnieje mo˝liwoÊç
przesuni´cia dêwigni z po∏o˝enia P po na-
ciÊni´ciu na urzàdzenie blokujàce (B-rys.
110) dêwigni przez otwór zamkni´ty kor-
kiem (A-rys. 109).

Tà operacj´ zaleca si´ wykonywaç w ASO
Alfa Romeo.

R - Bieg wsteczny

Przy zatrzymanym samochodzie, silniku
pracujàcym na biegu ja∏owym i wciÊni´-
tym pedale hamulca mo˝na przesunàç
dêwigni´ wybierania biegów w po∏o˝enie R.

Aby uniknàç przypadkowego w∏àczenia,
przesuni´cie dêwigni w t´ pozycj´ mo˝li-
we jest tylko po naciÊni´ciu przycisku
(C-rys. 107).

Je˝eli dêwignia znajduje si´ w po∏o˝eniu
R zapalajà si´ Êwiat∏a cofania i w∏àcza si´
na oko∏o 5 sekund sygna∏ akustyczny.

UWAGA Przy dêwigni w pozycji R bieg
wsteczny nie zostanie w∏àczony, je˝eli
pr´dkoÊç samochodu przekracza wst´pnie
ustalony limit. Gdy pr´dkoÊç samochodu
zmniejszy si´ poni˝ej okreÊlonej wartoÊci,
bieg wsteczny w∏àczy si´ i pozostanie w∏à-
czony tak˝e wtedy, gdy pr´dkoÊç przekro-
czy ustalony limit.

N - Luz

W po∏o˝eniu luzu dêwigni wybierania
biegów mo˝na samochód pchaç lub ho-
lowaç.

W tym po∏o˝eniu dêwigni utrzymywaç
zahamowany samochód naciskajàc peda∏
hamulca.

rys. 109
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Przesunàç dêwigni´ wybierania biegów
w po∏o˝enie P przy zatrzymanym samo-
chodzie przed wy∏àczeniem silnika.

Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa kluczyk mo˝-
na wyjàç z wy∏àcznika zap∏onu tylko w tym
po∏o˝eniu dêwigni wybierania biegów.
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D - Jazda w przód

Takie po∏o˝enie dêwigni jest wykorzy-
stywane podczas jazdy do przodu. Central-
ka elektroniczna steruje w∏àczaniem bie-
gów na bazie po∏o˝enia peda∏u przyspie-
szenia, pr´dkoÊci obrotowej silnika, pr´d-
koÊci jazdy samochodu, przyspieszenia
wzd∏u˝nego i bocznego oraz warunków
jazdy.

Automatyczna elektroniczna skrzynia
biegów posiada mo˝liwoÊç wyboru mi´-
dzy ró˝nymi programami dzia∏ania: jaz-
dà komfortowà, oszcz´dnà (niskie zu˝y-
cie paliwa) a jazdà sportowà z punktami
interwencji przy niskich lub wysokich pr´d-
koÊciach obrotowych.

Centralka elektroniczna jest w stanie roz-
poznaç szczególne warunki jazdy, jak jaz-
da na zakr´cie, poprzez ró˝nic´ pr´dkoÊci
obrotowej kó∏ przednich. Uzyskuje sie jà

Przy silniku pracujàcym na
biegu ja∏owym i dêwigni
w po∏o˝eniu D samochód

posiada tendencje do ruszania tak-
˝e na p∏askiej nawierzchni: utrzy-
mywaç wciÊni´ty peda∏ hamulca do
momentu ruszenia.

W∏àczenie sukcesywne prze∏o˝eƒ d∏u˝-
szych nast´puje po osiàgni´ciu granicy
maksymalnych obrotów silnika.

W∏àczenie programu 
„sportowego” 
(tylko wersje 3.0 V6 24V)

Je˝eli kierowca zamierza jechaç w spo-
sób sportowy wykorzystujàc funkcje auto-
matycznej skrzynii biegów, powinien prze-
sunàç dêwigni´ wybierania biegów w sek-
torze lewym w po∏o˝eniu D bez przesu-
wania jej w po∏o˝enie (+) lub (–). Przy tym
po∏o˝eniu dêwigni w∏àczy si´ program po-
zwalajàcy na bardziej sportowà jazd´ sa-
mochodem, przy automatycznej zmianie
biegów.

Program sportowy jazdy pozostanie w∏à-
czony tak d∏ugo, jak d∏ugo dêwignia po-
zostanie w tym po∏o˝eniu.

Przesuni´cie dêwigni w sektor prawy spo-
woduje przywrócenie dzia∏ania automatycz-
nego z ró˝nymi programami dzia∏ania, na-
tomiast po przesuwaniu dêwigni: do przo-
du lub do ty∏u tj. w po∏o˝enia (+) lub (–)
uzyskuje si´ dzia∏anie r´czne sekwencyjne.

z wykorzystujàc czujniki aktywne uk∏adu
ABS. Centralka w tym przypadku nie do-
puszcza do w∏àczenia prze∏o˝eƒ górnych dla
osiàgni´cia granicznych obrotów silnika.
Po wyjÊciu z zakr´tu skrzynia biegów w∏à-
cza d∏u˝sze prze∏o˝enie. Ta strategia po-
zwala zwi´kszyç stabilnoÊç samochodu
i zapewnia mo˝liwoÊç przyspieszenia po
wyjÊciu z zakr´tu, poniewa˝ samochód po-
siada ju˝ idealnie dobrane prze∏o˝enie.
Analogicznie podczas hamowania zostajà
w∏àczane prze∏o˝enia ni˝sze dla lepszego
hamowania silnikiem.

Przy silniku pracujàcym na
biegu ja∏owym i dêwigni
wybierania biegów w po-

∏o˝eniu N, samochód mo˝e ruszyç
tak˝e, gdy znajduje si´ na p∏askiej
jezdni; przytrzymywaç naciÊni´ty pe-
da∏ hamulca, gdy dêwignia znajdu-
je si´ w pozycji N.

W∏àczenie niskich biegów 
(kickdown)

Dla uzyskania optymalnego przyspiesze-
nia (np. przy wyprzedzaniu), skrzynia bie-
gów redukuje o jedno lub dwa prze∏o˝e-
nia po szybkim naciÊni´ciu do oporu pe-
da∏u przyspieszenia.
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Po przesuni´ciu dêwigni w po∏o˝enie
D przywrócone zostaje dzia∏anie automa-
tycznego wybierania prze∏o˝eƒ.

UWAGA Centralka elektroniczna ste-
rujàca zaprogramowana jest do wykona-
nia pojedynczo zmiany biegów, dlatego
zbyt szybkie w∏àczenie biegów nie spo-
woduje w∏àczenia odpowiednich biegów.
Prze∏o˝enia wy˝sze lub ni˝sze uzyskuje si´
przesuwajàc dêwigni´ wybierania biegów
odpowiednio w po∏o˝enie (+) lub (–), gdy
poprzednia zmiana prze∏o˝enia zostanie
zrealizowana.

W przypadku uszkodzenia uk∏adu r´cz-
nego sekwencyjnego wybierania biegów
(SPORT) system wybiera dzia∏anie auto-
matyczne a na wyÊwietlaczu zestawu
wskaêników pojawi si´ napis AUTO.

SYGNALIZACJA ANOMALII

Anomalie automatycznej skrzyni biegów
sà sygnalizowane zapaleniem si´ lampki sy-
gnalizacyjnej (B-rys 108) w zestawie
wskaêników w nast´pujàcy sposób:

– lampka sygnalizacyjna Êwieci Êwiat∏em
ciàg∏ym = maksymalna temperatura ole-
ju w automatycznej skrzyni biegów,

– lampka sygnalizacyjna pulsuje =
awaria automatycznej skrzyni biegów.

Po obróceniu kluczyka w wy∏àczniku za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR lampka sygnali-
zacyjna powinna zapaliç si´ na oko∏o 4 se-
kundy i zgasnàç. Je˝eli pozostanie zapalo-
na lub zapali si´ podczas jazdy, oznacza to
anomali´ skrzyni biegów (Êwiat∏o pulsujà-
ce) lub nadmiernà temperatur´ oleju
w skrzyni biegów (Êwiat∏o ciàg∏e).

Lampka sygnalizacyjna Êwieci
si´ Êwiat∏em ciàg∏ym

Zapalenie si´ lampki sygnalizacyjnej pod-
czas jazdy sygnalizuje, ̋ e olej w skrzyni bie-
gów osiàgnà∏ maksymalnà temperatur´.

Zaleca si´ zatrzymaç samochód i utrzy-
maç pr´dkoÊç obrotowà biegu ja∏owego
(dêwignia wybierania biegów w po∏o˝e-
niu P) do momentu, a˝ lampka sygnali-
zacyjna zgaÊnie, a nast´pnie kontynuowaç
jazd´, nie przecià˝ajàc silnika.

Je˝eli jest wybrany sposób
dzia∏ania r´czny sekwen-
cyjny i w∏àczony jest wy-

soki bieg dla szybkiego przyspiesze-
nia, np. przy wyprzedzaniu, koniecz-
ne jest wybranie ni˝szego biegu
w sposób r´czny: manewr (kick-
-down) nie mo˝e byç zrealizowany.

DZIA¸ANIE R¢CZNE 
SEKWENCYJNE

Aby wybraç r´czny tryb dzia∏ania automa-
tycznej skrzyni biegów nale˝y przesunàç
dêwigni´ wybierania biegów w sektor le-
wy (B-rys. 107) o 2 pozycjach, jak po-
kazujà symbole na uchwycie dêwigni.

(+)= w∏àczenie prze∏o˝eƒ wy˝szych;

(–) = w∏àczenie prze∏o˝eƒ ni˝szych.

Przesuni´cie dêwigni w sektor r´czny
mo˝liwe jest tylko z po∏o˝enia D: prze∏o-
˝enie wybrane przez przek∏adni´ automa-
tycznà utrzymane zostanie do momentu,
gdy przesuni´cie dêwigni zostanie zmie-
nione.

Podczas przygotowania do dzia∏ania
r´cznego sekwencyjnego na wyÊwietlaczu
zestawu wskaêników pojawi si´ napis
SPORT (A-rys. 108).

Dla wybrania prze∏o˝eƒ wy˝szych nale˝y
przesuwaç dêwigni´ w kierunku (+), nato-
miast dla wybrania prze∏o˝eƒ ni˝szych prze-
suwaç dêwigni´ w kierunku (–).
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Je˝eli lampka sygnalizacyjna zapali si´
ponownie, nale˝y zatrzymaç samochód
i wykonaç procedur´ opisanà powy˝ej.

Je˝eli przerwa mi´dzy kolejnymi zapa-
leniami si´ lampki sygnalizacyjnej jest
krótsza ni˝ 15 minut, nale˝y zatrzymaç
samochód, wy∏àczyç silnik i odczekaç do
ca∏kowitego och∏odzenia si´ zespo∏u na-
p´dowego-skrzyni biegów.

Lampka sygnalizacyjna Êwieci
si´ Êwiat∏em pulsujàcym

Pulsowanie lampki sygnalizacyjnej pod-
czas rozruchu lub podczas jazdy sygnalizu-
je anomali´ automatycznej skrzyni biegów.

System automatycznej kontroli urucha-
mia program „awaryjny” w∏àczajàc 3 lub
4 bieg (funkcji pr´dkoÊci, przy której wy-
stàpi∏a anomalia).

Po ponownym uruchomieniu silnika uk∏ad
autodiagnostyczny mo˝e uznaç usterk´ za
chwilowà, która zostanie jednak zapami´-
tana przez elektroniczny uk∏ad sterujàcy.
W tym przypadku nale˝y zwróciç si´ do ASO
Alfa Romeo, aby sprawdziç automatyczna
skrzyni´ biegów.

URUCHAMIANIE PRZEZ
PCHANIE

Uruchamianie silnika przez pchanie lub ho-
lowanie jest niemo˝liwe. W przypadkach
awaryjnych np. gdy roz∏aduje si´ akumula-
tor uruchomiç silnik korzystajàc z akumula-
tora awaryjnego, post´pujàc wg zaleceƒ za-
wartych w rozdziale „W razie awarii”.

HOLOWANIE SAMOCHODU

UWAGA Podczas holowania samocho-
du nale˝y obowiàzkowo przestrzegaç prze-
pisów ruchu drogowego dotyczàcych ho-
lowania. Stosowaç si´ do zaleceƒ poda-
nych w rozdziale „W razie awarii”.

Je˝eli wystàpi koniecznoÊç holowania sa-
mochodu nale˝y przestrzegaç poni˝szych
zaleceƒ:

– transportowaç, o ile to mo˝liwe samo-
chód na platformie pomocy drogowej,

– w przypadkach koniecznych holowaç
samochód z podniesionymi przednimi ko-
∏ami nap´dzajàcymi (przednimi),

– je˝eli stosuje si´ powy˝sze rozwiàza-
nie, samochód mo˝e byç holowany na od-
leg∏oÊç do 50 km z pr´dkoÊcià nieprzekra-
czajàcà 50 km/h.

Podczas holowania samochodu dêwignia
wybierania biegów powinna znajdowaç
si´ w po∏o˝eniu N.

Przy kontynuowaniu jazdy
z uszkodzonà skrzynià bie-
gów nale˝y jechaç bardzo

ostro˝nie i pami´taç, ̋ e osiàgi samo-
chodu sà ograniczone (pr´dkoÊç,
przyspieszenie).

Podczas jazdy z uszkodzo-
nà skrzynià biegów blo-
kowanie wstecznego bie-

gu nie jest aktywne: nie przesuwaç
absolutnie dêwigni wybierania bie-
gów w po∏o˝enie R gdy samochód
jest w ruchu.

Podczas holowania sa-
mochodu nie uruchamiaç
silnika.

Niestosowanie si´ do po-
wy˝szych zaleceƒ mo˝e
spowodowaç powa˝ne

uszkodzenie automatycznej skrzy-
ni biegów.
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CHARAKTERYSTYKI
KONSTRUKCYJNE

Skrzynia biegów Sportronic to ca∏kowi-
cie automatyczna skrzynia biegów, stero-
wanà elektrohydraulicznie o 4 biegach do
jazdy w przód i biegiem wstecznym (wer-
sje 3.0 V6 24V) lub 5 biegach do jazdy
w przód i biegiem wstecznym (wersje JTD
20V Multijet).

Jest kontrolowana przez centralk´ elek-
tronicznà, która steruje:

– konwertorem momentu;
– zmianà biegów;
– programami specjalnymi.

Skrzynia biegów jest wyposa˝ona w hy-
drodynamiczny konwertor momentu
z urzàdzeniem przeciwpoÊlizgowym, któ-
ry pozwala uzyskaç zredukowane prze∏o-
˝enia.

Elementy tej skrzyni biegów dzia∏ajà bez
wolnego ko∏a, co pozwala na:

– zmniejszenie masy i zwi´kszenie
zwartoÊci skrzyni;

– zmniejszenie strat powsta∏ych w wy-
niku tarcia;

– zmniejszenie napr´˝eƒ wyst´pujàcych
mi´dzy elementami skrzyni biegów.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Sterowanie elektroniczne skrzynià bie-
gów umo˝liwia realizowanie (z pewnà ela-
stycznoÊcià) przez skrzyni´ odpowiednich
prze∏o˝eƒ wynikajàcych z chwilowej cha-
rakterystyki silnika.

Centralka elektroniczna:

– dostosowuje ciÊnienie oleju w skrzyni
biegów dla zmiany biegów do momentu
obrotowego przekazywanego przez silnik;

– aktywuje funkcje bezpieczeƒstwa;

– okreÊla program dla automatycznej
zmiany biegów;

– wykonuje diagnostyk´ uk∏adu.

Do sterowania logicznego, centralka otrzy-
muje sygna∏y z nast´pujàcych czujników:

– pr´dkoÊci obrotowej silnika;

– po∏o˝enia przepustnicy;

– temperatury silnika;

– pr´dkoÊci obrotowej turbiny;

– pr´dkoÊci samochodu;

– temperatury oleju w skrzyni biegów;

– po∏o˝enia dêwigni wybierania biegów;

– po∏o˝enia peda∏u przyspieszenia (kick-
-down);

– po∏o˝enia peda∏u hamulca.

Ponadto centralka przeprowadza dia-
log z centralkami elektronicznymi syste-
mów ABS, wtrysku-zap∏onu, VDC i Cru-
ise Control.
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Warunki u˝ycia analizowane
przez centralk´

Centralka analizuje wszystkie sygna∏y
majàce wp∏yw na zachowanie si´ samo-
chodu podczas jazdy, na bazie sygna∏ów
przesy∏anych przez ró˝na czujniki.

Warunkami analizowanymi sà:

– ruszanie (po∏o˝enie/pr´dkoÊç zmia-
ny po∏o˝enia peda∏u przyspieszenia);

– przyspieszanie (pr´dkoÊç naciskania
do oporu peda∏u przyspieszenia);

– pe∏ne obcià˝enie (iloÊç sygna∏ów pe∏-
nego obcià˝enia silnika „kickdown” lub
czas utrzymywania si´ tego stanu);

– hamowanie (pr´dkoÊç zwalniania pe-
da∏u przyspieszenia i dzia∏anie uk∏adu ha-
mulcowego);

– typ programu (po∏o˝enie dêwigni wy-
bierania biegów);

– jazda zimowa (poÊlizg kó∏ nap´do-
wych/czujniki aktywne ABS) (tylko wersje
3.0 V6 24V);

– ciàgni´cie przyczepy lub jazda pod
gór´ (wzniesienie) (pr´dkoÊç samochodu
w funkcji momentu przekazywanego przez
silnik);

– jazda po ∏uku jezdni (przyspieszenie
boczne wynikajàce z ró˝nej pr´dkoÊci ob-
rotowej kó∏ po obu stronach/czujniki ak-
tywne ABS);

– zjazd ze wzniesienia (przyspieszenie
samochodu w funkcji po∏o˝enia peda∏u
przyspieszenia);

– jazda miejska lub w kolumnie (po-
∏o˝enie peda∏u przyspieszenia i pr´dkoÊç
samochodu);

– bieg ˝àdany przez kierowc´ (pozycja
dêwigni wybierania biegów).

Sterowanie programami skrzyni
biegów

W celu optymalizacji warunków jazdy sa-
mochodem centralka elektroniczna posia-
da zapami´tane nast´pujàce programy:

– funkcjonowanie automatyczne;

– funkcjonowanie r´czne;

– jazda zimowa (tylko wersje 3.0 V6
24V);

- zabezpieczenie przed wzrostem tem-
peratury oleju w skrzyni biegów.

Program dzia∏ania 
automatycznego

Centralka rozpoznaje w funkcji pr´dko-
Êci samochodu i przekazywanego mo-
mentu, pochylenia jezdni przy sportowej
jeêdzie i w sposób automatyczny dobie-
ra program odpowiedni do okreÊlonych
warunków.

Program automatyczny 
„sportowy”(tylko wersje 3.0 V6 24V)

Funkcja ta umo˝liwia prowadzenie w
sposób sportowy samochodu wyposa˝o-
nego w automatycznà skrzyni´ biegów.
Aby w∏àczyç t´ funkcj´ nale˝y umieÊciç
dêwigni´ wybierania biegów w sektorze
lewym w po∏o˝eniu Êrodkowym bez prze-
suwania jej w po∏o˝enie (+) lub (–). Pro-
gram sportowy jazdy pozostanie w∏àczo-
ny tak d∏ugo, jak d∏ugo dêwignia pozo-
stanie w tym po∏o˝eniu.
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Program r´czny sekwencyjny

Funkcja ta umo˝liwia sterowanie r´czne
sekwencyjne skrzyni biegów przez prze-
suwanie dêwigni wybierania biegów w le-
wym sektorze. 

Aby uniknàç zbyt wysokich lub zbyt ni-
skich obrotów, centralka blokuje ˝àdanà
zmian´ biegów.

Program dla jazdy zimowej
(tylko wersje 3.0 V6 24V)

Program ten w∏àczany jest automatycz-
nie w przypadku wystàpienia poÊlizgu kó∏
nap´dzajàcych i powoduje przejÊcie do
jazdy w warunkach specjalnych. Ruszenie
w tych warunkach odbywa si´ z drugiego
biegu.

Program nagrzewania silnika
(tylko wersje 3.0 V6 24V)

Pozwala on na osiàgni´cie w∏aÊciwej
temperatury pracy silnika w najkrótszym
mo˝liwym czasie (w funkcji temperatury
zewn´trznej) oraz temperatury skrzyni bie-
gów w funkcji temperatury silnika.

Program w∏àczany jest automatycznie po
uruchomieniu silnika i temperaturze sil-
nika mniejszej od 30 °C i pozostaje ak-
tywny do 34 °C.

Program zabezpieczajàcy przed
wzrostem temperatury oleju
skrzyni biegów

Program ten realizowany jest, gdy olej
w skrzyni biegów osiàgnie zbyt wysokà
temperatur´.

W celu u∏atwienia ch∏odzenia oleju, pro-
gram blokuje zmian´ biegu zarówno przy
zwi´kszaniu biegów jak i redukcji. Jednak-
˝e mo˝liwe jest u˝ywanie skrzyni biegów
wykorzystujàc program r´czny.

WYPOSA˚ENIE 
WEWN¢TRZNE

SCHOWEK (rys. 111-rys. 112)

W desce rozdzielczej umieszczony jest
oÊwietlany schowek, posiadajàcy pokry-
w´ z zamkiem. Pokryw´ mo˝na otworzyç
/ zamknàç za pomocà kluczyka wy∏àczni-
ka zap∏onu.

Aby otworzyç pokryw´ schowka, gdy za-
mek pokrywy jest odblokowany, pocià-
gnàç dêwigni´ (A).

Po otwarciu pokrywy schowka, przy klu-
czyku wy∏àcznika zap∏onu w po∏o˝eniu
MAR, zapali si´ lampa oÊwietlenia
schowka (B).
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rys. 111

A
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rys. 113

SCHOWKI W DESCE 
ROZDZIELCZEJ

Schowek górny (rys. 113-114)

Wyposa˝ony jest w pokryw´. Aby otwo-
rzyç pokryw´ schowka, nacisnàç i zwolniç
przycisk (A). Aby zamknàç pokryw´, wy-
starczy jà opuÊciç.

43
0P

G
S

rys. 112
60
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rys. 114

Nie podró˝owaç nigdy
z otwartà pokrywà schow-
ka; mo˝e to spowodowaç

powa˝ne obra˝enia pasa˝era w ra-
zie ewentualnego wypadku.

B

A

Schowek boczny lewy (rys. 115)

W dolnej bocznej cz´Êci deski rozdziel-
czej, z lewej strony kierownicy znajduje si´
schowek (A).
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rys. 116

SCHOWKI I KIESZENIE
W DRZWIACH (rys. 116-117)

Kieszenie znajdujà si´ w ka˝dych drzwiach
samochodu.

rys. 116 - Drzwi przednie

rys. 117 - Drzwi tylne

SCHOWEK NA MONETY /
SCHOWKI NA BILETY/KARTY
(rys. 118)

Schowek na monety (A) znajduje si´ na
tunelu Êrodkowym.

Schowek na bilety (B) umo˝liwia umiesz-
czenie biletu/karty w pozycji pionowej.

Z boku dêwigni hamulca postojowego
znajdujà si´ schowki (C).

SCHOWKI TYLNE 
(rys. 119-120)

Znajdujà si´ pod pó∏kà tylnà i posiadajà
pokrywy. Aby otworzyç pokryw´, podnieÊç
jà za uchwyt (A). Aby zamknàç, wystarczy
opuÊciç pokryw´.

rys. 119
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rys. 123
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rys. 124

A

B

A

rys. 122
P
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Zapalniczka osiàga wyso-
kà temperatur´. Pos∏ugi-
waç si´ nià ostro˝nie

i chroniç przed dzieçmi; niebezpie-
czeƒstwo po˝aru i/lub oparzeƒ.
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rys. 121

Po u˝yciu zapalniczki
sprawdziç zawsze, czy za-
palniczka jest wy∏àczona.

A

Nie umieszczaç w popiel-
niczce odpadów papiero-
wych; mogà zapaliç si´

od goràcego papierosa.

ZAPALNICZKA (rys. 121)

Aby u˝yç zapalniczki, przy kluczyku w po-
∏o˝eniu ACC lub MAR, nacisnàç przycisk
(A); po kilku sekundach przycisk automa-
tycznie wróci do pozycji wyjÊciowej i zapal-
niczka jest gotowa do u˝ycia.

Aby opró˝niç lub wyczyÊciç popielniczk´,
nale˝y jà wyjàç.

POPIELNICZKA PRZEDNIA
(rys. 122)

Aby otworzyç pokryw´ (A), nacisnàç
w punkcie pokazanym strza∏kà.

Aby opró˝niç lub wyczyÊciç popielnicz-
k´, nale˝y jà wyjàç, po naciÊni´ciu w le-
wo otwartej pokrywy; popielniczka od∏à-
czy si´ i podniesie automatycznie. Aby
zamontowaç jà ponownie, nale˝y umie-
Êciç jà w odpowiednich prowadnicach
i lekko nacisnàç.

Popielniczka zostaje podÊwietlona po ob-
róceniu kluczyka w po∏o˝enie MAR.

POPIELNICZKA TYLNA 
(rys. 123)

Na ka˝dych drzwiach tylnych znajduje
si´ wysuwana popielniczka.

Aby opró˝niç popielniczk´, nale˝y jà wy-
jàç po naciÊni´ciu na zaczep (A). Aby za-
montowaç jà ponownie, umieÊciç w gnieê-
dzie najpierw cz´Êç dolnà, nacisnàç na za-
czepy, a nast´pnie cz´Êç górnà.
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PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA
(rys. 125)

Przednia lampa sufitowa sk∏ada si´ z
dwóch lamp sterowanych odpowiednim wy-
∏àcznikiem.

Przy wy∏àcznikach (A) i (B) znajdujàcych
si´ w po∏o˝eniu Êrodkowym (1), po otwar-
ciu jednych z drzwi, obie lampy zapalajà
si´ w sposób stopniowy, a˝ do osiàgni´-
cia maksymalnej intensywnoÊci Êwiece-
nia. Lampy zgasnà w sposób stopniowy po
oko∏o 8 sekundach od zamkni´cia ostat-
nich drzwi. Je˝eli jedne z drzwi pozosta-
nà otwarte, lampy zgasnà w sposób stop-
niowy po oko∏o 3 minutach. Aby ponow-
nie zapaliç lampy, nale˝y otworzyç inne
drzwi lub zamknàç i otworzyç drzwi, któ-
re pozosta∏y otwarte. Lampy gasnà po ob-
róceniu kluczyka wy∏àcznika zap∏onu
w po∏o˝enie MAR (przy drzwiach za-

UCHWYT WEWN¢TRZNY 
(rys. 124)

W pobli˝u drzwi przednich znajdujà si´
dwa uchwyty wewn´trzne.

W pobli˝u drzwi tylnych znajdujà dwa
uchwyty wewn´trzne (A) wyposa˝one
w wieszaki (B).

DASZKI PRZECIWS¸ONECZNE
(rys. 126)

Daszki przeciws∏oneczne mogà byç usta-
wiane czo∏owo i bocznie.

Na odwrotnej stronie ka˝dego daszka
znajduje si´ lusterko (A) zabezpieczone
przesuwanà zas∏onà.

mkni´tych) lub po w∏àczeniu zamka cen-
tralnego drzwi.

Po przesuni´ciu wy∏àczników (A) i (B)
w lewo (pozycja 0), lampy b´dà zawsze
zgaszone (po∏o˝enie OFF).

Po przesuni´ciu wy∏àczników (A) i (B)
w prawo (pozycja 2), obie lampy b´dà
zawsze zapalone.

Wy∏àczniki (A) i (B) s∏u˝à do zapalania
lamp pojedynczo.

UWAGA Przed opuszczeniem samocho-
du nale˝y upewniç si´, czy oba wy∏àczniki
znajdujà si´ w po∏o˝eniu Êrodkowym.

LAMPA DODATKOWA (rys. 127)

Po opuszczeniu daszka przeciws∏onecz-
nego ods∏oni´ta zostanie dodatkowa lam-
pa oÊwietlenia wn´trza, znajdujàca si´
w wyk∏adzinie dachu samochodu.
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Aby pod∏àczyç telefon ko-
mórkowy do instalacji,
w którà wyposa˝ony jest

samochód, nale˝y zwróciç si´ bezpo-
Êrednio do ASO Alfa Romeo, ponie-
wa˝ tylko ASO gwarantuje prawi-
d∏owe zamontowanie telefonu, bez
usterek, które mog∏yby zagroziç bez-
pieczeƒstwu jazdy samochodu.

rys. 130
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rys. 129
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rys. 128

A

Lampa ta umo˝liwia u˝ycie lusterka
w warunkach z∏ej widocznoÊci.

Aby zapaliç lub zgasiç lamp´, przy kluczy-
ku w pozycji MAR nacisnàç wy∏àcznik (A).

TYLNE LAMPY OÂWIETLENIA
WN¢TRZA SAMOCHODU
(rys. 128)

W pobli˝u ka˝dych drzwi tylnych znaj-
duje si´ lampa, która zapala si´ auto-
matycznie po otwarciu tych drzwi. Lam-
pa sterowana jest wy∏àcznikiem czaso-
wym, który dzia∏a analogicznie jak opi-
sano to dla przedniej lampy oÊwietlenia
wn´trza nadwozia. Lamp´ mo˝na zapa-
liç lub zgasiç r´cznie, naciskajàc na od-
powiedni wy∏àcznik (A).

LAMPY W DRZWIACH
(rys. 129-130)

W cz´Êci dolnej ka˝dych drzwi znajduje
si´ lampa dla oÊwietlenia strefy wsiada-
nia/wysiadania z samochodu.

(A) - Drzwi przednie
(B) - Drzwi tylne
Zapalenie tych lamp jest takie po∏àczo-

ne z przednià lampà sufitowà.

PRZYSTOSOWANIE DO 
ZAMONTOWANIE TELEFONU
KOMÓRKOWEGO

Na zamówienie, w zale˝noÊci od wer-
sji/wyposa˝enia samochodu, gdzie prze-
widziano, samochód mo˝e byç wyposa-
˝ony w instalacj´ przygotowanà do za-
montowania telefonu komórkowego.

Instalacja sk∏ada si´ z:
– anteny w dachu samochodu;
– g∏oÊnika znajdujàcego si´ drzwiach

po stronie pasa˝era razem z g∏oÊnikiem
woofer;

– przewodów ∏àczàcych anten´, g∏oÊnik
i zasilanie elektryczne.
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Wysiadajàc z samochodu
wyjàç zawsze kluczyk wy-
∏àcznika zap∏onu, aby

uniknàç niebezpiecznego dla pasa-
˝erów pozostajàcych w samochodzie,
niespodziewanego uruchomienia
mechanizmu dachu otwieranego.

Sprawdzaç okresowo, czy
otwory boczne (C-rys. 133)
odprowadzajàce wod´ nie

sà zapchane.

DACH OTWIERANY
(gdzie przewidziano)

Dzia∏a, gdy kluczyk wy∏àcznika zap∏onu
znajduje si´ w pozycji MAR.

OTWIERANIE - ZAMYKANIE
DACHU PRZESUWNEGO 
(rys. 131-132-133)

Po naciÊni´ciu koƒcówki (1) przycisku
wy∏àcznika (A-rys. 131) dach otworzy
si´; po naciÊni´ciu koƒcówki (2) przycisku
dach zamknie si´.

Po zwolnieniu przycisku dach zatrzyma si´
w tym po∏o˝eniu, w którym si´ znajduje.
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rys. 132
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rys. 131

U˝ycie nieprawid∏owe
dachu mo˝e byç niebez-
pieczne. Przed otwiera-

niem/ zamykaniem dachu i pod-
czas jego dzia∏ania nale˝y si´ za-
wsze upewniç, czy pasa˝erowie
znajdujà si´ w bezpiecznej odle-
g∏oÊci od dachu oraz czy ich osobi-
ste rzeczy, które mog∏yby byç wcià-
gni´te, nie znajdujà si´ w pobli˝u
przesuwajàcego si´ dachu.

Nie otwieraç dachu, gdy
znajduje si´ na nim Ênieg
lub lód, gdy˝ mo˝na go

uszkodziç.

A

1
2

B

Po otwarciu dachu podnosi si´ ma∏y spoj-
ler (B-rys. 132), który odpowiednio
zmienia kierunek nawiewanego powietrza.
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rys. 136
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rys. 134
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rys. 133

C

PODNOSZENIE TYLNEJ CZ¢CI
DACHU

Podniesienie tylnej cz´Êci dachu mo˝na
wykonaç wy∏àcznie przy dachu ca∏kowicie
zamkni´tym, po naciÊni´ciu koƒcówki (2)
przycisku wy∏àcznika (A-rys. 131).

Aby uzyskaç pozycj´ poziomà dachu, na-
cisnàç koƒcówk´ (1) przycisku wy∏àcznika
(A-rys. 131) (dach zamkni´ty).

MANEWR AWARYJNY
(rys. 135-136-137)

W przypadku awarii mechanizmu elek-
trycznego sterujàcego otwieraniem/zamy-
kaniem dachu, dach mo˝na otworzyç r´cz-
nie w nast´pujàcy sposób:

– Podwa˝yç w punkcie pokazanym
strza∏kà i wyjàç pokryw´ z wy∏àcznikiem
(A-rys. 135).

ZAS¸ONA PRZESUWNA

Dach otwierany wyposa˝ony jest w zas∏o-
n´ przesuwnà otwieranà r´cznie, która
spe∏nia funkcj´ zmniejszania promieniowa-
nia s∏onecznego. Aby otworzyç zas∏on´,
pociàgnàç za uchwyt (A-rys. 134).

Gdy dach jest otwarty, zas∏ona przesu-
ni´ta jest automatycznie do wewn´trznej
cz´Êci dachu.

Gdy dach zamyka si´, zas∏ona wysuni´-
ta zostanie cz´Êciowo, aby uzyskaç dost´p
do uchwytu i zamknàç jà r´cznie.
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rys. 137

– Za pomocà specjalnego klucza (B-rys.
136), znajdujàcego si´ w pokrowcu z narz´-
dziami obracaç tulejà (C-rys. 136) moto-
reduktora sterujàcego otwieraniem dachu.

UWAGA Po wykonaniu wy˝ej wymie-
nionych operacji, przed wyj´ciem klucza,
nale˝y obróciç go o pó∏ obrotu w kierun-
ku przeciwnym do kierunku wykonywanej
operacji, a˝ do us∏yszenia dêwi´ku zablo-
kowania.

A
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rys. 139
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rys. 138

BAGA˚NIK

Pokryw´ komory baga˝nika mo˝na otwo-
rzyç z zewn´trznej strony samochodu lub
z wn´trza samochodu.

UWAGA Nieprawid∏owe zamkni´cie
pokrywy baga˝nika spowoduje zapalenie
si´ odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej
w zestawie wskaêników.

OTWIERANIE Z ZEWNÑTRZ
(rys. 138)

Obróciç os∏on´ (A) w kierunku pokaza-
nym strza∏kà, a nast´pnie w∏o˝yç i obró-
ciç kluczyk (B) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.

Otwarcie u∏atwione jest wspomaganiem
mechanizmu sterujàcego zamkiem.

OTWIERANIE Z WN¢TRZA 
(rys. 139)

Aby otworzyç pokryw´ baga˝nika z wn´trza:

– Podczas postoju samochodu, nacisnàç
przycisk (A), znajdujàcy si´ wewnàtrz
schowka.

Umieszczenie przycisku w schowku unie-
mo˝liwia otwarcie pokrywy baga˝nika, gdy
schowek zamkni´ty jest na klucz.

ZDALNE OTWIERANIE PRZY
POMOCY PILOTA (rys. 140)
(gdzie przewidziano)

Baga˝nik mo˝na otworzyç z dystansu
z zewnàtrz po naciÊni´ciu przycisku
(A-rys. 140) w kluczyku z cz´Êcià me-
talowà (B), tak˝e wtedy, gdy w∏àczony
jest alarm elektroniczny.
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rys. 142
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Amortyzatory wyregulo-
wane sà przez producen-
ta tak, aby zapewniç pra-

wid∏owe funkcjonowanie pokrywy,
gdy jest ona obcià˝ona zgodnie
z wymaganiami konstruktora. Do-
datkowe obcià˝enia pokrywy ko-
mory baga˝nika (spojlery itp) mo-
gà zak∏óciç dzia∏anie amortyzato-
rów i zagroziç bezpieczeƒstwu przy
u˝ywaniu pokrywy.

C

B

W tym przypadku system alarmowy wy-
∏àcza czujnik kontroli pokrywy baga˝nika,
uk∏ad sygnalizuje to (z wyjàtkiem wersji na
niektóre rynki) dwoma dêwi´kami akustycz-
nymi (“BIP”) i kierunkowskazy zapalà si´
na trzy sekundy.

Po zamkni´ciu pokrywy baga˝nika, funk-
cja kontroli zostaje przywrócona, uk∏ad sy-
gnalizuje to (z wyjàtkiem wersji na niektó-
re rynki) dwoma dêwi´kami akustycznymi
(“BIP”) i kierunkowskazy zapalà si´ na trzy
sekundy.

OTWARCIE AWARYJNE

Zamek pokrywy baga˝nika sterowany jest
mechanizmem wspomagania, który inter-
weniuje przy otwieraniu pokrywy z wn´trza
samochodu lub kluczykiem. Zawsze jednak
jest mo˝liwe, tak˝e w przypadku niskiego
napi´cia akumulatora otwarcie baga˝nika:

wystarczy obróciç kluczyk i naciskajàc rów-
noczeÊnie r´kà na kraw´dê pokrywy.

UWAGA Naciskaç umiarkowanie na
kraw´dê pokrywy, tu˝ nad zamkiem.

PODNIESIENIE I ZAMYKANIE

Podniesienie pokrywy baga˝nika u∏atwia-
jà dwie spr´˝yny gazowe (B-rys. 141).

Po otwarciu okrywy baga˝nika zapala
si´ lampa oÊwietlenia komory baga˝nika
(C-rys. 141). Lampa gaÊnie automa-
tycznie po zamkni´ciu pokrywy.

Aby zamknàç pokryw´ baga˝nika, obni-
˝yç jà odpowiednio u˝ywajàc uchwytu (A-
rys. 142) i nacisnàç w pobli˝u zamka do
us∏yszenia dêwi´ku zablokowania.

Po pozostawieniu otwartej pokrywy ba-
ga˝nika, lampa zgaÊnie automatycznie po
kilku minutach. Aby ponownie zapaliç
lamp´ nale˝y zamknàç i otworzyç pokry-
w´ baga˝nika.

MOCOWANIE BAGA˚U

Przewo˝ony baga˝ powinien byç moco-
wany odpowiednimi paskami zakoƒczony-
mi zaczepami do odpowiednich pierÊcie-
ni, znajdujàcych si´ w rogach baga˝nika
(rys. 143).
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rys. 143
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PierÊcienie te s∏u˝à równie˝ do mocowa-
nia siatki zabezpieczajàcej przewo˝ony
baga˝ (dost´pnej na ˝àdanie w ASO Alfa
Romeo).

W pod∏odze baga˝nika znajdujà si´ dwa
paski elastyczne do mocowania niewiel-
kich przedmiotów. W razie potrzeby mo˝-
na od∏àczyç paski z boku od sworzni mo-
cujàcych (A-rys. 144).

UWAGA; Podró˝ujàc nocà, przy obcià-
˝onym baga˝niku konieczne jest odpo-
wiednie wyregulowanie Êwiate∏ mijania
(patrz rozdzia∏ „Reflektory”). Dla prawi-
d∏owego dzia∏ania regulatora nale˝y
sprawdziç zawsze, czy obcià˝enia samo-
chodu nie przekraczajà wartoÊci podanych
w tym rozdziale.

Przy u˝ywaniu baga˝nika
nigdy nie przekraczaç
maksymalnych dopusz-

czalnych obcià˝eƒ (patrz rozdzia∏
„Dane techniczne”). Ponadto
upewniç si´, czy baga˝ znajdujàcy
si´ w baga˝niku jest równomier-
nie rozmieszczony i odpowiednio
zabezpieczony, aby podczas gwa∏-
townego hamowania nie przemie-
Êci∏ si´ do przodu powodujàc ob-
ra˝enia pasa˝erów.

Niezamocowany prawi-
d∏owo ci´˝ki baga˝, przy
ewentualnym zderzeniu

samochodu mo˝e spowodowaç po-
wa˝ne obra˝enia pasa˝erów.

rys. 144
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Operacj´ otwierania po-
krywy komory silnika mo˝-
na wykonywaç wy∏àcznie

podczas postoju samochodu.
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rys. 145

A

POKRYWA KOMORY
SILNIKA

Dêwignia s∏u˝àca do otwierania pokry-
wy komory silnika znajduje si´ w dolnej
cz´Êci deski rozdzielczej po lewej.

Aby otworzyç:

– pociàgnàç dêwigni´ (A-rys. 145) a˝
do us∏yszenia dêwi´ku otwarcia pokrywy;
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Sprawdziç zawsze, czy po-
krywa zablokowa∏a si´
prawid∏owo, aby uniknàç

jej otwarcia podczas jazdy samo-
chodu.

NIEBEZPIECZE¡STWO
ZRANIENIA. W przypadku
wykonywania czynnoÊci

naprawczych, lub obs∏ugowych w ko-
morze silnika zwracaç szczególnà
uwag´, aby nie uderzyç g∏owà
w kraw´dê pokrywy komory silnika.
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rys. 146

UWAGA Podniesienie pokrywy u∏a-
twione jest dwoma spr´˝ynami gazowy-
mi. Zaleca si´ nie naprawiaç i nie pod-
trzymywaç spr´˝yn podczas podnoszenia.

- podnieÊç dêwign´ (B-rys. 146) me-
chanizmu zabezpieczajàcego;

- podnieÊç pokryw´ komory silnika.

Aby zamknàç:

– obni˝yç pokryw´ komory silnika do
oko∏o 20 centymetrów nad komor´ silni-
ka i opuÊciç jà swobodnie, a nast´pnie
sprawdziç, czy pokrywa zamkn´∏a si´ pra-
wid∏owo, a nie tylko sam mechanizm za-
bezpieczajàcy.

Je˝eli pokrywa nie zamkn´∏a si´ prawi-
d∏owo, nie dociskaç jej w dó∏, ale otwo-
rzyç pokryw´ i powtórzyç procedur´ za-
mykania pokrywy.

REFLEKTORY

UWAGA Na powierzchni wewn´trznej
reflektora mo˝e wystàpiç ewentualne za-
parowanie: nie oznacza to anomalii, ale
w rzeczywistoÊci jest zjawiskiem natural-
nym spowodowanym niskà temperaturà
i wysokà wilgotnoÊcià powietrza; znika
zaraz po zapaleniu reflektorów. Wyst´po-
wanie lodu wewnàtrz reflektora oznacza
przenikanie wody do jego wn´trza; zwró-
ciç si´ do ASO Alfa Romeo.
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Dla rozpocz´cia wytwarzania ∏uku elek-
trycznego konieczne jest wysokie napi´cie,
natomiast dla normalnego zasilania wy-
starcza niskie napi´cie.

Reflektory osiàgajà maksymalne nat´˝e-
nie oÊwietlenia po oko∏o 15 sekundach
od w∏àczenia.

Du˝e nat´˝enie oÊwietlenia wytwarzane
przez tego typu reflektory wymaga∏o za-
stosowania systemu automatycznego dla
utrzymania sta∏ego ustawienia wiàzek
Êwietlnych reflektorów, aby zapobiec oÊle-
pieniu kierowców jadàcych z przeciwka
w przypadku hamowania, przyspieszania
lub przewo˝enia ci´˝kiego baga˝u.

System elektromechaniczny dla automa-
tycznego utrzymania sta∏ego ustawienia
wiàzek Êwietlnych reflektorów po∏àczony
jest urzàdzeniem kompensacji pochylenia
wiàzek Êwietlnych reflektorów.

˚arówki ksenonowe posiadajà wyd∏u˝o-
ny okres ˝ywotnoÊci, co praktycznie czyni
nieprawdopodobnym ich ewentualne
uszkodzenie.

REFLEKTORY
KSENONOWE (gdzie przewidziano)

Reflektory gazowe (ksenonowe) dzia∏ajà
na zasadzie wytwarzania ∏uku elektryczne-
go w Êrodowisku gazu - ksenonu, znajdu-
jàcego si´ pod ciÊnieniem, w miejsce tra-
dycyjnie ˝arzonych w∏ókien.

Wytwarzane w ten sposób oÊwietlenie
jest lepsze od oÊwietlenia wytwarzanego
przez lampy tradycyjne, ze wzgl´du na ja-
koÊç Êwiat∏a (Êwiat∏o bardziej jasne) oraz
ze wzgl´du na wielkoÊç i stref´ oÊwietla-
nej powierzchni.

KorzyÊci wynikajàce z lepszego oÊwie-
tlenia sà znaczne (mniejsze zm´czenie
wzroku i zwi´kszenie pola widzenia kie-
rowcy podnosi bezpieczeƒstwo jazdy),
szczególnie przy z∏ej pogodzie, podczas
jazdy we mgle i/lub przy niewystarczajà-
cym oznakowaniu, ze wzgl´du na wi´k-
sze nat´˝enie Êwita∏a bocznych stron wià-
zek Êwietlnych.

Wi´ksze nat´˝enie Êwiat∏a bocznych stron
wiàzek Êwietlnych powoduje zwi´kszenie
bezpieczeƒstwa jazdy, poniewa˝ umo˝liwia
kierowcy lepsze dostrze˝enie innych u˝yt-
kowników znajdujàcych si´ na skraju dro-
gi (piesi, rowerzyÊci, motocykliÊci).

Je˝eli oka˝e si´ konieczne
ewentualne sprawdzenie
uk∏adu lub wykonanie je-

go naprawy - nale˝y wykonaç to wy-
∏àcznie w ASO Alfa Romeo.
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USTAWIENIE ÂWIATE¸ MIJANIA
DLA RUCHU LEWOSTRONNEGO
/ PRAWOSTRONNEGO
(tylko wersje z reflektorami z ˝arówkami
ksenonowymi)

W samochodach wyposa˝onych w reflek-
tory z ˝arówkami ksenonowymi (gdzie
przewidziano) o zwi´kszonej sile Êwiece-
nia, po wyjeêdzie z kraju w którym obo-
wiàzuje ruch prawostronny i wjeêdzie do
kraju w którym obowiàzuje ruch lewo-
stronny lub odwrotnie konieczne jest zmo-
dyfikowanie ustawienia Êwiate∏ mijania,
aby zoptymalizowaç oÊwietlenie bocznej
cz´Êci drogi oraz zapobiec oÊlepianiu ja-
dàcych z przeciwka.

UWAGA Aby wykonaç t´ operacj´,
zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

REGULACJA USTAWIENIA
ÂWIATE¸ REFLEKTORÓW
(z wyjàtkiem wersji z reflektorami
z ˝arówkami ksenonowymi)

Poprawne ustawienie Êwiate∏ reflektorów
jest bardzo wa˝ne dla komfortu i bezpie-
czeƒstwa jazdy, zarówno dla prowadzàce-
go samochód jak i równie˝ dla wszyst-
kich u˝ytkowników drogi.

Ustawienie reflektorów powinno byç za-
wsze zgodne z wymaganiami kodeksu dro-
gowego. W sprawie kontroli i ewentual-
nej regulacji nale˝y zwróciç si´ do ASO
Alfa Romeo.

Kompensacja ustawienia 
Êwiate∏ reflektorów (rys. 147)

Gdy samochód jest obcià˝ony, obni˝a si´
z ty∏u i w konsekwencji wiàzka Êwietlna si´
podnosi.

Konieczne jest w tym przypadku przy-
wrócenie poprawnego ustawienia Êwia-
te∏ po odpowiednim ustawieniu pokr´t∏a
korektora Êwiate∏ reflektorów (A) znaj-
dujàcego si´ po lewej stronie kolumny
kierownicy.

Pokr´t∏o mo˝e byç ustawione w czterech
pozycjach w zale˝noÊci od obcià˝enia sa-
mochodu:

Pozycja 0 - jedna lub dwie osoby na sie-
dzeniach przednich, pe∏ny zbiornik pali-
wa, pe∏ne wyposa˝enie samochodu (sa-
mochód gotowy do jazdy);

Pozycja 1 - 5 osób;

Pozycja 2 - 5 osób i obcià˝ony baga˝-
nik (oko∏o 50 kg.);

Pozycja 3 - Kierowca i ok. 350 kg baga-
˝u umieszczonego wy∏àcznie w baga˝niku.

Po powrocie do swojego
kraju nale˝y pami´taç
o przywróceniu ustawie-

nia Êwiate∏ mijania.

rys. 147
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Aby sprawdziç i ewentual-
nie wyregulowaç przednie
Êwiat∏a przeciwmgielne

zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

USTAWIENIE PRZEDNICH
ÂWIATE¸ PRZECIWMGIELNYCH
(rys. 148)

Aby wyregulowaç wiàzk´ przednich Êwia-
te∏ przeciwmgielnych, nale˝y obracaç
Êrubà (A).

SYSTEM KONTROLI SILNIKA
EOBD (wersje zgodne z Dyrektywà
98/69/CE - EURO3 lub Dyrektywà
2001/1/CE poziom B - EURO4)

System EOBD (European On Board Dia-
gnosis) zamontowany w samochodzie od-
powiada Dyrektywie 98/69/CE (EURO 3)
dla wersji 2.0 T. SPARK, 2.5 V6 24V, 3.0 V6
24V (Sprotronic), JTD, JTD 20V Multijet
i JTD 20V Multijet (Sportronic) i Dyrekty-
wie 2001/1/CE poziom B (EURO 4) dla
wersji 3,2 V6 24V.

System ten przeprowadza w sposób cià-
g∏y diagnostyk´ elementów samochodu
zwiàzanych z emisjà zanieczyszczeƒ. Sy-
gnalizuje u˝ytkownikowi, poprzez zapale-
nie si´ lampki sygnalizacyjnej Uw zesta-
wie wskaêników stan uszkodzenia tych
komponentów.

Celem systemu jest:

– utrzymywanie pod kontrolà sprawno-
Êci instalacji;

– sygnalizowanie nieprawid∏owoÊci
funkcjonowania powodujàcego zwi´ksze-
nie emisji zanieczyszczeƒ i przekroczenie
maksymalnych dopuszczalnych norm eu-
ropejskich;

UWAGA Po wyeliminowaniu uszkodze-
nia ASO Alfa Romeo powinna kompletnie
sprawdziç instalacj´ na stanowisku diagno-
stycznym i je˝eli oka˝e si´ to konieczne,
wykonaç prób´ drogowà, która mo˝e wy-
magaç nawet d∏u˝szej jazdy.

Je˝eli po obróceniu klu-
czyka w wy∏àczniku za-
p∏onu w po∏o˝enie MAR,

lampka sygnalizacyjna U nie za-
pali si´ lub zapali si´ Êwiat∏em cià-
g∏ym lub pulsujàcym podczas jaz-
dy samochodu, nale˝y jak najszyb-
ciej zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

– sygnalizowanie koniecznoÊci wymia-
ny uszkodzonych komponentów. 

Ponadto system ten dysponuje konekto-
rem do pod∏àczenia odpowiedniego przy-
rzàdu diagnostycznego i odczytania ko-
dów usterek zapami´tanych w centralce,
wraz ze specyficznymi parametrami dia-
gnostycznymi i funkcjonowania silnika. 
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ABS

Samochód wyposa˝ony jest w system
hamowania ABS, który zapobiega zablo-
kowaniu kó∏ przy hamowaniu niezale˝nie
od warunków drogowych i si∏y nacisku na
peda∏ hamulca, tak˝e przy hamowaniu
nag∏ym.

Interwencja ABS sygnalizowana jest kie-
rowcy lekkim pulsowaniem peda∏u ha-
mulca i lekkim ha∏asem.

Nie mo˝e to byç interpretowane jako
uszkodzenie hamulców, ale jest jedynie
sygna∏em dla kierowcy, ˝e ABS interwe-
niuje; co oznacza, ˝e ko∏a samochodu
osiàgn´∏y granic´ przyczepnoÊci i dlatego
konieczne jest dostosowanie pr´dkoÊci do
typu drogi, po której si´ podró˝uje.

System ABS jest urzàdzeniem dodatko-
wym dla tradycyjnego uk∏adu hamulcowe-
go. W przypadku wystàpienia anomalii
wy∏àcza si´ i uk∏ad hamulcowy dzia∏a tak
samo jak w samochodach bez ABS. 

W tym przypadku, poniewa˝ hamowa-
nie nie jest kontrolowane przez system
przeciwpoÊlizgowy, zmniejszajà si´ osià-
gi hamowania samochodu, graniczna
zdolnoÊç hamowania, prowadziç samo-
chód bardzo ostro˝nie.

Je˝eli kierowca nigdy poprzednio nie
prowadzi∏ samochodu wyposa˝onego
w ABS, zaleca si´ wykonaç kilka prób ha-
mowania na drodze, oczywiÊcie w warun-
kach bezpiecznych i w pe∏ni przestrzega-
jàc przepisów kodeksu drogowego w kra-
ju, w którym si´ podró˝uje, stosujàc si´ do
uwag podanych poni˝ej.

KorzyÊciami wynikajàcymi ze stosowa-
nia ABS w stosunku do tradycyjnego sys-
temu hamulcowego sà: zapobieganie
przed poÊlizgiem kó∏ podczas hamowania
awaryjnego, szczególnie w warunkach ma-
∏ej przyczepnoÊci oraz umo˝liwienie jed-
noczesnego hamowanie i skr´cania, aby
uniknàç ewentualnych nieprzewidzianych
przeszkód lub, aby podczas hamowania
skierowaç samochód tam, gdzie si´ chce.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e droga ha-
mowania dzi´ki systemowi ABS nie za-
wsze si´ skraca; na przyk∏ad podczas jaz-
dy na drodze po Êwie˝ych opadach Ênie-
gu po lodzie droga hamowania b´dzie
d∏u˝sza.

ABS wykorzystuje maksy-
malnà przyczepnoÊç kó∏
do drogi, ale jej nie

zwi´ksza. Nale˝y wi´c zachowaç
ostro˝noÊç podczas jazdy po dro-
gach Êliskich, unikajàc niepotrzeb-
nego ryzyka.

Aby w∏aÊciwie wykorzystaç mo˝liwoÊci
system zapobiegajàcego blokowaniu kó∏,
nale˝y zapoznaç si´ z poni˝ej podanymi
uwagami.
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Je˝eli ABS interweniuje,
oznacza to, ˝e zosta∏a
osiàgni´ta graniczna

przyczepnoÊç kó∏ do drogi; dosto-
sowaç jazd´ do warunków przy-
czepnoÊci kó∏ do drogi.

Przy pokonywaniu ostrych zakr´tów na-
le˝y zawsze zachowaç maksymalnà uwa-
g´, nawet je˝eli samochód wyposa˝ony jest
w ABS.

Przede wszystkim:

UWAGA Samochód wyposa˝ony w ABS
powinien mieç montowane obr´cze kó∏,
opony, ok∏adziny cierne wy∏àcznie typu
i marki zalecanej przez Producenta.

Z uk∏adem hamulcowym po∏àczony jest
tak˝e korektor elektroniczny rozdzia∏u si-
∏y hamowania nazywany EBD (Electronic
Brake Distributor), który za pomocà cen-
tralki i czujników systemu ABS, zwi´ksza
sprawnoÊç instalacji hamulcowej.

W razie uszkodzenia sys-
temu, z zapaleniem si´
lampki sygnalizacyjnej

> w zestawie wskaêników, zwró-
ciç natychmiast do najbli˝szego
ASO Alfa Romeo, prowadzàc samo-
chód bardzo ostro˝nie i unikajàc
gwa∏townego hamowania w celu
przywrócenia ca∏kowitej sprawno-
Êci instalacji.

Gdy ABS w∏àczy si´ i pe-
da∏ hamulca pulsuje, nie
zwalniaç nacisku na pe-

da∏, ale przytrzymywaç peda∏ wci-
Êni´ty; samochód zatrzyma si´
osiàgajàc najkrótszà drog´ hamo-
wania odpowiednio do warunków
panujàcych na drodze.

Samochód wyposa˝ony
jest w elektroniczny ko-
rektor hamowania (EBD).

Równoczesne zapalenie si´ lam-
pek sygnalizacyjnych > ix przy
uruchomionym silniku, oznacza
anomali´ w systemie EBD. W tym
przypadku przy gwa∏townym ha-
mowaniu mo˝e wystàpiç zabloko-
wanie kó∏ tylnych i w konsekwen-
cji mo˝liwoÊç poÊlizgu. Prowadziç
bardzo ostro˝nie samochód, zwra-
cajàc si´ do ASO Alfa Romeo w ce-
lu weryfikacji instalacji.

Przestrzegajàc zaleceƒ podanych poni˝ej
uzyska si´ najlepsze osiàgi hamowania
w ka˝dych warunkach.
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Zapalenie si´ samej
lampki sygnalizacyjnej
> przy uruchomionym

silniku oznacza normalnie wystà-
pienie usterki tylko w systemie
ABS. W tym przypadku tradycyjny
uk∏ad hamulcowy dzia∏a normal-
nie, natomiast nie dzia∏a system
ABS. W tych warunkach zmniejszo-
na zostanie równie˝ sprawnoÊç sys-
temu EBD. Tak˝e w tym przypadku
zaleca si´ zwróciç natychmiast do
najbli˝szego ASO Alfa Romeo w ce-
lu weryfikacji instalacji, prowadzàc
samochód bardzo ostro˝nie i uni-
kajàc gwa∏townego hamowania.

Je˝eli zapali si´ lampka
sygnalizacyjna x niskie-
go poziomu p∏ynu hamul-

cowego nale˝y zatrzymaç natych-
miast samochód i zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo. Ewentualny wy-
ciek p∏ynu z uk∏adu hamulcowego,
spowoduje zmniejszenie sprawno-
Êci zarówno tradycyjnego uk∏adu
hamulcowego jak i systemu zapo-
biegajàcego blokowaniu kó∏.

BRAKE ASSIST (wspomaganie
hamowania awaryjnego)

System, którego nie mo˝na wy∏àczyç,
rozpoznaje hamowanie awaryjne na ba-
zie szybkoÊci naciskania na peda∏ hamul-
ca, umo˝liwiajàc bardzo szybkà interwen-
cje uk∏adu hamulcowego.

W samochodach wyposa˝onych w system
VDC, Brake Assist zostaje wy∏àczony
w przypadku wystàpienia awarii uk∏adu
VDC, sygnalizowanej zapaleniem si´ od-
powiedniej lampki sygnalizacyjnej.
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SYSTEMY VDC I ASR
(gdzie przewidziano)

SYSTEM VDC (VEHICLE 
DINAMICS CONTROL):
OPIS OGÓLNY

VDC jest systemem elektronicznym kon-
troli stabilnoÊci samochodu, który steruje
momentem silnika i uk∏adem hamulco-
wym w sposób zró˝nicowany w przypad-
ku utraty przyczepnoÊci kó∏, sprowadzajàc
samochód na w∏aÊciwy tor jazdy.

Podczas jazdy na samochód dzia∏ajà du-
˝e si∏y boczne i wzd∏u˝ne, które mogà byç
kontrolowane przez kierowc´, gdy ko∏a
posiadajà dobrà przyczepnoÊç do na-
wierzchni drogi. Gdy przyczepnoÊç zmniej-
szy si´ poni˝ej minimalnego dopuszczal-
nego poziomu, samochód zaczyna zba-
czaç z toru jazdy ˝àdanego przez kierowc´.

W trudnych warunkach jazdy (np. jazda
po wyboistej, mokrej, oblodzonej lub b∏ot-
nistej drodze), przy zmianach pr´dkoÊci
(przyspieszanie lub hamowanie) i/lub na
zakr´tach (ostry zakr´t lub koniecznoÊç
omini´cia przeszkody) przyczepnoÊç kó∏ do
drogi zmniejsza si´ znacznie.

Gdy czujniki rozpoznajà taki stan, w któ-
rym mo˝e wystàpiç poÊlizg kó∏, system
VDC steruje silnikiem i uk∏adem hamul-
cowym wytwarzajàc stabilizujàcy moment
obrotowy.

FUNKCJONOWANIE 
SYSTEMU VDC

System VDC w∏àcza si´ automatycznie
z chwilà uruchomienia silnika i nie mo˝-
na go wy∏àczyç. Mo˝liwe jest natomiast
wy∏àczenie systemu ASR poprzez naciÊni´-
cie odpowiedniego przycisku znajdujàce-
go si´ na tunelu Êrodkowym.

G∏ównymi elementami systemu VDC sà:

– centralka elektroniczna przetwarzajà-
ca sygna∏y przesy∏ane przez ró˝ne czujni-
ki, uruchamiajàc odpowiednie strategi´;

– czujnik rozpoznania pozycji kierow-
nicy;

– cztery czujniki rozpoznania pr´dkoÊci
obrotowej ka˝dego z kó∏;

– czujnik rozpoznania obrotu samocho-
du wokó∏ osi pionowej;

– czujnik rozpoznania przyspieszenia
bocznego (si∏y odÊrodkowej).

Osiàgi systemu w zakre-
sie bezpieczeƒstwa ak-
tywnego nie zwalniajà

kierowcy z obowiàzku zachowania
maksymalnej ostro˝noÊci i unika-
nia ryzyka podczas jazdy. Kierowa-
nie samochodem powinno byç do-
stosowane do stanu nawierzchni
drogi, widocznoÊci i ruchu drogo-
wego. OdpowiedzialnoÊç za bez-
pieczeƒstwo spoczywa wy∏àcznie na
kierowcy.
System VDC pomaga kierowcy

utrzymaç kontrol´ nad samocho-
dem w przypadku utraty przyczep-
noÊci kó∏ do drogi.
Si∏y wytwarzane przez system re-

gulacji VDC w celu kontrolowania
utraty stabilnoÊci samochodu ogra-
niczone sà zawsze przyczepnoÊcià
kó∏ do nawierzchni drogi.
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FUNKCJONOWANIE ASR 
(ANTYSLIP REGULATION):
OPIS

Funkcja ASR jest zintegrowana z syste-
mem VDC. Kontroluje nap´d samochodu
i interweniuje automatycznie, gdy roz-
pozna poÊlizg jednego lub obu kó∏ na-
p´dowych.

W zale˝noÊci od warunków poÊlizgu uru-
chamiane sà dwa ró˝ne systemy kontroli.

– W przypadku poÊlizgu obu kó∏ nap´-
dowych spowodowanego zbyt du˝à mocà
przenoszonà na ko∏a, ASR redukuje moc
przenoszonà z silnika.

– W przypadku poÊlizgu tylko jedne-
go ko∏a nap´dowego ASR uruchamia
automatycznie hamowanie tylko tego
ko∏a. Dzia∏anie to jest analogiczne do
dzia∏ania samoblokujàcego mechani-
zmu ró˝nicowego.

Sercem systemu VDC jest czujnik typu
aeronautycznego, który rozpoznaje obrót
samochodu wokó∏ osi pionowej. Si∏y od-
Êrodkowe wytwarzane, przy jeêdzie samo-
chodu po zakr´cie sà natomiast rozpozna-
wane przez czujnik przyspieszenia bocz-
nego, o du˝ej czu∏oÊci.

Dzia∏anie stabilizujàce systemu VDC
oparte jest o obliczenia wykonywane przez
centralk´ elektronicznà systemu, która
przetwarza sygna∏y przesy∏ane przez czuj-
nik obrotu kierownicà, przyspieszenia
bocznego i pr´dkoÊci obrotowej ka˝dego
ko∏a. Sygna∏y te umo˝liwiajà centralce
rozpoznanie manewru, który kierowca chce
wykonaç, obracajàc kierownicà.

Centralka przetwarza przesy∏ane informa-
cje przez czujniki, rozpoznaje w sposób cià-
g∏y po∏o˝enie samochodu i porównuje je
z trajektorià, po której kierowca zamierza
jechaç. W przypadku niezgodnoÊci central-
ka natychmiast interweniuje, aby samo-
chód odzyska∏ wymaganà trajektori´ jaz-
dy: hamuje z ró˝nà si∏à wywieranà na ka˝-
de z kó∏ i w razie potrzeby redukuje moc
silnika.

Korekta przeprowadzana jest na bie˝à-
co, w sposób ciàg∏y w celu utrzymania tra-
jektorii jazdy wymaganej przez kierowc´.

Dzia∏anie systemu VDC zwi´ksza znacz-
nie bezpieczeƒstwo aktywne samochodu
w wielu niebezpiecznych sytuacjach
a w szczególnoÊci przy wyprzedzaniu, gdy
zmienia si´ przyczepnoÊç kó∏ do na-
wierzchni drogi.

Aby systemy VDC, ASR
i ABS dzia∏a∏y prawid∏o-
wo, opony wszystkich kó∏

powinny byç tej samej marki, tego
samego producenta oraz tego sa-
mego typu i posiadaç takie same
wymiary. Opony powinny byç w do-
skona∏ym stanie.
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Dzia∏anie ASR jest szczególnie u˝ytecz-
ne w nast´pujàcych przypadkach:

– poÊlizgu na zakr´cie ko∏a wewn´trzne-
go pod wp∏ywem zmian dynamicznych ob-
cià˝enia lub nadmiernego przyspieszania;

– zbyt du˝ej mocy przenoszonej na ko∏a
w stosunku do stanu nawierzchni drogi;

– przyspieszania na drodze o nierównej
nawierzchni, pokrytej Êniegiem lub lodem;

– utraty przyczepnoÊci na mokrej na-
wierzchni (aquaplaning).

W¸ÑCZENIE FUNKCJI ASR

Funkcja ASR w∏àcza si´ automatycznie
przy ka˝dym uruchomieniu silnika.

Podczas jazdy mo˝na wy∏àczyç i ponow-
nie w∏àczyç naciskajàc przycisk (A-rys.
149) na tunelu Êrodkowym.

Wy∏àczenie funkcjonowania sygnalizowa-
ne jest zapaleniem si´ lampki (B-rys.
149) w przycisku wy∏àcznika. Je˝eli funk-
cjonowanie zostanie wy∏àczone podczas
jazdy, przy nast´pnym uruchomieniu sil-
nika w∏àczy si´ automatycznie.

UWAGA Podczas jazdy po drodze po-
krytej Êniegiem, z zamontowanymi ∏aƒcu-
chami przeciwÊlizgowymi nale˝y wy∏àczyç
funkcjonowanie ASR: w tych warunkach
poÊlizg kó∏ podczas ruszania umo˝liwia
uzyskanie lepszego nap´du.

INTERWENCJA SYSTEMU VDC

Interwencja systemu VDC sygnalizowa-
na jest pulsowaniem lampki (A-rys.
150) w zestawie wskaêników, dla poin-
formowania kierowcy, ˝e samochód znaj-
duje si´ w krytycznych warunkach stabil-
noÊci i przyczepnoÊci do drogi.
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SYGNALIZACJA SYSTEMÓW
ABS, EBD, VDC I ASR

W przypadku wystàpienia ewentualnej
anomalii, systemy VDC i ASR wy∏àczajà si´
automatycznie i zapala si´ Êwiat∏em

ciàg∏ym lampka sygnalizacyjna (A-rys.
150) w zestawie wskaêników.

W tabeli podano w sposób zbiorczy ró˝-
ne warunki funkcjonowania i sygnaliza-
cj´ lampek.

W przypadku anomalii systemów VDC lub
ASR samochód funkcjonuje tak, jak wersje
niewyposa˝one w te systemy; zaleca si´
jednak jak najszybciej zwróciç do ASO Al-
fa Romeo.

Warunki u˝ywania Stan Lampka Lampka Lampka Sygnalizacja EBD
lub awarii systemu sygnalizacyjna sygnalizacyjna VDC sygnalizacyjna ABS w zestawie 

ASR w przycisku w zestawie wskaêników w zestawie wskaêników wskaêników

Uruchomienie silnika Kontrola lampek Zapalona na Zapalona na oko∏o Zapalona na oko∏o Zapalona na oko∏o
(obrót kluczyka w MAR) sygnalizacyjnych (check) oko∏o 4 sek 4 sekundy 4 sekundy 4 sekundy

Jazda w
ASR w∏àczony ASR aktywny Zgaszona Zgaszona Zgaszona Zgaszona

warunkach
VDC aktywny

normalnych ASR wy∏àczony ASR deaktywny Zapalona Zgaszona Zgaszona Zgaszona
r´cznie VDC aktywny

Jazda w warunkach ASR w∏àczony ASR aktywny Zgaszona Lampeggiante Zgaszona Zgaszona

które mogà VDC aktywny
spowodowaç ASR wy∏àczony ASR deaktywny Zapalona Lampeggiante Zgaszona ZgaszonapoÊlizg

r´cznie VDC aktywny

Awaria systemu ASR ASR deaktywny Zapalona Zapalona Zgaszona Zgaszona

Awaria VDC VDC deaktywny Zgaszona Zapalona Zgaszona Zgaszona

Awaria VDC/ASR VDC/ASR deaktywny Zapalona Zapalona Zgaszona Zgaszona

Awaria ABS ABS/VDC/ASR deaktywny Zapalona Zapalona Zapalona Zgaszona

Awaria EBD ABS/VDC/ASR/EBD deaktywny Zapalona Zapalona Zapalona Zapalona
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RADIOODTWARZACZ

Samochód jest wyposa˝ony w komplet-
nà instalacj´ radioodtwarzacza samocho-
dowego.

Radioodtwarzacz jest zintegrowany z sys-
temem I. C. S Alfa Romeo i na ˝àdanie,
w zale˝noÊci od wersji/rynku, mo˝e byç do-
datkowo wyposa˝ony w system DSP (Digi-
tal Sound Processing) i odtwarzacz p∏yt
kompaktowych.

Dzia∏anie radioodtwarzacza z systemem
DSP (Digital Sound Processing) i odtwa-
rzaczem p∏yt kompaktowych jest opisany
w za∏àczniku do Instrukcji obs∏ugi.

G¸OÂNIKI PRZEDNIE (rys. 151)

G∏oÊniki przednie zamontowane sà w od-
powiednich gniazdach w panelach drzwi
przednich.

A - G∏oÊnik tweeter.

B - G∏oÊnik woofer.

G¸OÂNIKI TYLNE (rys. 152)

G∏oÊniki tylne zamontowane sà w od-
powiednich gniazdach w panelach drzwi
tylnych.

A - G∏oÊnik tweeter.

B - G∏oÊnik woofe.r
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Urzàdzenia zapobiegajà-
ce zanieczyszczeniu Êro-
dowiska zamontowane

w samochodzie wymagajà stoso-
wania wy∏àcznie benzyny bezo∏o-
wiowej o liczbie oktanowej nie ni˝-
szej ni˝ 95.

Uszkodzony katalizator nie
neutralizuje zanieczyszczeƒ
znajdujàcych si´ w spali-

nach i w konsekwencji zanieczyszcza-
ne jest Êrodowisko.

G¸ONIKI W TYLNEJ PÓ¸CE
(rys. 153) (gdzie przewidziano)

Je˝eli na ˝yczenie samochód jest wyposa-
˝ony w kompletnà instalacj´ radioodtwarza-
cza (system DSP Digital Sound Processing)
i odtwarzacz p∏yt kompaktowych (CD), po-
siada tak˝e g∏oÊniki umieszczone w tylnej pó∏-
ce, pod tylnà szybà ogrzewanà.
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ODTWARZACZ 
P¸YT KOMPAKTOWYCH 
(rys. 154) (gdzie przewidziano)

Odtwarzacz p∏yt kompaktowych jest mon-
towany w gnieêdzie (A) po lewej stronie ba-
ga˝nika pod odtwarzaczem p∏yt CD dla
funkcji nawigacji systemu ICS Alfa Romeo.

NA STACJI 
PALIW
SILNIKI BENZYNOWE

Aby uniknàç pomy∏ki przy wlewaniu pa-
liwa, Êrednica wlewu zbiornika paliwa jest
inna ni˝ koƒcówka dystrybutora benzyny
o∏owiowej.
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W ˝adnym przypadku nie
wlewaç choçby niewiel-
kiej iloÊci benzyny o∏o-

wiowej do zbiornika samochodu,
poniewa˝ katalizator zosta∏by nie-
odwracalnie uszkodzony. Je˝eli
zbiornik zostanie nape∏niony przy-
padkowo choçby niewielkà iloÊcià
benzyny o∏owiowej NIE URUCHA-
MIAå SILNIKA. Nie próbowaç mie-
szaç benzyny, dolewajàc do zbior-
nika, w którym znajduje si´ nawet
niewielka iloÊç benzyny o∏owiowej,
benzyny bezo∏owiowej ale opró˝-
niç ca∏kowicie zbiornik oraz uk∏ad
zasilania paliwa.

Zbiornik paliwa samo-
chodu nap´dzanego ole-
jem nap´dowym musi byç

nape∏niany wy∏àcznie olejem nap´-
dowym spe∏niajàcym wymagania
specyfikacji europejskiej EN590.
U˝ycie innych paliw lub ich mie-
szanie spowoduje nieodwracalne
uszkodzenie silnika i utrat´ gwa-
rancji. Je˝eli zbiornik nape∏niony
zostanie przypadkowo innym pali-
wem nie uruchamiaç silnika, ale
opró˝niç ca∏kowicie zbiornik pali-
wa. Gdyby silnik zosta∏ uruchomio-
ny nawet na krótki okres czasu ko-
nieczne jest opró˝nienie zbiornika
paliwa oraz ca∏ego uk∏adu zasila-
nia paliwem.

SILNIKI NA OLEJ NAP¢DOWY Nieprzestrzeganie w/w zaleceƒ mo˝e
spowodowaç uszkodzenie silnika.

Nape∏niç zbiornik paliwa przed ca∏kowi-
tym jego opró˝nieniem, aby uniknàç za-
powietrzenia uk∏adu zasilania silnika.

Podczas sezonu zimowego (zewn´trzna
ni˝sza od -10 °C), zw∏aszcza po d∏ugim
okresie postoju samochodu zaleca si´ mie-
szaç olej nap´dowy z p∏ynem przeciw za-
marzaniu DIESEL MIX, w proporcjach
wskazanych na opakowaniu wyrobu.
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AWARYJNE OTWIERANIE 
POKRYWY WLEWU PALIWA

W przypadku uszkodzenia elektrycznego
otwierania, pokryw´ wlewu paliwa mo˝na
otworzyç r´cznie poprzez pociàgni´cie linki
(A-rys. 157) znajdujàcej si´ po prawej
stronie komory baga˝nika. 

Aby uzyskaç dost´p do linki nale˝y otwo-
rzyç pokryw´ (B).

UWAGA Hermetyczne zamkni´cie kor-
ka wlewu paliwa mo˝e spowodowaç lekki
wzrost ciÊnienia w zbiorniku. Szum odpo-
wietrzania podczas odkr´cania korka wle-
wu paliwa jest zjawiskiem normalnym.

W przypadku konieczno-
Êci wymiany korka wlewu
paliwa, nale˝y wymieniç

go wy∏àcznie na oryginalny, aby
utrzymaç sprawnoÊç uk∏adu zapo-
biegajàcego odparowaniu i odzy-
sku par paliwa.

10
51

P
G

S
rys. 156

56
5P

G
S

rys. 157

A

B

Nie zbli˝aç si´ do wlewu
paliwa z otwartym ogniem
lub zapalonym papiero-

sem: niebezpieczeƒstwo po˝aru. Nie
zbli˝aç tak˝e twarzy do wlewu pali-
wa, aby nie wdychaç szkodliwych par
benzyny.

A
0D

00
30

b

rys. 155

KOREK WLEWU PALIWA

Aby odblokowaç pokryw´ wlewu paliwa
i uzyskaç dost´p do korka wlewu paliwa,
z wn´trza samochodu przy silniku wy∏à-
czonym - nacisnàç przycisk (A-rys. 155).

Podczas nape∏niania zbiornika paliwa,
umieÊciç korek wlewu paliwa w pokrywie
(A-rys. 156), u˝ywajàc odpowiedniego
zaczepu.

Aby zapobiec zgubieniu korka podczas
tankowania, przymocowano go do wlewu
za pomocà odpowiedniej linki.
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WY¸ÑCZNIKI BLOKUJÑCE AUTOMATYCZNIE PALIWO 
I ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Gdy po zderzeniu samochodu nie zauwa-
˝a si´ wycieków paliwa lub uszkodzeƒ
urzàdzeƒ elektrycznych w samochodzie (np.
reflektorów) i samochód jest w stanie je-
chaç, aktywowaç wy∏àczniki blokowania
automatycznego paliwa i zasilania elek-
trycznego zgodnie z instrukcjami podany-
mi poni˝ej.

ODBLOKOWANIE ZAMKÓW
W PRZYPADKU ZDERZENIA

W razie wypadku powodujàcego w∏àcze-
nie wy∏àcznika bezw∏adnoÊciowy zamki
drzwi zostanà automatycznie odblokowa-
ne, aby umo˝liwiç s∏u˝bom ratowniczym
dost´p do samochodu z zewnàtrz.

Samochód wyposa˝ony jest w dwa wy-
∏àczniki bezpieczeƒstwa, które interweniu-
jà w przypadku zderzenia, przerywajàc za-
silanie paliwem oraz zasilanie elektrycz-
ne i w konsekwencji zatrzymanie silnika
z wy∏àczeniem zasilania urzàdzeƒ i od-
biorników elektrycznych w samochodzie.
Zapobiega to zapaleniu si´ od iskier lub
zwarç elektrycznych wycieków paliwa
z p´kni´tych podczas wypadku przewo-
dów paliwowych.

Po zderzeniu samochodu obróciç zawsze
kluczyk w po∏o˝enie STOP, aby uniknàç
roz∏adowania akumulatora.

AKTYWACJA WY¸ÑCZNIKA
BLOKUJÑCEGO 
AUTOMATYCZNIE PALIWO

Je˝eli po zderzeniu samo-
chodu wyczuwalny jest za-
pach paliwa lub widoczne

sà wycieki paliwa z uk∏adu zasila-
nia, nie w∏àczaç wy∏àcznika, aby
uniknàç zapalenia si´ samochodu.

Otwarcie drzwi z zewnàtrz
w ka˝dym przypadku za-
le˝y od warunków zde-

rzenia: je˝eli drzwi zostanà zdefor-
mowane, nie b´dzie mo˝na ich
otworzyç tak˝e wtedy, gdy zamki
zostanà odblokowane. W tym przy-
padku nale˝y próbowaç otworzyç
inne drzwi samochodu.

38
1P

G
S

rys. 158

Przed aktywacjà wy∏àcz-
nika blokujàcego auto-
matycznie paliwo spraw-

dziç dok∏adnie, czy nie wyst´pujà
wycieki paliwa lub uszkodzenia
urzàdzeƒ elektrycznych w samocho-
dzie (np. reflektorów).

Aby aktywowaç wy∏àcznik blokujàcy au-
tomatycznie paliwo nacisnàç przycisk
(rys. 158), znajdujàcy si´ pod siedze-
niem kierowcy.
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34
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rys. 159
A
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rys. 160

A
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b

rys. 162

AKTYWACJA WY¸ÑCZNIKA
BLOKUJÑCEGO 
AUTOMATYCZNIE ZASILANIE
ELEKTRYCZNE

Wy∏àcznik umieszczony jest po lewej
stronie baga˝nika, w skrzynce znajdujà-
cej si´ bezpoÊrednio na zacisku bieguna
dodatniego akumulatora i po∏àczony jest
bezpoÊrednio z nim.

Przed aktywacjà wy∏àcz-
nika blokujàcego auto-
matycznie zasilanie elek-

tryczne sprawdziç dok∏adnie, czy nie
wyst´pujà wycieki paliwa lub uszko-
dzenia urzàdzeƒ elektrycznych w sa-
mochodzie (np. reflektorów).

3) Nacisnàç na zaczepy (C-rys. 161)
i wyjàç pokryw´ (D).

4) Nacisnàç przycisk (E-rys. 162), aby
aktywowaç wy∏àcznik.

A

A
0D

01
08

b

rys. 161

Aby uzyskaç dost´p
do wy∏àcznika:

1) Otworzyç pokryw´ baga˝nika

2) – Wersje bez systemu nawigacji i bez
odtwarzacza CD: odkr´ciç pokr´t∏o (A-rys.
159) i wyjàç pokryw´ akumulatora.

– Wersje z systemem nawigacji i/lub
odtwarzaczem CD: odkr´ciç pokr´t∏a
(A-rys. 160) i wyjàç pokryw´ (B).



130

URZÑDZENIA REDUKUJÑCE
EMISJ¢ ZANIECZYSZCZE¡ 
(silniki benzynowe)

Katalizatory

Uk∏ad wydechowy wyposa˝ony jest
w system katalizatorów, umieszczonych
w metalowej obudowie ze stali nierdzew-
nej i wype∏nionych czàsteczkami metali
szlachetnych, które znajdujà si´ w cera-
micznych korpusach odpornych na wyso-
kie temperatury.

Katalizatory neutralizujà niespalone w´-
glowodory, tlenki w´gla, tlenki azotu, za-
warte w gazach wydechowych (nawet ich
niewielkie iloÊci, dzi´ki elektronicznie ste-
rowanemu uk∏adowi wtrysku/zap∏onu),
przetwarzajàc je w substancje nieszkodli-
we dla Êrodowiska.

ZASTOSOWANIE MATERIA¸ÓW
NIESZKODLIWYCH DLA 
ÂRODOWISKA NATURALNEGO.

˚aden element samochodu nie zawiera
azbestu. Tapicerka i urzàdzenia klimaty-
zacyjne nie zawierajà CFC (chlorofluoro-
w´glowodorów), gazów wp∏ywajàcych na
warstw´ ozonowà.

Barwniki i pokrycia antykorozyjne Êrub
nie zawierajà kadmu ani chromianów,
które mogà zanieczyszczaç powietrze
i warstwy wodonoÊne, a tylko substancje
nieszkodliwe dla Êrodowiska.

OCHRONA 
ÂRODOWISKA 
NATURALNEGO

Projektanci i konstruktorzy samochodu
udoskonalili samochód nie tylko pod
wzgl´dem osiàgów i bezpieczeƒstwa, ale
ochrony Êrodowiska.

Widaç to w zastosowaniu materia∏ów,
technologii i urzàdzeƒ b´dàcych w stanie
zredukowaç lub drastycznie zmniejszyç
szkodliwy wp∏yw samochodu na Êrodowi-
sko, zgodnie z mi´dzynarodowymi nor-
mami ochrony Êrodowiska.
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Sondy lambda

Sondy lambda (czujniki tlenu) mierzà
iloÊç tlenu znajdujàcego si´ w spalinach.
Sygna∏y przesy∏ane z sond lambda sà wy-
korzystywane przez centralk´ uk∏adu wtry-
sku i zap∏onu do regulacji sk∏adu mie-
szanki powietrze - paliwo.

Uk∏ad zapobiegajàcy 
ulatnianiu si´ i odzysku par 
paliwa (tylko wersje benzynowe)

Poniewa˝ niemo˝liwe jest, nawet przy
wy∏àczonym silniku, zapobieganie two-
rzeniu si´ par benzyny, uk∏ad gromadzi je
w specjalnym filtrze z w´glem aktywnym.
Podczas funkcjonowania silnika pary te sà
nast´pnie zasysane i spalane w silniku.

Podczas normalnej pracy
katalizatory osiàgajà bar-
dzo wysokà temperatur´,

w zwiàzku z tym nie parkowaç sa-
mochodu na ∏atwopalnym pod∏o˝u
(sucha trawa, papier, suche liÊcie,
ig∏y drzew szpilkowych itd.).

URZÑDZENIA REDUKUJÑCE
EMISJ¢ ZANIECZYSZCZE¡ 
(silniki na olej nap´dowy)

Katalizator utleniajàcy

Katalizator utleniajàcy zamienia sub-
stancje zanieczyszczajàce wyst´pujàce
w spalinach (tlenek w´gla, niespalone w´-
glowodory i inne niespalone substancje)
na substancje nieszkodliwe, redukujàc wy-
twarzanie dymów i typowy zapach spalin
silników na olej nap´dowy.

Katalizator sk∏ada si´ z metalowej obu-
dowy ze stali nierdzewnej, która zawiera
korpus ceramiczny w formie szachownicy,
w którym znajduje si´ metal szlachetny,
dzia∏ajàcy katalizujàco.

Uk∏ad recyrkulacji spalin 
(E. G. R.)

Umo˝liwia recyrkulacj´ do uk∏adu ssàce-
go cz´Êci spalin, pobierajàc je z kolektora
wydechowego w procesie zmiennym, w za-
le˝noÊci od funkcjonowania silnika (tem-
peratury, obrotów itp.).

Przede wszystkim minimalizuje wydzie-
lanie si´ tlenków azotu.





133

Radzimy przeczytaç ten rozdzia∏ i przestrzegaç podanych tam rad i za-
leceƒ, poniewa˝ umo˝liwià one uzyskanie wysokich osiàgów i zapewnià
d∏ugà ˝ywotnoÊç oraz u˝ytkowanie samochodu w sposób bezpieczny
i najlepszy.

W wi´kszoÊci uwagi te odnoszà si´ do wszystkich samochodów, przy
jednoczesnym uwzgl´dnieniu specyficznych cech tego modelu.

Nale˝y wi´c przeczytaç uwa˝nie ten rozdzia∏, aby póêniej w najlep-
szy sposób wykorzystaç zalety Waszego samochodu.

URUCHAMIANIE SILNIKA ........................................................................str. 134
JAZDA BEZPIECZNA...................................................................................... 136
OPONY ZIMOWE .......................................................................................... 147
¸A¡CUCHY PRZECIWÂLIZGOWE.................................................................. 147
JAZDA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA...................................................... 148
HOLOWANIE PRZYCZEPY ............................................................................ 152
D¸UGI POSTÓJ SAMOCHODU...................................................................... 155
AKCESORIA NABYTE PRZEZ U˚YTKOWNIKA .............................................. 156
AKCESORIA DODATKOWE ............................................................................ 156

PRAWID¸OWA EKSPLOATACJA SAMOCHODU
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W poczàtkowym okresie
eksploatacji samochodu
zaleca si´ nie obcià˝aç go

nadmiernie (np. gwa∏townie przy-
spieszaç, jechaç d∏ugi czas z mak-
symalnà pr´dkoÊcià, ostro hamo-
waç itp.).

URUCHAMIANIE
SILNIKA

UWAGA Samochód wyposa˝ony jest
w elektroniczne urzàdzenie blokujàce uru-
chomienie silnika. Je˝eli silnika nie mo˝-
na uruchomiç, patrz rozdzia∏ „System Al-
fa Romeo CODE“.

Analogicznie, gdy silnik jest ju˝ urucho-
miony, urzàdzenie to zabezpiecza przed
obróceniem kluczyka z pozycji MAR w po-
zycj´ AVV.

PROCEDURA DLA WERSJI
BENZYNOWYCH

Silnik zimny
1) Zaciàgnàç dêwigni´ hamulca posto-

jowego.
2) Upewniç si´, ̋ e wszystkie urzàdzenia

elektryczne, a w szczególnoÊci te, które
pobierajà du˝à moc (np. ogrzewana tyl-
na szyba) sà wy∏àczone.
3) – Wersje z mechanicznà skrzynià bie-

gów: przesunàç dêwigni´ zmiany biegów
w pozycj´ luzu i wcisnàç do oporu peda∏
sprz´g∏a, nie naciskajàc peda∏u przyspie-
szenia.

– Wersje z automatycznà skrzynià
biegów (Sportronic): sprawdziç czy dêwi-
gnia wybierania biegów znajduje si´ w po-
zycji P i przytrzymaç naciÊniety do oporu
peda∏ hamulca nie naciskajàc peda∏u przy-
spieszenia.
4) obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏o-

nu w pozycj´ AVV i zwolniç natychmiast,
jak tylko silnik uruchomi si´.

Uruchamianie silnika w
zamkni´tych pomieszcze-
niach jest bardzo niebez-

pieczne. Silnik zu˝ywa tlen i wy-
dziela tlenek w´gla, gazy toksycz-
ne i powodujàce Êmierç.

Gdy silnik jest wy∏àczony,
nie zostawiaç kluczyka
w wy∏àczniku zap∏onu w

po∏o˝eniu MAR.

5) Je˝eli silnik nie uruchomi si´, obró-
ciç kluczyk w pozycj´ STOP i powtórzyç
procedur´ uruchomienia.
Silnik ciep∏y
1) Zaciàgnàç dêwigni´ hamulca posto-

jowego.
2) Upewniç si´, ˝e wszystkie urzàdzenia

elektryczne, a w szczególnoÊci te, które po-
bierajà du˝à moc (np. ogrzewana tylna szy-
ba) sà wy∏àczone.
3) – Wersje z mechanicznà skrzynià bie-

gów: przesunàç dêwigni´ zmiany biegów
w pozycj´ luzu i wcisnàç do oporu peda∏
sprz´g∏a, nie naciskajàc peda∏u przyspie-
szenia.

– Wersje z automatycznà skrzynià
biegów (Sportronic): sprawdziç czy dêwi-
gnia wybierania biegów znajduje si´ w po-
zycji P i przytrzymaç naciÊniety do oporu
peda∏ hamulca nie naciskajàc peda∏u przy-
spieszenia.
4) Obróciç kluczyk w AVV i zwolniç na-

tychmiast jak tylko silnik uruchomi si´.

Wy∏àcznik zap∏onu posiada urzàdzenie
zabezpieczajàce, które w przypadku nie
uruchomienia silnika, zmusza kierowc´ do
obrócenia kluczyka w pozycj´ STOP przed
kolejnym uruchomieniem silnika.
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5) Je˝eli silnik nie uruchomi si´ przy
pierwszej próbie, obróciç w STOP i powtó-
rzyç procedur´, naciskajàc lekko na peda∏
przyspieszenia (nie naciskaç kilkakrotnie
na niego).

UWAGA Je˝eli silnik nie uruchomi si´,
nie ponawiaç wielokrotnie prób jego urucho-
mienia, gdy˝ mo˝na uszkodziç katalizator,
ale zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

PROCEDURA DLA WERSJI 
DIESEL

1) Zaciàgnàç dêwigni´ hamulca posto-
jowego.

2) – Wersje z mechanicznà skrzynià
biegów: przesunàç dêwigni´ zmiany bie-
gów w pozycj´ luzu i wcisnàç do oporu
peda∏ sprz´g∏a, nie naciskajàc peda∏u
przyspieszenia.

– Wersje z automatycznà skrzynià
biegów (Sportronic): sprawdziç czy dêwi-
gnia wybierania biegów znajduje si´
w pozycji P i przytrzymaç naciÊniety do
oporu peda∏ hamulca nie naciskajàc pe-
da∏u przyspieszenia.

3) Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏o-
nu w pozycj´ MAR. W zestawie wskaêni-
ków zapali si´ lampka m.

UWAGA Urzàdzenia elektryczne, któ-
re pobierajà du˝à moc (uk∏ad klimatyza-
cji, ogrzewana tylna szyba) zostajà wy∏à-
czone automatycznie podczas uruchamia-
nia silnika.

Je˝eli silnik nie uruchomi si´ przy pierw-
szej próbie, obróciç kluczyk w wy∏àczniku
zap∏onu w pozycj´ STOP przed ponownym
powtórzeniem próby uruchomienia.

Je˝eli silnik nie uruchomi si´ (przy spraw-
nym systemie Alfa Romeo CODE), nie po-
nawiaç wielokrotnie prób uruchomienia
silnika.

Spróbowaç uruchomiç silnik akumulato-
rem dodatkowym, je˝eli przyczynà braku
mo˝liwoÊci uruchomienia silnika by∏ roz∏a-
dowany akumulator. Nie u˝ywaç absolut-
nie prostownika do ∏adowania akumulato-
rów do uruchamiania silnika (patrz „Je˝eli
roz∏aduje si´ akumulator” w rozdziale
„W razie awarii”).

ROZGRZEWANIE SILNIKA

– Ruszaç spokojnie, utrzymywaç Êred-
nie obroty silnika, unikaç gwa∏townych
przyspieszeƒ.

– Nie obcià˝aç silnika podczas pierwszych
kilometrów, odczekaç a˝ p∏yn ch∏odzàcy sil-
nik osiàgnie temperatur´ 50÷60 oC.

W zale˝noÊci od wer-
sji/rynków, pulsowanie
lampki sygnalizacyjnej m

przez oko∏o 30 sekund po urucho-
mieniu silnika oznacza wystàpienie
usterki w uk∏adzie nagrzewania
Êwiec ˝arowych. W tym przypadku
nale˝y zwróciç si´ bezpoÊrednio do
ASO Alfa Romeo.

4) Poczekaç, a˝ lampka sygnalizacyjna
m zgaÊnie, co nastàpi tym szybciej, im
cieplejszy jest silnik. Przy goràcym silniku
zapalenie lampki sygnalizacyjnej mo˝e byç
niezauwa˝alne.

5) Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu
w pozycj´ AVV, natychmiast po zgaÊni´ciu
lampki sygnalizacyjnej m. Zbyt d∏ugie
oczekiwanie na rozruch sprawi, ˝e nagrze-
wanie Êwiec stanie si´ bezu˝yteczne.
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URUCHOMIENIE AWARYJNE
SILNIKA

Uruchomienie silnika przy 
pomocy akumulatora 
dodatkowego.

Je˝eli silnika nie mo˝na uruchomiç (przy
sprawnym uk∏adzie Alfa Romeo CODE), na-
le˝y spróbowaç uruchomiç go awaryjnie po-
mocy dodatkowego akumulatora, jak opi-
sano to w rozdziale „W przypadku awarii“.

JAZDA BEZPIECZNA

Rozdzia∏ poÊwi´cony jest zasadom pra-
wid∏owej i bezpiecznej eksploatacji samo-
chodu w ró˝nych warunkach. 

Poni˝ej podano kilka zaleceƒ i uwag
ogólnych, których przestrzeganie zapew-
ni bezpiecznà jazd´.

PRZED WYRUSZENIEM 
W PODRÓ˚

Przed wyruszeniem w d∏ugà podró˝ na-
le˝y sprawdziç i wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:

– Wyregulowaç siedzenia, kierownic´ i lu-
sterka wsteczne tak, aby uzyskaç ich najlep-
szà pozycj´ dla prowadzenia samochodu.

– Upewniç si´, ˝e ˝adne przedmioty nie
znajdujà si´ pod peda∏ami, a w szczegól-
noÊci pod peda∏em hamulca.

– W przypadku przewo˝enia dzieci
w samochodzie, nale˝y przestrzegaç zale-
ceƒ podanych w rozdziale „Bezpieczne
przewo˝enie dzieci” w rozdziale „Pozna-
wanie samochodu”.

W samochodach wypo-
sa˝onych w turbospr´-
˝ark´ oraz w innych sa-

mochodach nie naciskaç na peda∏
przyspieszenia przed wy∏àczeniem
silnika.
Naciskanie na peda∏ przyspiesze-

nia nic nie daje, powoduje jedynie
wi´ksze zu˝ycie paliwa i mo˝e spo-
wodowaç uszkodzenie ∏o˝ysk wir-
nika turbospr´˝arki.

Absolutnie zabrania si´
uruchomienia silnika
przez pchanie, holowanie

lub zjazd ze wzniesienia, poniewa˝
spowoduje to dop∏yw paliwa do ka-
talizatora i nieodwracalne jego
uszkodzenie.

WY¸ÑCZENIE SILNIKA

– Zwolniç peda∏ przyspieszenia i odcze-
kaç a˝ obroty silnika spadnà do obrotów
biegu ja∏owego.

– Obróciç kluczyk wy∏àcznika zap∏onu
w pozycj´ STOP i wy∏àczyç silnik.

UWAGA Po d∏ugiej podró˝y, lepiej jest
pozwoliç silnikowi „z∏apaç oddech” przed
wy∏àczeniem, pozostawiajàc go pracujàcym
na biegu ja∏owym i odczekaç, a˝ tempera-
tura w komorze silnika obni˝y si´.



137

– Sprawdziç dzia∏anie sygna∏u dêwi´-
kowego.

– Sprawdziç dzia∏anie i ewentualne zu-
˝ycie wycieraczek szyby przedniej.

– Sprawdziç dzia∏anie Êwiate∏ zewn´trz-
nych i je˝eli jest to konieczne, wyczyÊciç re-
flektory.

– Przed podró˝à, szczególnie nocà spraw-
dziç ustawienie Êwiate∏ reflektorów.

– Sprawdziç, czy nie wyst´pujà wycieki
oleju lub innych p∏ynów pod samochodem.

– Upewniç si´, czy baga˝ jest rozmiesz-
czony równomiernie i czy jest zamocowa-
ny prawid∏owo.

– Sprawdziç, czy wszyscy pasa˝erowie
majà zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

– Sprawdziç, czy hamulec postojowy
jest zwolniony i czy lampki sygnalizacyj-
ne w zestawie wskaêników nie sygnali-
zujà anomalii. Aby uniknàç przypadkowe-
go ruszenia samochodu, zwolniç hamu-
lec postojowy przy naciÊni´tym hamulcu
zasadniczym.

Ponadto nale˝y upewniç si´ czy:

– kierowca w dzieƒ podró˝y ma dobre
samopoczucie i czy termin wyjazdu jest pra-

wid∏owo zaplanowany, a drogi w tym cza-
sie nie sà zbyt zat∏oczone;

– w czasie podró˝y spo˝ywaç lekko-
strawne posi∏ki, które pozwalajà zacho-
waç dobry refleks i pe∏nà koncentracj´,
zapewniajàcà bezpiecznà podró˝.

– Utrzymywaç bezpiecznà odleg∏oÊç
w stosunku do samochodu znajdujàcego
si´ przed nami; bezpieczna odleg∏oÊç jest
ró˝na i zale˝y od pr´dkoÊci samochodu,
warunków pogodowych i ruchu samocho-
dowego na drodze.

– Nigdy nie podró˝owaç z r´kà opartà
o dêwigni´ zmiany biegów, gdy˝ nieÊwia-
dome, nawet bardzo lekkie przytrzymy-
wanie dêwigni zmiany biegów r´kà, po-
woduje zu˝ywanie elementów wewn´trz-
nych w skrzyni biegów.

– Podczas jazdy nigdy nie ustawiaç
dêwigni zmiany biegów w pozycji neutral-
nej (luzu).

– Nie opieraç nogi o peda∏ sprz´g∏a, zwy-
czaj ten mo˝e spowodowaç szybkie zu˝y-
cie ok∏adzin ciernych tarczy sprz´g∏a.

– Nie przeje˝d˝aç jednorazowo d∏ugich
odcinków drogi, bez odpoczynku; nale˝y
robiç okresowo odpoczynki, a po zatrzyma-
niu si´ nale˝y wysiàÊç z samochodu i zro-
biç krótki spacer wokó∏ samochodu.

– Zapewniç ciàg∏à wymian´ powietrza
wewnàtrz samochodu wykorzystujàc ró˝-
ne mo˝liwoÊci wymiany powietrza, które
zapewnia uk∏ad wentylacji/ogrzewania lub
uk∏ad klimatyzacji.

Jazda pod wp∏ywem al-
koholu i/lub niektórych
lekarstw powodujàcych

os∏abienie koncentracji jest bardzo
niebezpieczna. Nigdy nie podró˝o-
waç b´dàc pod wp∏ywem alkoho-
lu, narkotyków lub lekarstw powo-
dujàcych os∏abienie koncentracji.

PODCZAS PODRÓ˚Y
- Prowadziç samochód ostro˝nie zwra-

cajàc szczególnà uwag´ na innych u˝yt-
kowników dróg, przewidywaç ich reakcj´,
przestrzegaç wszelkich ograniczeƒ pr´dko-
Êci oraz zajmowaç pas bliski skraju jezdni.

– W∏àczaç kierunkowskazy podczas
ka˝dej zmiany pasa ruchu.

– Nawet w dzieƒ w∏àczyç Êwiat∏a ze-
wn´trzne.
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PARKOWANIE SAMOCHODU

Aby zaparkowaç samochód, nale˝y:
– wy∏àczyç silnik;
– zaciàgnàç hamulec postojowy;
– w∏àczyç pierwszy bieg, gdy samochód

stoi pod gór´ lub wsteczny bieg, jeÊli sa-
mochód stoi na zjeêdzie;

– obróciç przednie ko∏a w kierunku kra-
w´˝nika, tak aby samochód przy niespo-
dziewanym zwolnieniu hamulca postojo-
wego zatrzyma∏ si´.

PODRÓ˚ NOCÑ
Podró˝ nocà wymaga maksymalnej kon-

centracji i skupienia uwagi. Nale˝y prze-
strzegaç kilku zaleceƒ przy podró˝y nocà.

– Jechaç bardzo ostro˝nie, zmniejsza-
jàc pr´dkoÊç, szczególnie na drogach s∏a-
bo lub nieoÊwietlonych.

– Utrzymywaç wi´kszà ni˝ podczas jaz-
dy w dzieƒ, odleg∏oÊç od samochodu ja-
dàcego przed nami, poniewa˝ du˝o trud-
niej jest oceniç pr´dkoÊç samochodu wi-
dzàc tylko jego tylne Êwiat∏a,

– Je˝eli zaczyna si´ odczuwaç zm´cze-
nie i sennoÊç zatrzymaç samochód i od-
poczàç. Kontynuowanie podró˝y, gdy od-
czuwa si´ zm´czenie jest niebezpieczne
zarówno dla kierowcy, jak i dla pasa˝e-
rów w samochodzie.

– Upewniç si´, ˝e Êwiat∏a sà prawid∏o-
wo ustawione, gdy˝ Êwiat∏a ustawione za
nisko zmniejszajà widocznoÊç, natomiast
za wysoko b´dà oÊlepiaç innych u˝ytkow-
ników dróg.

– U˝ywaç Êwiate∏ drogowych poza ob-
szarem zabudowanym i tylko po upewnie-
niu si´, ˝e nie przeszkadzajà innym u˝yt-
kownikom dróg.

– Je˝eli pojawi si´ samochód jadàcy
z naprzeciwka prze∏àczyç Êwiat∏a drogo-
we na Êwiat∏a mijania.

– Nie wy∏àczaç silnika na zjazdach, gdy˝
nie dzia∏a wtedy uk∏ad wspomagania ha-
mulców, uk∏ad wspomagania kierownicy,
nie mo˝na hamowaç silnikiem i nale˝y u˝yç
du˝o wi´kszego wysi∏ku przy nacisku na pe-
da∏ hamulca oraz przy obrocie kierownicà.

– W przypadku awarii, która spowodo-
wa∏a zatrzymanie samochodu, zaparkowaç
samochód poza jezdnià, w∏àczyç Êwiat∏a
awaryjne i ustawiç trójkàt ostrzegawczy, aby
ostrzec innych u˝ytkowników dróg. W takich
przypadkach post´powaç zgodnie z przepi-
sami kodeksu drogowego.

Nigdy nie pozostawiaç
dzieci bez opieki w samo-
chodzie. Przed opuszcze-

niem samochodu zawsze wyjàç klu-
czyk z wy∏àcznika zap∏onu i wziàç go
ze sobà.

Zawsze sprawdzaç, czy
wszyscy pasa˝erowie
w samochodzie majà za-

pi´te pasy bezpieczeƒstwa. Podró-
˝owanie bez zapi´tych pasów bez-
pieczeƒstwa zwi´ksza ryzyko po-
wa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci przy
ewentualnym wypadku drogowym.

Przy wy∏àczonym silniku,
nie zostawiaç nigdy klu-
czyka wy∏àcznika zap∏onu

w pozycji MAR, aby uniknàç niepo-
trzebnej absorbcji pràdu i roz∏ado-
wania akumulatora 
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– Utrzymywaç zawsze reflektory i lampy
zespolone czyste.

PODRÓ˚OWANIE PRZY
ZMIENNYCH WARUNKACH

Deszcz i mg∏a mogà byç bardzo niebez-
pieczne, je˝eli sposób jazdy nie zostanie
przystosowany do tych warunków. W tym
celu nale˝y przestrzegaç podanych zasad.

– Je˝eli jezdnia jest mokra, przyczep-
noÊç kó∏ samochodu do nawierzchni
zmniejsza si´, co powoduje wyd∏u˝enie
drogi hamowania oraz zmniejszenie przy-
czepnoÊci kó∏ na zakr´tach. W takich przy-
padkach zmniejszyç pr´dkoÊç i utrzymywaç
wi´kszà odleg∏oÊç od samochodu jadàce-
go przed nami.

– Intensywny deszcz lub mg∏a pogarsza-
jà widocznoÊç; przestrzegaç przepisów ko-
deksu drogowego, równie˝ w dzieƒ zapa-
liç Êwiat∏a mijania, aby byç widocznym
przez innych u˝ytkowników dróg.

– Nie przeje˝d˝aç d∏ugich i prostych od-
cinków dróg z du˝à pr´dkoÊcià, gdy˝ sa-
mochód mo˝e niespodziewanie wpaÊç
w poÊlizg, przy przejechaniu przez ka∏u˝´
(zjawisko aguaplaning).

– Przy ograniczonej widocznoÊci, usta-
wiç pokr´t∏a i prze∏àczniki uk∏adu wenty-
lacji na dzia∏anie odparowania (patrz roz-
dzia∏ „Poznawanie samochodu”), tak aby
uzyskaç jak najlepszà widocznoÊç.

– Sprawdzaç okresowo stan wycieraczek.
– Je˝eli mg∏a jest bardzo g´sta, nale-

˝y zrezygnowaç z dalszej jazdy, natomiast
gdy podró˝ musi byç kontynuowana na-
le˝y zachowaç maksymalnà ostro˝noÊç
i zmniejszyç pr´dkoÊç do minimum.

– W przypadku koniecznoÊci zatrzyma-
nia samochodu (awaria, widocznoÊç
zmniejszy si´ praktycznie do zera, itp.)
nale˝y zjechaç z drogi, w∏àczyç Êwiat∏a
awaryjne i ewentualnie Êwiat∏a mijania.

JAZDA W GÓRACH
Jazda w górach wymaga du˝ej koncen-

tracji. Oto kilka praktycznych uwag doty-
czàcych jazdy w górach.

– Przed wyruszeniem w podró˝ spraw-
dziç poziomy p∏ynów (oleju, p∏ynu hamul-
cowego, ch∏odzàcego) i stan opon.

– Przy zjazdach stosowaç hamowanie
silnikiem, w∏àczajàc niskie biegi, aby nie
przegrzewaç hamulców.

– Nie zje˝d˝aç z góry przy wy∏àczonym
silniku lub na luzie, a tym bardziej przy wy-
j´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu.

– Prowadziç z minimalnà pr´dkoÊcià,
unikaç „Êcinania“ zakr´tów.

– Pami´taç, ˝e wyprzedzanie pod gór´
jest wolniejsze, a wi´c wymaga d∏u˝szej
wolnej drogi. Je˝eli jesteÊcie wyprzedza-
ni pod gór´, nale˝y u∏atwiç przejazd dru-
giemu samochodowi.

JAZDA W ZIMIE.
Je˝eli temperatura spadnie poni˝ej

0 °C lub gdy drogi sà oblodzone i zaÊnie-
˝one, przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:

– Przed wyruszeniem w podró˝ spraw-
dziç, czy wycieraczki nie sà przymarzni´-
te do szyby.

– Usunàç Ênieg z wlotów (kratek) po-
wietrza uk∏adu ogrzewania i wentylacji,
znajdujàcych si´ pod przednià szybà

– Nie pozostawiaç samochodu z uru-
chomionym silnikiem przez d∏u˝szy okres
czasu na Êniegu; wysoki Ênieg mo˝e spo-
wodowaç dostanie si´ tlenku w´gla znaj-
dujàcego si´ w spalinach do samochodu.

– Upewniç si´, ˝e opony sà w prawi-
d∏owym stanie i uk∏ad hamulcowy jest
sprawny.
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– Upewniç si´, ̋ e p∏yn spryskiwaczy szy-
by przedniej/reflektorów posiada dodatek
zapobiegajàcy zamarzaniu.

– Stosowaç przewa˝nie hamowanie sil-
nikiem i unikaç gwa∏townego hamowania.

– W porze zimowej równie˝ na drogach
pozornie suchych mogà wystàpiç oblodze-
nia. Nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
przy jeêdzie po drogach znajdujàcych si´
w cieniu, ciàgnàcych si´ wzd∏u˝ drzwi i ska∏,
na których móg∏ zachowaç si´ lód.

UWAGA Aby uniknàç uszkodzenia opon,
nie przeje˝d˝aç zbyt d∏ugich odcinków dróg
nieoÊnie˝onych z za∏o˝onymi ∏aƒcuchami.
W wyjàtkowych wypadkach utrzymywaç
umiarkowanà pr´dkoÊç i zdjàç ∏aƒcuch jak
tylko b´dzie to mo˝liwe. Podczas jazdy z za-
∏o˝onymi ∏aƒcuchami wy∏àczyç funkcj´ ASR
systemu VDC (je˝eli wyst´puje); w rzeczy-
wistoÊci w tych warunkach poÊlizg kó∏ w fa-
zie ruszania umo˝liwia uzyskanie lepsze-
go nap´du.

HAMULCE
Sprawny uk∏ad hamulcowy jest podstawà

bezpiecznej jazdy zarówno samochodu, jak
i pasa˝erów. Aby prawid∏owo u˝ywaç ha-
mulców, zwi´kszyç sprawnoÊç i zmniejszyç
zu˝ycie elementów uk∏adu hamulcowego,

nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
– Nie jechaç z nogà opartà o peda∏ ha-

mulca.
– Upewniç si´, ̋ e pod peda∏em hamul-

ca nie znajdujà si´ ̋ adne przedmioty, któ-
re przeszkadzajà w naciskaniu na peda∏
hamulca.

– Sprawdziç sprawnoÊç uk∏adu hamulco-
wego, szczególnie przed d∏ugà podró˝à.

– Sprawdziç dzia∏anie lampki sygnali-
zacyjnej niskiego poziomu p∏ynu hamul-
cowego i zaciàgni´cia hamulca postojowe-
go xw zestawie wskaêników; je˝eli lamp-
ka sygnalizacyjna x zapali si´ i pozosta-
nie zapalona podczas jazdy samochodu,
sprawdziç, czy hamulec postojowy nie jest
zaciàgni´ty. Je˝eli hamulec postojowy nie
jest zaciàgni´ty, zatrzymaç natychmiast sa-
mochód i sprawdziç poziom p∏ynu hamul-
cowego. Je˝eli poziom jest niski, oznacza
to usterk´ uk∏adu hamulcowego, która po-
winna byç natychmiast usuni´ta. Je˝eli
lampka sygnalizacyjna d zapali si´ po na-
ciÊni´ciu peda∏u hamulca, oznacza to, ˝e
przednie klocki hamulcowe osiàgn´∏y mi-
nimalnà dopuszczalnà gruboÊç, nale˝y wy-
mieniç je pilnie w ASO Alfa Romeo.

– P∏yn hamulcowy jest higroskopijny
(tzn. poch∏ania wilgoç). 

Aby zapobiec ewentualnym anomaliom
uk∏adu hamulcowego, p∏yn powinien byç
wymieniony okresowo co dwa lata, nieza-
le˝nie od iloÊci przejechanych kilometrów.

UK¸AD WSPOMAGANIA 
HAMULCÓW

Samochód jest wyposa˝ony w uk∏ad
wspomagania hamulców (aktywny tylko
przy uruchomionym silniku). Je˝eli silnik
jest wy∏àczony - wymagana jest wi´ksza
si∏a nacisku na peda∏ hamulca, aby otrzy-
maç taki sam efekt hamowania.

ABS
Samochód wyposa˝ony jest w uk∏ad (ABS)

z elektronicznym korektorem hamowania
(EBD). Dla tego typu uk∏adu zaleca si´ prze-
strzegania nast´pujàcych zaleceƒ.

– Lekkie pulsowanie wyczuwalne na pe-
dale hamulca podczas hamowania ozna-
cza, ˝e system ABS interweniuje.

– Osiàgi uk∏adu w zakresie aktywnego
bezpieczeƒstwa nie powinny prowokowaç
kierowcy do niepotrzebnego i nieuzasad-
nionego ryzyka.

– Podczas prowadzenia samochodu kie-
rowca musi zawsze uwzgl´dniaç warunki
atmosferyczne, stan drogi i ruch drogowy.
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- Nale˝y pami´taç, ˝e droga hamowa-
nia zale˝y zawsze od przyczepnoÊci kó∏ do
drogi. Jest oczywiste, ˝e droga ta b´dzie
zawsze d∏u˝sza, gdy na drodze wyst´pu-
je Ênieg lub lód, nawet pomimo dzia∏a-
nia systemu ABS.

SYSTEM VDC (VEHICLE 
DINAMICS CONTROL)

VDC jest systemem elektronicznym kon-
troli stabilnoÊci samochodu, który steruje
momentem silnika i uk∏adem hamulco-
wym w sposób zró˝nicowany w przypad-
ku utraty przyczepnoÊci kó∏, sprowadzajàc
samochód na w∏aÊciwy tor jazdy.

Gdy czujniki rozpoznajà taki stan, w któ-
rym mo˝e wystàpiç poÊlizg kó∏, system
VDC steruje silnikiem i uk∏adem hamul-
cowym wytwarzajàc stabilizujàcy moment
obrotowy.

Zapalenie si´ lampki sy-
gnalizacyjnej > przy
uruchomionym silniku

oznacza wystàpienie usterki tylko
systemu ABS. W tym przypadku tra-
dycyjny uk∏ad hamulcowy dzia∏a
normalnie, natomiast nie dzia∏a
system ABS. W tych warunkach
zmniejszona zostanie równie˝
sprawnoÊç uk∏adu EBD. Tak˝e
w tym przypadku zaleca si´ zwró-
ciç natychmiast do najbli˝szego
ASO Alfa Romeo w celu sprawdze-
nia uk∏adu, prowadzàc samochód
bardzo ostro˝nie i unikajàc gwa∏-
townego hamowania.

Samochód wyposa˝ony
jest w elektroniczny ko-
rektor hamowania (EBD).

Równoczesne zapalenie si´ lam-
pek sygnalizacyjnych > ix przy
uruchomionym silniku, oznacza wy-
stàpienie usterki w uk∏adzie EBD.
W tym przypadku przy gwa∏tow-
nym hamowaniu mo˝e wystàpiç za-
blokowanie kó∏ tylnych i w konse-
kwencji mo˝liwoÊç poÊlizgu. Pro-
wadziç bardzo ostro˝nie samochód,
i zwróciç si´ bezpoÊrednio do ASO
Alfa Romeo w celu sprawdzenia
uk∏adu.

System ABS nie zwalnia
kierowcy od ostro˝nego
prowadzenia samochodu,

zw∏aszcza gdy droga jest mokra,
zaÊnie˝ona lub oblodzona.

Osiàgi systemu w zakre-
sie bezpieczeƒstwa ak-
tywnego nie zwalniajà

kierowcy z obowiàzku zachowania
maksymalnej ostro˝noÊci i unika-
nia ryzyka podczas jazdy. Kierowa-
nie samochodem powinno byç do-
stosowane do stanu nawierzchni
drogi, widocznoÊci i ruchu drogo-
wego. OdpowiedzialnoÊç za bez-
pieczeƒstwo spoczywa wy∏àcznie na
kierowcy.

BRAKE ASSIST (wspomaganie
hamowania awaryjnego)

System, którego nie mo˝na wy∏àczyç,
rozpoznaje hamowanie awaryjne na ba-
zie szybkoÊci naciskania na peda∏ hamul-
ca, umo˝liwiajàc bardzo szybkà interwen-
cje uk∏adu hamulcowego.

W samochodach wyposa˝onych w system
VDC, Brake Assist zostaje wy∏àczony
w przypadku wystàpienia awarii uk∏adu
VDC, sygnalizowanej zapaleniem si´ od-
powiedniej lampki.
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UK¸AD WSPOMAGANIA 
KIEROWNICY

Hydrauliczny uk∏ad wspomagania kie-
rownicy dzia∏a tylko wtedy, gdy silnik jest
uruchomiony. Je˝eli silnik jest wy∏àczony,
nale˝y u˝yç wi´kszej si∏y do obrotu ko∏em
kierownicy.

Poniewa˝ uk∏ad kierowniczy jest uk∏a-
dem mechanicznym ÊciÊle zwiàzanym
z bezpieczeƒstwem jazdy, w razie podej-
rzenia usterki w jego dzia∏aniu nale˝y za-
trzymaç samochód i natychmiast zwróciç
si´ do ASO Alfa Romeo.

UWAGA Przytrzymywaç kierownic´ ob-
róconà do koƒca skoku w obu kierunkach,
tylko przez czas niezb´dnie konieczny.

SZYBY

Nie przyklejaç taÊm samoprzylepnych lub
innych nalepek na szyby samochodu, gdy˝
mogà one bardzo ograniczyç widocznoÊç.FUNKCJA ASR (ANTISLIP 

REGULATION): OPIS

Funkcja ASR jest zintegrowana z systemem
VDC. Kontroluje nap´d samochodu i inter-
weniuje automatycznie, gdy rozpozna po-
Êlizg jednego lub obu kó∏ nap´dowych.

Aby wymieniç pióra wy-
cieraczek, przestrzegaç
instrukcji do∏àczonej do

cz´Êci zamiennych oraz uwag poda-
nych w rozdziale „Obs∏uga samo-
chodu”.

W przypadku, gdy temperatura spadnie
poni˝ej zera, sprawdziç, czy pióra wycie-
raczek nie przymarz∏y do szyby. Je˝eli za-
chodzi koniecznoÊç, nale˝y u˝yç Êrodków
zapobiegajàcych zamarzaniu.

Nie w∏àczaç wycieraczek przedniej szy-
by, gdy szyba jest sucha.

System VDC pomaga kie-
rowcy utrzymaç kontrol´
nad samochodem w przy-

padku utraty przyczepnoÊci kó∏ do
drogi. Si∏y wytwarzane przez system
regulacji VDC w celu kontrolowa-
nia utraty stabilnoÊci samochodu
ograniczone sà zawsze przyczepno-
Êcià kó∏ do nawierzchni drogi.

System VDC w∏àcza si´ automatycznie
z chwilà uruchomienia silnika i nie mo˝-
na go wy∏àczyç. Mo˝liwe jest natomiast
wy∏àczenie systemu ASR poprzez naciÊni´-
cie odpowiedniego przycisku znajdujàce-
go si´ na tunelu Êrodkowym.

PIÓRA WYCIERACZEK SZYBY
PRZEDNIEJ

Stan wycieraczek szyby przedniej powi-
nien byç sprawdzany okresowo. Zabrudzo-
ne albo uszkodzone pióra wycieraczek
zmniejszajà w znaczny sposób widocznoÊç.
Szyby powinny byç czyszczone regularnie,
aby usunàç z nich t∏uszcz, kurz itp. W ten
sposób przed∏u˝y si´ ˝ywotnoÊç piór wy-
cieraczek. Przed w∏àczeniem wycieraczek
usunàç z nich ewentualny Ênieg lub lód.
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UWAGA (dla ko∏a zapasowego
posiadajàcego opon´ o innych wy-
miarach ni˝ ko∏a znajdujàce si´ na
wyposa˝eniu samochodu).

– Ko∏o zapasowe powinno byç u˝yte tyl-
ko w przypadkach awaryjnych.

– U˝ycie tego ko∏a powinno byç ogra-
niczone do minimum, a podczas jazdy
z zamontowanym ko∏em zapasowym nie
mo˝na przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h.

– Charakterystyka prowadzenia samo-
chodu z zamontowanym ko∏em zapaso-
wym ró˝ni si´ od prowadzenia samocho-
du z za∏o˝onymi oryginalnymi ko∏ami.
Unikaç gwa∏townych przyspieszeƒ, hamo-
wania, szybkiego pokonywania ostrych za-
kr´tów itp.

– Okresowo sprawdzaç ciÊnienie w opo-
nie ko∏a zapasowego, które powinno wy-
nosiç 2,7 bar (kG/cm2).

– Nie u˝ywaç jednoczeÊnie dwóch lub
wi´cej dojazdowych kó∏ zapasowych. Prze-
bite ko∏o nale˝y jak najszybciej naprawiç
i zamontowaç.

PodnoÊnik s∏u˝y wy∏àcz-
nie do wymiany kó∏ i nie
mo˝e byç u˝ywany do wy-

konywania ˝adnych napraw pod
samochodem, gdy samochód pod-
niesiony jest tylko nim.

Ko∏a (obr´cze i opony) zamontowane fa-
brycznie sà zgodne z charakterystykami
samochodu i gwarantujà maksymalnie
bezpiecznà i komfortowà jazd´ w ka˝dych
warunkach.

Przed wymianà obr´czy lub opon zapo-
znaç si´ z tabelà w rozdziale „Dane tech-
niczne“ lub zwróciç si´ bezpoÊrednio do
ASO Alfa Romeo.

W przypadku wymiany nale˝y stosowaç
oryginalne po∏àczenia opona-obr´cz, po-
dane przez producenta.

Przestrzegaç podanych
wymiarów dla bezpie-
czeƒstwa jazdy i aby sys-

temy VDC, ASR i ABS dzia∏a∏y pra-
wid∏owo, opony wszystkich kó∏ po-
winny byç tej samej marki, tego
samego producenta oraz tego sa-
mego typu i posiadaç takie same
wymiary. Ponadto opony powinny
byç w doskona∏ym stanie.

KO¸A

Ko∏o zapasowe (dojazdowe)

Samochody wyposa˝one w opony 205/55
R16 lub 225/45 R17 posiadajà ko∏o za-
pasowe o wymiarach takich samych, jak
ko∏a znajdujàce si´ na wyposa˝eniu samo-
chodu. Samochody wyposa˝one w opony
235/40 R18 posiadajà ko∏o zapasowe
z obr´czà stalowà i oponà 205/55 R16.

W samochodach wyposa-
˝onych w opony 235/40
R18 z ko∏em zapasowym

posiadajàcym opon´ 205/55 R16,
poniewa˝ ko∏o zapasowe ma innà
opon´ ni˝ ko∏a znajdujàce si´ na
wyposa˝eniu samochodu, musi byç
u˝ywane przy rygorystycznym prze-
strzeganiu uwag podanych poni˝ej.
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Obr´cze

Âruby mocujàce obr´cz muszà byç dokr´-
cone z momentem 86 Nm (8,8 kGm)

Opony

Opony zastosowane w samochodzie sà
typu bezd´tkowego „tubeless”, tzn. nie
posiadajà wewnàtrz d´tki. Aby uzyskaç
maksymalny komfort prowadzenia samo-
chodu, zapewniç maksymalne bezpieczeƒ-
stwo jazdy i zwi´kszyç trwa∏oÊç opon, na-
le˝y przestrzegaç zaleceƒ poni˝ej poda-
nych.

– Przy nowych oponach nie przekraczaç
maksymalnej pr´dkoÊci przez pierwsze
100 km.

– Przed ostrymi zakr´tami, nawet je˝e-
li osiàgi samochodu to umo˝liwiajà,
zmniejszyç pr´dkoÊç.

– Unikaç gwa∏townych przyspieszeƒ
i niepotrzebnych nag∏ych hamowaƒ.

– Nie jechaç przez d∏ugie okresy czasu
z wysokà pr´dkoÊcià, szczególnie na dro-
gach o z∏ych nawierzchniach.

– Sprawdzaç ustawienie oraz wywa˝e-
nie kó∏, zarówno przednich jak i tylnych.

– Unikaç gwa∏townych uderzeƒ boka-
mi opon o kraw´˝niki (np. podczas par-
kowania samochodu).

– Nie naruszaç absolutnie zaworu
opony.

– Nie wk∏adaç ˝adnych przedmio-
tów/narz´dzi mi´dzy obr´cz i opon´.

– Je˝eli obr´cz jest zdeformowana, wy-
mieniç jà na nowà.

– Je˝eli ciÊnienie w oponie spada, wy-
mieniç ko∏o i sprawdziç szczelnoÊç.

– Do wywa˝ania kó∏ stosowaç ci´˝arki
odpowiednie dla opon bezd´tkowych. Do
wywa˝ania kó∏ z obr´czami wykonanymi
ze stopów lekkich nale˝y stosowaç orygi-
nalne ci´˝arki Alfa Romeo.

– CiÊnienie w oponach oraz kole zapa-
sowym powinno byç zgodne z ciÊnieniem
podanym w rozdziale „Dane techniczne“.

– Sprawdzaç okresowo ciÊnienie w opo-
nach i przy okazji ich stan.

– Opony kupione „z drugiej r´ki“, nie-
znanego pochodzenia lub ponad szeÊcio-
letnie mogà byç u˝yte tylko w sytuacji awa-
ryjnej i przy bardzo ostro˝nej jeêdzie.

– Nie montowaç d´tek w oponach bez-
d´tkowych.

– Nie parkowaç samochodu z oponami
znajdujàcymi si´ na kraw´˝niku lub na
innych nierównoÊciach drogi.

– Okresowo sprawdzaç wysokoÊç bie˝-
nika i wymieniç opon´, gdy wysokoÊç bie˝-
nika osiàgnie minimum.

UWAGA; Niektóre typy opon posiada-
jà wskaêniki zu˝ycia; je˝eli wskaênik sta-
nie si´ widoczny na bie˝niku opony, na-
le˝y jà wymieniç.
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Okresowo sprawdzaç, czy opony nie wy-
kazujà Êladów nieregularnego zu˝ywania
si´ bie˝nika. Je˝eli bie˝nik jest nieregular-
nie zu˝yty, zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo,
aby wyeliminowaç przyczyn´ jego nieregu-
larnego zu˝ycia.

Zu˝yty bie˝nik zwi´ksza mo˝liwoÊç po-
Êlizgu na mokrych nawierzchniach.

Aby zapewniç równomierne zu˝ycie opon
przednich i tylnych, zaleca si´ zamian´
opon przednich z tylnymi co 10-15 tysi´-
cy kilometrów, z tej samej strony samo-
chodu, aby nie odwracaç kierunku ich ob-
rotu (rys. 1).

Uwagi dla opon jednokierunko-
wych: Opony jednokierunkowe posiada-
jà na boku strza∏ki, oznaczajàce kierunek
obrotu. W przypadku wymiany ko∏a (na
przyk∏ad po przebiciu) mo˝e zdarzyç si´,
˝e kierunek strza∏ek na oponie ko∏a za-
pasowego nie b´dzie zgadza∏ si´ z kierun-
kiem obrotu ko∏a, które nale˝y wymieniç.
Tak˝e w tych warunkach opona utrzyma
swoje charakterystyki w zakresie bezpie-
czeƒstwa. Zaleca si´ jednak naprawiç jak
najszybciej i wymieniç przebità opon´, po-
niewa˝ najlepsze osiàgi uzyskuje si´ wte-
dy, gdy kierunek obrotu wszystkich kó∏
jest zgodny z kierunkiem strza∏ek.

CiÊnienie w oponach i zu˝ycie
opon

Prawid∏owe ciÊnienie w oponach nie tyl-
ko zwi´kszà ich trwa∏oÊç, ale równie˝ bez-
piecznà jazd´, gdy˝ lepsza jest przyczep-
noÊç opon do drogi.

CiÊnienie w ka˝dej oponie, ∏àcznie z ko-
∏em zapasowym, powinno byç sprawdza-
ne regularnie, szczególnie przed d∏ugà
podró˝à.

CiÊnienie nale˝y sprawdzaç w oponach
zimnych przy pomocy odpowiedniego
manometru i powinno byç zgodne z war-
toÊciami podanymi w rozdziale „Dane
techniczne“.

Nieprawid∏owe ciÊnienie w oponach mo-
˝e spowodowaç ich przedwczesne zu˝ycie
(rys. 2).

32
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rys. 1

Nie zamieniaç opon na
krzy˝, przez przek∏adanie
opon z lewej strony sa-

mochodu na prawà i odwrotnie.
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Wywa˝anie kó∏

Ka˝de kompletne ko∏o z oponà jest wy-
wa˝ane statycznie i dynamicznie przez pro-
ducenta. Przy wymianie opon lub przy za-
mianie kó∏ nale˝y ko∏a wywa˝yç, aby za-
pobiec niestabilnej jeêdzie, zu˝ywaniu si´
elementów uk∏adu kierowniczego i nierów-
nomiernemu zu˝ywaniu si´ opon.

A - CiÊnienie normalne: bie˝nik
równomiernie zu˝yty.

Prawid∏owe ciÊnienie w oponach zapew-
nia wi´kszà trwa∏oÊç opony, poniewa˝ bie˝-
nik pracuje na ca∏ej szerokoÊci opony i b´-
dzie zu˝ywa∏ si´ równomiernie. Ponadto
prawid∏owe ciÊnienie w oponach:

– zapewnia lepszà przyczepnoÊç do
drogi;

– zapewnia ∏atwiejsze i bardziej precy-
zyjne kierowanie samochodem;

– powoduje zmniejszenie zu˝ycia paliwa,
poniewa˝ przy prawid∏owym ciÊnieniu w opo-
nie zmniejsza si´ opór toczenia kó∏.

B - CiÊnienie za niskie: bie˝nik zu-
˝yty na kraw´dziach opon.

Za niskie ciÊnienie w oponach powodu-
je nieregularne zu˝ycie bie˝nika (wi´ksze
na kraw´dziach opon) oraz przegrzewa-
nie opony, które prowadzi do uszkodzeƒ
(za∏amaƒ) opony. Uszkodzenia tego typu
mogà spowodowaç nag∏y spadek ciÊnie-
nia w oponie lub jej p´kni´cie.

C - CiÊnienie za wysokie: bie˝nik
zu˝yty w Êrodkowej cz´Êci opony.

Za wysokie ciÊnienie w oponach powo-
duje:

– nieregularne zu˝ycie bie˝nika, szczegól-
nie w Êrodkowej cz´Êci opony;

– zmniejszenie komfortu jazdy;

– podatnoÊç na p´kni´cia.

UWAGA Podczas jazdy samochodem
ciÊnienie w oponach ulega naturalnemu
zwi´kszeniu. Dlatego w czasie sprawdza-
nia ciÊnienia w nagrzanych oponach nie
nale˝y zmniejszaç ciÊnienia przez spusz-
czenie powietrza z opony.

Do wywa˝ania kó∏ z ob-
r´czà ze stopów lekkich
u˝ywaç wy∏àcznie orygi-

nalnych ci´˝arków Alfa Romeo.
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OPONY ZIMOWE

Sà oponami opracowanymi do jazdy po
Êniegu i lodzie. Nale˝y montowaç je
w miejsce opon, w które samochód jest wy-
posa˝ony.

U˝ywaç opon zimowych o identycznych
wymiarach jak opony oryginalne.

ASO Alfa Romeo udzieli Wam porad
w wyborze opon najbardziej odpowied-
nich do zamontowania w Waszym samo-
chodzie.

OdnoÊnie typu, ciÊnienia w oponach i od-
powiednich charakterystyk opon zimowych
patrz rozdzia∏ „Dane techniczne”.

Charakterystyki opon zimowych znacznie
si´ zmniejszajà, gdy wysokoÊç bie˝nika b´-
dzie mniejsza od 4 mm. W tym przypadku
opony nale˝y wymieniç na nowe.

Specyficzne charakterystyki opon zimo-
wych powodujà, ̋ e w normalnych warun-
kach eksploatacji lub w przypadku d∏ugiej
jazdy po autostradzie, ich osiàgi sà mniej-
sze od osiàgów opon normalnych. Dlate-
go ich stosowanie nale˝y ograniczyç do
osiàgów zgodnych z homologacjà opon.

UWAGA Je˝eli stosuje si´ opony zimo-
we ze wskaênikiem maksymalnej pr´dko-
Êci, mniejszej od maksymalnej pr´dkoÊci
samochodu (powi´kszonej o 5%), umieÊciç
wewnàtrz nadwozia informacj´ ostrzega-
jàcà kierowc´, aby nie przekracza∏ maksy-
malnej pr´dkoÊci, dopuszczalnej dla za-
montowanych opon zimowych (jak to prze-
widuje Dyrektywa CE).

Montowaç na wszystkich czterech ko∏ach
opony identycznego typu i wymiaru, aby
zapewniç maksymalne bezpieczeƒstwo
podczas jazdy, hamowania i dobre prowa-
dzenie samochodu.

Przypomina si´, aby przy monta˝u nie
zmieniaç kierunku obracania si´ opon.

¸A¡CUCHY NA KO¸A

Stosowanie ∏aƒcuchów przeciwÊlizgo-
wych zale˝y od przepisów obowiàzujàcych
w ka˝dym kraju.

¸aƒcuchy przeciwÊlizgowe powinny byç
zak∏adane tylko na opony kó∏ przednich (ko-
∏a nap´dzajàce).

Je˝eli samochód przystosowany jest do
jazdy sportowej, wymaga stosowania spe-
cyficznego typu ∏aƒcuchów. Przed kupnem
i za∏o˝eniem ∏aƒcuchów przeciwÊnie˝nych
zaleca si´ zwróciç do ASO Alfa Romeo
o szczegó∏owe informacje. Sprawdziç na-
pi´cie ∏aƒcuchów po przejechaniu kilku-
dziesi´ciu metrów.

UWAGA Podczas jazdy po drodze oÊnie-
˝onej z za∏o˝onymi ∏aƒcuchami wy∏àczyç
funkcj´ ASR systemu VDC (je˝eli wyst´pu-
je); w rzeczywistoÊci w tych warunkach po-
Êlizg kó∏ w fazie ruszania umo˝liwia uzy-
skanie lepszego nap´du.
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JAZDA EKONOMICZNA
I EKOLOGICZNA

Sposób eksploatacji i u˝ytkowania samo-
chodu wp∏ywa zarówno na zu˝ycie paliwa,
jak i na zanieczyszczenie Êrodowiska.

Przestrzegajàc kilku prostych, ni˝ej po-
danych zaleceƒ, mo˝na uniknàç wyrzà-
dzenia szkód Êrodowisku i ograniczyç jed-
noczeÊnie zu˝ycie paliwa.

Poni˝ej podano zalecenia, których prze-
strzeganie ograniczy zu˝ycie paliwa i jed-
noczeÊnie zmniejszy zanieczyszczenie Êro-
dowiska.

Z zamontowanymi ∏aƒcu-
chami nale˝y utrzymywaç
umiarkowanà pr´dkoÊç,

nie przeje˝d˝aç zbyt d∏ugich odcin-
ków dróg nieoÊnie˝onych, nie na-
je˝d˝aç na kraw´˝niki aby nie
uszkodziç opon, zawieszeƒ i uk∏a-
du kierowniczego.

¸aƒcuchy mogà byç mon-
towane tylko na ko∏a po-
siadajàce obr´cze 6,5J

x16” i opony 205/55 R16” lub ob-
r´cze 7,5Jx17” i opony 225/45 R17.

ZALECENIA OGÓLNE

Obs∏uga samochodu

Ogólny stan samochodu jest g∏ównym
czynnikiem wp∏ywajàcym na zu˝ycie pa-
liwa, komfort jazdy oraz zapewniajàcym
d∏ugotrwa∏e i bezawaryjne u˝ytkowanie
samochodu. Dlatego nale˝y regularnie
przeprowadzaç konieczne kontrole i regu-
lacje zgodnie z terminami podanymi w wy-
kazie przeglàdów okresowych (patrz; Êwie-
ce zap∏onowe, bieg ja∏owy, filtry powie-
trza/oleju nap´dowego, rozrzàd).

Opony

CiÊnienie w oponach nale˝y sprawdzaç
regularnie przynajmniej co cztery tygo-
dnie; je˝eli ciÊnienie w oponach jest za
niskie, wzrasta zu˝ycie paliwa, poniewa˝
zwi´kszajà si´ opory toczenia kó∏. Ponad-
to zwi´ksza si´ zu˝ycie opon oraz pogar-
sza si´ prowadzenie samochodu przy
zmniejszonym bezpieczeƒstwie jazdy.
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STYL JAZDY

Uruchamianie

Nie rozgrzewaç silnika podczas postoju
samochodu, zwi´kszajàc obroty biegu ja-
∏owego. W ten sposób silnik nagrzewa si´
wolniej, przy wi´kszym zu˝yciu paliwa
i emisji zanieczyszczeƒ. Ruszaç powoli, uni-
kajàc gwa∏townego zwi´kszenia obrotów
silnika; w ten sposób silnik nagrzeje si´ du-
˝o szybciej.

Niepotrzebne manewry

Nie naciskaç peda∏u przyspieszenia, gdy
samochód stoi przed Êwiat∏ami lub przed
wy∏àczeniem silnika. Ten ostatni manewr
podobnie jak „podwójne wysprz´glenie”
nic nie daje w aktualnie produkowanych
samochodach. A jedynie zwi´kszajà zu˝y-
cie paliwa i zanieczyszczajà Êrodowisko.

Wybieranie biegów

Gdy tylko warunki drogowe i ruch ulicz-
ny to umo˝liwia, u˝ywaç jak najwy˝sze-
go biegu. U˝ywanie niskich biegów dla
nag∏ych przyspieszeƒ powoduje zwi´k-
szenie zu˝ycia paliwa. 

Przecià˝enie baga˝nika 
samochodu

Nie podró˝owaç z przecià˝onym baga˝-
nikiem. Masa samochodu (przede wszyst-
kim podczas jazdy w mieÊcie) wp∏ywa na
zu˝ycie paliwa i stabilnoÊç samochodu.

Baga˝nik dachowy/na narty

Zdjàç baga˝nik dachowy lub baga˝nik na
narty, gdy si´ go ju˝ nie u˝ywa. Akcesoria
te znacznie obni˝ajà aerodynamik´ samo-
chodu i zwi´kszajà zu˝ycie paliwa. Do prze-
wo˝enia szczególnie du˝ych przedmiotów
u˝ywaç przede wszystkim przyczepy.

Odbiorniki elektryczne

U˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych tylko
w przypadkach koniecznych. Ogrzewana
tylna szyba, przednie Êwiat∏a przeciwm-
gielne, wycieraczki szyb, elektrowentyla-
tor nagrzewnicy pobierajà pràd o du˝ym
nat´˝eniu, zwi´kszajàc zapotrzebowanie
na moc silnika i równoczeÊnie zu˝ycie pa-
liwa (do 25 % przy jeêdzie w terenie za-
budowanym).

Klimatyzacja

Klimatyzacja dodatkowo obcià˝a silnik
powodujàc zwi´kszenie zu˝ycia paliwa
(Êrednio o 20 %). Gdy temperatura ze-
wn´trzna to umo˝liwia, u˝ywaç przede
wszystkim uk∏adu wentylacji.

Wyposa˝enie aerodynamiczne

Stosowanie wyposa˝enia aerodynamicz-
nego, które nie jest homologowane przez
Alfa Romeo, mo˝e obni˝yç aerodynamik´
samochodu i zwi´kszyç zu˝ycie paliwa.
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Je˝eli wyst´pujà trudno-
Êci przy uruchamianiu sil-
nika, nie podejmowaç

zbyt d∏ugich prób. Szczególnie uni-
kaç pchania, holowania lub wyko-
rzystania zjazdów, aby uruchomiç
silnik. Mo˝e to spowodowaç uszko-
dzenie katalizatorów.

WARUNKI 
U˚YTKOWANIA

Uruchamianie zimnego silnika

Jazda na krótkich odcinkach drogi i cz´-
ste uruchamianie zimnego silnika powo-
dujà, ˝e nie uzyskuje on optymalnej tem-
peratury pracy. W tych warunkach zu˝y-
cie paliwa wzrasta (od 15 do 30 % w jeê-
dzie miejskiej), jak równie˝ wzrasta emi-
sja zanieczyszczeƒ.

Ruch uliczny i warunki drogowe

Du˝y ruch uliczny powoduje równocze-
sne zwi´kszenie zu˝ycia paliwa, np. jaz-
da powolna z cz´stym w∏àczaniem niskich
biegów lub jazda w du˝ych miastach,
gdzie znajduje si´ du˝o sygnalizatorów
Êwietlnych. 

Drogi górskie, nierówne lub kr´te powo-
dujà równie˝ wzrost zu˝ycia paliwa. 

Przed∏u˝one zatrzymanie 
samochodu

Podczas d∏u˝szego postoju samochodu
(np. przed przejazdami kolejowymi itp.)
zaleca si´ wy∏àczyç silnik.

URZÑDZENIA ZMNIEJSZAJÑCE
EMISJ¢ ZANIECZYSZCZE¡

Poprawne dzia∏anie urzàdzeƒ nie tylko
gwarantuje ochron´ Êrodowiska, ale wp∏y-
wa tak˝e na osiàgi samochodu.

Utrzymanie tych urzàdzeƒ w dobrym sta-
nie jest gwarancjà jazdy ekonomicznej
i szanujàcej Êrodowisko.

Pierwszym zaleceniem jest skrupulatne
przestrzeganie wykonywania terminów
Okresowych przeglàdów technicznych.

W silnikach benzynowych nale˝y stoso-
waç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà.

Nieprawid∏owe u˝ywanie wysokich bie-
gów powoduje zwi´kszenie zu˝ycia paliwa,
emisji zanieczyszczeƒ i zu˝ycie silnika.

Wysokie pr´dkoÊci

Zu˝ycie paliwa zwi´ksza si´ znacznie ze
wzrostem pr´dkoÊci samochodu. Na przy-
k∏ad przy przyspieszeniu od 90 do
120 km/h zu˝ycie paliwa zwi´ksza si´ do
+30 %. Nale˝y utrzymywaç mo˝liwie sta-
∏à pr´dkoÊç samochodu, unikajàc gwa∏tow-
nych przyspieszeƒ i zwolnieƒ, gdy˝ jedno
i drugie powodujà zwi´kszenie zu˝ycia pa-
liwa i emisji zanieczyszczeƒ. Nale˝y utrzy-
mywaç „spokojny” styl jazdy, przewidu-
jàc nast´pny manewr oraz zachowujàc
bezpiecznà odleg∏oÊç od pojazdu jadàce-
go z przodu, aby uniknàç gwa∏townego
hamowania.

Przyspieszanie

Gwa∏towne przyspieszanie, przy wyso-
kich obrotach silnika powoduje znaczne
zwi´kszenie zu˝ycia paliwa i emisji zanie-
czyszczeƒ. Przyspieszania powinno odby-
waç si´ stopniowo i bez przekraczania
maksymalnego momentu.
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Przy uruchamianiu awaryjnym stosowaç
wy∏àcznie dodatkowy akumulator. 

Je˝eli podczas jazdy silnik pracuje nie-
regularnie, mo˝na kontynuowaç jazd´, re-
dukujàc do nieodzownego minimum jego
osiàgi i zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

Gdy zapali si´ lampka sygnalizacyjna re-
zerwy paliwa, nale˝y jak najszybciej na-
pe∏niç zbiornik. Niski poziom paliwa mo-
˝e byç przyczynà nieregularnego zasilania
silnika, przy nieuniknionym wzroÊcie tem-
peratury spalin.

Na d∏ugich zjazdach zaleca si´ przyspie-
szaç krótko od czasu do czasu. W ten spo-
sób przed∏u˝ona zostanie ˝ywotnoÊç ka-
talizatorów

Nie uruchamiaç silnika, nawet na pró-
b´, przy jednej lub kilku wy∏àczonych Êwie-
cach zap∏onowych.

Podczas normalnej pracy
katalizator osiàga bardzo
wysokà temperatur´.

W zwiàzku z tym nie parkowaç sa-
mochodu na ∏atwopalnym pod∏o˝u
(trawa, suche liÊcie, ig∏y sosnowe
itp.): niebezpieczeƒstwo po˝aru.
Nie montowaç dodatkowych os∏on

cieplnych pod samochodem i nie
wymontowywaç tych, które sà za-
montowane fabrycznie na kataliza-
torze i na rurze wydechowej.
Nie spryskiwaç Êrodkami chemicz-

nymi katalizatora, sondy lambda
i rury wydechowej.

Nieprzestrzeganie tych
zasad mo˝e byç przyczy-
nà po˝aru.
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HOLOWANIE 
PRZYCZEPY

OPIS OGÓLNY

Przy holowaniu przyczepy kempingowej
(lub innej), samochód musi byç wyposa-
˝ony w odpowiedni hak holowniczy. Ha-
ki holownicze spe∏niajàce wymagania bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego, nale˝y za-
montowaç w ASO Alfa Romeo, która po-
siada odpowiednie haki do tego samo-
chodu spe∏niajàce obowiàzujàce przepisy
oraz odpowiednie charakterystyki bezpie-
czeƒstwa. Hak zamontowany w ASO Alfa
Romeo zapewnia bezpiecznà jazd´ i po-
zwala uniknàç usterek wynikajàcych z nie-
prawid∏owego zamontowania haka i zwià-
zanej z tym mo˝liwoÊcià utraty gwarancji
na nadwozie.

Uk∏ad hamulcowy przyczepy musi byç
ca∏kowicie niezale˝ny od uk∏adu hydrau-
licznego samochodu.

Samochód z przyczepà powinien spe∏niaç
wymagania kodeksu ruchu drogowego.

Przez obcià˝enie przyczepy nale˝y rozu-
mieç mas´ przyczepy wraz z akcesoriami
i z baga˝em osobistym. Aby uniknàç prze-
∏adowania przyczepy i przekroczenia prze-
pisów kodeksu drogowego, przed ka˝dà
podró˝à, nale˝y sprawdziç czy masa ob-
cià˝onej przyczepy mieÊci si´ w granicach
podanych w dowodzie rejestracyjnym.

W ka˝dym przypadku pionowe obcià˝enie
kuli haka holowniczego w ˝adnym przypad-
ku nie powinno przekroczyç wartoÊci poda-
nej w rozdziale „Dane techniczne”.

Przy holowaniu przyczepy nale˝y spraw-
dziç, czy masa obcià˝onej przyczepy (po-
dana w dowodzie rejestracyjnym) i mak-
symalne obcià˝enie przegubu kuli haka
(podane na tabliczce umieszczonej w do-
brze widocznym miejscu na wysokoÊci ku-
li haka) mieszczà si´ w dopuszczalnych
granicach.

UWAGI I ZALECENIA

Przy holowaniu przyczepy nale˝y prze-
strzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:

– Zamontowaç specjalne lusterka
wsteczne zewn´trzne, zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego.

– Pami´taç, ˝e holowana przyczepa
zmniejsza mo l̋iwoÊç pokonywania wzniesieƒ.

– Podczas zjazdów w∏àczaç niski bieg,
zamiast u˝ywaç ciàgle hamulców.

– Przestrzegaç ograniczeƒ pr´dkoÊci od-
powiednich dla samochodów holujàcych
przyczep´, obowiàzujàcych w danym kra-
ju. W ka˝dym razie nie nale˝y przekraczaç
maksymalnej pr´dkoÊci 100 km/godz.

Absolutnie nie modyfiko-
waç hydraulicznego uk∏a-
du hamulcowego samo-

chodu, aby sterowaç hamulcem
przyczepy.

System ABS, w który wypo-
sa˝ony jest samochód, nie
kontroluje uk∏adu hamul-

cowego przyczepy. Dlatego trzeba
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
przy hamowaniu samochodem cià-
gnàcym przyczep´.
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MONTA˚ HAKA 
HOLOWNICZEGO (rys. 3)

Hak holowniczy musi byç zamocowany
do nadwozia w punktach pokazanych na
schemacie. Punkty mocowania nie mogà
byç zmienione (bez wzgl´du na kszta∏t
i wymiary haka).

Do po∏àczenia mechanicznego nale˝y u˝yç:

– Haka kulowego 2 kategorii model
„ISO 50” (tabela CUNA NC 138-40);

– Zaczepu kulowego 2 kategorii, model
„CUNA 502” (tabela CUNA NC 438-40).

Hak holowniczy nale˝y zamontowaç 12
Êrubami Ml0 - w punktach oznaczonych
symbolem Ø.

Podk∏adka wewn´trzna (1) powinna
mieç gruboÊç minimum 4 mm.

Podk∏adki boczne (2) powinny mieç gru-
boÊç minimum 5 mm.

W punktach mocowania (3) nale˝y za-
stosowaç podk∏adki dystansowe o Êredni-
cy 25 mm i gruboÊci 6 mm.

UWAGA Dobrze widoczna tabliczka,
wykonana z odpowiedniego materia∏u
i o odpowiednich wymiarach, powinna byç
zamocowana na wysokoÊci kuli haka i po-
winna zawieraç nast´pujàcy napis:

MAKSYMALNE OBCIÑ˚ENIE KULI HAKA
60 kG

Poza po∏àczeniami elektrycznymi (poka-
zanymi na schemacie) mo˝na po∏àczyç z in-
stalacjà elektrycznà samochodu tylko ewen-
tualny przewód hamulca elektrycznego
i przewód oÊwietlenia wewn´trznego przy-
czepy, o mocy nie wi´kszej ni˝ 15 W.

Hamulec elektryczny musi byç zasilany bez-
poÊrednio z akumulatora przez przewód
o przekroju nie mniejszym ni˝ 2,5 mm2.

Po zamontowaniu nale˝y
uszczelniç wszystkie otwo-
ry Êrub mocujàcych, aby

zapobiec przedostawaniu si´ spalin
do wn´trza samochodu.

Nie ∏àczyç z instalacjà
elektrycznà samochodu
urzàdzeƒ zamontowanych

w przyczepie (wentylator, lodówka
itp.).

PO¸ÑCZENIE ELEKTRYCZNE

Z∏àcze po∏àczenia elektrycznego musi byç
zamocowane na odpowiednim wsporni-
ku, który zastosowano jako po∏àczenie dla
haka kulowego.

Do po∏àczenia elektrycznego nale˝y u˝yç
z∏àcza 13-stykowego, 12 V.

Aby zamontowaç po∏àczenie elektryczne
samochód - przyczepa, nale˝y zwróciç si´
do ASO Alfa Romeo.
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– Sprawdziç ciÊnienie w oponach i stan
opon; je˝eli wystàpià ewentualne uszko-
dzenia, p´kni´cia, wybrzuszenia - wymie-
niç opon´.

– Sprawdziç stan pasków nap´dowych
silnika.

– Pod∏àczyç zaciski akumulatora po
sprawdzeniu stanu na∏adowania akumu-
latora.

– W∏àczyç urzàdzenie alarmowe (je-
˝eli przewidziano) za pomocà kluczyka
awaryjnego.

– Ustawiç dêwigni´ zmiany biegów
w po∏o˝eniu luzu, uruchomiç silnik i po-
zostawiç go pracujàcym na biegu ja∏owym
przez kilka minut. Podczas pracy silnika
na biegu ja∏owym kilkakrotnie nacisnàç na
peda∏ sprz´g∏a.

D¸UGI POSTÓJ 
SAMOCHODU

Je˝eli samochód nie b´dzie u˝ywany
przez d∏ugi okres czasu, nale˝y przestrze-
gaç podanych zaleceƒ.

– Ustawiç samochód w pomieszczeniu
zamkni´tym, suchym i wietrzonym.

– W∏àczyç bieg.
– Zwolniç hamulec postojowy.
– WyczyÊciç i zabezpieczyç elementy la-

kierowane, nak∏adajàc na nie wosk na
bazie silikonu.

– Posypaç talkiem gumowe pióra wy-
cieraczki i ustawiç je odchylone od szyb.

– Otworzyç lekko okna.
– Przykryç samochód pokrowcem z ma-

teria∏u lub dziurkowanego tworzywa sztucz-
nego. Nie stosowaç pokrowców ze spójne-
go materia∏u, który nie pozwala na odpa-
rowanie wilgoci znajdujàcej si´ wewnàtrz
samochodu.

– Napompowaç opony do wartoÊci ci-
Ênienia + 0,5 bar w stosunku do normal-
nie zalecanego i okresowo je sprawdzaç;
je˝eli jest to mo˝liwe, ustawiç ko∏a na
drewnianych deskach.

- Wy∏àczyç system alarmowy pilotem
zdalnego sterowania (gdzie przewidziano),
a nast´pnie kluczykiem awaryjnym.

- Od∏àczyç zaciski (najpierw ujemny)
akumulatora i sprawdziç stan na∏adowa-
nia akumulatora. Sprawdzaç co miesiàc
stan na∏adowania akumulatora i do∏ado-
wywaç go, je˝eli napi´cie spadnie poni-
˝ej 12,5 V.

URUCHOMIENIE SAMOCHODU
PO D¸UGIM POSTOJU

Przed uruchomieniem samochodu po
d∏ugim postoju nale˝y wykonaç podane
czynnoÊci.

– Nie odkurzaç samochodu z zewnàtrz.
– Sprawdziç wzrokowo, czy nie wyst´-

pujà wycieki (p∏ynu hamulcowego, sprz´-
g∏a, p∏ynu ch∏odzàcego itp.).

– Wymieniç olej i filtr oleju silnikowego.

– Sprawdziç poziom:
- oleju w skrzyni biegów i w mecha-

nizmie ró˝nicowym;
- p∏ynu hamulcowego i sprz´g∏a;
- p∏ynu ch∏odzàcego.

– Sprawdziç stan filtra powietrza i
ewentualnie wymieniç.

Powy˝sze czynnoÊci nale-
˝y wykonaç na zewnàtrz,
nie w pomieszczeniu za-

mkni´tym. Spaliny zawierajà tle-
nek w´gla i inne toksyczne gazy.
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- Sprawdziç, czy ró˝ne urzàdzenia (kie-
runkowskazy, reflektory itp) dzia∏ajà pra-
wid∏owo.

UWAGA Aby wykonaç powy˝sze czyn-
noÊci poprawnie, nale˝y zapoznaç si´ z od-
powiednimi opisami podanymi w rozdzia-
le „Obs∏uga samochodu“.

AKCESORIA NABYTE
PRZEZ U˚YTKOWNIKA

RADIOTELEFONY I TELEFONY
KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe i ró˝nego typu radio-
telefony (np. CB radio) mogà byç zamonto-
wane w samochodzie tylko wtedy, gdy rów-
noczeÊnie zamontowana zostanie oddzielna
antena na zewnàtrz samochodu.

AKCESORIA 
DODATKOWE

Oprócz standardowego wyposa˝enia za-
leca si´ woziç w samochodzie dodatkowo
(rys. 4):

– apteczk´ pierwszej pomocy, zawiera-
jàcà sterylnà gaz´, rolk´ banda˝u, pla-
ster, Êrodek dezynfekujàcy (nie na bazie
alkoholu) itp.;

– latark´ elektrycznà;

– no˝yczki;

– r´kawiczki.

34
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rys. 4

U˝ytkowanie telefonów
komórkowych, radia CB
lub podobnych urzàdzeƒ

wewnàtrz samochodu bez zamon-
towania zewn´trznej anteny powo-
duje wytwarzanie pól elekromagne-
tycznych o cz´stotliwoÊci radiowej.
Pola te, wzmocnione poprzez rezo-
nans wewnàtrz nadwozia, mogà
stworzyç nie tylko zagro˝enie zdro-
wia pasa˝erów w samochodzie, ale
równie˝ zak∏óciç dzia∏anie elektro-
nicznych systemów zamontowanych
w samochodzie np. centralka stero-
wania silnika, centralka ABS / EBD
itp. i w konsekwencji zagroziç bez-
pieczeƒstwu jazdy.
Ponadto efekt ekranizacji spowo-

dowany przez nadwozie samocho-
du mo˝e równie˝ zak∏óciç prac´
i odbiór w/w urzàdzeƒ radiowych.
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W instrukcji podano sposoby post´powania w razie awarii.

Wzi´to pod uwag´ usterki, z którymi mo˝e spotkaç si´ kierowca pod-
czas eksploatacji samochodu i które mo˝e sam usunàç, post´pujàc
zgodnie z podanymi zaleceniami.

W przypadku powa˝niejszych usterek konieczne b´dzie jednak zwró-
cenie si´ do ASO Alfa Romeo.

Prosimy uwa˝nie przeczytaç ten rozdzia∏, aby w razie wystàpienia
usterek szybko uzyskaç potrzebne informacje.

JE˚ELI PRZEBIJE SI¢ OPONA..................................................................str. 158
JE˚ELI ZGAÂNIE OÂWIETLENIE ZEWN¢TRZNE .......................................... 165
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JE˚ELI ROZ¸ADUJE SI¢ AKUMULATOR ...................................................... 194
JE˚ELI TRZEBA HOLOWAå SAMOCHÓD...................................................... 196
JE˚ELI TRZEBA PODNIEÂå SAMOCHÓD...................................................... 197
JE˚ELI ZDARZY SI¢ WYPADEK .................................................................... 198

W RAZIE AWARII
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W samochodach wyposa-
˝onych w opony 235/40
R18 z ko∏em zapasowym

posiadajàcym opon´ 205/55 R16 na
ko∏o zapasowe nie wolno absolut-
nie zak∏adaç ko∏paka. Ponadto na
kole zapasowym umieszczona jest
specjalna naklejka, koloru poma-
raƒczowego, na której podane sà
zalecenia jak je stosowaç i odpo-
wiednie ograniczenia stosowania. 
Naklejki nie nale˝y absolutnie od-

klejaç lub zas∏aniaç. 
Na naklejce podane sà nast´pujà-

ce informacje w czterech j´zykach:
– UWAGA! Tylko do u˝ytku chwilo-

wego! maksymalna pr´dkoÊç jazdy
80 km/h!

– Jak najszybciej zmieniç na ko∏o
standardowe.

– Nie zas∏aniaç tych informacji.
Nieprawid∏owe ustawienie podno-

Ênika mo˝e spowodowaç opadni´-
cie podnoszonego samochodu.

JE˚ELI PRZEBIJE SI¢
OPONA

Aby prawid∏owo wykonaç
operacje wymiany ko∏a
oraz prawid∏owo u˝yç
podnoÊnika i dojazdowe-

go ko∏a zapasowego, nale˝y prze-
strzegaç podanych ni˝ej zaleceƒ.
Zasygnalizowaç obecnoÊç zatrzy-
manego samochodu poprzez w∏à-
czenie Êwiate∏ awaryjnych, posta-
wienie trójkàta ostrzegawczego itp.
Pasa˝erowie powinni opuÊciç sa-
mochód, szczególnie gdy jest bar-
dzo obcià˝ony i odsunàç si´ na bez-
piecznà odleg∏oÊç od niego i ruchu
drogowego. W przypadku drogi
pochy∏ej lub nierównej, umieÊciç
pod ko∏ami kliny lub inne przed-
mioty s∏u˝àce do zablokowania kó∏
samochodu.
Nie smarowaç Êrub mocujàcych ko-

∏o przed zamontowaniem: mogà si´
samoczynnie odkr´ciç.
Zapasowe ko∏o dojazdowe jest

specyficzne dla tego modelu samo-
chodu; nie przerabiaç i nie u˝ywaç
kó∏ z innych modeli. 

W samochodach wyposa-
˝onych w opony 235/40
R18 z ko∏em zapasowym z

oponà 205/55 R16, poniewa˝ ko∏o
zapasowe ma innà opon´ ni˝ ko∏a
znajdujàce si´ na wyposa˝eniu sa-
mochodu musi byç u˝ywane przy ry-
gorystycznym przestrzeganiu uwag
podanych poni˝ej.

– Ko∏o zapasowe powinno byç u˝y-
te tylko w przypadkach awaryjnych.

– U˝ycie tego ko∏a powinno byç
ograniczone do minimum, a pod-
czas jazdy z zamontowanym ko∏em
zapasowym nie mo˝na przekraczaç
pr´dkoÊci 80 km/h.

– Charakterystyka prowadzenia sa-
mochodu z zamontowanym ko∏em za-
pasowym ró˝ni si´ od prowadzenia
samochodu z za∏o˝onymi oryginalny-
mi ko∏ami. Unikaç gwa∏townych przy-
spieszeƒ, hamowania, szybkiego po-
konywania ostrych zakr´tów itp.

– Okresowo sprawdzaç ciÊnienie
w oponie ko∏a zapasowego, które
powinno wynosiç 2,7 bar (kG/cm2).

– Nie u˝ywaç jednoczeÊnie dwóch
lub wi´cej dojazdowych kó∏ zapaso-
wych. Przebite ko∏o nale˝y jak naj-
szybciej naprawiç i zamontowaç.



Absolutnie nawet nie
próbowaç naprawiaç za-
woru opony. Nie umiesz-

czaç ˝adnych przedmiotów pomi´-
dzy obr´czà i opona.

Nie u˝ywaç podnoÊnika
do podnoszenia obcià˝eƒ
wi´kszych ni˝ dopuszczal-

nych podanych na tabliczce zamo-
cowanej do podnoÊnika.
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Okresowo sprawdzaç, ciÊnie-
nie w oponach i w dojazdo-
wym kole zapasowym zgodne

jest z wartoÊciami podanymi w rozdziale
„Dane techniczne”.

Podnosiç samochód tylko z boku. Samo-
chód nie mo˝e byç absolutnie podnoszo-
ny, po umieszczeniu ramion podnoÊnika
warsztatowego pod aluminiowà belkà po-
przecznà zawieszeƒ tylnych.
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WYMIANA KO¸A

Nale˝y wiedzieç, ˝e:
– masa podnoÊnika wynosi 2,1 kg;
– podnoÊnik nie wymaga ˝adnej regu-

lacji;
– podnoÊnika nie wolno naprawiaç;

w przypadku uszkodzenia podnoÊnika na-
le˝y wymieniç go na nowy, oryginalny;

– nie u˝ywaç ˝adnych innych narz´dzi
do obracania Êrubà podnoÊnika, w miej-
sce korbki podnoÊnika.

Aby wymieniç ko∏o nale˝y wykonaç
podane czynnoÊci:

– Zatrzymaç samochód na terenie p∏a-
skim i twardym, tak aby wymiana ko∏a
w samochodzie nie powodowa∏a zak∏óceƒ
w ruchu ulicznym i mo˝na jà by∏o wyko-
naç bezpiecznie.

– Zaciàgnàç hamulec postojowy.
– W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg.

W samochodach wyposa˝onych w auto-
matycznà skrzyni´ biegów, ustawiç dêwi-
gni´ wybierania biegów w po∏o˝eniu P.

– Otworzyç pokryw´ baga˝nika.
– Z∏o˝yç w przód wyk∏adzin´ baga˝ni-

ka (A-rys. 1)
– Wyjàç pokrowiec z narz´dziami

(A-rys. 2) oraz pokrowiec z podnoÊnikiem
(B) i umieÊciç w pobli˝u ko∏a, które b´-
dzie wymieniane.

– Odkr´ciç nakr´tk´ mocujàcà (A-rys.
3) i wyjàç ko∏o zapasowe.

A

PodnoÊnik s∏u˝y do wy-
miany kó∏ tylko tego mo-
delu samochodu. W ˝ad-
nym wypadku nie nale˝y

stosowaç go do podnoszenia sa-
mochodów innych modeli. W ˝ad-
nym przypadku nie wolno go u˝y-
waç do wykonywania napraw pod
samochodem.
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– Zdjàç ko∏pak ko∏a (A-rys. 4) (tylko
w wersjach z obr´czami stalowymi), pod-
wa˝ajàc kraw´dê ko∏paka p∏askim Êrubokr´-
tem znajdujàcym si´ na wyposa˝eniu.

– Po∏àczyç klucz do odkr´cania kó∏
(A-rys. 5) z dêwignià (B).

UWAGA Jedna strona dêwigni s∏u˝y do
odkr´cania, natomiast druga do dokr´cania.

– Poluzowaç o oko∏o jeden obrót wszyst-
kie Êruby mocujàce ko∏o.

– UmieÊciç podnoÊnik pod samocho-
dem w pobli˝u ko∏a, które b´dzie wymie-
niane (rys. 6).

Pozycja 1; wymiana ko∏a tylnego

Pozycja 2; wymiana ko∏a przedniego

– Obracaç r´cznie Êrubà podnoÊnika
(A-rys. 7) aby go roz∏o˝yç i wprowadziç
prawid∏owo sworzeƒ (B) znajdujàcy si´
w górnej cz´Êci ramienia podnoÊnika
w gniazdo w nadwoziu (C).

– Nasadziç klucz do odkr´cania kó∏
z dêwignià (A-rys. 8) na sworzeƒ Êruby
podnoÊnika (B).

UWAGA: Jedna strona dêwigni s∏u˝y
do podnoszenia, natomiast druga do ob-
ni˝ania.

– PodnieÊç samochód za pomocà pod-
noÊnika tak, aby ko∏o znalaz∏o si´ kilka
centymetrów nad ziemià.

– Odkr´ciç ca∏kowicie Êruby mocujàce
(A-rys. 9) i zdjàç ko∏o.

– Sprawdziç czy ko∏o zapasowe jest czy-
ste na powierzchni przylegajàcej do piasty
ko∏a, gdy˝ zanieczyszczenia mog∏oby spo-
wodowaç poluzowanie Êrub mocujàcych.

A

B

A
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– Zamontowaç ko∏o zapasowe wprowa-
dzajàc ko∏ek ustalajàcy (A-rys. 10) znaj-
dujàcy si´ w piaÊcie ko∏a, w jeden z otwo-
rów (B-rys. 11) w kole.

– Wkr´ciç pi´ç Êrub mocujàcych (A-rys.
12).
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– Obni˝yç samochód i wyjàç podnoÊnik
(rys. 13).

– Dokr´ciç do oporu Êruby mocujàce
zgodnie z kolejnoÊcià pokazanà na rysun-
ku (rys. 14).

– W samochodach wyposa˝onych w ob-
r´cze stalowe takie same jakà posiada ko-
∏o zapasowe zamontowaç ko∏pak zgodnie
z opisem podanym w nast´pnym rozdzia-
le.

UWAGA W samochodach wyposa˝o-
nych w opony 235/40 R18 na kole za-
pasowym nie mo˝na montowaç ko∏paka.

– UmieÊciç podnoÊnik w pokrowcu, w∏o-
˝yç do baga˝nika razem z wymontowanym
ko∏em oraz pokrowcem z narz´dziami i za-
mocowaç prawid∏owo.
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ZAMONTOWANIE KO¸A
O NORMALNYCH WYMIARACH

Aby zamontowaç ko∏o o normalnych wy-
miarach, wykonaç podane czynnoÊci.

– Zatrzymaç samochód na terenie p∏a-
skim i twardym, tak aby wymiana ko∏a
w samochodzie nie powodowa∏a zak∏óceƒ
w ruchu ulicznym i mo˝na jà by∏o wyko-
naç bezpiecznie.

– Zaciàgnàç hamulec postojowy.
– W∏àczyç pierwszy lub wsteczny bieg.

W samochodach wyposa˝onych w auto-
matycznà skrzynie biegów, ustawiç dêwi-
gni´ wybierania biegów w po∏o˝eniu P.

– Otworzyç pokryw´ baga˝nika.
– Z∏o˝yç w przód wyk∏adzin´ baga˝ni-

ka (A-rys. 1).
– Wyjàç pokrowiec z narz´dziami.

(A-rys. 2), pokrowiec z podnoÊnikiem
(B) oraz ko∏o zapasowe i umieÊciç w po-
bli˝u ko∏a, które b´dzie wymieniane.

– Zdjàç ko∏pak ko∏a (A-rys. 4) - je˝e-
li jest - podwa˝ajàc kraw´dê ko∏paka p∏a-
skim Êrubokr´tem znajdujàcym si´ na wy-
posa˝eniu.

– Po∏àczyç klucz do odkr´cania kó∏
(A-rys. 5) z dêwignià (B).

UWAGA: Jedna strona dêwigni s∏u˝y
do odkr´cania, natomiast druga do dokr´-
cania.

– Poluzowaç o oko∏o jeden obrót wszyst-
kie Êruby mocujàce ko∏o (A-rys. 15).

– UmieÊciç podnoÊnik pod samocho-
dem w pobli˝u ko∏a, które b´dzie wymie-
niane.

Pozycja 1: wymiana ko∏a tylnego.
Pozycja 2: wymiana ko∏a przedniego.
– Obracaç r´cznie Êrubà podnoÊnika,

(A-rys. 7) tak aby sworzeƒ (B) znajdu-
jàcy si´ w górnej cz´Êci ramienia podno-
Ênika wprowadziç prawid∏owo w gniazdo
w nadwoziu (C).

– Nasadziç klucz do odkr´cania kó∏
z dêwignià (A-rys. 8) na sworzeƒ Êruby
podnoÊnika (B).
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UWAGA Jedna strona klucza z
grzechotkà s∏u˝y do podnoszenia, nato-
miast druga do opuszczania.

– PodnieÊç samochód za pomocà pod-
noÊnika, tak aby ko∏o znalaz∏o si´ kilka
centymetrów nad ziemià.

– Odkr´ciç ca∏kowicie Êruby mocujàce
(A-rys. 16) i zdjàç ko∏o.

– Sprawdziç, czy ko∏o które b´dzie mon-
towane jest czyste na powierzchni przyle-
gajàcej do piasty ko∏a, gdy˝ zanieczysz-
czenia mog∏oby spowodowaç poluzowanie
Êrub mocujàcych.

– Zamontowaç ko∏o wprowadzajàc ko-
∏ek ustalajàcy (A-rys. 10), znajdujàcy
si´ w piaÊcie ko∏a, w jeden z otworów
(B-rys. 11) w kole.

– Wkr´ciç pi´ç Êrub mocujàcych (A-rys.
17).
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W samochodach z obr´czami ze stopów
lekkich, wkr´cenie Êrub mocujàcych u∏a-
twione jest specyficznym sworzniem.

– Wkr´ciç sworzeƒ ustalajàcy (A-rys.
18) w jeden z otworów Êrub mocujàcych.

– Za∏o˝yç ko∏o na sworzeƒ i wkr´ciç
cztery Êruby mocujàce.

– Wykr´ciç sworzeƒ ustalajàcy (A-rys.
19) i wkr´ciç ostatnià Êrub´ mocujàcà.

– Obni˝yç samochód i wyjàç podnoÊnik
(rys. 21).

– Dokr´ciç do oporu Êruby mocujàce
zgodnie z kolejnoÊcià pokazanà na rysun-
ku (rys. 21).

– Je˝eli ko∏o posiada ko∏pak, za∏o˝yç
go wprowadzajàc zawór opony w odpo-
wiednio fazowany otwór w ko∏paku. Na-
st´pnie naciskaç na kraw´dê ko∏paka, roz-
poczynajàc od zaworu (A-rys. 22) i prze-
suwajàc si´ wzd∏u˝ kraw´dzi zamocowaç
ca∏kowicie ko∏pak.
UWAGA Nieprawid∏owe zamontowa-

nie ko∏paka mo˝e spowodowaç jego od-
padniecie podczas jazdy samochodu.

Po zakoƒczeniu wymiany ko∏a:
– UmieÊciç dojazdowe ko∏o zapasowe

w baga˝niku i wkr´ciç nakr´tk´ mocujà-
cà (A-rys. 3).
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– UmieÊciç podnoÊnik w odpowiednim
pokrowcu i zamocowaç prawid∏owo w ba-
ga˝niku (B-rys. 2), tak aby nie powo-
dowa∏ ewentualnych wibracji podczas jaz-
dy samochodu.

– UmieÊciç narz´dzia w torbie a torb´
wewnàtrz zapasowego ko∏a dojazdowego
(A-rys. 2).
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Nie smarowaç Êrub mo-
cujàcych ko∏o przed za-
montowaniem: mogà si´

samoczynnie odkr´ciç.
Âruby mocujàce obr´cz muszà byç

dokr´cone z momentem 86 Nm
(8,8 kGm).
Zaleca si´ sprawdzaç okresowo

dokr´cenie Êrub mocujàcych ko∏o
w ASO Alfa Romeo.
Dokr´cenie niewystarczajàce mo˝e

spowodowaç poluzowanie si´ Êrub
mocujàcych ko∏o i w konsekwencji
zagroziç bezpieczeƒstwu jazdy, na-
tomiast nadmierne dokr´cenie mo-
˝e spowodowaç utrat´ w∏asnoÊci wy-
trzyma∏oÊciowych Êrub.
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TYPY ˚ARÓWEK (rys. 23)

W samochodzie montowane sà ró˝ne ty-
py ˝arówek.

A. ˚arówki w ca∏oÊci szklane

Mocowane sà na wcisk; aby wyjàç ˝a-
rówk´, nale˝y jà pociàgnàç.

B. ˚arówki ze z∏àczem 
bagnetowym

Aby wyjàç ˝arówk´, lekko jà wcisnàç
i obróciç w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

C. ˚arówki cylindryczne

Aby wymieniç ̋ arówk´, wyjàç jà ze spr´-
˝ystych zacisków konektorowych

D. ˚arówki halogenowe

Aby wymieniç ̋ arówk´, wyjàç jà po od∏à-
czeniu spr´˝yn mocujàcych ˝arówk´
w gnieêdzie.

JE˚ELI ZGAÂNIE OÂWIETLENIE ZEWN¢TRZNE

Zmiany lub naprawy in-
stalacji elektrycznej wy-
konane niew∏aÊciwie, bez

uwzgl´dnienia charakterystyk tech-
nicznych instalacji, mogà spowo-
dowaç nieprawid∏owe dzia∏anie
systemów elektrycznych zamonto-
wanych w samochodzie i zagro˝e-
nie po˝arem.
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UWAGI OGÓLNE

– Gdy ˝arówka si´ nie Êwieci, przed jej
wymianà nale˝y sprawdziç, czy odpowied-
ni bezpiecznik nie jest przepalony.

– Rozmieszczenie bezpieczników poda-
ne jest w rozdziale „Je˝eli przepali si´
bezpiecznik”.

– Przed wymianà ˝arówki, sprawdziç
czy jej styki nie sà utlenione.

– Przepalone ˝arówki nale˝y wymie-
niaç na nowe tego samego typu i tej sa-
mej mocy.

– Po wymianie ˝arówki reflektorów , ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa sprawdziç zawsze
ustawienie Êwiate∏ reflektorów.
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˚ARÓWKA TYP W

ÂWIAT¸A MIJANIA/ÂWIAT¸A DROGOWE
(REFLEKTORY Z ˚ARÓWKAMI KSENONOWYMI) D (D1) 35

ÂWIAT¸A DROGOWE DLA SYGNA¸U ÂWIETLNEGO
(REFLEKTORY Z ˚ARÓWKAMI KSENONOWYMI) D (H1) 55

ÂWIAT¸A MIJANIA (REFL. Z ˚ARÓWKAMI HALOGENOWYMI) D (H7) 55

ÂWIAT¸A DROGOWE (REFL. Z ˚ARÓWKAMI HALOGENOWYMI) D (H7) 55

PRZEDNIE ÂWIAT¸A POZYCYJNE B (H6W) 6

PRZEDNIE ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE D (H3) 55

KIERUNKOWSKAZY PRZEDNIE (˚ARÓWKA KOLOROWA) B (PY21W) 21

KIERUNKOWSKAZY BOCZNE A (5W Pomaraƒczowa) 5

KIERUNKOWSKAZY TYLNE LED nie wymienialne
ÂWIAT¸A STOPU/POZYCYJNE B (21/5W) 21/5

ÂWIAT¸A COFANIA B (P21W) 21

ÂWIAT¸A COFANIA B (P21W) 21

TRZECIE DODATKOWE ÂWIAT¸O STOPU A (W2,3W) 2,3

TYLNE ÂWIAT¸A POZYCYJNE (W POKRYWIE BAGA˚NIKA) B (R5W) 5

PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA B (10W Halogenowa) 10

LAMPA OÂWIETLENIA BAGA˚NIKA C (10W) 10

LAMPY OWIETLENIA SCHOWKÓW I W DRZWIACH A (W5W) 5

LAMPA POD DASZKIEM PRZECIWS¸ONECZNYM C (C5W) 5

OÂWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ A (W5W) 5

TYLNE LAMPY SUFITOWE B (HT5W Halogenowa) 5

˚arówki halogenowe za-
wierajà wewnàtrz spr´˝o-
ny gaz, dlatego przy ich

wymianie nale˝y zachowaç szcze-
gólnà ostro˝noÊç, aby ich nie rozbiç.
Niebezpieczeƒstwo zranienia.

Podczas wymiany ˝arówki
halogenowej nale˝y trzy-
maç jà tylko za cz´Êç me-

talowà. Dotkni´cie cz´Êci szklanej
˝arówki spowoduje zmniejszenie in-
tensywnoÊci Êwiat∏a oraz mo˝e
zmniejszyç si´ jej ̋ ywotnoÊç. W przy-
padku niezamierzonego dotkni´cia,
przetrzeç cz´Êç szklanà ˝arówki
szmatkà zwil˝onà alkoholem i po-
zostawiç do wyschni´cia.

Zaleca si´, o ile jest to
mo˝liwe, aby ˝arówki wy-
mieniaç w ASO Alfa Ro-

meo. Prawid∏owa wymiana ˝arów-
ki oraz ustawienie Êwiate∏ zewn´trz-
nych zapewniajà bezpieczna jazd´
samochodu i pasa˝erów. Ponadto
ustawienie Êwiate∏ podlega przepi-
som o ruchu drogowym.
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PRZEDNIE LAMPY ZESPOLONE
- REFLEKTORY Z ˚ARÓWKAMI
KSENONOWYMI
(gdzie przewidziano)

Przednie lampy zespolone z reflektora-
mi ksenonowymi zawierajà ̋ arówki Êwia-
te∏ mijania/Êwiate∏ drogowych (ksenono-
we), Êwiate∏ drogowych dla sygna∏u
Êwietlnego (halogenowe), kierunkowska-
zów i Êwiate∏ pozycyjnych.

Rozmieszczenie ˝arówek w lampie ze-
spolonej jest nast´pujàce (rys. 24-25):

A - Âwiat∏a kierunkowskazów.

B - Âwiat∏a drogowe dla sygna∏u Êwietl-
nego i Êwiat∏a pozycyjne.

C - Âwiat∏a mijania/Êwiat∏a drogowe
o wy∏adowaniu gazowym.

Âwiat∏a mijania/drogowe

˚arówki ksenonowe majà wyd∏u˝ony
okres trwa∏oÊci, dlatego jest ma∏o praw-
dopodobne ich ewentualne uszkodzenie.

Ka˝da interwencja lub
naprawa reflektorów
przednich musi byç wyko-

nywana przy prze∏àczniku Êwiate∏
w pozycji 0 (Êwiat∏a zgaszone) i wy-
j´tym kluczyku z wy∏àcznika zap∏o-
nu: niebezpieczeƒstwo wy∏adowaƒ
elektrycznych.
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Na nast´pnych stronach podano prawi-
d∏owà procedur´ wymiany ˝arówki kse-
nonowej.

W razie potrzeby, spraw-
dzaç instalacj´ i wykony-
waç ewentualne naprawy

wy∏àcznie w ASO Alfa Romeo.
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Ka˝da interwencja lub na-
prawa reflektorów przed-
nich musi byç wykonywa-

na przy prze∏àczniku Êwiate∏ w po-
zycji 0 (Êwiat∏a zgaszone) i wyj´tym
kluczyku z wy∏àcznika zap∏onu: nie-
bezpieczeƒstwo wy∏adowaƒ elek-
trycznych.

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ D - D1, moc
35 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (A-rys.
26) po pociàgni´ciu za zaczep (B);

– od∏àczyç spr´˝yn´ (C-rys. 27);

– wyjàç ˝arówk´ (D-rys. 28) i od∏à-
czyç konektor (E) mocowany na wcisk;

˚arówk´ ksenonowà nale-
˝y trzymaç tylko za cz´Êç
metalowà. Gdy cz´Êç

szklana ˝arówki zostanie przypad-
kowo dotkni´ta d∏onià przetrzeç
cz´Êç szklanà ̋ arówki szmatkà zwil-
˝onà alkoholem i pozostawiç do wy-
schni´cia przed jej zamontowaniem.
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– po∏àczyç konektor z nowà ˝arówkà;

– zamontowaç ˝arówk´ w reflektorze,
pokrywajàc znak ustalajàcy z odpowied-
nim rowkiem;

– zablokowaç ˝arówk´ spr´˝ynà;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.



169

Âwiat∏a drogowe dla sygna∏u
Êwietlnego

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ D - H1, moc
55 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara opraw´ ˝arówki
(A-rys. 29) kierunkowskazu, bez od∏à-
czania konektora elektrycznego, dla zwi´k-
szenia przestrzeni manewrowej;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (B) po po-
ciàgni´ciu za zaczep (C);

– od∏àczyç konektor (D-rys. 30) mo-
cowany na wcisk i od∏àczyç spr´˝yn´ (E);

– wyjàç ˝arówk´ (F-rys. 31);

– zamontowaç nowà ̋ arówk´ w reflek-
torze, pokrywajàc znaki ustalajàce z od-
powiednimi rowkami;

– zablokowaç ˝arówk´ spr´˝ynà;

– po∏àczyç konektor z ˝arówkà;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç opraw´ ̋ arówki kierun-
kowskazu i zablokowaç jà obracajàc
w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.
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Âwiat∏a pozycyjne przednie

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B - H6W,
moc 6 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara opraw´ ˝arówki
(A-rys. 32) kierunkowskazu, bez od∏à-
czania konektora elektrycznego, dla zwi´k-
szenia przestrzeni manewrowej;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (B) po pocià-
gni´ciu za zaczep (C);

– nacisnàç na dwa zaczepy mocujàce
i od∏àczyç opraw´ ˝arówki (D-rys. 33);

– wyjàç ˝arówk´ (E-rys. 34) z opra-
wy ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara;

– zamontowaç nowà ̋ arówk´ w oprawie
˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i obróce-
niu w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara;

– wcisnàç do oporu opraw´ ˝arówki
w gniazdo;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç opraw´ ˝arówki kierun-
kowskazu i zablokowaç jà obracajàc w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek ze-
gara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.
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Âwiat∏a kierunkowskazów

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B - PY21W,
moc 21 W, barwiona):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara i od∏àczyç opraw´
˝arówki (A-rys. 35), bez od∏àczania ko-
nektora elektrycznego;

– wyjàç ˝arówk´ (B-rys. 36) z opra-
wy ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara;

– zamontowaç nowà ˝arówk´ w opra-
wie ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara;

– wcisnàç opraw´ ˝arówki i zabloko-
waç jà obracajàc w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.

PRZEDNIE LAMPY ZESPOLONE
- REFLEKTORY Z ˚ARÓWKAMI
HALOGENOWYMI 
(gdzie przewidziano)

Przednie lampy zespolone z reflektora-
mi z ˝arówkami halogenowymi zawiera-
jà ˝arówki Êwiate∏ mijania, Êwiate∏ dro-
gowych, kierunkowskazów i Êwiate∏ po-
zycyjnych.

Rozmieszczenie ˝arówek w lampie ze-
spolonej jest nast´pujàce (rys. 37-38):

A - Âwiat∏a kierunkowskazów

B - Âwiat∏a drogowe i Êwiat∏a pozycyjne

C - Âwiat∏a mijania
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Âwiat∏a mijania

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ D - H7, moc
55 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (A-rys.
39) po pociàgni´ciu za zaczep (B);

– od∏àczyç konektor (C-rys. 40) mo-
cowany na wcisk;

– od∏àczyç spr´˝yn´ (D);

– wyjàç ˝arówk´ (E-rys. 41);

– zamontowaç ˝arówk´ w reflektorze,
pokrywajàc znak ustalajàcy z odpowied-
nim rowkiem;

– zablokowaç ˝arówk´ spr´˝ynà;

– po∏àczyç konektor z nowà ˝arówkà;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.
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Âwiat∏a drogowe

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ D - H7, moc
55 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara opraw´ ˝arówki
(A-rys. 42) kierunkowskazu, bez od∏à-
czania konektora elektrycznego, dla zwi´k-
szenia przestrzeni manewrowej;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (B) po po-
ciàgni´ciu za zaczep (C);

- od∏àczyç konektor (D-rys. 43) mo-
cowany na wcisk i od∏àczyç spr´˝yn´ (E);

- wyjàç ˝arówk´ (F-rys. 44);

– zamontowaç nowà ̋ arówk´ w reflek-
torze, pokrywajàc znaki ustalajàce z od-
powiednimi rowkami;

– zablokowaç ˝arówk´ spr´˝ynà;

– po∏àczyç konektor z ˝arówkà;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç opraw´ ̋ arówki kierun-
kowskazu i zablokowaç jà obracajàc
w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.
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Âwiat∏a pozycyjne przednie

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B - H6W,
moc 6 W):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara opraw´ ˝arówki
(A-rys. 45) kierunkowskazu, bez od∏à-
czania konektora elektrycznego, dla zwi´k-
szenia przestrzeni manewrowej;

– od∏àczyç os∏on´ gumowà (B) po po-
ciàgni´ciu za zaczep (C);

– nacisnàç na dwa zaczepy mocujàce
i od∏àczyç opraw´ ˝arówki (D-rys. 46);

– wyjàç ˝arówk´ (E-rys. 47) z opra-
wy ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara;

– zamontowaç nowà ̋ arówk´ w oprawie
˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i obróce-
niu w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara;

– wcisnàç do oporu opraw´ ˝arówki
w gniazdo;

– zamontowaç os∏on´ gumowà;

– zamontowaç opraw´ ̋ arówki kierun-
kowskazu i zablokowaç jà obracajàc
w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.
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Âwiat∏a kierunkowskazów

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B - PY21W,
moc 21 W, barwiona):

– wyjàç pokryw´ z komory silnika po
obróceniu sworzni mocujàcych;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara i od∏àczyç opraw´
˝arówki (A-rys. 48), bez od∏àczania ko-
nektora elektrycznego;

– wyjàç ˝arówk´ (B-rys. 49) z opra-
wy ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara;

– zamontowaç nowà ˝arówk´ w opra-
wie ˝arówki po lekkim jej wciÊni´ciu i ob-
róceniu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara;

– wcisnàç opraw´ ˝arówki i zabloko-
waç jà obracajàc w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara;

– zamontowaç pokryw´ w komorze sil-
nika i zamocowaç jà poprzez obrót sworz-
ni mocujàcych.

PRZEDNIE ÂWIAT¸A 
PRZECIWMGIELNE

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ D - H3, moc
55 W) nale˝y od spodu samochodu:

– od∏àczyç konektor (A-rys. 50) od
lampy;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara pokryw´ (B) i wy-
jàç jà;

– od∏àczyç konektor (C-rys. 51) od
˝arówki;

– od∏àczyç spr´˝yn´ mocujàcà ̋ arówk´
i wyjàç ˝arówk´ (D-rys. 52);
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– zamontowaç nowà ̋ arówk´ w lampie,
pokrywajàc znaki ustalajàce z odpowied-
nimi rowkami;

– zablokowaç ˝arówk´ spr´˝ynà;

– po∏àczyç konektor z ˝arówkà;

– zamontowaç i zablokowaç obracajàc
ja w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara;

– po∏àczyç konektor z lampà.

UWAGA Âruba (E-rys. 50) s∏u˝y do
regulacji wiàzki Êwietlnej przedniej lam-
py przeciwmgielnej.

Nieprawid∏owo ustawio-
ne Êwiat∏a przeciwmgiel-
ne b´dà nie tylko oÊle-

piaç innych u˝ytkowników dróg, ale
równie˝ mogà powodowaç niedo-
stateczne oÊwietlenie drogi.
W przypadku wàtpliwoÊci zwróciç
si´ do ASO Alfa Romeo, w celu
sprawdzenia i ustawienia prawi-
d∏owo Êwiate∏.

Aby wyregulowaç wiàzk´
Êwietlnà przednich Êwiate∏
przeciwmgielnych, zwróciç

si´ do stacji ASO Alfa Romeo.
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KIERUNKOWSKAZY BOCZNE

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ A, moc 5 W,
kolor pomaraƒczowy):

– nacisnàç r´cznie klosz kierunkowskazu
(rys. 53) w kierunku przeciwnym do kie-
runku jazdy samochodu, tak aby Êcisnàç
spr´˝yn´ mocujàcà (A-rys. 54) i od∏àczyç
zaczep (B); wyjàç kierunkowskaz;

– obróciç w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara opraw´ ˝arówki
(C-rys. 55) i wyjàç jà z klosza kierun-
kowskazu (D);

– wyjàç ˝arówk´ (E) mocowanà na
wcisk i wymieniç;

– w∏o˝yç opraw´ ̋ arówki (C) do klosza
kierunkowskazu (D);

– zamontowaç kierunkowskaz, umiesz-
czajàc najpierw w gnieêdzie zaczep (B-rys.
54) znajdujàcy si´ w cz´Êci przedniej,
a nast´pnie cz´Êç tylnà a˝ do zablokowa-
nia zaczepu spr´˝ystego (A).
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Wymieniaç ˝arówk´ kie-
runkowskazu bocznego
bardzo ostro˝nie, zwraca-

jàc uwag´, aby nie uszkodziç za-
równo klosza kierunkowskazu jak
i nadwozia.
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– obni˝yç pokryw´ (A-rys. 56) w wy-
k∏adzinie pokrywy baga˝nika w pobli˝u
lampy i wyjàç opraw´ ˝arówek (B-rys.
57), po naciÊni´ciu na zaczepy mocu-
jàce (C);

– wyjàç i wymieniç przepalonà ˝arów-
k´ (typu kulistego ze z∏àczem bagneto-
wym) lekko jà wciskajàc i obracajàc w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (rys. 58):

(D) ˝arówka Êwiate∏ cofania;

(E) ˝arówka tylnych Êwiate∏ przeciwm-
gielnych;

(F) ˝arówka Êwiate∏ pozycyjnych;

ÂWIAT¸A COFANIA, TYLNE
ÂWIAT¸A PRZECIWMGIELNE
I ÂWIAT¸A POZYCYJNE

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B, moc:
Êwiat∏a cofania, tylne Êwiat∏a przeciwm-
gielne 21 W, Êwiat∏a pozycyjne 5 W):

– otworzyç pokryw´ baga˝nika;
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– zamontowaç zespó∏ oprawy ˝arówek
prawid∏owo w gnieêdzie i zamocowaç za-
czepy (C-rys. 57);

– zamknàç pokryw´ w wyk∏adzinie.
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TYLNE ÂWIAT¸A 
KIERUNKOWSKAZÓW 
I POZYCYJNE/STOPU (rys. 59)

UWAGA Tylne Êwiat∏a kierunkowska-
zów sk∏adajà si´ z diod zintegrowanych
z tylnà lampà zespolonà; w przypadku
braku dzia∏ania tych Êwiate∏ zwróciç si´ do
ASO Alfa Romeo.

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B, moc:
Êwiat∏a pozycyjne 5 W/stop 21 W):

– otworzyç pokryw´ baga˝nika;

– wyjàç zespó∏ oprawy ˝arówek (A-rys.
59), po obróceniu go w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara;

– wyjàç i wymieniç przepalonà ˝arów-
k´ (B) (typu kulistego ze z∏àczem bagne-
towym) lekko jà wciskajàc i obracajàc
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara;

– zamontowaç zespó∏ oprawy ˝arówek
prawid∏owo w gnieêdzie i obróciç kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

LAMPA OÂWIETLENIA TABLICY
REJESTRACYJNEJ 
(rys. 60-61-62)

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ A, moc 5 W):

– wyjàç lamp´ oÊwietlenia tylnej tabli-
cy rejestracyjnej naciskajàc przy pomocy
Êrubokr´tu zabezpieczonego mi´kkà
szmatkà, na zaczep (A-rys. 60);

– wyjàç zespó∏ lampy (B-rys. 61);

– wyjàç opraw´ ̋ arówki (C-rys. 62) po
lekkim jej obróceniu i wymieniç ˝arówk´
(D) mocowanà na wcisk;

– zamontowaç opraw´ ˝arówki (C-rys.
62) i kompletnà lamp´ (B-rys. 61).
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DODATKOWE ÂWIAT¸O STOPU

Aby wymieniç ̋ arówk´ trzeciego Êwiat∏a
stopu (typ A, moc 2,3 W):

– wyjàç zaÊlepki gumowe (A-rys. 63);

– odkr´ciç dwie Êruby mocujàce lamp´
(B-rys. 64) i wyjàç po od∏àczeniu dwóch
zaczepów (C);

– od∏àczyç konektor (D-rys. 64) od
lampy;

– odkr´ciç dwie Êruby (E-rys. 65)
i od∏àczyç lamp´ od os∏ony;
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– odkr´ciç cztery Êruby (F-rys. 66) mo-
cujàce klosz lampy;

– wyjàç klosz lampy (G-rys. 67) i wy-
mieniç przepalonà ˝arówk´;

– zamontowaç klosz lampy i dokr´ciç
Êruby (F-rys. 66);

– zamontowaç os∏on´ lampy i dokr´ciç
Êruby (E-rys. 65);

– po∏àczyç konektor (D-rys. 64);

– zamontowaç lamp´ w gnieêdzie mo-
cujàc najpierw dwa zaczepy (C-rys. 64),
a nast´pnie dokr´ciç Êruby mocujàce;

– zamontowaç zaÊlepki gumowe (A-
rys. 63).
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JE˚ELI ZGAÂNIE
OÂWIETLENIE 
WEWN¢TRZNE

PRZEDNIA LAMPA SUFITOWA

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ B, moc 10 W,
halogenowa):

– wyjàç lamp´ oÊwietlenia wn´trza sa-
mochodu (A-rys. 68), po podwa˝eniu
jej w pokazanym punkcie;

– wyjàç os∏on´ (B-rys. 69), po od∏à-
czeniu najpierw zaczepu (C) po stronie pra-
wej, a nast´pnie dwóch zaczepów po stro-
nie lewej;
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Podczas montowania
przedniej lampy sufito-
wej, nale˝y sprawdziç czy

przewody elektryczne sà prawid∏o-
wo rozmieszczone i czy nie znajdu-
jà si´ pod kraw´dziami lampy lub
zaciskami blokujàcymi.

– wyjàç i wymieniç przepalonà ˝arów-
k´ (D-rys. 70) (typu cylindrycznego ze
z∏àczem bagnetowym) po lekkim jej wci-
Êni´ciu i obróceniu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara;

– zamontowaç os∏on´ (B-rys. 69), po
po∏àczeniu najpierw dwóch zaczepów po
stronie lewej, a nast´pnie zaczepu (C-rys.
69) po stronie prawej;

– zamontowaç lamp´ umieszczajàc
w gnieêdzie najpierw cz´Êç przednià, a na-
st´pnie wcisnàç do zablokowania cz´Êç
tylnà lampy.

A B C D
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Êni´ciu i obróceniu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara;

– zamontowaç lamp´ umieszczajàc
w gnieêdzie najpierw zaczep (C-rys. 72),
a nast´pnie nacisnàç ze strony przeciwnej
do zablokowania zaczepu (D-rys. 72).

LAMPA POD DASZKIEM 
PRZECIWS¸ONECZNYM

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ C, moc 5W):

– wyjàç lamp´ (A-rys. 73), po pod-
wa˝eniu jej w pokazanym punkci;

LAMPY TYLNE

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ B, moc 5 W):

– wyjàç lamp´ (A-rys. 71), po pod-
wa˝eniu jej w pokazanym punkcie;

– wyjàç i wymieniç przepalonà ˝arów-
k´ (B-rys. 71), (typu cylindrycznego ze
z∏àczem bagnetowym) po lekkim jej wci-
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LAMPA OÂWIETLENIA
SCHOWKA

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ A, moc 5 W):

– wyjàç lamp´ po naciÊni´ciu Êrubokr´-
tem na zaczep (A-rys. 76);

– nacisnàç z boku na os∏on´ ˝arówki
(B-rys. 77) w pobli˝u dwóch sworzni
mocujàcych i obróciç jà;
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rys. 74

– wyjàç os∏on´ (B-rys. 74) po od∏à-
czeniu zaczepów (C-rys. 74);

– wyjàç ̋ arówk´ (D-rys. 75) pociàga-
jàc jà na zewnàtrz i od∏àczajàc od styków
bocznych;

– zamontowaç nowà ˝arówk´, zwraca-
jàc uwag´ na prawid∏owe zamocowanie
i zablokowanie jej pomi´dzy zaciskami;

– zamontowaç os∏on´ (B-rys. 74)
umieszczajàc jà odpowiednio pomi´dzy
zaczepami (C-rys. 74);

– zamontowaç lamp´ umieszczajàc
w gnieêdzie najpierw stron´ (E-rys. 75),
a nast´pnie nacisnàç ze strony przeciwnej
do zablokowania zaczepu (F-rys. 75).
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– wymieniç ˝arówk´ (C-rys. 77) mo-
cowanà na wcisk;

– zamontowaç os∏on´ na dwóch sworz-
niach mocujàcych;

– zamontowaç lamp´ umieszczajàc
w gnieêdzie najpierw stron´ (D-rys. 76),
a nast´pnie nacisnàç ze strony przeciwnej
do zablokowania zaczepu.

rys. 77

LAMPA W DRZWIACH

Aby wymieniç ˝arówk´ (typ A, moc 5W):

– wyjàç lamp´ po naciÊni´ciu Êrubokr´-
tem na zaczep (A-rys. 78);

– nacisnàç z boku na os∏on´ ˝arówki
(B-rys. 79) w pobli˝u dwóch sworzni
mocujàcych i obróciç jà;

– wymieniç ˝arówk´ (C-rys. 79) mo-
cowanà na wcisk;

– zamontowaç os∏on´ na dwóch sworz-
niach mocujàcych;

– zamontowaç lamp´ umieszczajàc
w gnieêdzie najpierw stron´ (D-rys. 78),
a nast´pnie nacisnàç ze strony przeciwnej
do zablokowania zaczepu.
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– zamontowaç nowà ˝arówk´ umiesz-
czajàc jà pomi´dzy dwoma stykami;

– obni˝yç os∏on´ zabezpieczajàcà;

– zamontowaç lamp´ mocujàc jà
w gnieêdzie.

LAMPA OÂWIETLENIA 
BAGA˚NIKA

Aby wymieniç ̋ arówk´ (typ C, moc 10 W):

– wyjàç lamp´ po podwa˝eniu przy po-
mocy Êrubokr´ta w punkcie (A-rys. 80);

– podnieÊç os∏on´ zabezpieczajàcà
(B-rys. 81);

– wyjàç ˝arówk´ (C-rys. 82) moco-
wanà na wcisk;
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rys. 83

JE˚ELI PRZEPALI SI¢
BEZPIECZNIK LUB
PRZEKAèNIK

UWAGI OGÓLNE (rys. 83)

Je˝eli urzàdzenie elektryczne nie dzia∏a,
nale˝y sprawdziç czy w∏ókno odpowiednie-
go bezpiecznika nie jest przepalone.

A - bezpiecznik nie przepalony

B - bezpiecznik przepalony

Wymieniaç bezpieczniki przy pomocy za-
cisku (C) znajdujàcego si´ w skrzynce bez-
pieczników.

Je˝eli w∏ókno jest przepalone nale˝y wy-
mieniç bezpiecznik na nowy tego same-
go typu (koloru).

Przed wymianà bezpiecz-
nika, wyjàç kluczyk z wy-
∏àcznika zap∏onu i spraw-

dziç czy wszystkie odbiorniki elek-
tryczne sà zgaszone/wy∏àczone.

Nigdy nie zast´powaç
przepalonego bezpiecz-
nika innym elementem

przewodzàcym.

Nigdy nie wymieniaç bez-
piecznika na inny o wy˝-
szej wartoÊci pràdowej.

NIEBEZPIECZE¡STWO PO˚ARU.
Je˝eli wymieniony bez-
piecznik przepali si´ po-
nownie nale˝y zwróciç si´

do ASO Alfa Romeo. Indywidualne
po∏o˝enie bezpieczników podane
jest w odpowiednich tabelach na
stronach nast´pnych.
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BEZPIECZNIKI I PRZEKAèNIKI
W SKRZYNCE BEZPIECZNIKÓW

Bezpieczniki g∏ównych odbiorników elek-
trycznych umieszczone sà w skrzynce bez-
pieczników, znajdujàcej si´ pod deskà roz-
dzielczà, po lewej stronie kierownicy.

Aby uzyskaç dost´p do bezpieczników,
nale˝y obróciç pokr´t∏o (A-rys. 84) i ob-
ni˝yç pokryw´ (B).

Symbole graficzne, które okreÊlajà od-
biorniki zabezpieczane przez dany bez-
piecznik, znajdujà si´ na tabliczce na prze-
grodzie wewn´trznej skrzynki.

W cz´Êci górnej skrzynki bezpieczników
znajduje si´ zacisk (C-rys. 85) dla wy-
miany bezpieczników.

Po bokach skrzynki bezpieczników znaj-
dujà si´ bezpieczniki zapasowe (D-rys.
86), które zaleca si´ uzupe∏niaç po ka˝-
dej wymianie bezpiecznika.

Urzàdzenia zabezpieczane przez bez-
pieczniki znajdujàce si´ w skrzynce bez-
pieczników, podane sà w tabelach na stro-
nach nast´pnych.
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Obwody aktywowane przez przekaêniki
sà nast´pujàce (rys. 86):

A - Przekaênik wy∏àcznika zap∏onu

B - Przerywacz Êwiate∏ kierunkowska-
zów/Êwiate∏ awaryjnych

C - Przerywacz spryskiwaczy reflektorów
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BEZPIECZNIKI I PRZEKAèNIKI
W KOMORZE SILNIKA

Bezpieczniki i przekaêniki w komorze sil-
nika znajdujà si´:

– w skrzynce w pobli˝u boku lewego
(rys. 88);

– na wsporniku z ty∏u reflektora lewe-
go (rys. 91);

Aby uzyskaç dost´p do skrzynki, wyjàç po-
kryw´ zabezpieczajàcà (C-rys. 87) po
od∏àczeniu zaczepów mocujàcych.

Aby okreÊliç urzàdzenia zabezpieczane
przez bezpieczniki, sprawdziç w tabelkach
na nast´pnych stronach.

UWAGA; Urzàdzenia zasilane przez
przekaêniki sà ró˝ne, w zale˝noÊci od wer-
sji i rynków, na które samochód jest sprze-
dawany; w przypadkach wystàpienia
nieprawid∏owoÊci zaleca si´ zwróciç do
ASO Alfa Romeo.

A
0D

00
93

b

rys. 87
A

0D
00

94
b

rys. 88 rys. 89

A
0D

00
95

b



189

Obwody aktywowane przez przekaêniki
sà nast´pujàce (rys. 89):

A. Przekaênik Êwiate∏ mijania. 

B. Przekaênik elektrowentylatora klima-
tyzacji.

C. Przekaênik sygna∏ów dêwi´kowych.

D. Przekaênik przednich Êwiate∏ prze-
ciwmgielnych.

E. Przekaênik automatycznej elektronicz-
nej skrzyni biegów (wersje Sportronic).

F. Wersje benzynowe (z jednym wenty-
latorem): przekaênik elektrowentylatora
ch∏odnicy silnika (wysoka pr´dkoÊç).

Wersje JTD (z dwoma wentylatorami):
przekaênik elektrowentylatora ch∏odnicy
silnika (wysoka pr´dkoÊç).

G. Przekaênik spr´˝arki uk∏adu klima-
tyzacji.

H. Wersje benzynowe: przekaênik elek-
trowentylatora ch∏odnicy silnika (niska
pr´dkoÊç).

Wersje JTD (z dwoma wentylatorami):
przekaênik elektrowentylatora ch∏odnicy
silnika (wysoka pr´dkoÊç).

L. Przekaênik pompy paliwa.

M. Przekaênik g∏ówny wtrysku elektro-
nicznego.

N. Przekaênik rozrusznika.

P. Przekaênik nagrzewnicy filtra oleju na-
p´dowego (wersje JTD).

Wersje JTD (z dwoma wentylatorami):
przekaênik elektrowentylatora ch∏odnicy
silnika (niska pr´dkoÊç).

Aby uzyskaç dost´p do przekaêników
znajdujàcych si´ wsporniku za reflekto-
rem lewym (rys. 91), wyjàç os∏on´
(A-rys. 90) po obróceniu sworzni mocu-
jàcych (B).

Obwody aktywowane przez przekaêniki
sà nast´pujàce (rys. 91):

– przekaênik z podstawà bràzowà: Na-
grzewnica dodatkowa (wersje JTD);

– przekaênik z podstawà czarnà: wyso-
ka pr´dkoÊç elektrowentylatora ch∏odnicy
silnika (wersje JTD).
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BEZPIECZNIKI I PRZEKAèNIKI
W KOMORZE BAGA˚NIKA

Bezpieczniki i przekaêniki po lewej stro-
nie komory baga˝nika znajdujà si´
w skrzynce na boku prawym zamkni´tej
pokrywà (A-rys. 92).

Aby otworzyç pokryw´, odkr´ciç pokr´-
t∏o (B).

Aby okreÊliç urzàdzenia zabezpieczane
przez bezpieczniki, sprawdziç w tabelkach
na nast´pnych stronach.

UWAGA; Urzàdzenia zasilane przez
przekaêniki sà ró˝ne, w zale˝noÊci od wer-
sji i rynków, na które samochód jest sprze-
dawany; w przypadkach wystàpienia
nieprawid∏owoÊci zaleca si´ zwróciç do
ASO Alfa Romeo.

Wykaz obwodów aktywowanych prze-
kaêniki (rys. 93):

A. Przekaênik si∏ownika przys∏ony mie-
szania powietrza, centralki klimatyzacji,
kontroli nagrzewnicy dodatkowej (wersje
JTD).

B. Przekaênik ogrzewanej szyby tylnej.

C. Przekaênik podÊwietlenia sterowaƒ
siedzeƒ ogrzewanych, lusterko wsteczne
wewn´trzne elektrochromatyczne, lampa
oÊwietlenia daszka przeciws∏onecznego,
czujnik deszczu, centralka czujników par-
kowania, podÊwietlenie sterowaƒ lusterek
wstecznych zewn´trznych, odbiornik pilo-
ta zdalnego sterowania, centralka syste-
mu alarmowego, lampka LOCK sterowaƒ
podnoÊników szyb po stronie kierowcy.

D. Przekaênik ogrzewanej szyby przed-
niej, odmra˝ania lusterek wstecznych ze-
wn´trznych.

E. Przekaênik ogrzewania siedzeƒ przed-
nich, gniazdko pràdowe tylne, ruch elek-
trycznych siedzeƒ przednich, dach otwie-
rany elektrycznie.

F. Przekaênik Êwiate∏ kierunkowskazów,
przystosowanie do holowania przyczepy.
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Urzàdzenia i odbiorniki Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

Zapalniczka 7 20A rys. 86

PodnoÊniki szyb (lampka LOCK
sterowaƒ po stronie kierowcy) 15 10A rys. 93

PodnoÊnik szyby prze. prawy (centralka ABI) 3 20A rys. 93

PodnoÊnik szyby prze. lewy (centralka ABI) 18 20A rys. 93

PodnoÊnik szyby tylny. prawy (centralka ABI) 17 20A rys. 93

PodnoÊnik szyby tylny. lewy (centralka ABI) 14 20A rys. 93

Wzmacniacz audio 20 25A rys. 93

Radioodtwarzacz 4 15A rys. 86

Sygna∏y dêwi´kowe 11 15A rys. 89

Cewka przekaênika T21, T22, T23 (skrzynka
bezpieczników w komorze baga˝nika) 3 5A rys. 86

Cewka przek. T24 (skrzynka
bezpieczników w komorze baga˝nika) 5 10A rys. 86

Cewka przekaênika pompy paliwa (skrzynka
bezpieczników w komorze baga˝nika)) 16 5A rys. 86

Automatyczna skrzynia biegów
(wersje 3.0 V6 24V Sportronic) 6 20A rys. 89

Automatyczna skrzynia biegów
(wersje  Sportronic): 

- centralka, czujniki i dêwignia 10 5A rys. 86
wybierania biegów 15 15A rys. 89

- wybierak 2 10A rys. 86
5 10A rys. 86

- czujniki 13 10A rys. 86
16 5A rys. 86

Âwiat∏a zewn´trzne Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

Centralka IGE:
- lampy zespolone tylne 15 10A rys. 86
- oÊwietlenie strony praewej 8 10A rys. 86
- oÊwietlenie strony lewej 17 10A rys. 86
- wy∏àcznik Êwiate∏ stop 1 15A rys. 86
- Êwiat∏a stop 9 5A rys. 86
- lampa punktowa reflektorów 11 15A rys. 86

Przednie prawe Êwiat∏o mijania 10 15A rys. 89

Przednie lewe Êwiat∏o mijania 12 15A rys. 89

Âwiat∏a kierunkowskazów 12 10A rys. 93

Âwiat∏a zewn´trzne (sterowanie) 5 10A rys. 86

Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne 16 15A rys. 89

Tylne Êwiat∏a przeciwmgielne
(wersje z mech. skrzynia biegów) 13 10A rys. 86

Âwiat∏a stop (wy∏àcznik) 9 5A rys. 86
1 15A rys. 86

Reflektory i czujnik ustawienia reflekt.
(reflektory o wy∏adowaniu gazowym) 6 7,5A rys. 86

Âwiat∏a wewn´trzne Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie
PodÊwietlenie sterowaƒ w desce rozdz. 5

10A rys. 86
PodÊwietlenie sterowaƒ siedzeƒ ogrze. 15 10A rys. 93

PodÊwietlenie sterowaƒ lusterek
wstecznych zewn´trznych 15 10A rys. 93

Lampa w schowku 5 10A rys. 86

Lampa daszka przeciws∏onecznego 15 10A rys. 93
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Urzàdzenia i odbiorniki Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

Centralka ABI 13 10A rys. 86

Centralka ABI - 
PodnoÊnik szyby przedni prawy 3 20A rys. 93

Centralka ABI - 
PodnoÊnik szyby przedni lewy 18 20A rys. 93

Centralka ABI - 
PodnoÊnik szyby tylny prawy 17 20A rys. 93

Centralka ABI - 
PodnoÊnik szyby tylny lewy 14 20A rys. 93

Centralka ABI - 
Zamek centralny 19 20A rys. 93

Centralka ABS 9 5A rys. 86
7 40A rys. 89
3 40A rys. 89

Centralka klimatyzacji 19 5A rys. 86

Centralka sterujàca silnika 18 7,5A rys. 89

Centralka wtrysku elektronicznego 20 10A rys. 89
21 15A rys. 89
22 20A rys. 89

Centralka ch∏odzenia silnika 16 5A rys. 86

Zamek centralny (centralka ABI) 19 20A rys. 93

Sterowania radia w kierownicy 5 10A rys. 86

Spr´˝arka klimatyzacji 13 7,5A rys. 89

Cruise Control 5 10A rys. 86

Urzàdzenia i odbiorniki Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

Elektrowentylator klimatyzacji 2 30A rys. 89

Elektrowentylator ch∏odnicy silnika
(wysoka pr´dkoÊç - wersje benzynowe) 4 50A rys. 89

Elektrowentylator ch∏odnicy silnika
(wysoka pr´dkoÊç - wersje JTD) 4 50A rys. 89

Elektrowentylator ch∏odnicy silnika
(niska pr´dkoÊç - wersje benzynowe) 5 50A rys. 89

Uk∏ad wtrysku elektronicznego 16 5A rys. 86

Spryskiwacze reflektorów (przerywacz) 12 20A rys. 86

Ogrzewana szyba tylna 1 30A rys. 93

Rozrusznik 1 30A rys. 89

Nawigator 18 5A rys. 86

Ogrzewana szyba przednia 7 15A rys. 93

Pompa paliwa 19 15A rys. 89

Przystosowanie 4 – rys. 93

11 – rys. 93

Przystosowanie do holowania przyczepy 12 10A rys. 93

Nagrzewanie Êwiec ˝arowych (wersje JTD) 8 60A rys. 89

Gniazdko pràdowe tylne 16 20A rys. 93

Zestaw wskaêników 6 7,5A rys. 86
18 5A rys. 86

Odbiornik nadajnika zdalnego sterowania 15 10A rys. 93
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Urzàdzenia i odbiorniki Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

System Alfa Romeo Code 20 5A rys. 86
16 5A rys. 86

System alarmowy (centralka) 12 10A rys. 93
15 10A rys. 93

System EOBD (gniazdko) 18 5A rys. 86

System I. C. S. 5 10A rys. 86
6 7,5A rys. 86
7 20A rys. 86

18 5A rys. 86

Lusterko wsteczne wewn´trzne 
elektrochromatyczne 15 10A rys. 93

Telefon (s∏uchawka) 18 5A rys. 86
5 10A rys. 86

Wycieraczki szyby przedniej 14 25A rys. 86

Dach otwierany elektrycznie 10 20A rys. 93

Urzàdzenia i odbiorniki Bezpiecznik Amper Po∏o˝enie

Ogrzewane siedzenie przednie prawe 8 10A rys. 93

Ogrzewane siedzenie przednie lewe 9 10A rys. 93

Nagrzewnica filtra oleju nap´dowego 23 30A rys. 89
(wersje JTD) 5 50A rys. 89

Nagrzewnica dodatkowa 17 20A rys. 89
(wersje JTD) 13 10A rys. 93

Odmra˝anie lusterek wstecznych
zewn´trznych 2 7,5A rys. 93

Siedzenie elektryczne przednie prawe
(ruch) 5 30A rys. 93

Siedzenie elektryczne przednie lewe
(ruch) 6 30A rys. 93

Czujnik deszczu 15 10A rys. 93

Czujniki parkowania (centralka) 15 10A rys. 93
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JE˚ELI ROZ¸ADUJE SI¢
AKUMULATOR

URUCHOMIENIE SILNIKA
PRZY POMOCY AKUMULATO-
RA DODATKOWEGO

Je˝eli roz∏aduje si´ akumulator i samo-
chodu nie mo˝na uruchomiç, nale˝y za-
stosowaç dodatkowy akumulator (B-rys.
96), o takiej samej charakterystyce co
oryginalny (A-rys. 96) (patrz rozdzia∏
„Dane Techniczne”).

Akumulator umieszczony jest po lewej
stronie komory baga˝nika i zabezpieczo-
ny os∏onà.

Je˝eli akumulator jest roz∏adowany, me-
chanizm wspomagania, który interweniuje
gdy otwiera si´ pokryw´ z wn´trza samo-

chodu lub kluczykiem, nie funkcjonuje. Mo˝-
liwe jest jednak otwarcie baga˝nika,
umo˝liwiajàce dost´p do akumulatora: wy-
starczy obróciç kluczyk, naciskajàc równo-
czeÊnie r´kà na kraw´dê pokrywy.

UWAGA Naciskaç w sposób umiarko-
wany na kraw´dê pokrywy baga˝nika, tu˝
nad zamkiem.

W wersjach bez systemu nawigacji i bez
odtwarzacza CD, aby uzyskaç dost´p do
akumulatora odkr´ciç pokr´t∏o (A-rys.
94) i wyjàç pokryw´ akumulatora.

W wersjach z systemem nawigacji i/lub
odtwarzaczem CD, aby uzyskaç dost´p do
akumulatora odkr´ciç pokr´t∏a (A-rys.
95) i wyjàç pokryw´ (B).

Uruchomienie silnika przy pomocy do-
datkowego akumulatora nie spowoduje
uszkodzenia systemu Alfa CODE i musi byç

rys. 96

A

1

2

1

2

B

wykonane zgodnie z opisanà poni˝ej pro-
cedurà.

– Wy∏àczyç wszystkie odbiorniki elek-
tryczne.

– Po∏àczyç przy pomocy dodatkowego
przewodu bieguny dodatnie (1-rys. 96)
dwóch akumulatorów (oznaczenie + w
pobli˝u bieguna).

– Po∏àczyç przy pomocy drugiego dodat-
kowego przewodu bieguny ujemne (2)
dwóch akumulatorów (oznaczenie - w po-
bli˝u bieguna).

– Uruchomiç silnik.
– Po uruchomieniu silnika od∏àczyç

przewody w kolejnoÊci odwrotnej w sto-
sunku do procedury po∏àczenia.

– Je˝eli po kilku próbach nie uda∏o si´
uruchomiç silnika, nie nale˝y próbowaç da-
lej, ale zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

rys. 94
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Procedura awaryjnego
uruchomienia silnika po-
winna byç przeprowadzo-

na przez wykwalifikowanych me-
chaników, poniewa˝ nieprawid∏o-
wo wykonana mo˝e spowodowaç
zwarcie elektryczne o du˝ym nat´-
˝eniu. Ponadto elektrolit w akumu-
latorze jest toksyczny i ˝ràcy. Uni-
kaç kontaktów ze skórà i oczami.
Nie zbli˝aç si´ do akumulatora
z otwartym ogniem lub zapalonym
papierosem. Nie powodowaç iskier
w pobli˝u akumulatora.

Aby uniknàç uszkodzenia
instalacji elektrycznej sa-
mochodu przy uruchamia-

niu awaryjnym, nale˝y przestrzegaç
skrupulatnie zaleceƒ konstruktora
dotyczàcych stosowania przewodów
dodatkowych. Przewody te powinny
mieç odpowiedni przekrój oraz d∏u-
goÊç tak, aby samochody przypad-
kowo nie zetkn´∏y si´.

Absolutnie nie stosowaç
prostowników przy uru-
chamianiu awaryjnym

silnika, poniewa˝ mo˝na uszkodziç
uk∏ady elektroniczne, szczególnie
centralki, które sterujà systemami
zasilania i zap∏onu silnika.

Operacje ∏àczenia i roz-
∏àczania zacisków aku-
mulatorów powodujà po-

wstanie pràdów o wysokim nat´-
˝eniu, które mogà spowodowaç
powstanie problemów w systemach
elektronicznych samochodu. Dla-
tego operacje te powinny byç prze-
prowadzona tylko przez wykwali-
fikowanych i przeszkolonych me-
chaników.

Po zakoƒczeniu procedury zamontowaç
os∏on´ akumulatora.

UWAGA; Je˝eli akumulator zostanie
roz∏adowany ca∏kowicie, konieczne b´dzie
wykonanie procedury „autoadaptacji” sys-
temu ICS Alfa Romeo, w nast´pujàcy spo-
sób:

– pozostawiç silnik pracujàcy na biegu ja-
∏owym, aby umo˝liwiç do∏adowanie aku-
mulatora, gwarantujàce rozruch silnika;

– wy∏àczyç silnik;
– obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏o-

nu w po∏o˝enie MAR i pozostawiç w tym
po∏o˝eniu od 30 sekund do 1 minuty, na-
st´pnie obróciç w po∏o˝enie STOP na 5 -
10 sekund, po czym mo˝na uruchomiç
silnik.
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Sprawdziç zawsze, czy
uchwyt zosta∏ dokr´cony
do oporu w gwintowanym

gnieêdzie (przynajmniej 8 obrotów
uchwytu); przed wkr´ceniem uchwy-
tu oczyÊciç gwintowane gniazdo.

JE˚ELI TRZEBA 
HOLOWAå SAMOCHÓD

Holowanie samochodu (rys. 97)

Uchwyty do holowania samochodu znaj-
dujà si´ z lewej i prawej strony pod nad-
woziem.

Holowanie innego samochodu
(rys. 98-99)

Samochód wyposa˝ony jest w uchwyt do
holowania, który znajduje si´ w pokrowcu
z narz´dziami pod wyk∏adzinà baga˝nika.

Aby prawid∏owo zamontowaç uchwyt,
nale˝y:

– wyjàç uchwyt z pokrowca z narz´dziami;

– wyjàç pokryw´ (A-rys. 98) mocowa-
na na wcisk w zderzaku tylnym w nast´-
pujàcy sposób:

Wyjàç Êrubokr´t z pojemnika z narz´-
dziami, znajdujàcego si´ w pojemniku pod
wyk∏adzinà baga˝nika.

rys. 97
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rys. 98 rys. 99

Przy pomocy Êrubokr´ta z p∏askim koƒ-
cem zabezpieczonym mi´kkà szmatkà,
podwa˝yç lekko górnà cz´Êç korka, aby
od∏àczyç zaczep spr´˝ysty od gniazda.

– wkr´ciç do oporu (B-rys. 99) uchwyt
w gwintowane gniazdo.
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Przed holowaniem samo-
chodu obróciç kluczyk wy-
∏àcznika zap∏onu w pozy-

cj´ MAR, a nast´pnie w pozycj´
STOP, ale nie wyjmowaç go. Po wy-
j´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏o-
nu kierownica zablokowa∏aby si´
automatycznie przy pierwszym skr´-
cie. Podczas holowania samochodu
nale˝y pami´taç, ̋ e uk∏ad wspoma-
gania hamulców oraz uk∏ad wspo-
magania kierownicy nie dzia∏a i na-
le˝y u˝yç wi´kszej si∏y przy nacisku
na peda∏ hamulca i przy obrocie ko-
∏em kierownicy. Nie u˝ywaç linek
elastycznych do holowania samo-
chodu, gdy˝ mogà p´knàç. Podczas
holowania sprawdzaç czy po∏àcze-
nia i elementy ∏àczàce samochody
nie uleg∏y uszkodzeniu lub poluzo-
waniu. Nale˝y równie˝ przestrzegaç
przepisów ruchu drogowego doty-
czàcych holowania, obowiàzujàcych,
w kraju, w którym samochód jest
holowany.

PodnoÊnik s∏u˝y do wy-
miany kó∏ tylko tego sa-
mochodu lub samochodu

tego samego modelu. W ˝adnym
przypadku nie wolno stosowaç go
do podnoszenia samochodów in-
nych modeli oraz do wykonywania
napraw pod samochodem.

JE˚ELI TRZEBA 
PODNIEÂå
SAMOCHÓD

PODNOÂNIKIEM 
SAMOCHODOWYM

Patrz rozdzia∏ „Je˝eli przebije si´ opona”.

Nale˝y pami´taç, ˝e:

– masa podnoÊnika wynosi 2,1 kg;

– podnoÊnik nie wymaga ˝adnej regu-
lacji;

– podnoÊnika nie wolno naprawiaç.
W przypadku uszkodzenia podnoÊnika na-
le˝y wymieniç go na nowy, oryginalny;

– nie u˝ywaç ˝adnych innych narz´dzi
do obracania Êrubà podnoÊnika, w miej-
sce korbki podnoÊnika.

Nieprawid∏owe ustawie-
nie podnoÊnika mo˝e
spowodowaç opadni´cie

samochodu. Nie u˝ywaç podnoÊni-
ka do podnoszenia wi´kszych ob-
cià˝eƒ ni˝ podano na tabliczce
znajdujàcej si´ na podnoÊniku.
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JE˚ELI ZDARZY SI¢
WYPADEK 

– Bardzo wa˝ne jest zachowanie spo-
koju.

– Je˝eli nie jest si´ uczestnikiem wy-
padku nale˝y zatrzymaç si´ w odleg∏oÊci
nie mniejszej ni˝ 10 m.

– Je˝eli wypadek zdarzy si´ na autostra-
dzie nie blokowaç pasa jezdni.

– Wy∏àczyç silnik i w∏àczyç Êwiat∏a awa-
ryjne.

– W nocy oÊwietliç miejsce wypadku
swoimi reflektorami.

– Post´powaç ostro˝nie, aby nie zostaç
potràconym przez przeje˝d˝ajàce samo-
chody.

– Oznaczyç miejsce wypadku trójkàtem
ostrzegawczym ustawionym w odpowied-
niej odleg∏oÊci od samochodu, aby by∏ do-
brze widoczny z daleka.

– Poinformowaç s∏u˝by ratownicze tak
szybko, jak to mo˝liwe; u˝yç telefonów
montowanych przy autostradach.

– Je˝eli wypadek zdarzy si´ na autostra-

Samochód mo˝na pod-
nosiç po umieszczeniu
ramienia podnoÊnika sa-

mochodowego lub koƒcówek ra-
mion podnoÊnika warsztatowego
wy∏àcznie w punktach pokazanych
na rysunku poni˝ej (1-2 rys. 100).
Pomi´dzy koƒcówkami ramion

i nadwoziem nale˝y umieÊciç pod-
k∏adki gumowe o wymiarach mak-
symalnie 60 x 60 mm i gruboÊci
minimum 30 mm. Podk∏adki po-
winny zostaç wprowadzone w od-
powiednie gniazda w spodzie
nadwozia.

W WARSZTACIE PRZY POMOCY
PODNOÂNIKA KOLUMNOWEGO
LUB UNIWERSALNEGO

Samochód mo˝e byç podnoszony jedy-
nie z boku, po ustawieniu koƒcówek ra-
mion podnoÊnika kolumnowego lub uni-
wersalnego, w miejscach pokazanych na
rysunku poni˝ej (1-2), oko∏o 30 cm od
profilu nadkoli (rys. 100).

A
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dzie, zw∏aszcza przy z∏ej widocznoÊci, ist-
nieje mo˝liwoÊç najechania kolejnych sa-
mochodów na siebie i dlatego nale˝y jak
najpr´dzej opuÊciç samochód i schroniç
si´ za barierà ochronnà.

– Je˝eli w trakcie wypadku drzwi bocz-
ne zablokujà si´, aby wydostaç si´ z sa-
mochodu nie wybijaç szyby przedniej, po-
niewa˝ jest ona wykonana z bardzo twar-
dego szk∏a, lecz próbowaç wybiç szyby
boczne lub tylnà, co b´dzie znacznie ∏a-
twiejsze.

– Wyjàç kluczyk z wy∏àcznika zap∏onu
uszkodzonego samochodu.

– Je˝eli poczuje si´ zapach paliwa lub
innych Êrodków chemicznych absolutnie
nie zapalaç papierosów, a dodatkowo
sprawdziç, czy wszystkie papierosy zosta-
∏y zgaszone.

– Do gaszenia otwartego ognia u˝ywaç
gaÊnicy, koców, piasku lub ziemi bez
wzgl´du na wielkoÊç p∏omienia. Nigdy nie
u˝ywaç wody do gaszenia.

JE˚ELI KTO ZOSTANIE RANNY

– Nigdy nie zostawiaç osoby rannej sa-
mej istnieje; obowiàzek pomocy poszko-
dowanym, nawet przez osoby, które nie
uczestniczy∏y w wypadku.

– Nie gromadziç si´ wokó∏ rannej osoby.

– Zapewniç rannà osob´, ̋ e pomoc jest
ju˝ w drodze i przyb´dzie lada chwila,
przebywaç blisko osoby rannej w razie,
gdyby wpad∏a w szok/panik´.

– Odpiàç lub przeciàç pasy bezpieczeƒ-
stwa opinajàce zranione miejsca.

– Absolutnie nie dawaç rannemu nic do
picia.

– Nie ruszaç rannego, za wyjàtkiem przy-
padków opisanych w punkcie nast´pnym.

– Wyciàgnàç rannego z samochodu tyl-
ko wtedy, gdy istnieje ryzyko zapalenia
si´ samochodu, zatoni´cia samochodu,
spadni´cia w przepaÊç itp.; nie ciàgnàç za
r´ce lub nogi, nie skr´caç g∏owy, utrzymaç
- jeÊli tylko jest to mo˝liwe - poziomà po-
zycj´ rannego.

APTECZKA

Zaleca si´ jà woziç w samochodzie oprócz
gaÊnicy i koca.
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Nale˝y pami´taç, ˝e niezmienione osiàgi samochodu, bezpieczeƒ-
stwo jazdy zale˝à w g∏ównej mierze od terminowego i prawid∏owe-
go przeprowadzania okresowych przeglàdów technicznych.

Skrupulatne przestrzeganie zaleceƒ i uwag dotyczàcych
przeglàdów okresowych oznaczonych w instrukcji symbolem stanowi
konieczny warunek zachowania gwarancji.

Na nast´pnych stronach podany jest “Wykaz czynnoÊci przeglàdów okre-
sowych” oraz wykaz czynnoÊci i kontroli, które nale˝y przeprowadziç
przy wykonywaniu okresowych przeglàdów technicznych.

CzynnoÊci te nale˝y przeprowadziç w podanych terminach.
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PRZEGLÑDY 
OKRESOWE

ZALECENIA

W komorze silnika znajdujà si´ elemen-
ty w ruchu, elementy posiadajàce wyso-
kà temperatur´ i przewody wysokiego na-
pi´cia, które mogà spowodowaç obra˝e-
nia podczas przeglàdów wykonywanych
w komorze silnika.

Podczas przeglàdów nale˝y dok∏adnie
przestrzegaç zaleceƒ podanych poni˝ej.

– Wy∏àczyç silnik i poczekaç, a˝ si´
och∏odzi.

– Zwracaç szczególnà uwag´ na elek-
trowentylator ch∏odnicy. Mo˝e w∏àczyç si´
automatycznie niespodziewanie, w zale˝-
noÊci od temperatury p∏ynu ch∏odzàcego.

– Nie paliç papierosów i nie u˝ywaç
otwartego ognia.

– Mieç zawsze w pobli˝u gaÊnic´.

– Nie u˝ywaç podnoÊnika samochodo-
wego dla wykonywania kontroli pod sa-
mochodem.

Nie paliç podczas inter-
wencji w komorze silni-
ka; mogà tam wyst´po-

waç gazy i pary ∏atwopalne, niebez-
pieczeƒstwo po˝aru.

PodnoÊnik samochodowy
znajdujàcy si´ na wypo-
sa˝eniu samochodu s∏u˝y

tylko do wymiany kó∏ w samocho-
dzie. Do innych celów podnoÊnik
mo˝e byç u˝ywany jedynie w wyjàt-
kowych przypadkach. Operacje te
zaleca si´ wykonywaç jednak w Au-
toryzowanych Stacjach Obs∏ugi Al-
fa Romeo.

Uwaga na krawaty, szali-
ki i odzie˝ swobodnie zwi-
sajàcà: mo˝e zostaç wcià-

gni´ta przez elementy silnika b´dà-
ce w ruchu.

UWAGA – NIEBEZPIE-
CZE¡STWO ZRANIENIA.
Przy wykonywaniu opera-

cji kontroli lub obs∏ugi w komorze
silnika nale˝y zwracaç szczególnà
uwag´, aby nie uderzyç si´ g∏owà
w zewn´trznà kraw´dê podniesio-
nej pokrywy komory silnika.

Przeglàdy okresowe po-
winny byç wykonywane
wy∏àcznie w ASO Alfa Ro-

meo. Przed wykonaniem ewentual-
nych czynnoÊci obs∏ugowych lub
drobnych napraw samemu, nale˝y
upewniç si´, czy posiadamy odpo-
wiednie narz´dzia, oryginalne cz´-
Êci zamienne Alfa Romeo i potrzeb-
ne p∏yny. Nie wykonywaç samo-
dzielnie przeglàdu okresowego, je-
Êli nie ma si´ ˝adnego doÊwiad-
czenia.
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Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e skrupulat-
ne przestrzeganie uwag i zaleceƒ oznaczo-
nych w Instrukcji Obs∏ugi samochodu sym-
bolem — stanowi konieczny warunek za-
chowania gwarancji samochodu.

Potwierdzenia wykonania przeglàdów
okresowych mo˝e za˝àdaç ASO Alfa Ro-
meo.

UWAGA Zaleca si´ natychmiastowe in-
formowanie ASO Alfa Romeo o wyst´po-
waniu nawet niewielkich usterek, bez cze-
kania do nast´pnego przeglàdu.

UWAGA Przeglàdy techniczne przewi-
dziane sà przez konstruktora samochodu.
Nie wykonanie przeglàdów okresowych
w wyznaczonych terminach spowoduje
utrat´ gwarancji na samochód.

UWAGI OGÓLNE

Perfekcyjne funkcjonowanie, niezawod-
noÊç i ˝ywotnoÊç samochodu zale˝y od
prawid∏owej jego eksploatacji, która po-
wiàzana jest przede wszystkim z wykony-
waniem normalnych operacji obs∏ugo-
wych, dla wykonania których, dzi´ki ewo-
lucji produktu, wprowadzone zosta∏y no-
we kryteria przeglàdów okresowych.

Przeglàdy okresowe nale˝y przeprowa-
dzaç co 20 000 km.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e samochód
wymaga tak˝e zwyk∏ej obs∏ugi, na przy-
k∏ad systematycznej kontroli i ewentual-
nego uzupe∏niania poziomu p∏ynów,
sprawdzania ciÊnienia w oponach itp.

W ka˝dym przypadku nale˝y pami´taç,
˝e prawid∏owe wykonanie przeglàdów
okresowych, zapewnia zachowanie przez
d∏ugi okres czasu niezmienionych osià-
gów samochodu i jego bezpieczeƒstwo,
ochron´ Êrodowiska i niskie koszty eks-
ploatacji samochodu.

Je˝eli samochód jest cz´-
sto wykorzystywany do
holowania przyczepy, na-

le˝y zmniejszyç terminy pomi´dzy
przeglàdami okresowymi.

Uwaga. Podczas uzupe∏-
niania poziomu p∏ynów w
˝adnym przypadku nie

mieszaç ró˝nych p∏ynów, gdy˝ mo-
gà spowodowaç powa˝ne uszko-
dzenia samochodu.
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WYKAZ CZYNNOÂCI PRZEGLÑDÓW OKRESOWYCH

tysiàce kilometrów 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sprawdziç stan / zu˝ycie opon • • • • • • • • •
Sprawdziç dzia∏anie sygnalizatora zu˝ycia klocków hamulców tarczowych przednich • • • • • • • • •
Sprawdziç stan i zu˝ycie klocków hamulców tarczowych tylnych • • • •
Sprawdziç stan os∏on pó∏osi, os∏on przegubów homokinetycznych, 
uk∏adu kierowniczego ze wspomaganiem oraz sprawdzenie szczelnoÊci
przewodów uk∏adu zasilania oraz przewodów hamulcowych • • • • • • • • •
Sprawdziç wizualnie zewn´trzny stan nadwozia i zabezpieczenie spodu nadwozia, 
przewody sztywne i gi´tkie (wydechowe – zasilania paliwem – hamulcowe),
elementy gumowe (os∏ony, tuleje itd) • • • • • • • • •
Sprawdziç wizualnie stan paska nap´du rozrzàdu • •
Sprawdziç wizualnie stan paska Poly–V nap´du urzàdzeƒ pomocniczych • •
Sprawdziç skok dêwigni hamulca postojowego • • • •
Sprawdziç / wyregulowaç luz zaworów (wersje diesel) • • • • •
Sprawdziç emisj´ spalin (wersje benzynowe) • • • •
Sprawdziç dymienia (wersje diesel) • • • •
Sprawdziç uk∏ad zapobiegajàcy ulatnianiu si´ par paliwa • •
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tysiàce kilometrów 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Wymieniç filtr paliwa (wersje diesel) • • • • • • • • •
Wymieniç wk∏ad filtra powietrza (wersje benzynowe) • • • •
Wymieniç wk∏ad filtra powietrza (wersje diesel) • • • • • • • • •
Sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç poziom p∏ynu (hamulcowego, sprz´g∏a hydraulicznego, 
wspomagania kierownicy, spryskiwaczy szyb, elektrolitu w akumulatorze, 
cych∏odzenia silnika, itp.) • • • • • • • • •
Wymieniç pasek nap´du rozrzàdu (*) i Poly–V nap´du urzàdzeƒ pomocniczych •
Wymieniç pasek z´baty nap´du wa∏ków wyrównowa˝ajàcych (silnik 2.0 T. SPARK) •
Wymieniç Êwiece zap∏onowe (wersje benzynowe) •
Sprawdziç dzia∏anie systemów kontroli silnika (przy pomocy gniazda diagnostycznego) • • • •
Sprawdziç poziom oleju w manualnej skrzyni biegów • •
Sprawdziç poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów (wersje Sportronic) • • • •
Wymieniç olej silnikowy i filtr oleju • • • • • • • • •
Wymieniç p∏yn hamulcowy (lub co 2 lata) • • •
Sprawdziç filtr przeciwpy∏owy / przeciwpy∏kowy • • • • • • • • •
(*) Lub co 3 lata w przypadku jazdy w trudnych warunkach (zimny klimat, jazda w mieÊcie na niskich biegach).
Lub co 5 lat niezale˝nie od przebiegu.
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PRZEGLÑDY
ROCZNE

Dla samochodów o przebiegu
rocznym poni˝ej 20.000 km (na
przyk∏ad oko∏o 10.000 km) prze-
widziano przeglàdy roczne obej-
mujàce:

– Sprawdzenie stanu i zu˝ycia opon
i ewentualnie uzupe∏nienie ciÊnienia
w oponach (w tym w kole zapasowym do-
jazdowym).

– Sprawdzenie funkcjonowania insta-
lacji oÊwietlenia (reflektory, kierunkow-
skazy, Êwiat∏a awaryjne, oÊwietlenie ba-
ga˝nika, wn´trza samochodu, schowka,
lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaê-
ników itp.).

– Sprawdzenie dzia∏ania wyciera-
czek/spryskiwaczy szyby przedniej i regu-
lacja dysz spryskiwaczy.

– Sprawdzenie ustawienia/zu˝ycia piór
wycieraczek szyby przedniej i szyby tylnej.

– Sprawdzenie stanu i zu˝ycia klocków
hamulcowych przednich.

– Sprawdzenie wzrokowe stanu silnika,
skrzyni biegów, przewodów (wydechowych
– zasilania paliwa – hamulcowych), ele-
mentów gumowych (os∏ony, tuleje itp.),
elastycznych przewodów hamulcowych
i zasilania.

– Sprawdzenie stanu na∏adowania aku-
mulatora.

– Sprawdzenie wzrokowe stanu pasków
nap´dów ró˝nych.

– Sprawdzenie i ewentualne uzupe∏nie-
nie poziomu p∏ynów (ch∏odzenia silnika,
hamulcowego, spryskiwaczy szyb, elek-
trolitu akumulatora itp.).

– Wymiana oleju silnikowego.

– Wymiana filtra oleju silnikowego.

– Wymiana przeciwpy∏owego.

CZYNNOÂCI DODATKOWE

Co 1000 km lub przed d∏ugà podró-
˝à sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç:

– poziom p∏ynu ch∏odzàcego silnik,

– poziom p∏ynu hamulcowego/sterowa-
nia hydraulicznego sprz´g∏a,

– poziom oleju uk∏adu wspomagania
kierownicy,

– poziom p∏ynu spryskiwaczy szyb
i spryskiwaczy reflektorów,

– ciÊnienie i stan opon. 

Co 3000 km sprawdziç i ewentualnie
uzupe∏niç poziom oleju silnikowego.

Co 5000 km (tylko dla silników na
olej nap´dowy): spuÊciç skondensowana
wod´ z filtra.

Zaleca si´ u˝ywanie produktów grupy FL
Group stworzonych g∏ównie dla samocho-
dów Alfa Romeo (patrz tabela „Charakte-
rystyki p∏ynów i smarów” w rozdziale „Da-
ne techniczne”).
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UWAGA - Olej silnikowy

Wymieniaç olej silnikowy cz´Êciej ni˝
przewiduje to wykaz czynnoÊci przeglà-
dów okresowych w przypadku, gdy samo-
chód eksploatowany jest w szczególnie
trudnych warunkach, takich jak:

– holowanie przyczepy;

– na drogach zakurzonych/zapylonych;

– na krótkich trasach (poni˝ej 7- 8 km)
cz´sto powtarzanych i przy temperaturze
poni˝ej zera;

– gdy silnik cz´sto pracuje na biegu ja-
∏owym lub na d∏ugich trasach z ma∏ymi
pr´dkoÊciami (np. taxi, dostawy do do-
mu) lub w przypadku d∏ugiego postoju
samochodu.

UWAGA - Filtr powietrza

W przypadku eksploatacji samochodu
w terenie o du˝ym zapyleniu, wymieniaç
filtr powietrza cz´Êciej ni˝ podaje to Wy-
kaz czynnoÊci przeglàdów okresowych.
W razie wàtpliwoÊci, co do cz´stotliwoÊci
wymiany oleju silnikowego i filtra powie-
trza (zale˝nie od sposobu eksploatacji sa-
mochodu), zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

UWAGA - Filtr oleju 
nap´dowego

Ró˝norodnoÊç stopnia czystoÊci oleju na-
p´dowego, dost´pnego na rynku, mo˝e
spowodowaç, ̋ e konieczna b´dzie wymia-
na filtra oleju nap´dowego cz´Êciej, ni˝ po-
daje to wykaz czynnoÊci przeglàdów okre-
sowych. Je˝eli silnik zaczyna przerywaç,
nale˝y filtr wymieniç.

UWAGA - Filtr przeciwpy∏owy

W przypadku eksploatacji samochodu na
drogach zakurzonych, zapylonych itp. lub
silnie zanieczyszczonych zaleca si´ cz´-
Êciej wymieniaç wk∏ad filtra z w´glem ak-
tywnym; zw∏aszcza gdy zmniejszy si´ in-
tensywnoÊç wylotu powietrza do wn´trza
samochodu.

UWAGA - Akumulator

Zaleca si´ sprawdzaç stan na∏adowania
akumulatora, szczególnie przed rozpocz´-
ciem sezonu zimowego, aby uniknàç za-
marzni´cia elektrolitu.

Sprawdzenia stanu na∏adowania aku-
mulatora wykonywaç cz´Êciej, je˝eli samo-
chód eksploatowany jest na krótkich tra-
sach, lub wyposa˝ony jest w urzàdzenia

pobierajàce pràd, po wyj´ciu kluczyka
z wy∏àcznika zap∏onu, szczególnie wtedy,
gdy urzàdzenia te zosta∏y zamontowane
po zakupie samochodu.

W przypadku eksploatacji samochodu
w klimacie goràcym lub w szczególnie
trudnych warunkach, sprawdzaç poziom
elektrolitu w akumulatorze cz´Êciej ni˝
podaje to wykaz czynnoÊci przeglàdów
okresowych.

UWAGA - Pilot zdalnego 
sterowania

Je˝eli po naciÊni´ciu przycisku zdalnego
sterowania dioda w kluczyku b∏yÊnie krót-
ko tylko jeden raz, nale˝y wymieniç bate-
rie pilota na nowà tego samego typu.
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Nie paliç podczas inter-
wencji w komorze silni-
ka; mogà tam wyst´po-

waç gazy i pary ∏atwopalne. Nie-
bezpieczeƒstwo po˝aru.

Uwaga. Podczas uzupe∏-
niania poziomu p∏ynów
nie mieszaç ró˝nych p∏y-

nów, gdy˝ mo˝e to spowodowaç
powa˝ne uszkodzenia samochodu.

Je˝eli samochód jest cz´-
sto wykorzystywany do
holowania przyczepy, na-

le˝y zmniejszyç terminy pomi´dzy
przeglàdami okresowymi.

Przeglàdy okresowe po-
winny byç wykonywane
wy∏àcznie w ASO Alfa Ro-

meo. Przed wykonaniem czynnoÊci
obs∏ugowych lub drobnych napraw
samemu, nale˝y upewniç si´, czy
posiada si´ odpowiednie narz´-
dzia, oryginalne cz´Êci zamienne
Alfa Romeo i wymagane p∏yny. Nie
wykonywaç samodzielnie przeglà-
du okresowego, je˝eli nie ma si´
˝adnego doÊwiadczenia.
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SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJÓW I P¸YNÓW, UZUPE¸NIENIE I WYMIANA

Wersja 2.0 T.SPARK

k
1) olej silnikowy

π
2) p∏yn 

hamulcowy
i sprz´g∏a 

+
3) p∏yn do 

spryskiwaczy 
szyby przedniej

n
4) p∏yn ch∏odzàcy

silnik

∂
5) olej uk∏adu

wspomagania
kierownicy

rys. 1
A0D0117b
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Wersje 2.5 V6 24V – 3.0 V6 24V

rys. 2

k
1) olej silnikowy

π
2) p∏yn 

hamulcowy
i sprz´g∏a 

+
3) p∏yn do 

spryskiwaczy 
szyby przedniej

n
4) p∏yn ch∏odzàcy

silnik

∂
5) olej uk∏adu

wspomagania
kierownicy

A0D0099b
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Wersja 3.2 V6 24V

rys. 3

k
1) olej silnikowy

π
2) p∏yn 
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3) p∏yn do 

spryskiwaczy 
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Wersja JTD

rys. 4

k
1) olej silnikowy

π
2) p∏yn 

hamulcowy
i sprz´g∏a 

+
3) p∏yn do 

spryskiwaczy 
szyby przedniej

n
4) p∏yn ch∏odzàcy

silnik

∂
5) olej uk∏adu

wspomagania
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Wersje JTD 20V Multijet

rys. 5

k
1) olej silnikowy

π
2) p∏yn 

hamulcowy
i sprz´g∏a 

+
3) p∏yn do 

spryskiwaczy 
szyby przedniej

n
4) p∏yn ch∏odzàcy

silnik

∂
5) olej uk∏adu

wspomagania
kierownicy

A0D0112b
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rys. 6 - wersja 2.0 T.SPARK rys. 8 - wersja JTD

OS¸ONA POD SILNIKIEM

Samochód wyposa˝ony jest w os∏on´ pod
silnikiem.

UWAGA W przypadku wymiany oleju
silnikowego, filtra oleju silnikowego,
sprawdzenia poziomu i wymiany oleju
w skrzyni biegów/mechanizmie ró˝nico-
wym konieczne jest wymontowanie os∏o-
ny pod silnikiem. Aby wykonaç t´ operacj´,
zaleca si´ zwróciç do ASO Alfa Romeo.

SPRAWDZENIE POZIOMU
OLEJU SILNIKOWEGO

Rys. 6: wersje 2,0 T. SPARK

Rys. 7: wersja 2,5 V6 24V - 3,0 V6
24V - 3,2 V6 24V

Rys. 8: wersje JTD

Rys. 9: wersja JTD 20V Multijet

Sprawdzenia poziomu oleju nale˝y wy-
konaç, gdy samochód stoi na p∏askim pod-
∏o˝u, kilka minut (oko∏o 5) po wy∏àcze-
niu silnika.

Wyjàç wskaênik poziomu oleju (A), wy-
czyÊciç go, wsunàç ponownie do oporu,
wyjàç i sprawdziç czy poziom oleju zawie-
ra si´ pomi´dzy znakami MIN i MAX na
wskaêniku.

Odleg∏oÊç mi´dzy znakami MIN i MAX
odpowiada oko∏o 1 litrowi oleju.

Orientacyjne maksymalne zu˝ycie oleju sil-
nikowego wynosi 400 gram na 1000 km.

rys. 7 - wersje 2.5 V6 24V - 3.0 V6 24V -
3.2 V6 24V
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W pierwszym okresie u˝ytkowania sa-
mochodu silnik znajduje si´ w fazie do-
cierania, dlatego zu˝ycie oleju silnikowe-
go ustabilizuje si´ dopiero po przejecha-
niu pierwszych 5000÷6000 km.

Zu˝ycie oleju silnikowego zale˝y od sty-
lu jazdy i warunków eksploatacji samo-
chodu.

55
6P

G
S

rys. 11 - wersje 2.5 V6 24 - 3.0 V6 24V -
3.2 V6 24V

Przy goràcym silniku wy-
konywaç bardzo ostro˝-
nie operacje w komorze

silnika, aby uniknàç odniesienia
obra˝eƒ.

UZUPE¸NIENIE POZIOMU
OLEJU SILNIKOWEGO

Rys. 10: wersje 2,0 T. SPARK

Rys. 11: wersja 2,5 V6 24V - 3,0 V6
24V - 3,2 V6 24V

Rys. 12: wersje JTD

Rys. 13: wersja JTD 20V Multijet

Je˝eli poziom oleju jest bliski lub poni-
˝ej znaku MIN, nale˝y odkr´ciç korek (B)
i uzupe∏niç poziom oleju do znaku MAX
na wskaêniku poziomu oleju.

Przy uzupe∏nianiu poziomu oleju nie
przekraczaç znaku MAX.

B

UWAGA Po dolaniu lub wymianie ole-
ju, przed sprawdzeniem jego poziomu,
uruchomiç silnik na kilka sekund i od-
czekaç kilka minut (oko∏o 5) po jego
wy∏àczeniu.

A
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13

b

rys. 10 - wersja 2.0 T.SPARKrys. 9 - wersje JTD 20V Multijet
52
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Przy wymianie, lub uzu-
pe∏nianiu poziomu oleju
silnikowego nie przekra-

czaç znaku MAX na wskaêniku po-
ziomu oleju. Przekroczenie pozio-
mu oleju mo˝e spowodowaç zassa-
nie oleju poprzez obwód blow –by.
W wersji 2,4 JTD mo˝e spowodo-
waç to gwa∏towny wzrost obrotów
silnika (w tym przypadku nie b´-
dzie kontrolowane zarówno zwol-
nienie peda∏u przyspieszenia jak
i obrócenie kluczyka wy∏àcznika za-
p∏onu w po∏o˝enie STOP) oraz
uszkodzenia silnika z ryzykiem za-
tarcia silnika i po˝aru samochodu.

Nale˝y pami´taç, ˝e przy
goràcym silniku elektro-
wentylator ch∏odnicy mo-

˝e nagle si´ w∏àczyç automatycznie,
w zale˝noÊci od temperatury p∏ynu
ch∏odzàcego silnik i spowodowaç
odniesienie obra˝eƒ.

Nie dolewaç oleju o in-
nych charakterystykach
(g´stoÊç, lepkoÊç), ró˝-

nych od tego, który ju˝ znajduje si´
w silniku.

rys. 12 - wersja JTD
A

0D
01

14
b

rys. 13 - wersje JTD 20V Multijet
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A
0D
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00

b

rys. 14

Gdy silnik jest goràcy, nie
odkr´caç korka zbiornika
wyrównawczego: niebez-

pieczeƒstwo oparzeƒ.

Uk∏ad ch∏odzenia silnika
jest uk∏adem ciÊnienio-
wym. W przypadku ko-

niecznoÊci wymiany korka zbiorni-
ka wyrównawczego, nale˝y wymie-
niç go na oryginalny, poniewa˝
w przypadku zastosowania innego
korka sprawnoÊç uk∏adu zostanie
zmniejszona.

Mieszanina niezamarzajà-
ca znajdujàca si´ w uk∏a-
dzie ch∏odzenia silnika

gwarantuje jego skutecznoÊç do tem-
peratury –35 oC.

SPRAWDZENIE 
I UZUPE¸NIENIE POZIOMU
P¸YNU CH¸ODZÑCEGO (rys. 14)

Okresowo sprawdzaç, czy poziom p∏ynu
ch∏odzàcego w zbiorniku wyrównawczym,
przy samochodzie stojàcym na p∏askiej
nawierzchni i silniku zimnym znajduje si´
pomi´dzy znakami MIN i MAX.

Je˝eli poziom jest za niski, odkr´ciç ko-
rek (A) zbiornika wyrównawczego i uzu-
pe∏niç go.

Do uzupe∏niania u˝yç p∏y-
nu stosowanego w uk∏a-
dzie ch∏odzenia. P∏ynu

PARAFLU UP (koloru czerwonego)
nie mo˝na mieszaç z p∏ynem PA-
RAFLU 11 (koloru niebieskiego) lub
z innymi typami p∏ynów. Je˝eli jed-
nak tak si´ stanie nie uruchamiaç
absolutnie silnika i skontaktowaç
si´ z ASO Alfa Romeo.
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SPRAWDZENIE POZIOMU 
P¸YNU UK¸ADU 
KIEROWNICZEGO 
ZE WSPOMAGANIEM

Rys. 15: wersje 2,0 T. SPARK - JTD -
JTD 20V Multijet

Rys. 16: wersje 2,0 T. SPARK - JTD -
JTD 20V Multijet

Rys. 17: wersje 2,5 V6 24V - 3,0 V6
24V - 3,2 V6 24V

Sprawdziç, czy poziom p∏ynu w zbiorni-
ku znajduje si´ w pobli˝u znaku poziomu
maksymalnego.

Sprawdzenia nale˝y wykonaç przy samo-
chodzie stojàcym na p∏askiej nawierzchni,
przy wy∏àczonym i zimnym silniku.
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rys. 15 - wersje 2.0 T.SPARK - JTD - 
JTD 20V Multijet

rys. 16 - wersje 2.0 T.SPARK - JTD - 
JTD 20V Multijet

rys. 17 - wersje 2.5 V6 24V - 3.0 V6 24V -
3.2 V6 24V

W wersjach z silnikami 2,0 T. SPARK, JTD
i JTD 20V Multijet, aby uzyskaç dost´p do
zbiornika nale˝y wyjàç pokryw´ (A-rys. 15)
po odkr´ceniu sworzni mocujàcych i roz∏à-
czeniu przewodu (B-rys. 16).

Odkr´ciç korek (C-rys. 16-17) i spraw-
dziç, czy poziom p∏ynu znajduje si´ w po-
bli˝u górnego znaku (poziom maksymal-
ny) na wskaêniku po∏àczonym z korkiem
zbiornika.

UZUPE¸NIENIE POZIOMU
P¸YNU UK¸ADU 
KIEROWNICZEGO 
ZE WSPOMAGANIEM

Je˝eli poziom p∏ynu w zbiorniku uk∏adu
kierowniczego ze wspomaganiem spad-
nie poni˝ej wymaganego, uzupe∏niç po-
ziom u˝ywajàc wy∏àcznie produktów po-
danych w tabeli „Charakterystyki p∏ynów
i smarów” w rozdziale „Dane techniczne”
w nast´pujàcy sposób:

– uruchomiç silnik i odczekaç a˝ po-
ziom p∏ynu ustabilizuje si´;

– przy uruchomionym silniku skr´ciç do
oporu ko∏o kierownicy w prawo i w lewo;
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– uzupe∏niç poziom p∏ynu do znaku
MAX, a nast´pnie zamontowaç pokryw´.

W wersjach 2,0 T. SPARK, JTD i JTD 20V
Multijet po∏àczyç przewód z korkiem i za-
montowaç pokryw´ przy pomocy trzech
Êrub.
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rys. 18

Zu˝ycie p∏ynu jest niskie:
je˝eli w zbyt krótkich od-
st´pach czasu wyst´puje

koniecznoÊç uzupe∏niania poziomu
p∏ynu, nale˝y zwróciç si´ do ASO Al-
fa Romeo w celu sprawdzenia, czy
nie wyst´pujà wycieki w uk∏adzie.

Zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç przy wlewaniu
p∏ynu do zbiornika uk∏a-

du wspomagania kierownicy.
W kontakcie z goràcymi elemen-
tami silnika mo˝e on spowodowaç
po˝ar; jest ∏atwopalny.

UWAGA W celu wykonania czynnoÊci
obs∏ugowych i naprawczych nale˝y zwró-
ciç si´ bezpoÊrednio do ASO Alfa Romeo.

SPRAWDZENIE 
I UZUPE¸NIENIE POZIOMU
P¸YNU HAMULCOWEGO
I SPRZ¢G¸A (rys. 18)

Sprawdziç, czy poziom p∏ynu w zbiorni-
ku znajduje si´ w pobli˝u maksymalnego.

W przypadku uzupe∏nienia lub wymia-
ny okresowej (która powinno byç wyko-
nywana co 2 lata) nale˝y stosowaç wy∏àcz-
nie produkty podane w tabeli „Charakte-
rystyki p∏ynów i smarów” w rozdziale „Da-
ne techniczne.

Okresowo sprawdzaç dzia∏anie lampki
sygnalizacyjnej w zestawie wskaêników: po
naciÊni´ciu na korek (B) zbiornika (A)
(przy kluczyku w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝eniu MAR) lampka sygnalizacyj-
na x powinna si´ zaÊwieciç.
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SPRAWDZENIE 
I UZUPE¸NIENIE POZIOMU
W ZBIORNIKU SPRYSKIWACZY
SZYB/SPRYSKIWACZY 
REFLEKTORÓW (rys. 19-20)

Aby uzyskaç dost´p do korka wlewu p∏y-
nu do spryskiwaczy szyb/spryskiwaczy re-
flektorów, nale˝y wymontowaç pokryw´
(A-rys. 19) po odkr´ceniu sworzni (B).

Nast´pnie odkr´ciç korek (C-rys. 20),
wlaç p∏yn do zbiornika, tak aby jego po-
ziom by∏ widoczny przez wlew. Po uzupe∏-
nieniu p∏ynu zakr´ciç wlew p∏ynu korkiem
i zamontowaç pokryw´, mocujàc jà dwo-
ma sworzniami.
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rys. 19 rys. 20

Aby nie uszkodziç silnika
pompy spryskiwaczy, nie
w∏àczaç spryskiwaczy szyb

przy braku p∏ynu w zbiorniku.

Niektóre dodatki do p∏y-
nu do spryskiwaczy szyb
dost´pnego na rynku sà

∏atwo palne. Poniewa˝ w komorze
silnika znajdujà si´ goràce ele-
menty, uwa˝aç aby nie polaç ich
p∏ynem.

Przy odkr´caniu korka (B)
zbiornika nale˝y spraw-
dziç, czy konektory elek-

tryczne nie roz∏àczy∏y si´. Unikaç
rozlania p∏ynu na elementy lakie-
rowane nadwozia. Je˝eli jednak
tak si´ stanie, przemyç powierzch-
ni´ kontaktu wodà.

Symbol π, wyt∏oczony na
zbiorniku, oznacza p∏yny
hamulcowe typu synte-

tycznego, w odró˝nieniu od mineral-
nych. Zastosowanie w uk∏adzie p∏y-
nów typu mineralnego spowoduje
nieodwracalne uszkodzenie specjal-
nych gumowych uszczelek uk∏adu
hamulcowego.

P∏yn hamulcowy i sprz´-
g∏a jest ˝ràcy oraz powo-
duje korozj´. W razie

kontaktu p∏ynu hamulcowego ze
skórà, natychmiast zmyç po-
wierzchni´ kontaktu du˝à iloÊcià
wody i myd∏em oboj´tnym (neu-
tralnym). W przypadku kontaktu
p∏ynu z miejscami zranionymi, na-
tychmiast zwróciç si´ do lekarza.
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Jakakolwiek operacja
czyszczenia filtra powie-
trza, mo˝e spowodowaç

jego uszkodzenie i w konsekwen-
cji powa˝ne uszkodzenie silnika.

Wymiana filtra powietrza
wykonana nieprawid∏o-
wo lub niedok∏adnie,

mo˝e spowodowaç zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa jazdy samochodu.
Operacj´ t´ zaleca si´ wykonywaç
w ASO Alfa Romeo.

FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza jest zintegrowany z mier-
nikiem przep∏ywu powietrza i czujnikiem
temperatury powietrza, które przesy∏ajà
elektryczne sygna∏y do centralki, niezb´d-
ne dla prawid∏owego dzia∏ania uk∏adu
wtrysku i zap∏onu.

Prawid∏owa praca silnika, zu˝ycie pali-
wa i zanieczyszczenie Êrodowiska gazami
wydechowymi zapewniona jest tylko wte-
dy, gdy filtr jest sprawny i nie jest zanie-
czyszczony.

W przypadku u˝ytkowania
samochodu na drogach
zapylonych. w ruchu miej-

skim itp. wymiana filtra powietrza
powinna byç wykonywana cz´Êciej,
ni˝ przewiduje to Wykaz CzynnoÊci
Przeglàdów Okresowych.

UWAGA Aby uzupe∏niç poziom p∏ynu
spryskiwaczy zaleca si´ u˝ywanie p∏ynów
dost´pnych w sprzeda˝y, które posiadajà
w∏aÊciwoÊci zapobiegajàce tworzeniu si´
kamienia i równoczeÊnie zapobiegajàce
zamarzaniu.

Nie podró˝owaç z pustym
zbiornikiem p∏ynu do spry-
skiwaczy: dzia∏anie spry-

skiwaczy szyb jest bardzo wa˝ne, po-
niewa˝ poprawia widocznoÊç.
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FILTR OLEJU 
NAP¢DOWEGO

SPUSZCZANIE WODY

FILTR PRZECIWPY¸OWY
/ PRZECIWPY¸KOWY

Filtr ten posiada specyficzne w∏aÊciwo-
Êci oczyszczania mechanicznie/elektrosta-
tycznie powietrza przy zamkni´tych do-
k∏adnie szybach samochodu.

Stan filtra przeciwpy∏kowego/przeciwpy-
∏owego nale˝y sprawdzaç w ASO Alfa Ro-
meo przynajmniej raz w roku, przed roz-
pocz´ciem sezonu letniego.

W przypadku u˝ywania samochodu
g∏ównie w mieÊcie/na autostradach lub
przy du˝ym zanieczyszczeniu powietrza
zaleca si´ sprawdzaç i/lub wymieniaç filtr
cz´Êciej ni˝ przewiduje to wykaz czynno-
Êci przeglàdów okresowych.

UWAGA Nie wymieniony filtr spowo-
duje znaczne zmniejszenie sprawnoÊci
uk∏adu klimatyzacji.

rys. 21
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AKUMULATOR

Akumulator (rys. 22) umieszczony jest
po lewej stronie komory baga˝nika i za-
bezpieczony jest pokrywà.

W wersjach bez systemu nawigacji i bez
odtwarzacza CD, aby uzyskaç dost´p do
akumulatora odkr´ciç pokr´t∏o (A-rys. 21)
i wyjàç pokryw´ akumulatora.

W wersjach z systemem nawigacji i/lub
odtwarzaczem CD, aby uzyskaç dost´p do
akumulatora odkr´ciç pokr´t∏a (A-rys. 22)
i wyjàç pokryw´ (B).

ObecnoÊç wody w uk∏a-
dzie zasilania paliwem
mo˝e spowodowaç uszko-

dzenie ca∏ego uk∏adu wtrysku
i w konsekwencji nieregularne dzia-
∏anie silnika. W przypadku zapale-
nia si´ podczas jazdy samochodu
lampki sygnalizacyjnej c, zwróciç
si´ jak najszybciej do ASO Alfa Ro-
meo, aby jà spuÊciç.
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Niepoprawne zamonto-
wanie akcesoriów elek-
trycznych mo˝e spowodo-

waç powa˝ne uszkodzenia samo-
chodu. Je˝eli mamy zamiar zamon-
towaç dodatkowe akcesoria (urzà-
dzenie alarmowe, radiotelefon
g∏oÊnomówiàcy, radionawigator
z funkcjà „satelitarnego urzàdze-
nia alarmowego” itp.), nale˝y
zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo,
której wykwalifikowany personel
posiada odpowiednie akcesoria
oraz urzàdzenia pozwalajàce okre-
Êliç, czy instalacja elektryczna w sa-
mochodzie nie zostanie przecià˝o-
na i czy istnieje potrzeba zamon-
towania akumulatora o wi´kszej
pojemnoÊci.

Je˝eli przewiduje si´ d∏ugi
postój samochodu w kli-
macie szczególnie zim-

nym, wymontowaç akumulator
i przenieÊç go do ogrzewanego po-
mieszczenia; w przeciwnym razie
akumulator mo˝e zamarznàç.
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rys. 22

MAX

MIN

Je˝eli poziom elektrolitu
obni˝y si´ poni˝ej znaku
MIN, zwróciç si´ do ASO

Alfa Romeo.

Akumulatory zawierajà
substancje bardzo szko-
dliwe dla Êrodowiska.

W sprawie wymiany akumulatora
zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo. Sta-
cje ASO Alfa Romeo wyposa˝one sà
w odpowiednie urzàdzenia do zbie-
rania i utylizacji zu˝ytych akumula-
torów, zgodnie z wymaganiami
ochrony Êrodowiska naturalnego.

W samochodzie zastosowano akumulator
„o ograniczonej obs∏udze”, tzn. w normal-
nych warunkach eksploatacji nie wymaga
uzupe∏niania elektrolitu.

Sprawdzaç okresowo czy poziom elek-
trolitu w akumulatorze, w samochodzie
stojàcym na poziomym pod∏o˝u, zawie-
ra si´ mi´dzy znakami MIN i MAX znaj-
dujàcymi si´ na obudowie akumulatora
(rys. 23).
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DO¸ADOWANIE 
AKUMULATORA

UWAGA Procedura do∏adowania aku-
mulatora podana jest wy∏àcznie w celu
informacyjnym. Aby wykonaç t´ operacj´,
nale˝y zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

Zaleca si´ do∏adowywaç akumulator prà-
dem o niskim nat´˝eniu przez oko∏o 24
godziny. Do∏adowywanie akumulatora
przez d∏u˝szy czas, mo˝e spowodowaç je-
go uszkodzenie.

Akumulator nale˝y do∏adowywaç w spo-
sób opisany poni˝ej.

– Je˝eli samochód wyposa˝ony jest
w elektroniczne urzàdzenie alarmowe, wy-
∏àczyç urzàdzenie pilotem zdalnego ste-
rowania, a nast´pnie obróciç kluczyk awa-
ryjny urzàdzenia alarmowego w po∏o˝e-
nie „OFF” (patrz „Elektroniczne urzàdze-
nie alarmowe” w rozdziale „Poznawanie
samochodu”).

– Od∏àczyç zaciski instalacji elektrycznej
samochodu od biegunów akumulatora.

– Po∏àczyç bieguny akumulatora z prze-
wodami prostownika.

– W∏àczyç prostownik.

– Po zakoƒczeniu do∏adowywania, wy-
∏àczyç prostownik, przed od∏àczeniem
przewodów od akumulatora.

– Zamontowaç zaciski biegunów aku-
mulatora przestrzegajàc biegunowoÊci.

– Obróciç kluczyk w wy∏àczniku zap∏onu
w po∏o˝enie MAR i pozostawiç go w tym
po∏o˝eniu od 30 sekund do 1 minuty, na-
st´pnie obróciç kluczyk w po∏o˝enie STOP
na 5 ÷ 10 sekund, po czym mo˝na uru-
chomiç silnik.

– Nale˝y pami´taç o ponownym obró-
ceniu kluczyka awaryjnego w wy∏àczniku
urzàdzenia alarmowego (gdzie przewi-
dziano) w po∏o˝enie „ON”.

Przy obs∏udze akumula-
tora (lub przebywajàc
w jego pobli˝u) chroniç

zawsze oczy przy pomocy okularów
ochronnych.

Funkcjonowanie akumu-
latora przy zbyt niskim
poziomie elektrolitu spo-

woduje jego nieodwracalne uszko-
dzenie, p´kni´cie obudowy i ca∏ko-
wity wyciek kwasu znajdujàcego
si´ wewnàtrz.

Nieprawid∏owy monta˝
akcesoriów elektrycznych
i elektronicznych mo˝e

spowodowaç powa˝ne uszkodze-
nia samochodu.
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UWAGA Akumulator na∏adowany
w 50% lub poni˝ej, nieu˝ywany przez
d∏u˝szy okres czasu, ulegnie zasiarczeniu
i straci swoja pojemnoÊç. Z takim akumu-
latorem nie b´dzie mo˝na uruchomiç sa-
mochodu, a ponadto elektrolit w zasiar-
czonym akumulatorze mo˝e zamarznàç
(mo˝e to wystàpiç ju˝ przy –10 °C).
W przypadku d∏u˝szego postoju samocho-
du odnieÊç si´ do rozdzia∏u „D∏ugi postój
samochodu”.

PO˚YTECZNE RADY W CELU
PRZED¸U˚ENIA ˚YWOTNOÂCI
AKUMULATORA

Aby uniknàç szybkiego roz∏adowania
akumulatora, a jednoczeÊnie zapewniç je-
go prawid∏owe dzia∏anie i trwa∏oÊç, nale-
˝y przestrzegaç podanych zaleceƒ.

– Zaciski biegunów akumulatora po-
winny byç zawsze mocno dokr´cone.

– Unikaç w miar´ mo˝liwoÊci, w∏àczania
przez d∏u˝szy okres czasu elektrycznych od-
biorników (radio, Êwiat∏a awaryjne, Êwia-
t∏a parkowania) przy wy∏àczonym silniku.

– Przy parkowaniu samochodu w gara-
˝u upewniç si´, czy drzwi i pokrywy sà za-
mkni´te, tak aby lampy sufitowe nie Êwie-
ci∏y si´.

– Je˝eli oka˝e si´ konieczne wykonanie
naprawy instalacji elektrycznej, nale˝y naj-
pierw od∏àczyç zacisk bieguna ujemnego
akumulatora.

– Je˝eli po zakupieniu samochodu za-
mierza si´ zamontowaç dodatkowe od-
biorniki energii elektrycznej samochodu,
które muszà byç zasilane w sposób ciàg∏y
tj. tak˝e przy wyj´tym kluczyku z wy∏àcz-
nika zap∏onu (np: urzàdzenie alarmowe,
telefon komórkowy g∏oÊnomówiàcy, ra-
dionawigator satelitarny z funkcjà zabez-
pieczenia przed kradzie˝à) niezb´dne jest
zwrócenie si´ do ASO Alfa Romeo, aby
oprócz zakupienia odpowiednich akceso-
riów dla tego modelu samochodu, okre-
Êliç czy instalacja elektryczna samochodu
nie zostanie przecià˝ona i czy istnieje po-
trzeba zamontowania akumulatora
o wi´kszej pojemnoÊci. Ponadto nale˝y
pami´taç, ˝e odbiorniki energii elektrycz-
nej pobierajàce pràd w sposób ciàg∏y po
wyj´ciu kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu (sil-
nik wy∏àczony, samochód na postoju) przy-
spieszajà stopniowo proces roz∏adowania
akumulatora.

Elektrolit w akumulato-
rze powoduje korozj´
i jest ˝ràcy. Unikaç kon-

taktu elektrolitu ze skórà i oczami.
Operacja do∏adowania akumula-
tora musi byç wykonywana w po-
mieszczeniu wentylowanym z dala
od otwartego ognia lub êród∏a
iskrzenia. Niebezpieczeƒstwo wy-
buchu i po˝aru.

Nie do∏adowywaç aku-
mulatora zamarzni´tego;
nale˝y go najpierw od-

mroziç, aby uniknàç ryzyka wybu-
chu. Je˝eli akumulator zamarz∏
przed do∏adowaniem, zleciç spe-
cjaliÊcie sprawdzenie, czy jego ele-
menty wewn´trzne, czy nie sà p´k-
ni´te (ryzyko zwarcia) oraz czy nie
jest p´kni´ta obudowa; ryzyko wy-
p∏yni´cia elektrolitu, który jest ̋ rà-
cy i powoduje korozj´.
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CENTRALKI 
ELEKTRONICZNE

Podczas u˝ytkowania samochodu nie jest
wymagane przestrzeganie szczególnych
zasad dotyczàcych ich obs∏ugi.

W przypadku naprawy instalacji elek-
trycznej lub uruchamiania awaryjnego na-
le˝y jednak skrupulatnie przestrzegaç po-
danych zaleceƒ.

– Wy∏àczaç zawsze silnik samochodu
przed od∏àczeniem akumulatora od insta-
lacji elektrycznej samochodu.

– W przypadku koniecznoÊci do∏adowa-
nia akumulatora od∏àczyç go od instala-
cji elektrycznej samochodu.

– Nigdy nie wykonywaç uruchamiania
awaryjnego silnika przy u˝yciu prostowni-
ka, ale stosowaç dodatkowy akumulator.

– Wykonywaç starannie po∏àczenia po-
mi´dzy akumulatorem i instalacjà elektrycz-
nà, zachowujàc biegunowoÊç.

– Nie ∏àczyç i nie roz∏àczaç konektorów
centralek elektronicznych, gdy kluczyk
w wy∏àczniku zap∏onu znajduje si´ w po-
∏o˝eniu MAR.

– Nie sprawdzaç biegunowoÊci elek-
trycznej przez iskrzenie przy zwarciu prze-
wodów.

– W razie koniecznoÊci wykonania spa-

wania/zgrzewania elektrycznego nadwozia
samochodu, pami´taç aby od∏àczyç cen-
tralki elektroniczne i wymontowaç je, gdy
naprawy wymagajà dzia∏ania wysokich
temperatur.

Je˝eli instaluje si´ dodat-
kowe odbiorniki lub do-
konuje zmian albo na-

praw instalacji elektrycznej, nale-
˝y uwzgl´dniç charakterystyki tech-
niczne instalacji, szczególnie wte-
dy, gdy zmiany sà zwiàzane z bez-
pieczeƒstwem jazdy (uk∏adem
wtrysku, zap∏onu, ABS itp.). Nie-
prawid∏owa instalacja radioodtwa-
rzacza, urzàdzenia alarmowego,
radiotelefonu itp. mo˝e spowodo-
waç niew∏aÊciwe dzia∏anie elek-
tronicznych centralek sterujàcych
(interferencja) i spowodowaç utra-
t´ gwarancji. CzynnoÊci te zaleca
si´ wykonywaç wy∏àcznie w ASO Al-
fa Romeo. Pobierany pràd przez
wszystkie zamontowane dodatko-
wo odbiorniki po sprzeda˝y samo-
chodu nie mo˝e przekroczyç 20 mA
(samochód na postoju).

Absorpcja maksymalna pràdu pobiera-
nego przez wszystkie odbiorniki (monto-
wane seryjnie i dodatkowo) nie powinna
przekroczyç 0,6 mA x Ah (pojemnoÊç aku-
mulatora), tak jak podano to w tabeli po-
ni˝ej:

PojemnoÊç Maksymalny 
akumulatora pobór pràdu (*)

100 Ah 60 mA

(*) Maksymalny pobór pràdu przez systemy
samochodu przy wyj´tym kluczyku z wy∏àcznika
zap∏onu.

Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e odbiorni-
ki energii elektrycznej (np: odkurzacz, te-
lefon komórkowy, ch∏odziarka itp.), je˝e-
li zasilane sà przy wy∏àczonym silniku lub
przy silniku pracujàcym na biegu ja∏o-
wym, tak˝e przyspieszajà proces roz∏a-
dowania akumulatora.

UWAGA Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e
przy montowaniu dodatkowych urzàdzeƒ
elektrycznych istnieje niebezpieczeƒstwo
nieprawid∏owego ich po∏àczenia z instala-
cja elektrycznà samochodu; w szczególno-
Êci dotyczy to urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa.
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ÂWIECE ZAP¸ONOWE

Je˝eli silnik pracuje nieprawid∏owo,
sprawdziç Êwiece zap∏onowe w ASO Alfa
Romeo.

PIÓRA WYCIERACZEK
SZYBY PRZEDNIEJ 
(rys. 24)

CzyÊciç okresowo gumowà cz´Êç piór wy-
cieraczek i sprawdzaç jej stan; je˝eli gu-
mowy element pióra jest zdeformowany
lub wykazuje Êlady zu˝ycia, wymieniç pió-
ra wycieraczek w nast´pujàcy sposób:

– nacisnàç zaczep (B) i przesunàç w dó∏
ramienia (A) pióro przeznaczone do wy-
miany;

– gdy zaczep spr´˝ysty zostanie od∏à-
czony ramienia, przesunàç pióro wycie-
raczki, tak aby umo˝liwiç wyj´cie jej po-
przez otwór;

– zamontowaç nowe pióro wycieraczki,
wk∏adajàc je w odpowiednie gniazdo ra-
mienia poprzez otwór (A);

– podnieÊç pióro wycieraczki, tak aby za-
blokowaç zaczep spr´˝ysty (B) w gnieêdzie
pióra wycieraczki.

UWAGA Pióra wycieraczek posiadajà
ró˝ne konfiguracje w zale˝noÊci od wersji
samochodu. Przestrzegaç zawsze instruk-
cji dostarczanej z cz´Êcià zamiennà w ASO
Alfa Romeo.
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rys. 24

Âwiece zap∏onowe po-
winny byç wymieniane
zgodnie z wykazem czyn-

noÊci przeglàdów okresowych. Przy
wymianie stosowaç Êwiece wy∏àcz-
nie wymaganego typu (patrz tabe-
la „Zasilanie –Zap∏on” w rozdzia-
le „Dane techniczne”; je˝eli war-
toÊç cieplna Êwiecy jest nieodpo-
wiednia lub je˝eli Êwieca nie gwa-
rantuje przewidzianej trwa∏oÊci,
mogà wystàpiç usterki w uk∏adzie
zasilania /zap∏onu silnika.

B

A

UWAGA W silnikach 2,0 T. SPARK do
zdejmowania kapturków Êwiec wymaga-
ne jest u˝ycie specjalnego narz´dzia, przez
co uniknie si´ ich uszkodzenia; dlatego t´
napraw´ zaleca si´ wykonaç w ASO Alfa
Romeo.
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SPRYSKIWACZE

Sprawdzaç okresowo, czy spryskiwacze
szyby przedniej i uk∏ad spryskiwaczy re-
flektorów (je˝eli przewidziano) dzia∏ajà
prawid∏owo oraz czy dysze rozpylaczy sà
ustawione prawid∏owo.

Je˝eli spryskiwacze nie dzia∏ajà, spraw-
dziç, czy przewody zasilajàce nie sà za-
pchane; ewentualnie przeczyÊciç otwory
dysz rozpylaczy, u˝ywajàc np. szpilki.

NADWOZIE

ZABEZPIECZENIE PRZED
CZYNNIKAMI 
ATMOSFERYCZNYMI

W Alfa Romeo zastosowano technologie
zabezpieczajàce przed korozjà nadwozie,
która mo˝e byç spowodowana ró˝nymi
czynnikami zewn´trznymi, takimi jak:

– zanieczyszczenie atmosfery;

– zasolenie i wilgotnoÊç atmosfery (stre-
fa nadmorska lub o bardzo wilgotnym kli-
macie);

– zmienne warunki atmosferyczne oraz
posypane solà lub innymi Êrodkami che-
micznymi drogi w celu ich odmro˝enia zimà.

Aby zwi´kszyç skutecznoÊç ochrony przed
korozjà w samochodzie, zastosowano ró˝-
ne rozwiàzania technologiczne.

– Systemy i produkty lakierowania za-
pewniajà samochodowi szczególnà odpor-
noÊç na korozj´ i Êcieranie.

– Blachy cynkowane posiadajàce wy-
sokà odpornoÊç na korozj´.

– Zakonserwowano spód nadwozia, ko-
mor´ silnika, wn´trza nadkoli i inne ele-
menty metalowe odpowiednimi produktami
o zwi´kszonej zdolnoÊci zabezpieczajàcej.

– Zastosowano odpowiednie lakiery
o zwi´kszonej wytrzyma∏oÊci odporne na
dzia∏anie czynników atmosferycznych, w naj-
bardziej nara˝onych na korozj´ miejscach.

– Zastosowano os∏ony „otwarte'' zapo-
biegajàce skraplaniu i gromadzeniu si´
wody, co mog∏oby powodowaç powsta-
wanie zjawiska korozji.

Spód nadwozia jest dodatkowo zabez-
pieczony specjalnym Êrodkiem konserwu-
jàcym.

Je˝eli warstwa Êrodka zabezpieczajàce-
go wymaga odnowienia, uk∏ad wydecho-
wy, sonda lambda i katalizator muszà byç
bezwzgl´dnie zabezpieczone przed pokry-
ciem Êrodkiem konserwujàcym, tak aby
nie zosta∏y spryskane woskiem, olejem,
tworzywem sztucznym lub innym materia-
∏em ∏atwopalnym. Operacj´ t´ zaleca si´
wykonywaç w ASO Alfa Romeo.
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Detergenty zanieczysz-
czajà wod´. Dlatego my-
cie samochodu powinno

odbywaç si´ w miejscach wyposa-
˝onych do gromadzenia i utylizacji
p∏ynów stosowanych do mycia.

ZALECENIA DOTYCZÑCE 
KONSERWACJI NADWOZIA

Zwracaç szczególnà uwag´ na to, aby nie
pozosta∏y na nadwoziu pozosta∏oÊci py∏ów
przemys∏owych, innych zanieczyszczeƒ che-
micznych, ̋ ywic, substancji smolistych itp.

Unikaç ponadto parkowania samocho-
dów pod drzewami, które wydzielajà sub-
stancje ˝ywiczne, szkodliwe dla lakieru
nadwozia.

Podczas nape∏niania zbiornika paliwa
i wlewania innych p∏ynów chroniç nad-
wozie przed zanieczyszczeniem benzynà,
olejem smarujàcym, p∏ynem hamulco-
wym, p∏ynem ch∏odzàcym, elektrolitem
z akumulatora itp.

W przypadku zanieczyszczenia miejsca te
niezw∏ocznie umyç oraz dla lepszego za-
bezpieczenia umyç ca∏y samochód.

LAKIER

Lakier nie tylko poprawia estetyczny wy-
glàd samochodu, ale równie˝ zabezpiecza
blachy nadwozia przed korozjà.

W przypadku starcia lakieru lub poja-
wienia si´ rys na lakierze nadwozia, za-
leca si´ natychmiastowe wykonanie ko-
niecznych zaprawek, aby uniknàç powsta-
nia korozji.

Cz´stotliwoÊç mycia samochodu zale˝y
od warunków Êrodowiska, w jakich samo-
chód jest eksploatowany.

Na przyk∏ad:
– w strefach o du˝ym zanieczyszczeniu

Êrodowiska;
– eksploatujàc samochód na drogach po-

sypywanych solà, w celu ich odmro˝enia;
– parkujàc samochód pod drzewami,

które wydzielajà substancje ̋ ywiczne; na-
le˝y samochód myç cz´Êciej.

Alfa Romeo posiada w sprzeda˝y wiele
Êrodków przeznaczonych do zabezpiecza-
nia i piel´gnacji nadwozia samochodów
swojej produkcji (szampony, woski, lakie-
ry do zaprawek, Êrodki do usuwania plam,
pasty polerskie itp.).

Ârodki te nie wp∏ywajà ujemnie na la-
kier, uszczelki i wykoƒczenie zewn´trzne
samochodu Alfa Romeo.

Wykonywanie czynnoÊci piel´gnacyjnych
i zabezpieczajàcych przy u˝yciu tych Êrod-
ków jest zwykle bardzo zlecane, ponie-
wa˝ zapewnia prawid∏owe zabezpiecze-
nie nadwozia oraz pozwala uniknàç mo˝-
liwych k∏opotliwych sytuacji zwiàzanych
z gwarancjà na nadwozie.

Aby w∏aÊciwie umyç samochód, nale˝y:

1) polaç nadwozie strumieniem wody
o wysokim ciÊnieniu;

2) przemyç nadwozie gàbkà zamoczonà
w roztworze detergentu (2 ÷ 4 % szam-
ponu w wodzie), p∏uczàc cz´sto gàbk´;

3) sp∏ukaç dobrze wod´ i wysuszyç stru-
mieniem powietrza lub przetrzeç irchà.
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Przy osuszaniu zadbaç przede wszystkim
o mniej widoczne cz´Êci, jak np., wn´ki
drzwi, pokryw, obrze˝a reflektorów, w któ-
rych woda ∏atwiej mo˝e si´ gromadziç.

Zaleca si´ nie wstawiaç od razu samo-
chodu do zamkni´tego pomieszczenia, ale
zostawiç go na zewnàtrz, aby u∏atwiç od-
parowanie wody.

Nie myç samochodu po postoju na s∏oƒ-
cu lub przy rozgrzanej pokrywie komory sil-
nika, gdy˝ lakier mo˝e zmatowieç.

Zewn´trzne cz´Êci z tworzywa sztucznego
powinny byç myte w taki sposób, jak za-
zwyczaj myje si´ samochód. Tylko w przy-
padku szczególnego zabrudzenia zaleca si´
zastosowanie specjalnych wyrobów.

UWAGA Odchody ptaków muszà byç
natychmiast bardzo starannie zmywane,
poniewa˝ ich kwasowoÊç jest szczególnie
agresywna.

Aby lepiej zabezpieczyç lakier, nale˝y od
czasu do czasu nab∏yszczyç lakier odpo-
wiednim Êrodkiem (woski silikonowe), któ-
re zostawiajà ochronnà warstw´ na lakierze.

SZYBY

Do czyszczenia szyb u˝ywaç specjalnych
Êrodków. Stosowaç czyste szmatki, aby
nie porysowaç szyb lub nie zmieniç ich
przejrzystoÊci.

KOMORA SILNIKA

Pod koniec sezonu zimowego dok∏adnie
wymyç komor´ silnika. Operacj´ t´ nale-
˝y przeprowadzaç w wyspecjalizowanym
warsztacie.

UWAGA Komor´ silnika nale˝y myç
przy silniku zimnymi kluczyku obróconym
w wy∏àczniku zap∏onu w po∏o˝enie STOP.
Po umyciu komory silnika dok∏adnie
sprawdziç stan ró˝nych zabezpieczeƒ (kap-
turki gumowe i ró˝ne os∏ony), czy nie sà
one uszkodzone lub pop´kane.

Podczas czyszczenia szyby
tylnej nale˝y uwa˝aç, aby
nie zniszczyç oporników

elektrycznych znajdujàcych si´ na
wewn´trznej powierzchni szyby;
przecieraç je delikatnie zgodnie
z kierunkiem przewodu.

Detergenty zanieczysz-
czajà wod´, dlatego te˝
mycie komory silnika po-

winno byç wykonywane w miej-
scach wyposa˝onych w urzàdzenia
do gromadzenia i utylizacji p∏ynów
stosowanych do mycia.
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CZYSZCZENIE SIEDZE¡
ZE SKÓRY

– Usunàç suchy brud suchà lub lekko
wilgotnà szmatkà, nie wywierajàc zbyt du-
˝ego nacisku.

– Usunàç plamy p∏ynów lub t∏uszczów
suchà, wch∏aniajàcà szmatkà, nie prze-
cierajàc. Nast´pnie przetrzeç wilgotnà
szmatkà zmoczonà w wodzie z neutral-
nym myd∏em.

Je˝eli plama nie zosta∏a usuni´ta, zasto-
sowaç specjalne wyroby, przestrzegajàc
instrukcji ich u˝ycia.

Nie stosowaç nigdy alko-
holi lub wyrobów na ich
bazie.

Do mycia komory silnika
zaleca si´ u˝ywania de-
tergentu „FULCRON” do-

st´pnego w ASO Alfa Romeo.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie rozpusz-
czonych detergentów pozbawio-
nych wolnej sody i dodatków al-
kalizujàcych szczególnie meta sili-
konów.
Po zakoƒczeniu operacji mycia

komory silnika nale˝y osuszyç do-
k∏adnie komor´ silnika. Operacja
ta jest operacjà specyficznà; w rze-
czywistoÊci normalne przejÊcie sa-
mochodu przez tunel suszenia nad-
wozia nie spowoduje dok∏adnego
i prawid∏owego osuszenia komory
silnika.

Nie u˝ywaç Êrodków ∏a-
twopalnych, takich jak
eter, benzyna rektyfiko-

wana. Napi´cia elektrostatyczne
powstajàce podczas przecierania
lub czyszczenia, mogà spowodowaç
ich zapalenie i powstanie po˝aru.

WYPOSA˚ENIE 
WEWN¢TRZNE

Okresowo sprawdzaç, czy pod dywanika-
mi nie zbiera si´ woda (ociekajàca z bu-
tów, parasoli itp.), która mog∏aby spowo-
dowaç korozj´ blachy.

CZYSZCZENIE SIEDZE¡ 
I TAPICERKI POKRYTEJ 
TKANINAMI

– Dla siedzeƒ i elementów z tkaniny lub
weluru usunàç kurz mi´kkà szczoteczkà.

– Aby usunàç ewentualne plamy t∏usz-
czu, zastosowaç specjalne produkty prze-
strzegajàc instrukcji u˝ycia producenta.

– Aby dok∏adnie wyczyÊciç siedzenia prze-
trzeç je gàbkà zmoczonà w roztworze wo-
dy i neutralnego detergentu w proporcjach
podanych w instrukcji u˝ycia detergentu.
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Nie stosowaç alkoholu
lub benzyny do czyszcze-
nia szyby zestawu wskaê-

ników.

Nie trzymaç butli aerozo-
lowych w samochodzie –
niebezpieczeƒstwo wybu-

chu. Butle aerozolowe nie powinny
byç wystawiane na dzia∏anie tem-
peratury wy˝szej ni˝ 50 °C; z nadej-
Êciem pierwszych upa∏ów, tempera-
tura wewnàtrz samochodu mo˝e
znacznie przekroczyç tà wartoÊç.

ELEMENTY Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

Je˝eli oka˝e si´ konieczne oczyszczenie
z kurzu, zabrudzeƒ powierzchni zewn´trz-
nych reflektorów (i/lub kierunkowskazów
bocznych), mo˝na przemyç je wy∏àcznie
roztworem wody i myd∏a neutralnego po-
mocà mi´kkiej szmatki.

Nie u˝ywaç absolutnie roztworów che-
micznych i/lub benzyny, alkoholu, amo-
niaku, acetonu itp., które mogà spowodo-
waç uszkodzenie tworzywa i zmniejszyç
jego przejrzystoÊç, zagra˝ajàc bezpieczeƒ-
stwu jazdy.

Dla czyszczenia elementów z tworzywa
sztucznego u˝ywaç wy∏àcznie produktów
specyficznych, aby nie spowodowaç zmian
wyglàdu elementów.

NAK¸ADKA ICS I TUNELU
ÂRODKOWEGO

Âlady palców czyÊciç zwyk∏ymi detergen-
tami do szyb - bez alkoholu, na bazie wo-
dy i Êrodków powierzchniowo czynnych.
Aby wyczyÊciç powierzchni´ nak∏adek na-
le˝y przetrzeç je czystà szmatkà bawe∏-
nianà, zwil˝onà detergentem.
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Na nast´pnych stronach podane sà charakterystyczne dane technicz-
ne samochodu.

Strony te zawierajà informacje wa˝ne zw∏aszcza dla ekspertów i pa-
sjonatów budowy silnika.

Zapoznanie si´ z nimi jest niezb´dne dla identyfikacji g∏ównych cha-
rakterystyk samochodu, omówionych w poprzednich rozdzia∏ach.
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DANE 
IDENTYFIKACYJNE

Zaleca si´ zwróciç uwag´ na symbole
identyfikacyjne. Dane identyfikacyjne sà
wyt∏oczone i umieszczone na tabliczkach,
których usytuowanie w samochodzie jest
nast´pujàce (rys. 1):

1 - Tabliczka identyfikacyjna zawierajà-
ca dane identyfikacyjne samochodu.

2 - Oznaczenie nadwozia.

3 - Tabliczka identyfikacyjna lakieru
nadwozia.

4 - Oznaczenie silnika.

OZNACZENIE NADWOZIA

Oznaczenie nadwozia (rys. 3) znajdu-
je si´, pod przednim prawym siedzeniem
i widoczne jest po podniesieniu pokrywy
(A-rys. 2) i zawiera:

– Typ samochodu;

– Numer fabryczny (kolejny numer fa-
bryczny nadwozia).

OZNACZENIE SILNIKA

Oznaczenie silnika wyt∏oczone jest na
korpusie silnika, w lewej tylnej cz´Êci, po
stronie skrzyni biegów.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
LAKIERU NADWOZIA (rys. 4).

Tabliczka znajduje si´ na wewn´trznej
cz´Êci pokrywy baga˝nika i zawiera nast´-
pujàce dane;

A. Producent lakieru.

B. Nazwa koloru.

C. Kod koloru.

D. Kod koloru do zaprawek lub ponow-
nego lakierowania.

A
0D

01
05

b

rys. 1

A

B

C

D

Verniciatura originale
Peinture originale/Original painting
Originallckierung/Pintado original

Colore /Teinte /Colour
Farbton /Color

Codice /Code /Codigo

PER RITOCCHI E 
VERNICIATURE

32
24

C
A

rys. 4
35

3P
G

S
rys. 3

35
2P

G
S

rys. 2

A
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32
25

C
A

rys. 5

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Tabliczka identyfikacyjna znajduje si´
w komorze baga˝nika po lewej stronie
(obok akumulatora) (rys. 5)

Tabliczka zawiera nast´pujàce dane
identyfikacyjne:

A. Miejsce na numer homologacyjny.

B. Miejsce na wyt∏oczenie kolejnego nu-
meru nadwozia.

C. Miejsce na okreÊlenie maksymalnej
dopuszczalnej masy ca∏kowitej samocho-
du, w zale˝noÊci od przepisów obowiàzu-
jàcych w ró˝nych krajach.

D. Miejsce dla oznaczenia wersji oraz
ewentualnie dodatkowe informacje.

E. Miejsce na podanie wartoÊci wspó∏-
czynnika dymienia (tylko wersje 2,4 JTD).

F. Miejsce na wyt∏oczenie nazwy produ-
centa.

(F)

(A)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)

(D)
(D)
(D)

(E)

KODY SILNIKÓW - WERSJE NADWOZIA
2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V

(Sportronic) Multijet Multijet
(Sportronic)

Kod silnika AR 36301 AR 36201 AR 36101 936A000 841C000 841G000 841H000

Kod nadwozia 936A3B00 14C 936A2100 13C 936A1101 12C 936AXB00 17 936AXA00 16C 936AXC00 18 936AXD01 19
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WYMIARY

rys. 6

995 2700 1025

14
16

1554

4720 1800

1542

A
0D

01
06

b

– Wymiary podane sà w mm – WysokoÊç odnosi si´ do samochodu nie obcià˝onego
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SILNIK

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Po∏o˝enie Poprzeczne Poprzeczne Poprzeczne Poprzeczne Poprzeczne Poprzeczne Poprzeczne
przednie przednie przednie przednie przednie przednie przednie

IloÊç i uk∏ad
cylindrów 4 w rz´dzie 6 V - 60° 6 V - 60° 6 V - 60° 5 w rz´dzie 5 w rz´dzie 5 w rz´dzie

Cykl Otto Otto Otto Otto Diesel Diesel Diesel

Ârednica cylindrów 83 mm 88 mm 93 mm 93 mm 82 mm 82 mm 82 mm

Skok t∏oka 91 mm 68,3 mm 72,6 mm 78 mm 90,4 mm 90,4 mm 90,4 mm

PojemnoÊç skokowa 1970 cm3 2492 cm3 2959 cm3 3179 cm3 2387 cm3 2387 cm3 2387 cm3

Moc maksymalna
kW CEE 110 138 162 176,5 110 129 129
KM CEE 150 188 220 240 150 175 175
obr/min 6300 6300 6300 6200 4000 4000 4000

Moment maksymalny
Nm CEE 181 221 265 289 305 385 330

kGm CEE 18,5 22,5 27,0 29,4 31,1 39,2 33,6
obr/min 3800 5000 5000 4800 1800 2000 1750
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POJEMNOÂCI

ZU˚YCIE OLEJU SILNIKOWEGO
Orientacyjne zu˝ycie oleju silnikowego wynosi 400 gramów na 1000 km.
W pierwszym okresie u˝ytkowania silnik samochodu znajduje si´ w fazie docierania; po przejechaniu pierwszych 5000 ÷ 6000 km zu˝ycie oleju
powinno ustabilizowaç si´.

UWAGA Zu˝ycie oleju silnikowego zale˝y od sposobu jazdy i ogólnego stanu samochodu.

Benzyna bezo∏owiowa o liczbie oktanowej nie ni˝szej ni˝ 95

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Rodzaj paliwa Olej nap´dowy

PojemnoÊç zbiornika 
paliwa 69 litry 69 litry 69 litry 69 litry 69 litry 69 litry 69 litry

W tym rezerwa 9 litry 9 litry 9 litry 9 litry 9 litry 9 litry 9 litry

Olej silnikowy (iloÊç do  
wymiany okresowej, zawiera 
wymian´ filtra oleju) 4,40 litry 5,90 litry 5,90 litry 5,90 litry 5,50 litry 5,0 litry 5,0 litry

Olej w skrzyni biegów/
mechanizmie ró˝nicowym  
(z wyjàtkiem wersji z auto-
matycznà skrzynià biegów) 1,6 litry 1,6 litry – 2,0 litry 1,7 litry 1,45 litry –

PojemnoÊç uk∏adu
ch∏odzenia silnika 7,9 litry 10,3 litry 10,3 litry 10,3 litry 9,1 litry 9,1 litry 9,1 litry

PojemnoÊç zbiornika 
spryskiwaczy szyb 7 litry 7 litry 7 litry 7 litry 7 litry 7 litry 7 litry
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BAGA˚NIK

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

PojemnoÊç (dm3) 490 490 490 490 490 490 490

MASY

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Masa samochodu 
gotowego do jazdy 1420 kg 1490 kg 1550 kg 1540 kg 1510 kg 1540 kg 1580 kg

Dopuszczalne maks. masa (*) 1930 kg 2000 kg 2060 kg 2050 kg 2020 kg 2050 kg 2090 kg

Obcià˝enie u˝ytkowe
razem z kierowcà (**) 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg

Masa holowanej przyczepy 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Obcià˝enie maksymalne
kuli haka holowniczego 60 kG 60 kG 60 kG 60 kG 60 kG 60 kG 60 kG

(*) Obcià˝enia, których nie mo˝na przekroczyç. U˝ytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie roz∏o˝enie baga˝u w baga˝niku lub na powierzchni ∏adun-
kowej, zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi obcià˝eniami.

(**) W przypadku zastosowania wyposa˝enia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.) masa zwi´ksza si´ i w konsekwencji zmniejsza
si´ obcià˝enie u˝ytkowe w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych obcià˝eƒ.
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ZASILANIE -ZAP¸ON

Zmiany lub naprawy instalacji zasilania wykonane niew∏aÊciwie, bez uwzgl´dnienia charakterystyk in-
stalacji, mogà spowodowaç uszkodzenia w dzia∏aniu z ryzykiem po˝aru.

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Zasilanie Wtrysk Wtrysk Wtrysk Wtrysk Wtrysk Wtrysk Wtrysk 
elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny bezpoÊredni z bezpoÊredni z bezpoÊredni z
MPI Bosch MPI Bosch MPI Bosch MPI Bosch ME7 turbospr´˝arkà turbospr´˝arkà turbospr´˝arkà

Motronic M1.5.5 Motronic ME2.1 Motronic ME2.1 zintegrowany o zmiennej o zmiennej o zmiennej
zintegrowany zintegrowany zintegrowany z zap∏onem geometrii geometrii geometrii
z zap∏onem z zap∏onem z zap∏onem i czujnik i ch∏odnicà. i ch∏odnicà. i ch∏odnicà.
z selektywnà i czujnik i czujnik detonacji Elektroniczny Elektroniczny Elektroniczny

kontrolà detonacji detonacji system kontroli system kontroli system kontroli
detonacji silnika silnika silnika

Bosch EDC 15 Bosch EDC 16 Bosch EDC 16

Âwiece zap∏onowe NGK BKR6EKPA+ NGK PFR6B NGK PFR6B NGK RPFR6B – – –
NGK PMR7A (*)

Wymiana co 100.000 km 100.000 km 100.000 km 100.000 km – – –

KolejnoÊç zap∏onu 1-3-4-2 1-4-2-5-3-6 1-4-2-5-3-6 1-4-2-5-3-6 – – –

KolejnoÊç wtrysku – – – – 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3

(*) Dla ka˝dego cylindra przewidziane sà dwie ró˝ne Êwiece zap∏onowe, innego typu.
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OSIÑGI

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Pr´dkoÊç maksymalna 211 km/h 225 km/h 236 km/h 245 km/h 210 km/h 222 km/h 218 km/h

Przyspieszenie 9,8 s 8,4 s 8,6 s 7,4 s 9,9 s 8,9 s 8,9 s 
od 0 - 100 km

Kilometr ze startu 
zatrzymanego 30,8 s 28,6 s 28,5 s 27,5 s 31,2 s 29,0 s 30,0 s
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2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Cykl miejski 13,8 17,2 19,4 18,3 – 9,9 12,1

Cykl poza miastem 7,3 8,8 9,3 9,1 – 6,1 6,9

Cykl mieszany 9,7 11,9 13,0 12,5 7,2 7,5 8,9

ZU˚YCIE PALIWA

WartoÊci zu˝ycia paliwa podane w poni˝szych tabelach zosta∏y okreÊlone na podstawie prób homologacyjnych, zgodnie z obowiàzu-
jàcymi wymaganiami Dyrektywy Europejskiej.

Dla okreÊlenia zu˝ycia paliwa zosta∏y wykonane nast´pujàce procedury: 

– cykl miejski: obejmujàcy uruchomienie zimnego silnika, a nast´pnie symulacj´ ró˝nych warunków jazdy w cyklu miejskim; 

– cykl poza miastem: obejmujàcy zmian´ przyÊpieszeƒ podczas ca∏ego cyklu przeprowadzania próby, symulujàc normalnà eksplo-
atacj´ samochodu poza miastem. Pr´dkoÊç samochodu zmienia∏a si´ od 0 do 120 km/h; 

– zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym: oko∏o 37% zu˝ycia paliwa w cyklu miejskim i oko∏o 63% zu˝ycia paliwa w cyklu poza miastem.

UWAGA Styl jazdy, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, stan ogólny samochodu, poziom wyposa˝enia/dodatków/akceso-
riów, obcià˝enie samochodu, obecnoÊç baga˝nika dachowego, u˝ywanie uk∏adu klimatyzacji, zastosowanie wyposa˝enia specyficzne-
go zmieniajàcego wspó∏czynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy mogà sprawiç, ˝e zu˝ycie paliwa b´dzie inne od ustalone-
go przy pomocy w/w procedur (patrz „Jazda oszcz´dna i szanujàca Êrodowisko” w rozdziale „Prawid∏owa eksploatacja samochodu).

ZU˚YCIE PALIWA ZGODNIE Z DYREKTYWÑ 1999/100/CE (litry x 100 km)
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EMISJA CO2 PRZY WYDECHU

EMISJE CO2 ZGODNIE Z DYREKTYWÑ 1999/100/CE

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

WartoÊç (g/km) 230 284 310 297 – 198 235

HAMULCE
2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V

(Sportronic) Multijet Multijet
(Sportronic)

Hamulce:
przednie Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe 

samo- samo- samo- samo- samo- samo- samo-
wentylowane wentylowane wentylowane wentylowane wentylowane wentylowane wentylowane

tylne Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe Tarczowe

System zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ (ABS) z elektronicznyma korektorem hamowania.
Serwohamulec. Lampka sygnalizacyjna zu˝ycia klocków hamulcowych. Ok∏adziny typu ekologicznego.

Hamulec postojowy Sterowany dêwignià r´cznie i dzia∏ajàcy na hamulce tylnych kó∏.

WartoÊç emisji CO2 zawartej w spalinach odnosi si´ do zu˝ycia paliwa w cyklu mieszanym.
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UK¸AD KIEROWNICZY

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

Typ Z z´bnikiem i z´batkà.
Hydrauliczny uk∏ad wspomagania kierownicy ze zbiornikiem p∏ynu w komorze silnika

Minimalna Êrednica
zawracania 11,6 m 11,6 m 11,6 m 11,6 m 11,6 m 11,6 m 11,6 m

PRZENIESIENIE NAP¢DU
2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V

(Sportronic) Multijet Multijet
(Sportronic)

Skrzynia biegów SzeÊç biegów SzeÊç biegów Skrzynia SzeÊç biegów SzeÊç biegów SzeÊç biegów Skrzynia 
do przodu i do przodu i automatyczna o do przodu i do przodu i do przodu i automatyczna o

bieg wsteczny bieg wsteczny 4 prze∏o˝eniach bieg wsteczny bieg wsteczny bieg wsteczny 5 prze∏o˝eniach  
wszystkie wszystkie do przodu wszystkie wszystkie wszystkie do przodu 
zsynchro- zsynchro- plus zsynchro- zsynchro- zsynchro- plus
nizowane nizowane bieg wsteczny nizowane nizowane nizowane bieg wsteczny

Sprz´g∏o Jednotarczowe Jednotarczowe Jednotarczowe Jednotarczowe Jednotarczowe
suche suche suche suche suche

w∏àczane w∏àczane – w∏àczane w∏àczane w∏àczane –
i sterowane i sterowane i sterowane i sterowane sterowane

hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie hydraulicznie
Nap´d Przedni Przedni Przedni Przedni Przedni Przedni Przedni
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CHARAKTERYSTYKA P¸YNÓW I SMARÓW
ZALECANE MATERIA¸Y EKSPLOATACYJNE I ICH CHARAKTERYSTYKI

76
0P

G
S

Przeznaczenie Charakterystyki jakoÊciowe olejów, smarów i p∏ynów Zalecane Zastosowanie
dla poprawnego funkcjonowania samochodu oleje i p∏yny

Oleje do silników
benzynowych
2.0 T.SPARK

Oleje do silnikówr
benzynowych (*)
2.5 V6 24V,
3.0 V6 24V i
3.2 V6 24V

Oleje do silników
na olej nap´dowy

SELENIA RACING

SELENIA 20K FOR 
ALFA ROMEO

SELENIA
PERFORMER

SELENIA 
TURBO DIESEL

SELENIA WR

Olej syntetyczny klasy SAE 10W-60.

Olej na bazie syntetycznej klasy SAE 10W-40. 
Przewy˝sza specyfikacj´ ACEA A3, API SL.

Olej na bazie syntetycznej klasy SAE 5W-30.
Przewy˝sza specyfikacj´ ACEA A1, API SL.
Zaleca si´ stosowaç przy temperaturach 
ni˝szych od –15 °C.

Olej na bazie syntetycznej klasy SAE 10W-40.
Przewy˝sza specyfikacj´ ACEA B3, API CD.

Olej na bazie syntetycznej klasy SAE 5W-40.
Przewy˝sza specyfikacj´ ACEA B4, API CF, FIAT 9.55535-M2.
Zaleca si´ stosowaç przy temperaturach 
ni˝szych od –15 °C.

(*) Gdy samochód u˝ywany jest do celów sportowych zaleca si´ stosowaç olej silnikowy SELENIA RACING 10W60 ca∏kowicie syntetyczny

UWAGA Nie dolewaç oleju o innych charakterystykach, ró˝nych od tego, który ju˝ znajduje si´ w silniku.
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Skrzynie biegów
i mechanizmy ró˝nicowe

Skrzynie biegów i mechani-
zmy ró˝nicowe o wysokich
temperaturach oleju

Hydrauliczne uk∏ady wspomaga-
nia kierownicy. Automatyczne
skrzynie biegów. Automatyczne
skrzynie biegów wyposa˝one
w olej niewymagajàcy wymiany.
W przypadku wycieku oleju zwró-
ciç sí  do ASO Alfa Romeo

Przeguby homokinetyczne 

P∏yn do hamulców
hydraulicznych

Do uk∏adów ch∏odzenia Pro-
centowe u˝ycie: z 50% wody
do -35 oC Nie mieszaç z pro-
duktami opartymi o ine for-
mu∏y

U˝ywaç w postaci czystej lub
rozcieƒczonej.

TUTELA CAR 
ZC 75 SYNTH

TUTELA CAR 
MATRYX

TUTELA GI/A

TUTELA CAR GI/E

TUTELA MRM 2

TUTELA CAR TOP 4
FOR ALFA ROMEO

PARAFLU UP (*)

lub

PARAFLU 11 (*)

TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35

Olej syntetyczny klasy SAE 75W-80 EP. 
Przewy˝sza specyfikacj´ API GL-5, MIL-L- 2105 D LEV.

Lubrificante interamente sintetico di gradazione SAE 75W-85. 
Przewy˝sza specyfikacj´ API GL 4, ZF TE ML06 (B&C) LEVEL, ALLISON C4.

Olej typu "ATF DEXRON II D LEV".

Olej typu "ATF DEXRON III".

Smar dwusiarczku molibdenu na bazie myde∏ litowych, wodoodporny
o konsystencji NLGI 2

P∏yn syntetyczny FMVSS nr 116 DOT 4,  ISO 4925, SAE J 1704, 
CUNA NC 956-01.

Ochronny o dzia∏aniu przeciw zamarzaniu koloru czerwonego na bazie
glikolu monoetylowego niekorozyjnego ze zwiàzkami organicznymi ba-
zujàcy na technologii OAT.
Przewy˝sza specyfikacj´ CUNA NC 956-16, ASTM D 3306.

Ochronny, niezamarzajàcy (koloru niebieskiego) dla uk∏adów ch∏odze-
nia silnika na bazie glikolu jednoetylowego, CUNA NC 956-16

Mieszanka alkoholi, wody i Êrodków powierzchniowo czynnychCUNA NC
956-11.

(*) UWAGA Te dwa p∏yny nie sà mieszalne. Dla ewentualnego uzupe∏nienia zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.

Przeznaczenie Charakterystyki jakoÊciowe olejów, smarów i p∏ynów Zalecane Zastosowanie
dla poprawnego funkcjonowania samochodu oleje i p∏yny

Oleje i smary
przek∏adniowe

Hamulce 
hydrauliczne

P∏yn do ch∏odnicy 

P∏yn do spryskiwaczy
szyb i reflektorów
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Zalecenie dotyczy samochodów wyposa˝onych
w opony 235/40 R18, z ko∏em zapasowym po-
siadajàcym opon´ 205/55 R16. Poniewa˝ ko-

∏o zapasowe ma innà opon´ ni˝ ko∏a znajdujàce si´ na
wyposa˝eniu samochodu, musi byç u˝ywane przy rygo-
rystycznym przestrzeganiu uwag podanych poni˝ej.

– Ko∏o zapasowe powinno byç u˝yte tylko w przy-
padkach awaryjnych

– U˝ycie tego ko∏a powinno byç ograniczone do mi-
nimum, a podczas jazdy z zamontowanym ko∏em za-
pasowym nie mo˝na przekraczaç pr´dkoÊci 80 km/h.

– Charakterystyka prowadzenia samochodu z za-
montowanym ko∏em zapasowym ró˝ni si´ od prowa-
dzenia samochodu z za∏o˝onymi oryginalnymi ko∏ami.
Unikaç gwa∏townych przyspieszeƒ, hamowania, szyb-
kiego pokonywania ostrych zakr´tów itp.

– Okresowo sprawdzaç ciÊnienie w oponie ko∏a za-
pasowego, które powinno wynosiç 2,7 bar (kG/cm2).

– Nie u˝ywaç jednoczeÊnie dwóch lub wi´cej dojaz-
dowych kó∏ zapasowych. Przebite ko∏o nale˝y jak naj-
szybciej naprawiç i zamontowaç.

KO¸A I OPONY KO¸O ZAPASOWE

Samochody wyposa˝one w opony 205/55 R16 lub 225/45 R17
posiadajà ko∏o zapasowe o wymiarach takich samych, jak ko∏a
znajdujàce si´ na wyposa˝eniu samochodu. Samochody wypo-
sa˝one w opony 235/40 R18 posiadajà ko∏o zapasowe z obr´-
czà stalowà i oponà 205/55 R16.

Wersje Impression Wersje 
i Progression Distinctive

Wyposa˝enie 
seryjne
- wymiary obr´czy 6,5J x 16" 7,5J x 17"
- opony (bezd´tkowe) 205/55 R16 91W 225/45 R17 91Y

Wyposa˝enie na 
zamówienie 
(gdzie przewidziano)

- wymiary obr´czy 7,5J x 17" 6,5J x 16"
- opony (bezd´tkowe) 225/45 R17 91Y 205/55 R16 91W

- wymiary obr´czy 8J x 18" 8J x 18"
- opony (bezd´tkowe) 235/40 R18 91Y 235/40 R18 91Y

Opony zimowe

- wymiary obr´czy 6,5J x 16" 6,5J x 16"
- opony (bezd´tkowe) 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91H M+S

- wymiary obr´czy 7J x 16" 7J x 16"
- opony (bezd´tkowe) 215/55 R16 93H M+S 215/55 R16 93H M+S



¸aƒcuchy mogà byç mon-
towane tylko na ko∏a po-
siadajàce obr´cze 6,5J x

16” i opony 205/55 R16” lub obr´-
cze 7,5Jx17” i opony 225/45 R17.
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UWAGI DLA OPON 
JEDNOKIERUNKOWYCH

Opony jednokierunkowe posiadajà na
boku kilka strza∏ek, oznaczajàce kierunek
ich obrotu (rotacji). W przypadku wymia-
ny ko∏a (na przyk∏ad po przebiciu) mo˝e
zdarzyç si´, ˝e kierunek strza∏ek na opo-
nie ko∏a zapasowego nie b´dzie zgadza∏
si´ z kierunkiem obrotu ko∏a, które nale-
˝y wymieniç. Ale tak˝e w tych warunkach
opona utrzyma swoje charakterystyki
w zakresie bezpieczeƒstwa. Zaleca si´ jed-
nak naprawiç jak najszybciej i wymieniç
przebite ko∏o, poniewa˝ najlepsze osiàgi
uzyskuje si´ wtedy, gdy kierunek obrotu
wszystkich kó∏ jest zgodny z kierunkiem
pokazanym przez strza∏ki.

UWAGA Samochody wyposa˝one sà
w opony bezd´tkowe. Patrz rozdzia∏ po-
przedni „Prawid∏owa eksploatacja samo-
chodu”, gdzie podane sà ogólne i spe-
cyficzne dane opon bezd´tkowych.
W przypadku wymiany opon i/lub obr´-
czy nale˝y stosowaç oryginalne po∏àcze-
nia opona/obr´cz.

UWAGA CiÊnienie w oponach powinno
byç zwi´kszone o 0,3 bar przy d∏u˝szej
jeêdzie z maksymalnà pr´dkoÊcià. W opo-
nach zimowych ciÊnienie powinno byç
zwi´kszone o 0,2 bar w stosunku do wy-
maganej wartoÊci ciÊnienia w oponach
znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu samocho-
du. W oponach bezd´tkowych nie stoso-
waç d´tek.
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CIÂNIENIE W OPONACH (opony zimne)

Dla bezpieczeƒstwa jazdy i prawid∏owego funkcjonowania systemów VDC, ASR i ABS nale˝y przestrzegaç
podanych wymiarów opon. Opony wszystkich kó∏ powinny byç tej samej marki, tego samego producenta
oraz tego samego typu i posiadaç takie same wymiary. Ponadto opony powinny byç w doskona∏ym stanie.

Opony
205/55 R16 91W

przednie tylne

2,3 2,3

2,3 2,3

2,3

Opony
225/45 R17 91Y

przednie tylne

2,7 2,5

2,7 2,5

2,7

Opony
235/40 R18 91Y

przednie tylne

2,7 2,7

2,7 2,7

2,7

Obcià˝enie zmniejszone
(2 osoby) bar

Pe∏ne obcià˝enie bar

Ko∏o zapasowe bar
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PRAWID¸OWE ODCZYTANIE 
OZNACZENIA OPON

Poni˝ej podajemy wskazówki dla prawid∏owego odczytywania
oznaczeƒ opon wyt∏oczonych na oponach.

Opona mo˝e byç oznaczona w jeden z poni˝ej podanych przy-
k∏adów.

225 = SzerokoÊç nominalna (odleg∏oÊç pomi´dzy bokami opo-
ny w mm)

45 = Stosunek wysokoÊci/szerokoÊci w procentach

R = Opona radialna

ZR = Opona radialna, dla pr´dkoÊci wy˝szych od 240 km/h

17 = Ârednica obr´czy w calach

90 = Oznaczenie obcià˝enia (przenoszonego) np. 90 =
600 kg. Nie wyst´puje w oponach ZR.

Y, Z = Oznaczenie pr´dkoÊci maksymalnej. W oponach ZR ozna-
czenie pr´dkoÊci Z znajduje si´ przed R.

Oznaczenie obcià˝enia (przenoszonego)

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

Przyk∏ad:
225/45 R 17 91 Y

lub
225/45 ZR 17
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00
2S

T
Z

rys. 7

Oznaczenie pr´dkoÊci maksymalnej

Q = do 160 km/h

R = do 170 km/h

S = do 180 km/h

T = do 190 km/h

U = do 200 km/h

H = do 210 km/h

V = ponad 210 km/h

ZR = ponad 240 km/h

W = do 270 km/h

Y = do 300 km/h

Oznaczenie pr´dkoÊci maksymalnej 
dla opon zimowych

QM+S = do 160 km/h

TM+S = do 190 km/h

HM+S = do 210 km/h

Przyk∏ad:
6,5J x 16”

PRAWID¸OWE ODCZYTANIE 
OZNACZENIA OBR¢CZY KÓ¸ (rys. 7)

Poni˝ej podajemy wskazówki dla prawid∏owego odczytania ozna-
czeƒ wyt∏oczonych na obr´czach.

Obr´cz mo˝e byç oznaczona w jeden z poni˝ej podanych przy-
k∏adów.

6,5 = SzerokoÊç obr´czy w calach (1)

J = Profil wyst´pu (wyst´p boczny, na którym powinno opie-
raç si´ obrze˝e opony) (2)

16 = Ârednica osadzenia w calach (odpowiada Êrednicy osa-
dzenia opony, która ma byç montowana) (3 =Ø)
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USTAWIENIE KÓ¸

Dla uzyskania wartoÊci ustawienia kó∏ zwróciç si´ do ASO Alfa Romeo.
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NADAJNIKI CZ¢STOTLIWOÂCI RADIOWEJ
NUMERY HOMOLOGACJI

Mi´dzynarodowy Numerskrót Kraj homologacjisamochodowy

A Austria CEPT LPD F
B Belgia RTT/D/X1792
CH Szwajcaria BAKOM 99.0196.K.P  
CRO Chorwacja
CY Cypr
D Niemcy CTC R 000 196 L
DK Dania
E Hiszpania E D.G.Tel. 09 99 0366
F Francja 99 0148 PPL 0

FIN Finlandja
GB Wielka Brytania CEPT SRD1eGB

RFI\RCAB1\TA38618A
GBZ Giblartar
GR Grecja CEPT LPD GR.YME - TA212
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Mi´dzynarodowy Numerskrót Kraj homologacjisamochodowy

H W´gry
I W∏ochy DGPGF/4/2/03/339999/

F0/0004562/02/06/99
IRL Irlandia
IS Islandia
L Luksemburg
N Norwegia
NL Holandia CEPT LPD F
P Portugalia ICP 026TC99
S Szwecja

SLO S∏owenia

Dla rynków, które wymagajà oznaczenia pilota zdalnego sterowania, numer homologacji podany jest bezpoÊrednio na uchwycie klu-
czyka.
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T
P
S

A100
282L

ART

Attesté

Conforme Professionnel

atc
date
pres.

Radiocom
Privées France

99 0148 PPL 0

11/05/1999

TRW

C
T
C

R000
196L

CEPT LPD - F
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AABS.................................. 117, 140
- Brake Assist............................ 119

Akcesoria dodatkowe.................... 156 
Akcesoria nabyte przez 
u˝ytkownika................................. 156 
Akumulator ................................ 222

- do∏adowanie .......................... 224
- obs∏uga ................................ 222
- uruchomienie przy pomocy 

dodatkowego akumulatora .... 194
- zalecenia dla przed∏u˝enia 

˝ywotnoÊci ............................ 225
Alarm elektroniczny...................... 22

- homologacja .......................... 26
- kiedy w∏àczy∏ si´ alarm .......... 24
- nadajniki dodatkowe .............. 21
- opis ...................................... 22
- w∏àczenie / wy∏àczenie............ 23
- wy∏àczenie syreny .................. 25
- zabezpieczenie obj´toÊciowe .... 25

Alfa Romeo CODE ........................ 16
ASR (system) ...................... 120, 142

Automatyczna skrzynia biegów
(Sportronic) ................................ 94

- dane techniczne...................... 244
- dêwignia wybierania biegów.... 92
- ruszanie ................................ 94
- sygnalizacja anomalii.............. 98
- uruchomienie silnika .............. 94
- wybór trybu dzia∏ania.............. 95
- zatrzymywanie samochodu ...... 94

BBaga˝nik .................................. 110
- awaryjne otwieranie pokrywy .. 111
- mocowanie baga˝u ................ 111
- obj´toÊç ................................ 239
- oÊwietlenie ............................ 185
- otwieranie od wewnàtrz .... 90, 110
- zamykanie pokrywy ................ 111
- zdalne otwieranie pokrywy ...... 110

Bezpieczne przewo˝enie dzieci ...... 45
Bezpieczniki i przekaêniki ............ 186

- bezpieczniki w skrzynce 
bezpieczników w desce
rozdzielczej ............................ 187

- bezpieczniki w skrzynce
bezpieczników w komorze
silnika .................................. 188

- bezpieczniki w skrzynce
bezpieczników w komorze
baga˝nika.............................. 190

- zbiorcza tabela bezpieczników.. 191
Blokada kierownicy ...................... 27
Bentralki elektroniczne ................ 226

CCharakterystyka p∏ynów
i smarów .................................... 245
CiÊnienie w oponach...... 145, 249, 268
CO2 w spalinach .......................... 243
Cruise control (regulator sta∏ej 
pr´dkoÊci) .................................. 64
Czujnik deszczu............................ 61
Czujniki parkowania .................... 67
CzynnoÊci dodatkowe (obs∏uga) .... 206
Czyszczenie

- elementów z tworzywa
sztucznego ............................ 232

- komory silnika........................ 230
- nadwozia .............................. 228

SPIS ALFABETYCZNY
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- siedzeƒ .................................. 231
- szyb ...................................... 230
- wn´trza.................................. 231
- nak∏adki ICS i tunelu .............. 232

DDach otwierany.......................... 108
Dane identyfikacyjne samochodu .. 234
Dane techniczne .................... 233
Daszki przeciws∏oneczne .............. 106
Dezaktywacja r´czna poduszki
powietrznej po stronie pasa˝era .... 52
Deska rozdzielcza ........................ 12 
D∏ugi postój samochodu .............. 155
Dostosowanie siedzenia pasa˝era
do ustawienia fotelika .................. 49
Drzwi .......................................... 28

- nadajnik zdalnego
sterowania........................ 17, 22

- urzàdzenie zabezpieczajàce
przed otwarciem drzwi przez
dzieci .................................... 30

- zamykanie automatyczne ........ 28
- zamek centralny .................... 29
- zamykanie / otwieranie 

od wewnàtrz .......................... 29
- zamykanie / otwieranie

z zewnàtrz.............................. 28

Dêwignia hamulca postojowego .... 93
Dêwignia kierownicà .................... 57

- dêwignia lewa ........................ 58
- dêwignia prawa ...................... 60

Dêwignia zmiany biegów .............. 92

Elektryczne podnoÊniki szyb ........ 38
Emisje CO2 w spalinach ................ 243
E.G.R. ........................................ 131
EOBD (system) ............................ 116

FF iltr przeciwpy∏owy/przeciwpy∏kowy
z w´glem aktywnym............ 87, 222
Filtr oleju nap´dowego ................ 222
Filtr powietrza (wymiana) ............ 221
Follow me home .......................... 60
Foteliki dla dzieci ........................ 46

G∏oÊniki .................................... 124
Gniazdko pràdowe ...................... 93
Hak holowniczy .......................... 153
Hamulce

- dane techniczne...................... 243
- hamulec postojowy ................ 93
- sprawdzenie i uzupe∏nienie 

poziomu p∏ynu ...................... 219

HHolowanie przyczepy .................. 152
Holowanie samochodu.......... 99, 196
Homologacja .............................. 26

II .C.S. ........................................ 14

JJazda bezpieczna........................ 136
- nocà ...................................... 138
- w zimie.................................. 139
- podczas podró˝y .................... 137
- przed wyruszeniem w podró˝ .. 136
- w zmiennych warunkach.......... 139
- z ABS .................................... 140

Jazda ekonomiczna i szanujàca 
Êrodowisko .................................. 148
Jazda w zimie

- ∏aƒcuchy przeciwÊlizgowe ........ 147
- opony zimowe ........................ 147

Je˝eli przebije si´ opona .............. 158
- wymiana ko∏a ........................ 159

Je˝eli przepali si´ bezpiecznik ...... 186
Je˝eli trzeba holowaç samochód.... 196
Je˝eli trzeba podnieÊç samochód .. 197
Je˝eli zdarzy si´ wypadek ............ 198

- je˝eli zostanie ktoÊ ranny ........ 199
- apteczka ................................ 199
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Je˝eli zgaÊnie oÊwietlenie
wewn´trzne ................................ 181
Je˝eli zgaÊnie oÊwietlenie
zewn´trzne.................................. 165

KKarta kodowa CODE.................... 16
Katalizator .................................. 151
Kierunkowskazy

- w∏àczenie .............................. 59
- wymiana ˝arówek bocznych .... 177
- wymiana ˝arówek przednich

(reflektory z ˝arówkami
ksenonowymi) ........................ 171

- wymiana ˝arówek przednich
(reflektory z ˝arówkami
halogenowymi) ...................... 175

- wymiana ˝arówek tylnych........ 179
Klimatyzacja................................ 81

- kratki wylotu powietrza .......... 82
- regulacja wylotów .................. 82
- opis programu dzia∏ania.......... 86
- opis sterowaƒ ........................ 84

Kluczyki ...................................... 16
Kluczyki z nadajnikiem ................ 17

- wymiana baterii .................... 17
Kody silników .............................. 235

Ko∏a i opony
- ciÊnienie w oponach ........ 249, 268
- ∏aƒcuchy przeciwÊlizgowe ........ 147

- opony i obr´cze 
(dane techniczne) ...................... 247
- ustawienie ............................ 252
- wymiana................................ 159
- ko∏o zapasowe ................ 143, 247

Ko∏o kierownicy
- dêwignia regulacji .................. 36
- sygna∏ dêwi´kowy .................. 13

Ko∏o zapasowe dojazdowe ............ 143
Komora silnika

- mycie .................................... 230
- pokrywa ................................ 112

Korek wlewu paliwa .................... 127
Korektor ustawienia Êwiate∏ 
reflektorów.................................. 92
Kratki wylotu powietrza ................ 82

LLakier 
- tabliczka identyfikacyjna 

lakieru nadwozia .................... 234
Lampa oÊwietlenia baga˝nika

- wymiana ˝arówki.................... 185

Lampa oÊwietlenia schowka
- wymiana ˝arówki.................... 183

Lampa oÊwietlenia tablicy 
rejestracyjnej

- wymiana ˝arówki.................... 179
Lampa sufitowa przednia

- opis ...................................... 106
- wymiana ˝arówki.................... 181

Lampa sufitowa tylna
- opis ...................................... 107
- wymiana ˝arówki.................... 182

Lampa dodatkowa
- opis ...................................... 106
- wymiana ˝arówki.................... 182

Lampa w drzwiach
- opis ...................................... 107
- wymiana ˝arówki.................... 184

Lampki sygnalizacyjne.................. 74
Licznik kilometrów ...................... 72
Lusterko wsteczne wewn´trzne ...... 36
Lusterka wsteczne zewn´trzne ...... 37

¸̧aƒcuchy przeciwÊlizgowe............ 147

MMasa samochodu ...................... 239
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Mocowanie baga˝u ...................... 111
Monta˝ haka holowniczego .......... 153
Mycie samochodu

- komory silnika........................ 230
- wyposa˝enia wewn´trznego .... 231
- z zewnàtrz.............................. 229

NNa postoju ................................ 138
Na stacji paliw ............................ 125
Nadwozie (mycie) ........................ 229
Nadwozie (oznaczenie) ................ 234
Napinacze pasów bezpieczeƒstwa.. 42
Nagrzewnica dodatkowa .............. 88

OObr´cze kó∏ .............................. 247
Obrotomierz ................................ 73
Obs∏uga samochodu ............ 201

- czynnoÊci dodatkowe .............. 206
- przeglàdy okresowe ................ 202
- sprawdzanie poziomów .......... 209
- uwagi i zalecenia.................... 207
- uwagi ogólne ........................ 203
- wykaz czynnoÊci przeglàdów 

okresowych ............................ 204
- przeglàdy roczne .................... 206

Ochrona Êrodowiska naturalnego .. 130
- jazda ekonomiczna 

i ekologiczna ........................ 148
- urzàdzenia redukujàce emisje

zanieczyszczeƒ........................ 130
- zastosowanie materia∏ów

nieszkodliwych dla Êrodowiska
naturalnego .......................... 130

Odparowanie - odraszanie
- lusterek wstecznych 

zewn´trznych.......................... 37
- szyby przedniej i szyb bocznych

przednich .............................. 85
- szyby tylnej ............................ 85

Ogrzewanie siedzeƒ przednich ...... 31
Olej silnikowy

- sprawdzenie poziomu
i uzupe∏nienie ........................ 214,
215

- zu˝ycie .................................. 238
Olej uk∏adu wspomagania kierownicy

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu ................................ 218

Opony
- ciÊnienie w oponach................ 145
- je˝eli przebije si´ opona .......... 158

- ∏aƒcuchy przeciwÊlizgowe ........ 147
- prawid∏owe odczytanie 

oznaczeƒ................................ 251
- typy opon i obr´czy kó∏............ 247
- wymiana................................ 159
- zimowe.................................. 247

Osiàgi samochodu........................ 241
OÊwietlenie wewn´trzne

- lampa oÊwietlenia baga˝nika .. 185
- lampa oÊwietlenia schowka .... 183
- podÊwietlenie zestawu

wskaêników............................ 91
- przednia lampa sufitowa ........ 106
- tylna lampa sufitowa .............. 107
- lampa dodatkowa .................. 106

Oznaczenie nadwozia .................. 234
Oznaczenie silnika ...................... 134

PPaliwo
- korek wlewu paliwa ................ 127
- na stacji paliw ........................ 125
- wskaênik poziomu i lampka 

sygnalizacyjna rezerwy ............ 73
- wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy 

odci´cia paliwa ...................... 128
- zu˝ycie .................................. 247
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Parkowanie samochodu ................ 138
Pasy bezpieczeƒstwa .................... 40

- bezpieczne przewo˝enie dzieci.. 45
- jak utrzymaç w sprawnoÊci pasy 

bezpieczeƒstwa ...................... 44
- napinacze pasów .................... 42
- pas siedzenia Êrodkowego ...... 41
- regulacja wysokoÊci pasów 

przednich .............................. 41
- stosowanie pasów bezpieczeƒstwa
- uwagi ogólne o ich stosowaniu 43

Pióra wycieraczek ................ 142, 227
P∏yn ch∏odzàcy silnik

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu ........................ 214, 215

- wskaênik temperatury p∏ynu 
i lampka sygnalizacyjna .......... 74

P∏yn do spryskiwaczy szyb
i reflektorów

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu ................................ 220

P∏yn hamulca i sprz´g∏a
- sprawdzenie i uzupe∏nienie 

poziomu ................................ 219
P∏yny i smary (charakterystyki) .... 245
Pod∏okietnik przedni .................... 34

Pod∏okietnik tylny ........................ 35
PodnoÊnik samochodowy .............. 197
PodnoÊniki elektryczne szyb .......... 38
Podnoszenie samochodu

- podnoÊnikiem kolumnowym .... 198
- przy pomocy podnoÊnika 

samochodowego .................... 197
Poduszki powietrzne przednie 
i boczne ...................................... 50
- poduszka powietrzna przednia 

po stronie pasa˝era.................... 52
Poduszki powietrzne przednie........ 50

- poduszki powietrzne boczne 
(side bag-window bag) .......... 54

- uwagi ogólne ........................ 55
- dezaktywacja poduszki 

po stronie pasa˝era ................ 52
PojemnoÊci .................................. 238
Pokrywa komory baga˝nika .......... 110
Pokrywa komory silnika ................ 112
Pokrywa wlewu paliwa

- otwieranie awaryjne................ 127
Popielniczki ................................ 105
Poznawanie samochodu ...... 11
Prawid∏owa eksploatacja 
samochodu ............................ 133

Pr´dkoÊciomierz .......................... 73
Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne

- wy∏àcznik .............................. 90
- ustawienie ............................ 116

Przeglàdy roczne.......................... 206
Prze∏àcznik Êwiate∏ ...................... 57
Przeniesienie nap´du

- charakterystyki techniczne ...... 244
Przewo˝enie baga˝u

- mocowanie baga˝u ................ 111
Punkty podnoszenia samochodu.... 198

RRadiootwarzacz .......................... 124
Radiotelefony i telefony
komórkowe ................................ 156
Recyrkulacja powietrza ................ 85
Regulacja lusterek wstecznych
zewn´trznych .............................. 36 
Reflektory.................................... 113
Regulacja podÊwietlenia zestawu 
wskaêników ................................ 91
Regulacja po∏o˝enia kierownicy .... 36
Regulacja Êwiate∏ reflektorów........ 115
Regulator sta∏ej pr´dkoÊci
(cruise control) ............................ 64
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SS chowek .................................... 102
Siedzenia przednie ...................... 31

- kieszenie tylne........................ 34
- ogrzewanie elektryczne............ 31
- pod∏okietnik .......................... 34
- regulacja................................ 31
- zag∏ówek .............................. 33

Siedzenia tylne ............................ 35
- pod∏okietnik.............................. 35

- otwór do przewo˝enia nart ...... 35
- zag∏ówek .............................. 35

Silnik 
- dane techniczne...................... 237
- kody identyfikacyjne .............. 235
- otwarcie pokrywy komory 

silnika .................................. 112
- oznaczenie ............................ 234

Sondy lambda ............................ 131
Spis treÊci.................................... 257
Sprawdzenie poziomów ................ 214

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu oleju silnikowego ...... 214

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu oleju wspomagania 
kierownicy.............................. 218

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu p∏ynu ch∏odzàcego .... 217

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu p∏ynu do spryskiwaczy 
szyby przedniej, szyby tylnej 
i reflektorów .......................... 220

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu p∏ynu hamulca 
i sprz´g∏a .............................. 219

Spryskiwacze reflektorów ...... 62, 228
Spryskiwacze szyby przedniej

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu p∏ynu ...................... 220

- spryskiwacze .......................... 62
- w∏àczenie .............................. 62

Sprz´g∏o
- sprawdzenie i uzupe∏nienie 

poziomu p∏ynu ...................... 219
Sygna∏ Êwietlny .......................... 59
Symbolika .................................. 6
System Alfa Romeo CODE ............ 16
System ASR ........................ 120, 142
System EOBD .............................. 116
System VDC ........................ 120, 141
Szyba tylna ogrzewana ................ 85
Szyby (czyszczenie) ...................... 230

ÂÂwiat∏a awaryjne
- w∏àczenie .............................. 90

Âwiat∏a cofania
- wymiana ˝arówki.................... 178

Âwiat∏a drogowe
- w∏àczenie .............................. 58
- wymiana ˝arówek (reflektory

z ˝arówkami ksenonowymi) ........ 167
- wymiana ˝arówek (reflektory z

˝arówkami halogenowymi) .......... 173
Âwiat∏a kierunkowskazów

- w∏àczenie .............................. 59
- wymiana ˝arówek bocznych .... 177
- wymiana ˝arówek przednich

(reflektory z ˝arówkami
ksenonowymi) ............................ 171

- wymiana ˝arówek przednich
(reflektory z ˝arówkami
halogenowymi)............................ 175

- wymiana ˝arówek tylnych........ 179
Âwiat∏a mijania

- w∏àczenie .............................. 58
- wymiana ˝arówek (reflektory

z ˝arówkami ksenonowymi) .......... 167
- wymiana ˝arówek (reflektory

z ˝arówkami halogenowymi)........ 172
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Âwiat∏a pozycyjne
- w∏àczenie .............................. 58
- wymiana ˝arówek przednich

(reflektory z ˝arówkami
ksenonowymi) ............................ 170

- wymiana ˝arówek przednich
(reflektory z ˝arówkami
halogenowymi)............................ 174

- wymiana ˝arówek tylnych........ 178
Âwiat∏a przednie przeciwmgielne 

- w∏àczenie .............................. 90
- wymiana ˝arówek .................. 175

Âwiat∏a tylne przeciwmgielne 
- w∏àczenie .............................. 91
- wymiana ˝arówek .................. 178

Âwiat∏a stop
- wymiana ˝arówek .................. 179

Âwiat∏a stopu dodatkowe 
(trzecie Êwiat∏o stop) .................... 180
Âwiece zap∏onowe 

- opis ...................................... 227
- typ ........................................ 240

Âwiat∏a zewn´trzne 
- w∏àczanie .............................. 57

TTabliczki identyfikacyjne 
- lakieru .................................. 234
- samochodu ............................ 235

Telefon (przystosowanie do
zamontowania) .......................... 107
Trzecie Êwiat∏o stop ...................... 180
Tylna tablica rejestracyjna

- wymiana ˝arówek .................. 179

UU chwyt do holowania ................ 196
Uk∏ad ch∏odzenia silnika

- lampka sygnalizacyjna 
maksymalnej temperatury
p∏ynu ch∏odzàcego .................. 74

- sprawdzenie i uzupe∏nienie 
poziomu p∏ynu ch∏odzàcego .... 217

- wskaênik temperatury p∏ynu 
ch∏odzàcego .......................... 73

Uk∏ad kierowniczy
- dane techniczne...................... 224
- dêwignia regulacji kierownicy .. 36

Uk∏ad zabezpieczajàcy ulatnianiu 
si´ oparów paliwa........................ 131
Uruchamianie awaryjne................ 21

- przy pomocy manewrów 
bezw∏adnoÊciowych ................ 99

- uruchamianie przy pomocy 
dodatkowego akumulatora ...... 194

Uruchamianie silnika .............. 94, 134
- awaryjne................................ 136
- nagrzewanie silnika ................ 135
- wersje benzynowe .................. 134
- wersje JTD.............................. 135
- wy∏àczenie ............................ 136
- wy∏àcznik zap∏onu .................. 27

Urzàdzenia redukujàce
emisj´ zanieczyszczeƒ .......... 130, 150
Urzàdzenie “Follow me home”...... 60
Urzàdzenie zabezpieczajàce przed
otwarciem drzwi przez dzieci ........ 30
Ustawienie kó∏ ............................ 252
Ustawienie Êwiate∏ (korektor)........ 92

VVDC (system)...................... 120, 141

WW razie awarii ...................... 157
Wersje nadwozi .......................... 235
Wskaênik bagnetowy poziomu
oleju silnikowego ........................ 214
Wskaênik poziomu paliwa ............ 73
Wskaênik temperatury p∏ynu 
ch∏odzàcego ................................ 74
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Wspomaganie kierownicy
- sprawdzenie i uzupe∏nienie 

poziomu oleju ........................ 218
Wycieraczki i spryskiwacze szyby
przedniej

- uruchomienie ........................ 61
- wymiana piór ........................ 227

Wykaz czynnoÊci przeglàdów
okresowych ................................ 204
Wy∏àczenie silnika ...................... 135
Wy∏àczniki blokujàce 
automatycznie paliwo i zasilanie
elektryczne .................................. 128
Wy∏àcznik zap∏onu 
i blokada kierownicy .................... 27
Wy∏àczniki .................................. 90
Wymiana baterii kluczyka 
z nadajnikiem ............................ 17
Wymiana ko∏a ............................ 159
Wymiana ˝arówek

- typy ˝arówek .......................... 165
- uwagi ogólne ........................ 165

Wymiary samochodu.................... 236
Wyposa˝enie wewn´trzne ............ 102
WyÊwietlacz automatycznej 
skrzyni biegów ............................ 72

ZZabezpieczenie nadwozia
(przed czynnikami 
atmosferycznymi) ........................ 228
Zabezpieczenie obj´toÊciowe ........ 25
Zag∏ówki

- przednie ................................ 33
- tylne...................................... 35

Zamek centralny .......................... 29
Zapalniczka ................................ 105
Zasilanie - zap∏on 
(dane techniczne) ........................ 240
Zbiornik paliwa (pojemnoÊç) ........ 238
Zestaw wskaêników...................... 68

- regulacja podÊwietlenia .......... 91
Zu˝ycie oleju silnikowego.............. 138
Zu˝ycie paliwa ............................ 242

˚̊arówki
- typ ........................................ 165
- uwagi ogólne ........................ 165
- wymiana ........................ 165, 181



WYMIANA OLEJU? 35.000 EKSPERTÓW ZALECA OLEJ SELENIA

Kupiony samochód, powsta∏ z olejem SELENIA
w silniku.

We wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obs∏ugi
Alfa Romeo i wszystkich specjalistycznych punk-
tach sprzeda˝y sieci Alfa Romeo znajduje si´
olej SELENIA.

35.000 ekspertów silników z ca∏ej Europy
poleca olej SELENIA, uznany za najlepszy
olej do Twojego samochodu.

JEST TO RADA TWOJEGO MECHANIKANie zanieczyszczaç Êrodowiska zu˝ytym olejem silnikowym.



DLACZEGO SELENIA?

Silnik Twojego samochodu nape∏niony jest olejem Selenia 20k Alfa Romeo, przeznaczo-
nym równie˝ do jazdy sportowej.
Selenia 20 k Alfa Romeo, wykonany na bazie syntetycznej, spe∏nia wymagania mi´dzy-
narodowych norm, posiada charakterystyki gwarantujàce optymalne osiàgi i maksymalnà
ochron´ silnika oraz wykonanie pierwszego przeglàdu technicznego po przejechaniu dopiero
20000 km.
Zastosowanie wysokiej jakoÊci oleju Selenia 20 k Alfa Romeo w silnikach benzynowych
wielozaworowych i w silnikach z turbodo∏adowaniem zapewnia:
- maksymalnà sprawnoÊç smarowania w ka˝dych warunkach pracy silnika, zarówno mecha-
nicznych jak i termicznych;
- maksymalnà sprawnoÊç katalizatora;
- mniejsze zu˝ycie paliwa do 2 %.
Dla samochodów przystosowanych wy∏àcznie do jazdy sportowej zalecany jest olej syntetyczny
Selenia Racing.
Podczas u˝ytkowania samochodu w szczególnych warunkach (zimny klimat) zaleca si´ stoso-
wanie oleju silnikowego Selenia Performer.
Dzi´ki zastosowaniu odpowiednich dodatków olej Selenia Turbo Diesel nie poch∏ania po-
zosta∏oÊci w´gla, znajdujàcego si´ w spalinach, jest odporny na wysokie temperatury, zapew-
niajàc w silnikach wielozaworowych i z turbodo∏adowniem:
- optymalnà czystoÊç elementów mechanicznych;
- maksymalne zabezpieczenie przed zu˝yciem;
- du˝à p∏ynnoÊç w niskich temperaturach.
W klimatach szczególnie trudnych zaleca si´ stosowaç olej Selenia WR Diesel.



NOTATKI



CIÂNIENIE W OPONACH ZIMNYCH (bar)

CiÊnienie w oponach powinno byç zwi´kszone o 0,3 bar przy d∏u˝szej jeêdzie z maksymalnà pr´dkoÊcià. 
W oponach nagrzanych ciÊnienie powinno byç zwi´kszone o 0,3 bar w stosunku do wymaganej wartoÊci. Sprawdzaç ciÊnienie w oponach zimnych.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO (litry)

Nie zanieczyszczaç Êrodowiska zu˝ytym olejem silnikowym.

POJEMNOÂå ZBIORNIKA PALIWA

Nape∏niaç zbiornik paliwa w samochodach wyposa˝onych w silniki benzynowe wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej nie ni˝szej od 95.
Nape∏niaç zbiornik paliwa w samochodach wyposa˝onych w silniki diesla wy∏àcznie olejem nap´dowym o specjalnych charakterystykach (Specyfikacja EN590).

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

IloÊç do wymiany okresowej
razem z wymianà filtra oleju 4,40 5,90 5,90 5,90 5,50 5,0 5,0

2.0 T.SPARK 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V 3.2 V6 24V JTD JTD 20V JTD 20V
(Sportronic) Multijet Multijet

(Sportronic)

PojemnoÊç zbiornika paliwa 69 69 69 69 69 69 69

Rezerwa 9 9 9 9 9 9 9

Fiat Auto Poland SA
Dyrekcja Handlowa - Obs∏uga Klienta
ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Druk nr AO 241.108/05 - II/2004 - 1 edycja
Publikacja nr *60360857*
Wydawca: Satiz Poland
ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a

S E R V I C E

Obcià˝enie zmniejszone (2 osoby) bar

Pe∏ne obcià˝enie bar

Ko∏o zapasowe bar

Opony 
225/45 R17 91Y

przednie tylne

2,7 2,5

2,7 2,5

2,7

Opony 
235/40 R18 91Y

przednie tylne

2,7 2,7

2,7 2,7

2,7

Opony
205/55 R16 91W

przednie tylne

2,3 2,3

2,3 2,3

2,3





SERVICE
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