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û uyar› lambas›n›n sa-
dece kontak anahtar›
MAR konumuna çevril-

diðinde, 4 saniye yanmas› gerekir.
Eðer uyar› lambas› yanmaz veya
sürekli yanarsa, ya da otomobil
hareket halinde iken yanarsa,
derhal durup otomobilinizi yetki-
li bir Fiat servisinin görmesini
saðlay›n›z.

Dolay›s›yla, bu tertibatlar›n bi-
rinin veya birkaç›n›n devreye gir-
memesi, sistemin ar›zal› olduðu
anlam›na gelmez.

edilmesi ve değiştirilmeleri için
Fiat yetkili servisine müracaat
edilmelidir.
Hava yast›ð›n›n devreye girdiði

bir kazadan sonra, komple siste-
min (elektronik kontrol ünitesi-
nin, emniyet kemerinin ve ön ger-
diricilerin) deðiþtirilmesi ve elek-
trik sisteminin kontrol edilmesi
için, otomobilinizi yetkili bir Fiat
servisine götürünüz.
Hava yast›ð›n›n tüm kontrol, ta-

mir ve deðiþtirme iþlemleri yetki-
li bir Fiat servisinde yap›lmal›d›r.
Otomobiliniz hurdaya ç›kt›ð›n-

da, öncelikle hava yast›ð›n› yetki-
li bir Fiat servisinde devreden ç›-
kartt›r›n›z.
Otomobiliniz el deðiþtirdiðinde,

yeni sahibinin yukar›daki talimat-
lar› bilmesi ve Kullan›c› El Ki-
tab›'n› temin etmesi gereklidir.
Ön gerdiriciler ve ön hava yas-

t›klar› (eðer elektronik kumandal›
iseler) elektronik kontrol ünitesi
taraf›ndan farkl› tipteki darbelere
baðl› olarak devreye al›n›rlar.

GENEL UYARILAR
Eðer otomobil, örneðin basa-

maklara ve kald›r›mlara vurma
veya yol üzerindeki tümseklere
dokunma veya derin çukurlara
düþme, yoldaki engebelere çarp-
ma nedeniyle gövdesinin alt›ndan
að›r darbeler al›r ise, ön hava yas-
t›klar›n›n devreye girmesi söz ko-
nusu olabilir.
Hava yast›ð› þiþerken, d›þar›

s›cakl›k ve az miktarda toz þek-
linde bir madde ç›kmas›na sebep
olur. Bu zararl› olmay›p, bir
yang›n›n baþlang›c›na iþaret et-
mez. 
Eðer seyahat esnas›nda ¬ uyar›

lambas› yanar ise (sistemde ar›za
var), sistem çal›þmaz. Sistemi
derhal bir yetkili Tofaþ servisinde
kontrol ettiriniz ve ar›zan›n gi-
derilmesini saðlay›n›z.
Hava yast�ğ�n�n kontrol ünitesi

ile ateşleme sisteminin, emniyet
kemeri ön gergi tertibat�n�n ve
de sürücü hava yast�ğ� spiral te-
sisat�n�n kullan�m süreleri torpi-
do kapağ�n�n içindeki etikette gö-
sterilmiştir. Son kullanma tarihi
yaklaşt�ğ�nda bunlar�n kontrol

Yolcu taraf› hava yast›ð›
devreden ç›kartma terti-
bat›n›n anahtar› ON ko-

numunda iken kontak anahtar›n›
MAR pozisyonuna çevirdiðinizde,
uyar› lambas› yaklaþ›k 4 saniye sü-
re ile yanar; bunu takiben yolcu
taraf› hava yast›ð›n›n herhangi bir
kaza durumunda devreye gire-
ceðini iþaret etmek için 4 saniye
yan›p söner ve daha sonra tama-
men söner.
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DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ� ve mo-
tor yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yap�lmas� ge-
rekmektedir. 























































































































OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.




