
De¤erli Müflterimiz,

Alfa Romeo’yu seçti¤iniz için teflekkür ederiz.

Alfa 147’niz, Alfa Romeo’nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa¤lamak üzere dizayn edilmifltir.

Bu el kitab›, otomobilinizin özelliklerini ve çal›flma fleklini ö¤renmenize yard›m edecektir.

‹lerideki sayfalarda, Alfa 147 ile özdeflleflmifl olan; yüksek seviyelerdeki performans, kalite, güvenlik ve do¤aya sayg› özelliklerini
koruman›z için gereken bütün bilgiler yer almaktad›r.

"Alfa Romeo Servis Garanti Kitapç›¤›’nda"; garanti flartlar›n› ve sunulan hizmetleri bulacaks›n›z.

Bir Alfa Romeo sat›n ald›¤›n›z zaman, bir otomobile sahip olman›n yan› s›ra, yard›ma ihtiyaç duydu¤unuzda; verimli, yard›ma haz›r ve yayg›n
bir organizasyonun hizmetinizde oldu¤unu bilmenin rahatl›¤›n› da yaflars›n›z.

Alfa 147’nin parçalar›n›n her biri tamamen geri dönüflüm özelli¤ine sahiptir. Otomobiliniz, kullan›m ömrünün sonuna geldi¤inde,
bütün parçalar› yeniden ifllenebilir.

Do¤a bundan iki flekilde yararlan›r; hiçbir fley ziyan edilmez, ya da at›lmaz ve sonuç olarak yeni hammaddelerin ç›kart›lmas›na daha az
ihtiyaç duyulur.

Otomobilinizi güle güle kullan›n.

Bu kitapta, Alfa 147’nin bütün tipleri aç›klanm›flt›r. Sadece sat›n ald›¤›n›z tipe ait trim seviyesi ve motor ile ilgili
bilgileri göz önünde bulundurunuz.
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Servis hizmetleri ile ilgili her türlü problem, otomobilin sat›n al›nd›¤› bayiye veya yetkili servislere bildirilmelidir.

“Alfa Romeo Garanti Kitapç›¤›”

Alfa Romeo Garanti Kitapç›¤›, yeni otomobil ile birlikte verilir ve Alfa Romeo taraf›ndan verilen hizmetler ve garanti flartlar ile ilgili düzenlemeleri
içerir.

Otomobilinizi y›llarca mükemmel bir durumda tutabilmenin ve onun emniyetli, çevre dostu ve ekonomik kullan›m özelliklerini koruyabilmenin
en iyi yolunun uygun bir flekilde bak›m›n›n yap›lmas› oldu¤unu unutmay›n›z.

Otomobilinizin performans›n›n, güvenlik ve ekonomik kullan›m ile ilgili özelliklerinin korunmas› için, imalatç› firma taraf›ndan belirlenen
periyodik bak›m ifllemlerinin do¤ru olarak yap›lmas› gerekir. Bu durum, garantinin geçerlili¤ini sürdürmesi için de gereklidir.

“Servislerin listesi”

Bu listede yetkili Alfa Romeo Servisleri yer almaktad›r. Bu servisler, Alfa Romeo rozetinin ve logosunun bulunmas›ndan tan›nabilirler.

Bu kitapta aç›klanan modellerin hepsi, bütün ülkelerde mevcut de¤ildir. Bu kitapta aç›klanan donan›mlar›n baz›lar›, otomobilde standart
olarak bulunmaktad›r. Mevcut aksesuarlar›n listesi, Alfa Romeo Bayilerinden ö¤renilebilir.
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fiAHS‹
GÜVENL‹K

BU K‹TAPTA KULLANILAN SEMBOLLER

Bu sayfalarda yer alan semboller,
dikkatle okunmas› gereken konular› belirtmektedir.

Bu sembol, otomobilin çevreye zarar
vermemesini sa¤lamak için, izlemeniz
gereken do¤ru prosedürleri belirtir.

Dikkat. Bu talimatlar›n k›smen veya
tamamen yerine getirilmemesi, ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat. Bu talimatlar›n k›smen veya
tamamen yerine getirilmemesi,
otomobilde ciddi hasarlara yol açabilir ve
bazen garantinin de geçersiz kalmas›na
sebep olabilir.

ÇEVREN‹N
KORUNMASI

OTOMOB‹L‹N
KORUNMASI

Bu kitapta yer alan metinler, flekiller ve teknik özellikler, otomobilin bask› esnas›nda mevcut durumunu belirtir.
Ürünlerimizi gelifltirmek için yapmakta oldu¤umuz çal›flmalar sonucunda, Alfa Romeo üzerinde imalat esnas›nda teknik de¤ifliklikler

yap›labilir; dolay›s›yla da teknik özellikler ve donan›mlar önceden bildirilmeden de¤ifltirilebilir.
Bu konu ile ilgili daha detayl› bilgi için, imalatç› firman›n bayilerine müracaat ediniz.
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ALFA ROMEO 
fi‹FRE S‹STEM‹

Otomobilinizde, kontak anahtar› ç›kart›ld›-
¤›nda otomatik olarak devreye giren ve h›r-
s›zl›¤a karfl› ekstra koruma sa¤layan elek-
tronik bir motor bloke etme sistemi (Alfa Ro-
meo fi‹FRE) mevcuttur. Kontak anahtarla-
r›n›n her birinin tutama¤›nda, motor çal›flt›-
r›l›rken, kontak ünitesi içinde yer alan özel
bir anten taraf›ndan gönderilen radyo fre-
kans›ndaki sinyalleri module eden elektro-
nik bir tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu
sinyal, kontrol ünitesinin, anahtar› tan›ma-
s›n› sa¤layan "flifre"dir ve motorun çal›flt›r›-
labilmesi, ancak anahtar›n tan›nmas› halin-
de mümkün olur. 

ANAHTARLAR
Otomobil ile birlikte, metal uçlu ve uzak-

tan kumanda fonksiyonlu iki adet anahtar ve-
rilir (A-flekil 2). Baz› tiplerde ve pazarlar-
da ise, bir adet metal uç ve uzaktan kuman-
da fonksiyonuna sahip anahtar ile, bir adet
uzaktan kumanda fonksiyonu bulunmayan
anahtar otomobil ile birlikte verilir. Uzaktan
kumanda fonksiyonu afla¤›daki ifllemler için
kullan›l›r:

– Merkezi kap› kilitlerinin aç›l›p/kilitlen-
mesi,

– Bagaj›n aç›lmas›,
– Elektronik alarm›n (mevcut ise) devreye

al›n›p, ç›kar›lmas›,
– Camlar›n ve tavan cam›n›n (mevcut ise)

aç›l›p/kapat›lmas›,
Anahtar›n metal ucu ise afla¤›daki ifllemler

için kullan›l›r:
– Kontak,
– Ön kap› kilitleri, 
– Yolcu taraf› hava yast›¤›n›n devre d›fl›

b›rak›lmas›,
– Yak›t deposu kilidinin aç›lmas›.

D‹KKAT Anahtar tutamaklar›nda yer alan
elektronik tertibatlar›n mükemmel bir flekilde
çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› için, direkt olarak
günefl ›fl›nlar›na maruz b›rak›lmamalar› gerekir.

Anahtarlar ile birlikte, ayr›ca fi‹FRE kart›
(flekil 3) da verilir. Bu kart, anahtarlar›n
flifrelerini (mekanik flifre ve acil çal›flt›rma
prosedürü için elektronik flifre) içerir.

OOOOTTTTOOOOMMMMOOOOBBBB‹‹‹‹LLLL‹‹‹‹NNNN    TTTTAAAANNNNIIIITTTTIIIIMMMMIIII

flekil 2

AA00AA00000022bb

flekil 1

AA00AA00000011bb

SEMBOLLER

Alfa 147’nizi oluflturan baz› parçalar›n
üzerine veya yan›na, renkli özel etiketler
konulmufltur. Bu etiketler üzerinde size, be-
lirli bir parça ile ilgili olarak al›nmas› gereken
önlemleri hat›rlatan semboller yer al›r.
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputu-
nun alt›nda görülebilir (flekil 1).
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fi‹FRE kart›n›n (veya kart üzerindeki ra-
kamlar›n kayd›), otomobilin içinde de¤il, gü-
venli bir yerde saklanmas› gerekir.

Otomobilin acil durum prosedürüne göre ça-
l›flt›r›lmas› gerekti¤i zaman ihtiyaç duyulaca-
¤›ndan dolay›, fi‹FRE kart› üzerinde yer alan
elektronik flifrenin, yaz›l› olarak daima sürü-
cünün yan›nda bulunmas› gerekir.

Anahtar (flekil 4) afla¤›daki k›s›mlardan
meydana gelir;

– Anahtar tutama¤› içine katlanabilen me-
tal bir bölüm (A),

– metal bölümün, otomatik olarak d›flar›
ç›kart›lmas›n› sa¤layan bir buton (G),

– kap› kilitlerinin uzaktan kumandal› ola-
rak aç›lmas› ve ayn› zamanda alarm›n dev-
reden ç›kart›lmas› için bir buton (C),

– kap› kilitlerinin uzaktan kumandal› ola-
rak kilitlenmesi ve ayn› zamanda alarm›n
devreye al›nmas› için bir buton (D),

– flifrenin, elektronik alarm sistemi al›c›-
s›na gönderildi¤ini belirten bir led (B),

– bagaj›n uzaktan kumanda ile aç›lmas›
için bir buton (E),

– ç›kart›labilir halka (F).

Anahtar›n metal bölümü (A), afla¤›dakiler
için kullan›l›r;

– kontak,
– kap› kilitleri,
– bagaj kilidi,
– yolcu hava yast›¤› devreden ç›kartma

anahtar› (sviç),
– yak›t deposu kapa¤› kilidi.

Metal bölümü tutama¤›n d›fl›na ç›kartmak
için, (G) butonuna bas›n›z.

Halkay› (F) d›flar› ç›kartmak için, ince uçlu
bir obje kullan›n›z (örne¤in bir kalem) ve ok
yönünde itiniz.

flekil 3

AA00AA00000033bb

Otomobil el de¤ifltirdi¤in-
de, yeni sahibine bütün
anahtarlar›n ve fi‹FRE kar-

t›n›n verilmesi gerekir.

flekil 4

AA00AA00000044bb
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Elektronik alarm sistemi bulunan otomo-
billerde; (C) butonuna bas›ld›¤›nda, alarm
sistemi devre d›fl› kal›r, (D) butonuna
bas›ld›¤›nda alarm sistemi devreye al›n›r ve
verici flifreyi al›c›ya gönderirken, anahtar›n
üzerinde bulunan (B) ledi, yan›p söner. Bu
flifre, her gönderimde de¤iflir.

D‹KKAT E¤er (C), (D) veya (E) buton-
lar›na bas›l›rken, anahtar üzerindeki (B) le-
di bir kez yan›p sönerse, pilin ilerideki say-
falarda aç›klanan flekilde de¤ifltirilmesi
gerekir.

BAGAJIN AÇILMASI

Bagaj, alarm devrede olsa bile, (E) buto-
nuna bas›larak, uzaktan kumanda ile
d›flar›dan aç›labilir. Sinyal lambalar›; bagaj
aç›l›rken iki kez, bagaj kapat›l›rken de bir
kez (baz› tiplerde) yan›p söner. 

E¤er otomobilde elektronik alarm mevcut
ise, bagaj aç›l›rken, alarm sistemi volumetrik
(hacimsel) korumay› ve bagaj kontrol sen-
sörünü devre d›fl› b›rak›r ve sistemden iki kez
“bip” sesi duyulur (baz› tiplerde).

Bagaj tekrar kapat›ld›¤›nda, kontrol
fonksiyonlar› yeniden devreye al›n›r ve sis-
temden iki kez "bip" sesi duyulur (baz›
tiplerde).

ÇALIfiMA fiEKL‹

Kontak anahtar› STOP pozisyonuna her
çevrildi¤inde, Alfa Romeo fiifre sistemi, mo-
tor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyon-
lar›n› devre d›fl› b›rak›r.

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çev-
rilerek, otomobil her çal›flt›r›ld›¤›nda, Alfa Ro-
meo fi‹FRE kontrol ünitesi, blokaj›n kald›r›l-
mas› için, motor kontrol ünitesine bir tan›-
t›m flifresi gönderir. Bu flifre gizli olup, dört
milyar farkl› kombinasyonu mevcuttur ve an-
cak elektronik vericiyi içeren kontak anah-
tar›ndan gönderilen flifrenin sistem taraf›n-
dan tan›nmas› halinde, kontak ünitesinin et-
raf›n› çevreleyen bir anten vas›tas› ile gön-
derilir. 

(G) butonuna bas›larak,
anahtar›n metal bölümü d›-
flar› ç›kart›l›rken, kendini-

zin ve anahtar›n zarar görmemesi-
ne dikkat ediniz. (G) butonuna, sa-
dece anahtar vücudunuzdan (özel-
likle de gözlerinizden) ve zarar gö-
rebilecek di¤er objelerden (örne¤in
giysiler) uzakta iken bas›lmal›d›r.
(G) butonuna fark›na varmadan
basabileceklerinden dolay›; anah-
tara baflkalar›n›n, özellikle de ço-
cuklar›n dokunmas›na izin verme-
yiniz.

Anahtar›n metal bölümünü, tutama¤›n
içine yerlefltirmek için, (G) butonunu bas›l›
konumda tutunuz ve metal bölümü, yerine
oturma sesini duyana kadar, ok yönünde
çevriniz. Butonu (G) serbest b›rak›n›z.

Kap› kilitlerini uzaktan kumanda ile açmak
için, (C) butonuna bas›n›z; kap› kilitleri aç›l›r
ve sinyal lambalar› iki kez yan›p söner. Kap›
kilitlerini uzaktan kumanda ile kilitlemek
için, (D) butonuna bas›n›z, kap›lar kilitlenir
ve sinyal lambalar› bir kez yan›p söner. (C)
butonuna bas›ld›¤›nda, kap› kilitleri aç›l›r;
e¤er takip eden 60 saniye içinde herhangi
bir kap› veya bagaj kaputu aç›lmaz ise, sis-
tem bagaj› ve kap›lar› otomatik olarak
yeniden kilitler.
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E¤er flifre tan›nmaz ise, gösterge tablosu
üzerinde yer alan Alfa Romeo fi‹FRE uyar›
lambas› (Y) yanar.

Bu durumda, kontak anahtar›n›n; önce
STOP, sonra da MAR pozisyonuna çevril-
mesi gerekir. E¤er blokaj devam eder ise,
otomobil ile birlikte verilen di¤er anahtar de-
nenmelidir. E¤er motor hala çal›flt›r›lam›yor
ise, "Acil durumda yap›lacaklar" konusunda
verilen talimatlar› uygulay›n›z ve daha son-
ra yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa ge-
çiniz.

D‹KKAT Anahtarlar›n her birinin kendine
ait bir flifresi vard›r. Bu flifrelerin, sistemin
kontrol ünitesinin belle¤ine kaydedilmesi ge-
rekir. Yeni anahtarlar›n (en fazla sekiz adet)
kaydedilmesi için; sahip oldu¤unuz bütün
anahtarlar›, fi‹FRE kart›n›, kimli¤inizi ve ruh-
sat›n›z› alarak, yetkili Alfa Romeo servisine
gidiniz.

D‹KKAT Otomobil hareket halinde ve
kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken
Alfa Romeo fi‹FRE uyar› lambas›n›n (Y)
yanmas›:

1) Uyar› lambas›n›n yanmas›, sistemin
kendi kendini test etti¤ini gösterir (örne¤in,
voltaj düflüklü¤ü sebebi ile). ‹lk durdu¤unuz-
da, sistemi test etmeniz mümkündür. Kon-
tak anahtar›n› STOP pozisyonuna çevire-
rek motoru durdurunuz. Sonra anahtar›
MAR pozisyonuna çeviriniz. Uyar› lamba-
s› yanar ve yaklafl›k bir saniye sonra sönme-
si gerekir. E¤er uyar› lambas› yanmaya de-
vam eder ise, anahtar› STOP pozisyonun-
da en az 30 saniye tutunuz ve yukar›da an-
lat›lan ifllemleri tekrarlay›n›z. E¤er problem
sürerse, yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

E¤er ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran bulun-
mayan tiplerde, kontak

anahtar› MAR pozisyonunda iken,
yaklafl›k 2 saniye sonra, Alfa Ro-
meo fi‹FRE uyar› lambas› (Y) tek-
rar yan›p sönmeye bafllar ise ve-
ya ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran bulunan tiplerde, uyar› lam-
bas› tekrar yanar ve “IMMOBILIZ.
NOT PROGRAMMED”(‹MMOB‹L‹ZER
PROGRAMLANMADI)" mesaj› ye-
niden görüntüye gelir ise, anahtar-
lar›n flifreleri kaydedilmemifl de-
mektir; dolay›s›yla da otomobil,
h›rs›zl›k teflebbüslerine karfl› Alfa
Romeo fi‹FRE sisteminin korumas›
alt›nda de¤ildir. Bu durumda, anah-
tarlar›n flifrelerini kaydettirmek
için, yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.

Kay›t ifllemi esnas›nda
mevcut olmayan anahtar-
lar, bellekten silinir. Bunun

sebebi, kay›p veya çal›nm›fl anah-
tarlar›n, motoru çal›flt›rmak için
kullan›lmas›n› önlemektir.

2) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran bu-
lunmayan tiplerde, uyar› lambas›n›n yan›p
sönmesi; otomobilin, motor bloke etme sis-
temi taraf›ndan korunmad›¤›n› gösterir. Bu
durum, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
bulunan otomobillerde, uyar› lambas›n›n
yanmas›n›n yan› s›ra, “IMMOBILIZ. NOT PRO-
GRAMMED” (‹MMOB‹L‹ZER PROGRAMLAN-
MADI)" mesaj›n›n da görüntüye gelmesi ile
bildirilir. Bu durumda, derhal yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz ve tüm
anahtarlar›n flifrelerini haf›zaya kaydettiriniz.
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ANAHTAR P‹L‹N‹N
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

E¤er butona (C, D, veya E-flekil 4)
bas›ld›¤›nda, anahtar üzerinde yer alan led
(B) k›sa bir flekilde yan›p söner ise; pilin,
piyasada sat›lan ayn› tipte yeni bir pil ile
de¤ifltirilmesi gerekir.

Pil de¤iflimi;

– butona (A-flekil 5) bas›n›z ve metal
bölümü (B) aç›k konuma getiriniz,

– ince uçlu bir tornavida kullanarak, açma
dü¤mesini (C) çeviriniz ve pil tafl›y›c›y› (D)
d›flar› çekiniz,

– pili (E), kutuplar› do¤ru olacak flekilde
yenisi ie de¤ifltiriniz,

– pil tafl›y›c›y›, anahtar›n içine tekrar yer-
lefltiriniz ve açma dü¤mesini (C) çevirerek
sabitleyiniz.

ELEKTRON‹K ALARM
(baz› tiplerde)

TANIMLAMA

Alarm sistemi; verici, al›c›, siren ile birlik-
te kontrol ünitesi ve volumetrik (hacimsel)
sensörleri içerir. Elektronik alarma, göster-
ge tablosuna entegre al›c› taraf›ndan kuman-
da edilir ve anahtar içinde yer alan uzak-
tan kumanda vas›tas› ile devreye al›n›r ve
devre d›fl› b›rak›l›r. Uzaktan kumanda, gizli
ve de¤iflken flifre gönderir. Elektronik alarm;
kap›lar›n ve bagaj›n (çevresel koruma) ille-
gal olarak aç›lmas›n›, kontak anahtar›n›n kul-
lan›lmas›n›, akü kablolar›n›n kesilmesini, yol-
cu kabini içinde hareket eden nesnelerin
mevcudiyetini (hacimsel koruma) ve otomo-
bilin normal olmayan flekilde kald›r›lmas›-
n›/e¤iminin de¤ifltirilmesini (baz› tiplerde)
ve merkezi kilitleri kontrol eder. Sistem, vo-
lumetrik (hacimsel) koruma fonksiyonunu
devre d›fl› b›rakabilir.

D‹KKAT Alfa Romeo fi‹FRE sistemi tara-
f›ndan garanti alt›na al›nan motor bloke et-
me fonksiyonu, kontak anahtar› yerinden ç›-
kart›ld›¤›nda otomatik olarak devreye girer.

Kullan›lm›fl piller çevre için
zararl›d›r. Bunlar›n, mevcut
kanunlarla belirlenen özel

kaplar içinde imha edilmesi gerekir.
Pilleri atefle veya yüksek s›cakl›k-
lara maruz b›rakmay›n›z. Çocuklar-
dan uzak tutunuz.

flekil 5

AA00AA00000066bb
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Uzaktan kumanda, butonlar (B, C ve D-
flekil 6) ve led (A) ile birlikte anahtar›n
içinde yer al›r. Butonlar ilgili kumanday› dev-
reye al›r; verici al›c›ya flifreyi gönderirken,
led yan›p söner. Bu flifre, her gönderimde
de¤iflir.

UZAKTAN KUMANDAYI
‹ÇEREN ‹LAVE ANAHTARLARIN
‹STENMES‹

Al›c›, uzaktan kumanday› içeren en çok 5
adet anahtar› tan›yabilir. Otomobilin kul-
lan›m ömrü boyunca, herhangi bir sebeple
uzaktan kumanday› içeren yeni bir anahtara
ihtiyaç duydu¤unuzda; fi‹FRE kart›n›, kim-
li¤inizi ve ruhsat›n›z› alarak, yetkili Alfa
Romeo servisine müracaat ediniz.

ALARMIN DEVREYE ALINMASI

Kap›lar, bagaj ve motor kaputu kapal› ve
kontak anahtar› STOP veya PARK pozis-
yonunda iken (anahtar yerinden ç›kart›lm›fl),
uzaktan kumanday› içeren anahtar› otomo-
bile do¤ru tutarak, butona (C-flekil 6) ba-
s›n›z ve b›rak›n›z.

Baz› tiplerde, sistem bir "bip" sesi verir
ve kap›lar kilitlenir.

Alarm›n devreye giriflinden hemen önce,
ön panel üzerinde yer alan cayd›r›c› alarm
ledi (A-flekil 7) farkl› bir frekansta yan›p
söner. E¤er herhangi bir ar›za tespit edilir
ise; sistem, uyar› için ikinci bir "bip" sesi
verir. 

Denetim durumu

Alarm devreye al›nd›ktan sonra, ön panel
üzerindeki alarm ledinin (A-flekil 7) yan›p
sönmesi, sisteminin denetim moduna gir-
di¤ini belirtir. Bu süreçte, led yan›p söner.

D‹KKAT Elektronik alarm›n çal›flma flek-
li, farkl› ülkelerdeki kanunlara uygun olarak
ayarlan›r.

flekil 6

AA00AA00001100bb

flekil 7

AA00AA00000055bb
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Kendi kendini test fonksiyonlar›
ve kap›, motor kaputu, bagaj
kontrolü

E¤er alarm› devreye ald›ktan sonra, ikinci
bir "bip" sesi duyulur ise; butona (B-flekil
6) basarak, sistemi devre d›fl› b›rak›n›z. Ka-
p›lar›n, motor kaputunun ve bagaj kaputu-
nun uygun flekilde kapat›ld›¤›n› kontrol edi-
niz, daha sonra butona (C) tekrar basarak,
sistemi devreye al›n›z.

Aksi takdirde, uygun flekilde kapat›lmam›fl
olan kap›, motor kaputu veya bagaj kaputu,
alarm sisteminin kontrolü alt›ndan ç›kar.

E¤er kap›lar, motor kaputu ve bagaj do¤ru
olarak kapat›lm›fl ise ve kontrol sinyali
tekrarlan›r ise, sistemin kendi kendini testi
sonucunda bir çal›flma ar›zas› tespit edilmifl
demektir. Bu durumda, yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.

ALARMIN DEVRE DIfiI
BIRAKILMASI

Alarm› devre d›fl b›rakmak için, uzaktan
kumanday› içeren anahtar üzerindeki buto-
na (B-flekil 6) bas›n›z. Sistem afla¤›da
aç›klanan flekilde tepki verir (baz› tiplerde);

– sinyal lambalar› k›sa bir flekilde iki kez
yan›p söner,

– sirenden iki kez k›sa "bip" sesi gelir,

– kap›lar kilitlenir.

D‹KKAT E¤er sistem devreden ç›kart›ld›-
¤› zaman, ön panel üzerinde yer alan cay-
d›r›c› alarm ledi (A-flekil 7) yanmaya de-
vam eder ise (maksimum 2 dakika süre ile
veya kontak anahtar› MAR pozisyonuna
çevrilene kadar), afla¤›da belirtilenlerin göz
önünde bulundurulmas› gerekir;

– e¤er led, farkl› bir frekanslarda yan›p
sönmeye devam eder ise, otomobilin içine
girmek için çeflitli teflebbüslerde bulunulmufl
demektir. Ledin yan›p sönme adedine ba-
k›larak, söz konusu teflebbüsün türünü an-
lamak mümkündür;

1 kez yan›p sönme: bir veya daha faz-
la kap›

2 kez yan›p sönme: bagaj kaputu

3 kez yan›p sönme: motor kaputu

4 kez yan›p sönme: ultrasonik koru-
ma

5 kez yan›p sönme: otomobilin normal
olmayan bir flekilde kald›r›lmas›/e¤iminin
de¤ifltirilmesi (baz› tiplerde)

6 kez yan›p sönme: marfl motoru kab-
lolar›n›n kurcalanmas›

7 kez yan›p sönme: akü kablolar›n›n
kurcalanmas› ve acil durum kablolar›n›n ke-
silmesi

8 kez yan›p sönme: sensörlere ve sire-
ne giden ba¤lant› hatt›n›n kurcalanmas›

9 kez yan›p sönme: alarm durumuna
girilmesine sebep olan en az üç farkl› sebep
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ALARM DURUMUNA
G‹R‹LMES‹

Otomobilin alarm› devrede iken, afla¤›da-
ki durumlarda alarm durumuna girilir;

– kap›lardan biri, bagaj kaputu veya mo-
tor kaputu aç›l›r ise,

– akü ba¤lant›lar› sökülür veya elektrik
kablolar› kesilir ise,

– yolcu kabini içine girilir ise, örne¤in cam-
lar k›r›larak (hacimsel koruma),

– motorun çal›flt›r›lmas› için teflebbüste bu-
lunulursa,

– otomobil normal olmayan bir flekilde
kald›r›l›r/e¤imi de¤ifltirilir ise (baz› tiplerde).

Alarm durumu olufltu¤unda, baz› tiplerde,
siren çalar ve dörtlü flaflör çal›fl›r (yaklafl›k
26 saniye süre ile). Çal›flma flekli ve çevri-
min say›s›, otomobilin tipine ba¤l› olarak
de¤iflir.

Maksimum say›da çevrimin gerçekleflmesi
öngörülür.

Alarm durumu sona erdikten sonra, alarm
sistemi normal koruma fonksiyonlar›na dö-
ner.

HAC‹MSEL KORUMA

Koruma sisteminin do¤ru flekilde çal›flma-
s›n› sa¤lamak için, yan camlar›n ve tavan
cam›n›n (mevcut olan tiplerde) uygun flekil-
de kapat›lmas› gerekir.

Hacimsel koruma fonksiyonu afla¤›da be-
lirtilen ifllemlerin h›zl› bir flekilde yap›lmas›
ile iptal edilebilir (örne¤in otomobilde evcil
hayvanlar›n b›rak›lmas› halinde); kontak
anahtar› MAR konumunda iken iflleme
bafllayarak, anahtar› STOP pozisyonuna çe-
viriniz, sonra derhal MAR pozisyonuna ve
tekrar STOP pozisyonuna çeviriniz. Daha
sonra anahtar› yerinden ç›kart›n›z. 

Ön panel üzerindeki led (A-flekil 7),
fonksiyonun devre d›fl› oldu¤unu belirtmek
için, yaklafl›k 2 saniye kadar yanar.

Hacimsel koruma fonksiyonunu tekrar ça-
l›flt›rmak için, kontak anahtar›n› en az 30
sn. MAR pozisyonunda tutunuz. 

Bununla birlikte, bu fonksiyonu devre d›fl›
b›rak›r ve kontak anahtar› MAR pozisyo-
nunda iken çal›flan elektrik kumandal› ter-
tibatlara (elektrik kumandal› camlar gibi)
kumanda etmek isterseniz; 30 saniye için-
de, anahtar› MAR pozisyonuna çeviriniz,
elektrikli kumanday› kullan›n›z ve anahtar›
tekrar STOP pozisyonuna çeviriniz. Bu fle-
kilde, hacimsel koruma fonksiyonu tekrar
devreye girmez.
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ALARM S‹STEM‹N‹N
KAPATILMASI

Alarm sistemini tamamen kapatmak için
(örne¤in otomobilin uzun süre kullan›lma-
mas› halinde), sadece anahtar› kullanarak
kap›lar› kilitleyiniz.

ONAY BELGES‹

Her ülkede radyo frekanslar› ile ilgili yürür-
lükte olan kanunlara göre;

– vericinin kodlanmas› gereken pazarlar
için, onay numaras› verici üzerine yaz›lm›flt›r.

(Tiplere/pazarlara ba¤l› olarak, kod nu-
maras› verici ve/veya al›c› üzerinde yer ala-
bilir).

KONTAK 

ANAHTAR (flekil 8)

Anahtar, dört farkl› pozisyona çevrilebilir:

– STOP: Motor çal›flm›yor, anahtar ç›kar-
t›labilir, motor bloke etme sistemi devrede,
direksiyon mekanik olarak kilitli, direkt ola-
rak elektrik alanlar (örne¤in dörtlü flaflör)
hariç, baz› servisler devre d›fl›

– MAR: Sürüfl pozisyonu. Motor bloke
etme sistemi devre d›fl› ve bütün elektrikli
sistemler kullan›labilir.

D‹KKAT Motor durduruldu¤unda, anah-
tar› bu pozisyonda b›rakmay›n›z.

– AVV: Motorun çal›flt›r›lmas› için geçici
konum.

D‹KKAT E¤er motor çal›flmaz ise, anah-
tar› STOP pozisyonuna çevirerek, motoru
çal›flt›rmay› yeniden deneyiniz.

Kontak üzerinde, motor çal›fl›rken AVV
pozisyonuna geçmeyi önleyen bir emniyet
tertibat› mevcuttur.

– PARK: Motor çal›flm›yor, anahtar ç›kar-
t›labilir, motor bloke etme sistemi devrede,
direksiyon kilitli, park lambalar› otomatik
olarak yan›yor.

D‹KKAT Anahtar› PARK pozisyonuna
çevirmek için, önce kontak üzerinde yer alan
A butonuna bas›n›z.

flekil 8

AA00AA00001166bb
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Otomobilden indi¤inizde,
otomobilde bulunan birinin
yanl›fll›kla kumandalar› ça-

l›flt›rmas›n› önlemek için, kontak
anahtar›n› daima yan›n›za al›n›z.
Çocuklar› otomobilde kesinlikle yal-
n›z b›rakmay›n›z. El frenini çekme-
yi unutmay›n›z. E¤er otomobil,
e¤imli bir yerde yukar› do¤ru duru-
yor ise; birinci vitese, afla¤› do¤ru
duruyor ise; geri vitese tak›n›z.

E¤er kontak herhangi bir
flekilde kurcalanm›fl ise (ör-
ne¤in birisi otomobilinizi

çalmak için u¤raflm›fl olabilir), oto-
mobilinizi kullanmadan önce, yet-
kili Alfa Romeo servisinde kontrol
ettiriniz.

D‹REKS‹YON K‹L‹D‹

Kilitleme:

– Kontak anahtar›n› STOP veya PARK
pozisyonunda iken yerinden ç›kart›p, kilit-
leme ifllemini kolaylaflt›rmak için direksiyo-
nu hafifçe çeviriniz.

Serbest b›rakma:

– Kontak anahtar›n› MAR pozisyonuna
do¤ru çevirirken, direksiyonu hafifçe sa¤a
sola çeviriniz.

Otomobiliniz hareket ha-
linde iken, kontak anahta-
r›n› kesinlikle ç›kartmay›-

n›z. Aksi takdirde, direksiyonu ilk
çeviriflinizde direksiyon otomatik
olarak kilitlenecektir. Otomobil çe-
kilirken de bu durum geçerlidir.

KAPILAR

Herhangi bir kap›y› aç-
madan önce, daima kap›n›n
güvenli bir flekilde aç›labilir

durumda oldu¤unu kontrol ediniz.

DIfiARIDAN AÇMA/KAPATMA

Ön kap›lar

– Kap›y› açmak için, anahtar› çeviriniz
(sürücü taraf›ndaki kap› için saat ibrelerinin
dönme yönünde), daha sonra anahtar›
ç›kart›n›z ve kap› açma kolunu (A-flekil 9)
çekiniz.

– Kap›y› kilitlemek için, anahtar›, aç›l›rken
çevrilen yöne ters yönde çeviriniz.

flekil 9

AA00AA00001177bb

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

13

Alfa147-��1-�5�.QXP  6/19/�8  1:3� PM  Page 13



‹ÇER‹DEN AÇMA/KAPATMA

Ön kap›lar

– Açmak için, kap› açma kolunu (A-fle-
kil 11) çekiniz.

flekil 11

AA00AA00001188bb

flekil 12

AA00AA00001199bb

Arka kap›lar (5 kap›l› tipler)

– Kap›y› açmak için, merkezi kilidi aç›n›z
ve kap› açma kolunu (A-flekil 10) çeki-
niz.

– Kap›y› kapatmak için, itiniz.

– Kap›y› kapatmak için, çekiniz; daha son-
ra d›flar›dan aç›lmas›n› önlemek için, ön pa-
nel üzerinde yer alan butona (A-flekil 12)
bas›n›z. Butonun üzerinde yer alan sar› renk-
li led, kilitleme iflleminin gerçekleflti¤ini bil-
dirmek için yanar.

Arka kap›lar (5 kap›l›
tipler)

flekil 10

AA00AA00332233bb

Arka kap›lar, sadece ço-
cuk emniyet kilidinin aç›k
olmas› halinde aç›labilir.

– Kap›y› açmak için, kap› açma kolunu
(A-flekil 13) çekiniz.

– Kap›y› kapatmak için, itiniz.

flekil 13

AA00AA00332244bb
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MERKEZ‹ K‹L‹T S‹STEM‹

Bu sistem, kap›lar›n merkezi olarak kilit-
lenmesini sa¤lar.

Merkezi kilit sistemini devreye almak için,
kap›lar›n düzgün bir flekilde kapat›lm›fl ol-
malar› gerekir. Aksi takdirde, kilitleme iflle-
mi gerçekleflmez.

D‹KKAT Merkezi kilit sistemi devrede
iken, ön kap›lardan birinin açma kolunun
içeriden çekilmesi, bütün kap› kilitlerinin
aç›lmas›na sebep olur.

Sistemde elektri¤in kesilmesi durumunda
(sigorta atmas›, akü ba¤lant›lar›n›n sökülme-
si gibi durumlarda), kilitler manuel olarak
kilitlenebilir.

ÇOCUK EMN‹YET K‹L‹D‹
(5 kap›l› tipler)

Arka kap›lar, içerden aç›lmalar›n› önleyen
bir çocuk emniyet kilidi (A-flekil 14) ile
donat›lm›flt›r.

D‹KKAT Emniyet kilitleri, sadece bulun-
duklar› kap›n›n aç›lmas›n› önler.

ÖN KOLTUKLAR

Her türlü ayar ifllemi, araç
hareketsiz iken yap›lmal›-
d›r.

flekil 15

AA00AA00002200bb

Emniyet kilitleri, sadece kap›lar aç›k iken
devreye al›nabilir;

1 konumu – emniyet kilidi devrede
(kap› kilitli)

2 konumu – emniyet kilidi devre d›fl›
(kap› içeriden aç›labilir). 

Otomobilde çocuk tafl›r-
ken, bu kilitleri daima kul-
lan›n›z.

Her iki arka kap›daki ço-
cuk emniyet kilidini devre-
ye ald›ktan sonra, kap› iç

açma kollar›n› çekerek, kap›lar›n
aç›lmad›¤›n› kontrol ediniz.

flekil 14

AA00AA00332255bb
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KOLTU⁄UN ‹LER‹-GER‹ AYARI
(flekil 15)

(A) kolunu kald›r›p, koltu¤u ileri veya geri
itiniz. Sürüfl pozisyonunda iken, kollar›n›z
hafifçe bükülmüfl ve elleriniz direksiyon simi-
di üzerinde bulunmal›d›r.

Ayar kolunu b›rakt›ktan
sonra, koltu¤u ileri-geri ha-
reket ettirmeye çal›flarak,

k›zaklar üzerindeki kilitlerine otur-
du¤undan emin olunuz. Koltu¤un
yerine oturmamas›, k›zaklar üze-
rinde hareket etmesine ve otomo-
bilin kontrolünü kaybetmenize se-
bep olabilir.

D‹KKAT Ayar ifllemi yap›l›rken koltukta
birinin oturuyor olmas› gerekir.

KOLTUK ARKALI⁄I E⁄‹M‹N‹N
AYARI (flekil 15)

(C) kumandas›n›, istedi¤iniz pozisyona
ulaflana kadar çeviriniz.

KOLTU⁄UN YATIRILMASI
(flekil 15)

Arka koltuklara geçmek için, (E) tuta-
ma¤›n› çekiniz, koltuk arkal›¤› katlan›r ve
koltuk öne do¤ru kaymaya haz›r hale gelir.

Koltukta mevcut olan haf›zal› bir mekaniz-
ma, koltuk arkal›¤›n›n önceki konumuna
dönmesini sa¤lar.

Koltuk normal sürüfl pozisyonuna getiril-
di¤i zaman, (E) tutama¤›n›n üst k›sm›nda
yer alan k›rm›z› renkli band›n görünmez hale
geldi¤ini kontrol ederek, koltu¤un do¤ru
olarak yerine kilitlendi¤inden emin olunuz.
K›rm›z› renkli bu bant, koltuk arkal›¤›n›n
sabitlenmedi¤ini belirtir.

Ayrca, koltu¤u ileri-geri hareket ettirmeye
çal›flarak, k›zaklar›na iyice oturdu¤undan
emin olunuz.

SÜRÜCÜ KOLTU⁄U BEL
DESTE⁄‹ AYARI (flekil 15)
(baz› tiplerde)

En rahat pozisyonu elde edene kadar, (D)
kumandas›n› çeviriniz.

ÖN KOL DAYANA⁄I
(baz› tiplerde) (flekil 16)

Baz› tiplere monte edilmifl olan kol daya-
na¤›, ayarlanabilir ve istenilen pozisyona in-
dirilip, kald›r›labilir.

Ayarlamak için, kol dayana¤›n› hafifçe
kald›r›n›z, daha sonra serbest b›rakmak için
(A) mekanizmas›n›n üstüne bast›r›n›z.

Kol dayana¤›n›n içinde bir bölme mevcut-
tur; bu bölmeyi kullanmak için, (B)
mekanizmas›na basarak kapa¤› kald›r›n›z.

flekil 16

AA00AA00002233bb

SÜRÜCÜ KOLTU⁄UNUN
YÜKSEKL‹K AYARI (flekil 15)

Koltu¤u yükseltmek için; (B) kumanda ko-
lunu yukar› do¤ru çekiniz, sonra istedi¤iniz
yüksekli¤e ulaflana kadar kolu afla¤›-yukar›
hareket ettiriniz, daha sonra da kolu serbest
b›rak›n›z. Koltu¤u alçaltmak için; (B) ku-
manda kolunu afla¤› do¤ru itiniz, sonra iste-
di¤iniz yüksekli¤e ulaflana kadar kolu afla-
¤›-yukar› hareket ettiriniz.
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ARKA CEPLER (flekil 19)
(baz› tiplerde)

Ön koltuklar›n arka taraf›nda cepler mev-
cuttur.

KOLTUK ISITMA TERT‹BATI
(baz› tiplerde) (flekil 17)

Bu tertibat baz› tiplere monte edilmifl olup,
koltu¤un d›fl kenar›nda yer alan (A) ku-
manda butonu vas›tas› ile devreye al›n›r veya
devre d›fl› b›rak›l›r.

Tertibat›n devrede oldu¤u, kumanda bu-
tonunun üzerinde yer alan (B) ledinin yan-
mas›ndan anlafl›l›r.

KOLTUK BAfiLIKLARININ
AYARI (flekil 18)

Yolcular›n güvenli¤ini art›rmak için, bafll›k-
lar›n yüksekli¤i ayarlanabilir.

Ayarlamak için; (A) butonuna bas›n›z ve
yerine oturana kadar, bafll›¤› yukar› veya
afla¤› hareket ettiriniz.

D‹KKAT Koltuk bafll›¤› yast›klar›n›n flekil-
leri de¤iflebilir. Afla¤›daki flekiller, bafll›¤›n
nas›l ayarlanaca¤›n› göstermek amac› ile ve-
rilmifltir.

flekil 17

AA00AA00002244bb

Unutmay›n›z; bafll›klar
boynunuzun de¤il bafl›n›z›n
arka k›sm›n› destekleyecek

flekilde ayarlanmal›d›r. Bafll›klar
sadece bu konumda iseler, arkadan
çarp›lma halinde etkili bir koruma
sa¤layabilirler.

flekil 18

AA00AA00002255bb

flekil 19

AA00AA00002266bb
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ARKA KOLTUKLAR

BAGAJ BÖLÜMÜNÜN
UZATILMASI

Parçal› arka koltuk; bagaj bölümünün,
tamamen veya iki parçadan biri katlan-
mas›yla da k›smen uzat›lmas›n› sa¤lar.
Böylece, arka koltuklardaki yolcu say›s›na
ba¤l› olarak, farkl› seçenekler mümkündür.

Arka flapkal›¤›n sökülmesi

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z;

– fiapkal›¤› (B) destekleyen her iki ask›
ipinin (A-flekil 20) uçlar›ndaki halkalar›
(C), pimlerden (D) ç›kartarak, serbest b›ra-
k›n›z.

– fiapkal›¤›n pimlerini (A-flekil 21), yan
suportlardaki yuvalar›ndan (B) ç›kart›p, flap-
kal›¤› d›flar› do¤ru çekerek al›n›z.

fiapkal›k ç›kart›ld›ktan sonra;

– fiekil 22’de gösterildi¤i gibi bagaj
bölmesine yerlefltirilebilir.

– E¤er bagaj tamamen uzat›lm›fl ise, ön
koltuklar›n arkas› ile yat›r›lm›fl olan arka
koltuk minderinin aras›na yerlefltirilebilir
(flekil 26’ya bak›n›z).

flekil 20

AA00AA00002277bb

flekil 21

AA00AA00002288bb

Gece yolculuk yaparken,
bagajda çok a¤›r yük tafl›-
yorsan›z, farlar›n yüksek-

li¤ini kontrol ediniz ("Farlar" pa-
ragraf›na bak›n›z).

Bagaj›n tamamen uzat›lmas›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z;

– Emniyet kemerlerini (A-flekil 23),
koltuk minderi içindeki yuvalar›na (B) yer-
lefltiriniz.

– Minderlerin ortas›nda yer alan tuta-
maklar› çekiniz, daha sonra minderleri öne
do¤ru yat›r›n›z.

flekil 23

AA00AA00002299bb

flekil 22

AA00AA00225555bb
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Koltu¤un normal konumuna
getirilmesi

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z;

– Emniyet kemerlerini; döndürmeden, uy-
gun flekilde uzatarak yana do¤ru çekiniz.

– Koltuk arkal›klar›n› yukar› kald›r›p, her
iki tarafta yer alan tespit tertibatlar›n› yeri-
ne oturma sesini duyana kadar, arkaya do¤-
ru itiniz. Tespit kollar›n›n (A-flekil 25) üze-
rinde yer alan "k›rm›z› band›n" görünmedi-
¤ini kontrol ediniz. K›rm›z› renkli bu bant,
koltuk arkal›¤›n›n sabitlenmedi¤ini belirtir.

– Emniyet kemerini yukar› do¤ru çekilmifl
konumda tutarak, koltuk minderlerini yatay
konuma getiriniz.

– Koltuk bafll›klar›n› en yüksek konuma
kald›r›n›z, iki suportun yan taraflar›nda yer
alan her iki butona (A-flekil 24) da
bas›n›z, daha sonra koltuk bafll›klar›n› yukar›
do¤ru çekerek ç›kart›n›z.

– Koltuk bafll›klar›n›, koltuk minderlerinin
arka taraf›nda yer alan yuvalara yerlefltiriniz.

– Emniyet kemerlerini; döndürmeden, uy-
gun flekilde uzatarak yana do¤ru çekiniz.

– Koltuk arkal›klar›n› tespit eden kollar›
(A-flekil 25) yukar› kald›r›n›z ve yekpare
bir yükleme yüzeyi elde etmek için, koltuk
arkal›klar›n› öne do¤ru yat›r›n›z (flekil 26).

D‹KKAT Baz› tiplerde tespit kollar›n›n yer-
ine butonlar konulmufltur (her iki taraf için
de birer adet). Koltuk arkal›¤›n› serbest
b›rakarak, öne do¤ru yat›rmak için bu bu-
tonlar› kullan›n›z.

Bagaj›n k›smen uzat›lmas›

Bagaj› k›smen uzatmak için, afla¤›daki
ifllemleri yap›n›z;

– ‹stedi¤iniz koltuk minderinin ortas›nda-
ki tutama¤› çekerek, minderi öne do¤ru
yat›r›n›z.

– Koltuk bafll›¤›n› en yüksek konuma
kald›r›n›z, iki suportun yan taraflar›nda yer
alan her iki butona da bas›n›z, daha sonra
koltuk bafll›¤›n› yukar› do¤ru çekerek
ç›kart›n›z.

– Koltuk bafll›¤›n›, koltuk minderinin ar-
ka taraf›nda bulunan yuvalara yerlefltiriniz.

– Emniyet kemerini; döndürmeden, uygun
flekilde uzatarak yana do¤ru çekiniz.

– Koltuk arkal›¤›n› tespit eden kolu yukar›
kald›r›n›z ve koltuk arkal›¤›n› öne do¤ru
yat›r›n›z.

flekil 24

AA00AA00003300bb

flekil 26

AA00AA00003322bb

flekil 25

AA00AA00003311bb
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KOLTUK BAfiLI⁄ININ AYARI
(flekil 27)

Otomobilde yanlardaki koltuklar için iki
adet koltuk bafll›¤› bulunur; trim seviyesine
ba¤l› olarak, orta da bir adet koltuk bafll›¤›
mevcut olabilir.

Koltuk bafll›klar›n›n, yolcunun boyuna ba¤l›
olarak, iki farkl› konumu (yukar›/afla¤›)
mevcuttur.

flekil 27

AA00AA00003355bb

Unutmay›n›z; bafll›klar
boynunuzun de¤il bafl›n›z›n
arka k›sm›n› destekleyecek

flekilde ayarlanmal›d›r. Bafll›klar
sadece bu konumda iseler, arkadan
çarp›lma halinde etkili bir koruma
sa¤layabilirler.

flekil 28

AA00AA00003366bb

Koltuk bafll›klar› gerekli oldu¤unda daha
önce aç›klanan flekilde yerlerinden ç›kart›la-
bilir ("bagaj›n uzat›lmas›" konusuna bak›-
n›z).

ARKA KOL DAYANA⁄I (baz›
tiplerde) (flekil 25)

Sadece baz› tiplerde bulunan kol dayana-
¤›n› (A) kullanmak için, flekilde gösterildi-
¤i gibi afla¤› indiriniz.

YÜK TESP‹T A⁄I (baz›
tiplerde)

Sadece baz› tiplerde mevcut olan yük
tespit a¤›, yüklerin do¤ru flekilde yerleflti-
rilmesi ve/veya hafif malzemelerin tafl›n-
mas› için uygundur.

fiekil 29, 30 ve 31’de; a¤›n, bagaj
içinde ba¤lanma flekilleri gösterilmifltir.
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flekil 31

AA00AA00332288bb

flekil 29

AA00AA00332266bb

flekil 30

AA00AA00332277bb

D‹REKS‹YON S‹M‹D‹
AYARLARI

Sürücü, direksiyon simidinin e¤imini ve
yüksekli¤ini ayarlayabilir.

Bu ifllemi yapmak için, kumanda kolunu
(A-flekil 32), direksiyon simidine do¤ru
çekiniz.

Direksiyon simidini en uygun konuma ge-
tirdikten sonra, kumanda kolunu tamamen
öne do¤ru iterek sabitleyiniz.

D‹K‹Z AYNASININ
AYARI

‹Ç D‹K‹Z AYNASI

Ayna üzerinde, fliddetli bir çarp›flma halin-
de aynay› serbest b›rakan bir emniyet terti-
bat› mevcuttur. Ayna, flekilde gösterilen kol
(A-flekil 33) kullan›larak, normal ve indi-
rekt yans›ma konumu olmak üzere iki fark-
l› konuma hareket ettirilebilir.

flekil 32

AA00AA00003388bb

Direksiyon simidinin ko-
numu ayarlan›rken otomo-
bil hareketsiz olmal›d›r.

flekil 33

AA00AA00003399bb
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Aynan›n katlanmas› (flekil 35)

– E¤er, gerekiyor ise (örne¤in ayna dar
yerlerden geçmeyi zorlaflt›r›yor ise), ayna-
y› (A) konumundan (B) konumuna katla-
y›n›z.

Defrost/bu¤u alma (flekil 36)

Elektrik kumandal› aynalarda ›s›t›c› bobin-
ler mevcut olup; bunlar, arka cam rezistan-
s› butonuna (A) bas›ld›¤› zaman devreye gi-
rerek, aynalar›n defrostunu ve/veya bu¤u-
lar›n›n al›nmas›n› sa¤larlar.

D‹KKAT Fonksiyon zamanlamal›d›r ve
birkaç dakika sonra otomatik olarak devre
d›fl› kal›r.

flekil 35

AA00AA00004411bb

flekil 36

AA00AA00004422bb

Otomobil kullan›l›rken ay-
nalar daima (A) pozisyo-
nunda olmal›d›r.

Sürücü taraf›ndaki ayna
kavisli oldu¤undan dolay›,
mesafelerin alg›lanmas›n›

hafifçe de¤ifltirebilir.

KAPI AYNALARI

Elektrik kumandal› ayar (flekil
34)

– Ayarlamak istedi¤iniz aynay› (sa¤ veya
sol) seçmek için, (A) dü¤mesini kullan›n›z.

– (B) butonu üzerinde yer alan dört yön-
den birine basarak, daha önce seçmifl
oldu¤unuz aynay› hareket ettiriniz.

– (A) dü¤mesini, ortadaki sabitleme ko-
numuna getiriniz.

D‹KKAT Ayna, sadece kontak anahtar›
MAR pozisyonunda iken ayarlanabilir.

flekil 34

AA00AA00004400bb
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ELEKTR‹K
KUMANDALI CAMLAR

Baz› tiplerde, elektrik kumandal› camlar,
s›k›flmay› önleyen cam fitilleri ile donat›lm›fl-
t›r. Sisteme kumanda eden elektronik kont-
rol ünitesi, cam›n kapat›lmas› esnas›nda,
özel fitiller vas›tas› ile herhangi bir engelin
mevcudiyetini tespit edebilir. Böyle bir du-
rumda, sistem cam›n hareketini durdurur ve
derhal ters yönde hareket etmesini sa¤lar.

D‹KKAT E¤er s›k›flmay› önleme fonksi-
yonu, 1 dakika içinde 3 kez devreye girer-
se, sistem otomatik olarak düzeltme modu-
na (kendi kendini koruma) girer. Sistemin
do¤ru çal›flma prosedürüne dönmesini sa¤-
lamak için, kumanda butonunu kullan›n›z.
Cam, önceden belirlenen flekilde, tamamen
kapanana kadar kademeli olarak yukar› do¤-
ru hareket eder. E¤er herhangi bir ar›za söz
konusu de¤il ise, do¤ru çal›flma prosedürü-
ne dönülür; cam› hareket ettiren mekaniz-
ma normal olarak çal›flmaya bafllar. Aksi tak-
dirde, yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-
yonunda iken veya yerinden ç›kart›ld›¤›nda,
elektrik kumandal› camlar, 3 dakika süre ile
aktif durumda kal›r ve kap›lardan biri aç›l›r
aç›lmaz devre d›fl› kal›r.

Elektrik kumandal› camla-
r›n uygun bir flekilde kul-
lan›lmamas› tehlikeli olabi-

lir. Elektrik kumandal› camlar› kul-
lanmadan önce ve kullan›rken, yol-
cular›n direkt olarak veya flahsi efl-
yalar› vas›tas› ile hareket halinde-
ki camdan zarar görmeyeceklerin-
den emin olunuz. 

flekil 37

AA00AA00004433bb

flekil 38

AA00AA00004444bb

Yolcu taraf› (flekil 38)

(A) butonu, yolcu taraf›ndaki cama ku-
manda eder.

D‹KKAT Yolcu taraf›ndaki elektrik ku-
mandal› cam, cam›n sadece aç›lmas› için
"sürekli otomatik çal›flma" tertibat› ile do-
nat›lm›flt›r. Bu tertibat da, sürücü taraf›nda-
ki cam için aç›klanan flekilde çal›fl›r.

3 KAPILI T‹PLER

Sürücü taraf› (flekil 37)

Sürücü taraf›ndaki kap› paneli, kontak
anahtar› MAR pozisyonunda iken, afla¤›da
belirtilen camlara kumanda eden butonlar›
içerir:

A - Sol ön cam

B - Sa¤ ön cam

Cam› açmak için, butona bas›n›z. Cam› ka-
patmak için, butonu çekiniz.

D‹KKAT Sürücü taraf›ndaki elektrik ku-
mandal› cam, cam›n aç›lmas› ve kapat›lmas›
için "sürekli otomatik çal›flma" tertibat› ile
donat›lm›flt›r. Butonun üst veya alt k›sm›na
k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, cam hareket et-
meye bafllar ve otomatik olarak hareketini
sürdürür; butonun üst veya alt k›sm›na tekrar
bas›larak, cam istenilen pozisyonda durdu-
rulabilir.
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Cam tamamen aç›ld›¤›nda
veya kapand›¤›nda, ku-
manda butonuna basmaya

devam etmeyiniz.

D‹KKAT E¤er otomobil, duyarl› cam fi-
tillerini içeren güvenlik sistemi ile donat›lm›fl
ise, kap›lar› kilitledikten sonra, uzaktan ku-
mandan›n ilgili butonunu yaklafl›k 2 saniye
süre ile bas›l› konumda tutarak, camlar›n ve
tavan cam›n›n (mevcut olan tiplerde) kapan-
mas›n› sa¤lay›n›z. Uzaktan kumanda üze-
rindeki butonun, camlar›n hareketi sona ere-
ne kadar bas›l› tutulmas› gerekir. E¤er bu-
ton daha önce serbest b›rak›l›rsa, camlar o
anda bulunduklar› pozisyonda kal›rlar.

Bütün tiplerde, kap› kilitlerini açt›ktan son-
ra, uzaktan kumanda butonuna yaklafl›k 2
saniye süre ile bas›l›r ise, camlar ve tavan
cam› (mevcut olan tiplerde) aç›l›r.

flekil 39

AA00AA00332299bb

flekil 40

AA00AA00333300bb

5 KAPILI T‹PLER

Sürücü kap›s› (flekil 39)

Sürücü taraf›ndaki kap› paneli, afla¤›da be-
lirtilen kumanda butonlar›n› içerir:

A – Sol cam kumanda butonu

B – Sa¤ cam kumanda butonu.

Bu kumanda butonlar›n›n nas›l çal›flt›kla-
r›n› ö¤renmek için, daha önce 3 kap›l› ver-
siyonlar için verilen aç›klamalara bak›n›z.

Afla¤›da belirtilen kumandalar sadece baz›
tiplerde mevcuttur;

C – (LOCK-K‹L‹T) Arka cam kumanda
butonlar›n› devre d›fl› b›rakan tertibat (bu bu-
ton kullan›ld›¤›nda, üzerinde bulunan led ya-
nar; arka cam kumanda butonlar›n› yeniden
çal›fl›r hale getirmek için, (C) butonuna
tekrar bas›n›z).

D – (REAR-ARKA) Ön/arka cam ku-
manda fonksiyonlar› aras›nda geçifl. (A) ve
(B) butonlar›; butonun üzerindeki led yan-
d›¤›nda, arka camlara; butonun üzerindeki
led söndü¤ünde ise, ön camlara kumanda
eder.

Yolcu taraf›ndaki ön kap› ve ar-
ka kap›lar (baz› tiplerde) (flekil 38)

Her kap› paneli üzerinde, o kap›ya ait ca-
ma kumanda eden bir buton (A) mevcut-
tur.

Bu butonlar›n nas›l çal›flt›klar›n› ö¤renmek
için, daha önce 3 kap›l› tipler için verilen
aç›klamalara bak›n›z.

Elektrik kumandal› camlar›n bulunmad›¤›
tiplerde, cama manuel olarak kumanda edil-
mesini sa¤layan bir cam açma/kapatma ko-
lu (A-flekil 40) mevcuttur.

Otomobilinizden indi¤iniz-
de, elektrik kumandal›
camlar›n kazara çal›flt›r›l-

mas›n› ve otomobilde kalanlar için
tehlike oluflturmas›n› önlemek için,
anahtarlar›n›z› daima yan›n›za al›-
n›z.
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Emniyet kemerinin, koltu¤un d›fl taraf›nda
yer alan alt k›sm›n› bulduktan sonra; ke-
merin toplay›c› makaradan çözülmesini
sa¤lay›n›z ve (A) dilini (flekil 41) alarak,
(B) yuvas›na yerlefltiriniz.

Yerine kilitlenme sesi duyuldu¤unda, ke-
mer do¤ru olarak ba¤lanm›fl demektir. Ke-
mer serbest b›rakmak için, (C) butonuna
bas›n›z.

Kemeri sabitleyen mekanizma; kemer
h›zla çekildi¤inde, ani fren yap›ld›¤›nda veya
çarp›flma halinde devreye girer.

E¤er kemer, ani hareketler sebebi ile ki-
litlenir ise; kemer sabitleme mekanizmas›-
n›n devre d›fl› kalmas› için, kemerin k›sa bir
bölümünün geri sar›lmas›n› sa¤lay›n›z.

En üst seviyede güvenli-
¤in sa¤lanmas› için, koltuk
arkal›¤›n›n mümkün oldu¤u

kadar dik pozisyonda ayarlanm›fl
olmas› ve kemerin, gö¤üs ve kal-
çalar›n üzerinden geçerek ba¤lan-
mas› tavsiye edilir. Ön ve arka em-
niyet kemerleri daima ba¤lanma-
l›d›r. Emniyet kemerlerini ba¤lama-
dan yolculuk etmeniz, herhangi bir
kaza durumunda, ciddi olarak ya-
ralanma ve ölüm riskini art›r›r.

flekil 41

AA00AA00004455bb

Kemer toplay›c›dan çözülüp, yolcunun
vücudunu otomatik olarak, ona tam bir
hareket özgürlü¤ü sa¤layacak flekilde sarar.

Otomobil dik bir yokuflta park edildi¤i za-
man, toplay›c› mekanizma kilitlenebilir, bu
normal bir durumdur.

Kemer geri sar›l›rken,
dönmesini önlemek için eli-
niz ile yönlendiriniz.

EMN‹YET KEMERLER‹

ÖN VE ARKA EMN‹YET
KEMERLER‹

Otomobil, üç noktadan ba¤lant›l› emniyet
kemerleri (arkada oturan üçüncü yolcu için
de iste¤e ba¤l› olarak) ile donat›lm›fl olup,
otomatik kemer sarma mekanizmas›,
hareket özgürlü¤ü sa¤lar.

Ön koltuklardaki kemer sarma mekaniz-
mas›, elektronik ön gerdiriciler ile donat›l-
m›flt›r. Alt tarafta yer alan ba¤lant› noktala-
r›; koltu¤un her konumunda, en üst seviye-
de koruma sa¤lamak için, direkt olarak kol-
tu¤a tespit edilmifltir.
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ARKA EMN‹YET
KEMERLER‹N‹N KULLANILIfiI

Arka yan koltuklardaki emniyet kemerleri,
üç noktadan ba¤lant›l› emniyet kemerleri ile
donat›lm›fl olup, toplay›c› makaralar mev-
cuttur; orta koltuktaki emniyet kemerinin iki
ba¤lant› noktas› mevcuttur. Baz› tiplerde, or-
ta koltuk da; koltuk bafll›¤›, üç noktadan
ba¤lant›l› emniyet kemeri ve kemer toplay›c›
makaras› ile donat›labilir.

Kemerlerin yanl›fl ba¤lanmas›n› önlemek
için; yan koltuklardaki emniyet kemerlerinin
dilleri, ortadaki emniyet kemerinin kilidine
uymaz.

ÖN EMN‹YET KEMER‹
YÜKSEKL‹K AYARI
(baz› tiplerde)

Ön emniyet kemeri halkas›, kemerin yük-
sekli¤inin ayarlanmas› için, farkl› konumlara
getirilebilir.

Emniyet kemerlerinin yüksekli¤ini, daima
kullan›c›ya uygun olarak ayarlay›n›z. Bu fle-
kilde, çarp›flma durumunda oluflabilecek ya-
ralanma riski en aza indirgenebilir.

Kemer; omuz kenar› ve boyun aras›ndaki
mesafenin yaklafl›k olarak ortas›ndan geç-
ti¤inde, uygun olarak ayarlanm›fl demek-
tir.

Kemer yüksekli¤ini ayarlamak için, (A) tu-
tama¤›n› (flekil 42) afla¤› indiriniz veya
yukar› ç›kart›n›z; ayn› anda (B) kemer
halkas›n› mevcut pozisyonlardan en uygun
olan›na hareket ettiriniz.

YÜK SINIRLAYICILAR

Pasif güvenli¤i art›rmak amac› ile, kemer
kullan›c›y› tutarken, omuzlar üzerine etki
eden kuvveti ayarlamak için, ön koltuk em-
niyet kemerleri toplay›c› mekanizmalar›, ke-
merin kontrollü bir flekilde k›salmas›n›
sa¤layan bir yük s›n›rlay›c›y› içerir.

Ayarlamay› yapt›ktan
sonra, daima halkan›n
mevcut yükseklik kademe-

lerinden birine oturdu¤unu ve ha-
reket etmedi¤ini kontrol ediniz. Bu-
nun için, e¤er kemer mevcut pozis-
yonlardan birinde sabitlenmemifl
ise; A tutama¤›n› serbest b›rakt›k-
tan sonra, sabitleme tertibat›n›n
yerine oturmas›n› sa¤lamak için,
ilave bir bas›nç uygulay›n›z.

flekil 42

AA00AA00004466bb

flekil 43

AA00AA00004477bb
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Emniyet kemeri, koltu¤unuzda dik ve
arkan›za yaslanarak oturuyor iken ba¤lan-
mal›d›r.

Arka koltuklarda hiç kimse yok ise; kemer
kilitlerini, koltuk minderindeki yuvalar›na yer-
lefltiriniz.

ARKA ORTA EMN‹YET KEMER‹
(flekil 45)

(A) dilini, yerine oturma sesini duyana
kadar, (B) kilidinin içine iterek, kemeri
ba¤lay›n›z.

Emniyet kemerini ayarlamak için, kemeri
(D) tokas›n›n içinden çekiniz; e¤er k›salt-
mak istiyorsan›z (E) ucunu, uzatmak isti-
yorsan›z (F) k›sm›n› çekiniz.

flekil 44

AA00AA00004488bb

En üst seviyede koruma
sa¤lamak için, arka em-
niyet kemerleri flekil 43 ve

44’de gösterildi¤i gibi ba¤lan-
mal›d›r.

flekil 45

AA00AA00004499bb

Kemeri serbest b›rakmak için, (C) buto-
nuna bas›n›z.

D‹KKAT Kemer kalçalar üzerine otur-
du¤unda, uygun olarak ayarlanm›fl demek-
tir.

EMN‹YET KEMERLER‹N‹N
KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL
B‹LG‹LER

Sürücü, emniyet kemerlerinin kullan›m› ile
ilgili yerel yönetmeliklere uymal› ve araçta
bulunan di¤er kifllerin de uymalar›n› sa¤la-
mal›d›r.

fiiddetli bir çarp›flma ha-
linde, kemer takmam›fl
olan arka koltuktaki yolcu-

lar›n, ciddi risklere maruz kalman›n
yan› s›ra, ön koltuktaki yolcular için
de tehlike oluflturdu¤u unutulma-
mal›d›r.

flekil 46

AA00AA00005500bb

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

27

En üst seviyede güvenli-
¤in sa¤lanmas› için, koltuk
arkal›¤›n›n mümkün oldu¤u

kadar dik pozisyonda ayarlanm›fl
olmas› ve kemerin, gö¤üs ve kal-
çalar›n üzerinden geçerek ba¤lan-
mas› tavsiye edilir. Ön ve arka em-
niyet kemerleri daima ba¤lanma-
l›d›r. Emniyet kemerlerini ba¤lama-
dan yolculuk etmeniz, herhangi bir
kaza durumunda, ciddi olarak ya-
ralanma ve ölüm riskini art›r›r.

Kemer dönük olmamal›d›r;
kemer gergin olmal› ve yol-
cunun vücudunu sarmal›d›r.

Kemerin üst bölümü, omuz ve gö-
¤üs üzerinden çapraz olarak geç-
melidir. Alt k›s›m; kullan›c›n›n öne
do¤ru kaymas›n› önlemek için, ka-
r›n üzerinden de¤il, kalça üzerinden
geçmelidir. Kemerin yolcunun vücu-
dunu sarmas›n› önlemek için; klips-
ler, durdurucu parçalar vs. kullan-
may›n›z (flekil 46).
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Hamile bayanlar›n emniyet kemeri kulla-
n›m› ile ilgili yerel yönetmeliklere dikkatle
uymalar› gerekir. Hamile bayanlar, emniyet
kemerinin alt k›sm›n›, kar›n bölgesinin alt›n-
dan geçecek flekilde ayarlamal›d›rlar (fle-
kil 48).

Koltuk arkal›¤›n›n, ani
fren yapman›z durumunda
ileriye f›rlayarak yolcula-

ra zarar vermesini önlemek için her
iki tarafta do¤ru bir flekilde ki-
litlendi¤inden ("k›rm›z› bantlar" gö-
rünmez B-flek.46-a) emin olunuz.

Arka koltukta oturan em-
niyet kemerini ba¤lamam›fl
yolcular›n sadece kendileri-

ni büyük bir risk alt›nda b›rakmak-
la kalmay›p ayn› zamanda da ön
koltukta oturanlar için de tehlike
oluflturduklar›n› unutmay›n›z.

Arka koltuklar›n bofl olmas› durumunda,
minderlerde bulunan boflluklar› emniyet ke-
meri tokalar›n› koymak için kullan›n›z.

Kesinlikle, emniyet keme-
ri çocu¤un üzerinden geçe-
cek flekilde, kuca¤›n›za ço-

cuk alarak yolculuk etmeyiniz (fle-
kil 47).

E¤er emniyet kemeri cid-
di kuvvetlere maruz kal›r
ise, örne¤in herhangi bir

kazadan sonra, kemerin; ba¤lant›
parçalar›, ba¤lant› parçalar›n›n vi-
dalar› ve ön gerdirici ile birlikte de-
¤ifltirilmesi gerekir. Kemerde göz-
le görülebilen herhangi bir hasar ol-
masa bile, eski özelliklerini kaybet-
mifl olabilir.

flekil 47

AA00AA00005511bb

flekil 48

AA00AA00005522bb
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flekil 46-a

AA00AA11007744mm

Arkal›¤›n katlan›r kollar›
(A) üzerindeki ‘k›rm›z›
bant’ (B-flek. 46-a)art›k

görünmedi¤inde, arkal›¤›n do¤ru
flekilde tespit edilmesi garantilen-
mifl olur. ‘K›rm›z› bant’ asl›nda ar-
kal›¤›n do¤ru flekilde tespit edilme-
di¤ini gösterir. Arkal›k orijinal po-
zisyonuna getirildi¤inde, tespit klik
sesi duyulunca do¤ru tespit elde
edilmifl demektir.

Katlaman›n ard›ndan arka
koltuk yeniden dik pozis-
yona ayarland›¤›nda, em-
niyet kemerini kullan›ma

haz›r olmas› için do¤ru flekilde yer-
lefltirmeye dikkat ediniz.
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EMN‹YET KEMERLER‹N‹N
DA‹MA ‹Y‹ DURUMDA
TUTULMASI ‹Ç‹N YAPILMASI
GEREKENLER

– Emniyet kemerlerinin gergin olmas›na
ve dönük olmamas›na dikkat ederek kul-
lan›n›z; kemerin serbestçe kayabildi¤inden
emin olunuz.

– Emniyet kemerlerini sabunlu su ile el-
de y›kay›p, durulayarak, gölgede kurutunuz.
Örgüye zarar verebilecek türden; kuvvetli de-
terjanlar, çamafl›r suyu, renklendirici veya
di¤er kimyasal maddeleri kullanmay›n›z.

– Toplay›c› makaralar›n› kesinlikle ›slat-
may›n›z; sadece kuru kalmalar› halinde
düzgün olarak çal›flmalar› garanti edilir.

ÇOCUKLARIN
GÜVENL‹ B‹R fiEK‹LDE
TAfiINMASI

Bir çarp›flma durumunda en üst seviyede
koruma sa¤lanmas› için, bütün yolcular›n
oturmalar› ve uygun özellikte koruyucu sis-
temler kullanmalar› gerekir.

Bu durum özellikle çocuklar için daha da
önemlidir.

Çocuklar›n kas ve kemik yap›lar› tam ola-
rak geliflmemifl oldu¤undan dolay›, çocukla-
r›n bafllar›; vücut a¤›rl›klar› ile k›yasland›¤›n-
da, yetiflkinlerinkinden daha büyük ve a¤›r-
d›r. Bu sebeple, çocuklar için, yetiflkinlerin
kullanmalar› gereken sistemlerden farkl›
özelliklere sahip koruyucu sistemler gerek-
mektedir.

flekil 49

AA00AA00220011bb
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En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde
yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›, ECE-R144
Avrupa Standartlar›nda yer almaktad›r. Bu
standart, afla¤›da belirtilen dört farkl› grup-
ta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin kul-
lan›lmas›n› zorunlu k›lar:

Grup 0 a¤›rl›k 0-10 kg

Grup 1 a¤›rl›k 9-18 kg

Grup 2 a¤›rl›k 15-25 kg

Grup 3 a¤›rl›k 22-36 kg

Görüldü¤ü gibi, gruplar k›smen ortak
a¤›rl›klar› kapsarlar; bu sebeple, piyasada
birden fazla a¤›rl›k grubunu kapsayan sis-
temlerin bulunmas› mümkündür.

Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bu-
lunmal› ve sisteme rijit olarak ba¤lanm›fl,
sökülemeyen bir etiket üzerinde kontrol edil-
di¤ini gösteren iflaret bulunmal›d›r.
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GRUP 0

10 kg a¤›rl›¤a kadar olan bebekler;
bebe¤in bafl›n› destekleyen ve arka tarafa
bakar flekilde monte edilen özel tipte ko-
ruyucu koltuklara oturtulmal›d›r (flekil 50).
Bu flekilde, ani h›z azalmas› durumunda
bebe¤in boynuna hiçbir kuvvet etki etmez.

Koruyucu koltuk, otomobilin koltu¤una em-
niyet kemeri ile ba¤lan›r. Çocu¤un da ko-
ruyucu koltu¤un kemerleri ile ba¤lanm›fl ol-
mas› gerekir.

36 kg'dan daha a¤›r ve 1,5 m'den daha
uzun boylu olan çocuklar; koruyucu sistem-
lerin kullan›m› aç›s›ndan yetiflkin olarak ka-
bul edilirler ve normal emniyet kemerlerini
kullanabilirler.

Her bir a¤›rl›k grubundaki çocuklar›n, Alfa
Romeo Aksesuar Serisinde bulunan çocuk
koruyucu sistemlerini kullanmalar›n› tavsiye
ediyoruz. Bu sistemler özel olarak dizayn
edilmifl ve Alfa Romeo marka otomobillerde
kullan›lmak üzere test edilmifltir.

Bir kaza olmas› durumun-
da; en  güvenli yer arka
koltuk oldu¤undan dolay›,

çocuklar› arka koltukta tafl›man›z›
tavsiye ediyoruz. Yolcu hava yas-
t›¤› bulunan otomobillerde, çocuk
koruyucu sistemlerini kesinlikle ön
yolcu koltu¤una monte etmeyiniz.
Çarp›flman›n fliddeti ne olursa ol-
sun, fliflen hava yast›¤› ölümle bile
sonuçlanabilecek yaralanmalara se-
bep olabilir. Yolcu hava yast›¤›
devre d›fl› b›rak›ld›ktan sonra, ço-
cuklar›n ön koltu¤a oturtulmalar›
mümkün olabilir. Bu durumda, ha-
va yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›ld›-
¤›ndan emin olmak için, gösterge
tablosu üzerinde yer alanF uya-
r› lambas›n›n kontrol edilmesi ge-
reklidir.

flekil 50

AA00AA00005533bb

fiekiller sadece örnek ola-
rak verilmifltir. Kulland›¤›-
n›z koltu¤u, verilen tali-

matlara uygun olarak monte edi-
niz.

GRUP 1

9 kg'dan daha a¤›r olan çocuklar, ön
taraf›nda yast›klar bulunan çocuk koruyucu
koltuklar›na, öne bakar flekilde oturtulmal›d›r
(flekil 51). Otomobilin emniyet kemeri;
hem çocuk koltu¤unu, hem de çocu¤u
ba¤lar.

fiekiller sadece örnek ola-
rak verilmifltir. Kulland›¤›-
n›z koltu¤u, verilen tali-

matlara uygun olarak monte edi-
niz.

Grup 0 ve 1 için, arka taraf-
ta yer alan bir ba¤lant› va-
s›tas› ile otomobilin emniyet

kemerleri kullan›larak ba¤lanan çocuk
koruyucu koltuklar› vard›r. Çocuk da,
koltu¤a özel kemerler vas›tas› ile ba¤-
lan›r. Çocuk koltuklar›; bir yast›k kul-
lan›larak yanl›fl flekilde monte edilme-
leri halinde, boyutlar›ndan dolay› teh-
likeli olabilirler. Daima, kullanmakta
oldu¤unuz çocuk emniyet koltuklar›-
n›n özel montaj talimatlar›na uyunuz.
GRUP 2

15 kg'dan daha a¤›r olan çocuklar, direkt
olarak otomobilin emniyet kemeri ile ba¤la-
nabilirler. Çocuk koltu¤unun kullan›m ama-
c›; otomobilin emniyet kemerinin çapraz k›s-
m›n›n çocu¤un gö¤sü üzerinden (kesinlikle
bo¤az› üzerinden de¤il) geçmesi ve yatay
k›sm›n›n da çocu¤un kalçalar›n› (karn›n› de-
¤il) sarmas› için, çocu¤un do¤ru konumda
bulunmas›n› sa¤lamakt›r (flekil 52).
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flekil 51

AA00AA00005544bb

flekil 52

AA00AA00005555bb

fiekiller sadece örnek ola-
rak verilmifltir. Kulland›¤›-
n›z koltu¤u, verilen tali-

matlara uygun olarak monte edi-
niz. 
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31flekil 53

AA00AA00005566bb

GRUP 3

22 kg'dan daha a¤›r olan çocuklar için,
sadece yukar› kald›r›lmalar›n› sa¤layan bir
yast›k yeterlidir (flekil 53). Çocu¤un
gö¤sünün boyutu, çocu¤un s›rt›n›n koltuk
arkal›¤›ndan uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lamak
üzere bir destek kullan›lmas›n› gerektirmez.

1,50 m'den daha uzun boylu çocuklar,
yetiflkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.

fiekiller sadece örnek olarak ve-
rilmifltir. Kulland›¤›n›z koltu¤u, ve-
rilen talimatlara uygun olarak mon-
te ediniz.

Otomobilde çocuk tafl›n›rken uyulmas›
gereken kurallar afla¤›da özetlenmifltir:

1) Bir kaza olmas› durumunda; otomobil
içindeki en güvenli yer arka koltuk oldu¤un-
dan dolay›, çocuk koruyucu sistemleri arka
koltu¤a monte edilmelidir.

2) Yolcu hava yast›¤› bulunan otomobiller-
de, çocuklar kesinlikle ön yolcu koltu¤una
oturtulmamal›d›r.

3) E¤er yolcu hava yast›¤› devre d›fl›
b›rak›l›r ise, hava yast›¤›n›n devre d›fl›
b›rak›ld›¤›ndan emin olmak için, gösterge
tablosu üzerinde yer alan F uyar› lam-
bas›n› kontrol ediniz.

4) Çocuk koruyucu koltu¤unun montaj› ile
ilgili, imalatç› firma taraf›ndan verilmesi ge-
reken talimatlara uyunuz. Bu talimatlar›, oto-
mobilin belgeleri ve bu el kitab› ile birlikte
saklay›n›z. Montaj talimat› olmayan çocuk
koruyucu sistemlerini kullanmay›n›z.

5) Emniyet kemerini çekerek, iyi bir fle-
kilde ba¤land›¤›n› daima kontrol ediniz.

6) Bütün çocuk koruyucu sistemleri sadece
tek bir çocuk içindir. Ayn›  çocuk koruyucu
sistemine, kesinlikle iki çocuk oturtmay›n›z.

7) Emniyet kemerinin çocu¤un bo¤az› üze-
rinden geçmedi¤ini daima kontrol ediniz.

8) Seyahat esnas›nda, çocuklar›n yanl›fl
bir flekilde oturmalar›na ve kemerleri ç›kart-
malar›na izin vermeyiniz.

9) Kuca¤›n›zda kesinlikle çocuk veya be-
bek tafl›may›n›z. Ne kadar güçlü olursa ol-
sun, bir kaza esnas›nda hiç kimse bir çocu¤u
tutamaz.

10) Herhangi bir  kazadan sonra çocuk
koltu¤unu de¤ifltiriniz.
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YOLCU KOLTUKLARININ ÇOCUK KOLTU⁄U KULLANIMIYLA ‹LG‹L‹ YÖNETMEL‹KLERE UYUMU

Alfa 147 2000/3 tarihli, çocuk güvenlik koltuklar›n›n çeflitli araç koltuklar›na tak›lmas›yla ilgili yeni EC talimat›n›n belirtti¤i ve afla¤›da-
ki tabloda gösterilen düzenlemelere tam olarak uygundur:

3 ve 5 kap›l› modellerin arka koltuklar›

Grup A¤›rl›k s›n›rlar› KOLTUK

Ön yolcu Arka taraf Arka orta yolcu koltu¤u
yolcu koltu¤u (üç ba¤lama noktal› ataletli 

emniyet kemerleri)

Grup 0, 0+ 0 -13 kg L U U 

Grup 1 9 -18 kg L U U 

Grup 2 15 -25 kg L U U 

Grup 3 22 -36 kg L U U 

Anahtar:

U = Belirtilen "Gruplar" için Avrupa Standard› ECE-R44 uyar›nca ''Evrensel''kategorideki çocuk emniyet sistemleri için uygundur.

L = Belirtilen grup için Alfa Romeo aksesuar serisinde mevcut olan belirli çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
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Ön gerdirici tertibatlar›
sadece bir kez kullan›labi-
lir ve emniyet kemerleri

ba¤l› olmasa bile devreye girerler.
Ön gerdiricinin, devreye girdi¤i çar-
p›flmalardan sonra, tertibat›n de-
¤ifltirilmesi için, yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz. Ön ger-
dirici, imal tarihinden itibaren 10
y›l süre ile ifllerli¤ini korur. Bu sü-
renin sonunda, ön gerdiricinin de-
¤ifltirilmesi gerekir.

ÖN GERD‹R‹C‹LER

Otomobil, ön koltuklardaki emniyet ke-
merlerinin daha etkili koruma sa¤lamas› için
ön gerdirici tertibatlar› ile donat›lm›flt›r.

Bu tertibatlar, bir sensör yard›m› ile fliddetli
bir çarp›flma oldu¤unu "alg›lar" ve kemerin
bir kaç santimetre geri sar›lmas›n› sa¤lar. Bu
flekilde; kemer kullan›c›y› arkada tutmaya
bafllamadan önce, ön gerdirici kemerin
vücudu boflluksuz bir flekilde sarmas›n›
sa¤lar.

Ön gerdiricinin devreye girdi¤ini göstermek
için, emniyet kemeri kilitlenir ve hafif bir du-
man görülebilir. Bu duman zararl› de¤ildir
ve herhangi bir yang›n tehlikesi yaratmaz.

Ön gerdiriciler, herhangi bir bak›m veya
ya¤lama gerektirmez. Ön gerdiricilerin ori-
jinal durumunda yap›lacak her türlü de¤iflik-
lik, tertibat›n etkinli¤ini geçersiz k›lar. ‹stis-
nai do¤al afetler (sel, deniz f›rt›nalar› gibi)
sonucu sistem ›slan›r veya çamurlan›r ise,
de¤ifltirilmesi zorunludur.

Ön gerdirici devreye girdi¤inde maksimum
düzeyde koruma sa¤lamak için; emniyet ke-
merinin, kullan›c›n›n gö¤üs ve kalçalar›n› uy-
gun flekilde sarmas› gerekir.

Ön gerdirici etraf›ndaki
bölgede oluflan darbeler,
titreflimler veya ›s›tma (6

saate kadar 100°C üzerinde) gibi
ifllemler, sistemin hasar görmesine
veya devreye girmesine sebep ola-
bilir. Kötü yol yüzeylerinden veya
bordür tafllar› gibi yüksek olmayan
engellerden dolay› oluflan titreflim-
ler sistemi etkilemez. Bununla bir-
likte, e¤er herhangi bir flekilde
yard›ma ihtiyac›n›z olursa, yetkili
Alfa Romeo servisine müracaat
ediniz.

Ön gerdirici elemanlar›n›n
sökülmesi veya kurcalan-
mas› kesinlikle yasakt›r.

Her türlü ifllemin, tecrübeli ve yet-
kili personel taraf›ndan yap›lmas›
gerekir. Herhangi bir müdahale ge-
rekti¤inde, yetkili Alfa Romeo ser-
visi ile temasa geçiniz.
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ÖN HAVA YASTIKLARI

Tan›mlama ve çal›flma flekli

Ön hava yast›¤› (sürücü ve yolcu taraf›nda-
ki), önden çarp›flma halinde devreye giren
bir güvenlik sistemidir.

Hava yast›¤›, özel bölmelere yerlefltirilmifl
olan derhal fliflebilen bir yast›ktan oluflur;

– sürücü için direksiyon simidinin merke-
zinde,

– yolcu için ön panelin içinde (yolcu tara-
f›ndaki hava yast›¤› daha büyüktür) yer al›r. 

Ön hava yast›¤› (sürücü ve yolcu hava
yast›klar›), orta ve yüksek fliddetteki önden
çarp›flma durumlar›nda, yolcular› korumak
için dizayn edilmifl olup; yolcunun vücudu ile
direksiyon simidi veya ön panel aras›nda bir
engel teflkil eder.

Bir çarp›flma durumunda, elektronik kont-
rol ünitesi, ilgili h›z azalma sensöründen ge-
len sinyalleri iflleme tabi tutar ve e¤er ge-
rekiyor ise, yast›¤›n fliflirilmesini sa¤lar. 

Hava yast›¤› derhal fliflerek; sürücü ve önde
oturan yolcunun vücudu ile, otomobilin
yaralanmaya sebep olabilecek bölümleri
aras›nda bir engel teflkil eder. Hava yast›¤›
olaydan sonra hemen iner.

Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan
yolcu, öne do¤ru hareket eder ve fliflmekte
olan hava yast›¤› ile temas edebilir. Bu du-
rumda, hava yast›¤›n›n sa¤lad›¤› koruma
azal›r. Dolay›s›yla, hava yast›¤› (sürücü ve
yolcu hava yast›¤›) emniyet kemerlerinin
yerine geçmez, fakat kemerler ile birlikte
daha etkin bir koruma sa¤lar. Avrupa'da ve
dünyan›n pek çok ülkesinde kanunlarla da
belirlendi¤i gibi, emniyet kemerlerinin daima
tak›lmas› gerekir.

ÖN VE YAN HAVA
YASTIKLARI 

Otomobil, sürücü hava yast›¤› (flekil 54),
yolcu hava yast›¤› (flekil 55), yan hava
yast›¤› (flekil 56) ve cam hava yast›¤›
(flekil 57) ile donat›lm›flt›r.

flekil 56

AA00AA00005588bb

flekil 57

AA00AA00005599bb
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AA00AA00119933bb

flekil 55

AA00AA00005577bb

Alfa147-��1-�5�.QXP  6/19/�8  1:3� PM  Page 34



Düflük h›zda önden çarp›flma (emniyet ke-
merlerinin sa¤layaca¤› koruman›n yeterli
oldu¤u) durumunda, hava yast›¤› devreye
girmez.

Deformasyona u¤rama derecesi yüksek
olan veya hareketli nesnelere (trafik levha-
lar›, kum veya kar y›¤›nlar›, park halindeki
araçlar gibi) çarp›ld›¤›nda, arkadan çarp›lma
halinde (örne¤in baflka bir araç taraf›ndan
arka tampona çarp›ld›¤›nda) ve baflka bir
arac›n veya koruyucu bariyerlerin alt›na gi-
rildi¤inde (örne¤in bir kamyonun veya yol
kenarlar›ndaki bariyerlerin alt›na girilmesi
durumunda); hava yast›¤› fliflmez. Bunun se-
bebi, hava yast›¤›n›n, emniyet kemerlerinin
koruyucu etkisine ilave bir koruma olufltur-
mamas› ve dolay›s›yla da fliflmesinin anlam-
s›z olmas›d›r. 

Dolay›s›yla, yukar›da belirtilen durumlarda
hava yast›¤›n›n devreye girmemesi, sistemin
do¤ru olarak çal›flmad›¤› anlam›na gelmez.

YOLCU TARAFINDAK‹ ÖN
HAVA YASTI⁄I

Yolcu taraf›ndaki hava yast›¤›, emniyet ke-
merini takan kiflileri daha iyi düzeyde ko-
rumak üzere dizayn edilmifl ve ayarlanm›flt›r.

Hava yast›¤› tamamen fliflti¤inde, yolcu ile
ön panel aras›ndaki bofllu¤un büyük bir
bölümünü doldurur.

C‹DD‹ TEHL‹KE:
Yolcu taraf›na hava
yast›¤› monte edil-

mifl ise; ön yolcu koltu¤una, çocuk
koltu¤u yerlefltirmeyiniz. E¤er ço-
cu¤un ön koltukta tafl›nmas› gere-
kiyor ise, ön koltu¤a çocuk koltu-
¤unu yerlefltirmeden önce, yolcu
hava yast›¤›n› devre d›fl› b›rak›n›z.
Kanuni bir gereklilik olmasa bile,
çocu¤un ön koltukta tafl›nmas›na
gerek kalmad›¤›nda, yolcu hava
yast›¤›n› derhal devreye alman›z
tavsiye edilir.

YOLCU TARAFINDAK‹ ÖN HAVA
YASTI⁄ININ MANUEL OLARAK
DEVRE DIfiI BIRAKILMASI (baz›
tiplerde)

Ön koltukta bir çocuk tafl›nmas› zorunlu ol-
du¤unda, otomobilde bulunan yolcu hava
yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› mümkündür.

flekil 58

AA00AA00006611bb

Hava yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›lmas›, oto-
mobilin kontak anahtar›n›n, ön panelin sa¤
taraf›nda yer alan anahtar kumandal› özel
bir dü¤me üzerinde kullan›lmas› ile gerçek-
lefltirilir (flekil 58). Dü¤meye ulaflabilmek
için, kap›n›n aç›k olmas› gerekmektedir.

Anahtar kumandal› dü¤menin (flekil 58),
iki farkl› konumu mevcuttur:

1) Yolcu taraf›ndaki ön hava yast›¤› dev-
rede; gösterge tablosu üzerindeki (ONP)
uyar› lambas› söner; ön koltukta çocuk ta-
fl›nmas› kesinlikle yasakt›r.

2) Yolcu taraf›ndaki ön hava yast›¤› devre
d›fl›; gösterge tablosu üzerindeki (OFF
F) uyar› lambas› yanar; uygun tafl›y›c› sis-
temi ile korunan bir çocuk, ön koltukta
tafl›nabilir.

Gösterge tablosu üzerindeki F uyar› lam-
bas›, yolcu hava yast›¤› tekrar devreye
al›nana kadar sürekli olarak yanar.

Yolcu taraf›ndaki ön hava yast›¤›n›n devre
d›fl› b›rak›lmas›, yan hava yast›klarn›n
çal›flmas›n› engellemez.

Kap› aç›k iken, kontak anahtar›, dü¤me
üzerindeki yuvas›na yerlefltirilebilir ve her iki
konuma da çevrilebilir.
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ve e¤er gerekiyor ise, yast›¤›n fliflirilmesini
sa¤lar.

Hava yast›¤› derhal flifler ve ön koltukta
oturanlar›n gö¤sü ile otomobilin kap›s›
aras›nda koruyucu bir engel oluflturur. Hava
yast›¤›, daha sonra derhal iner.

Düflük h›zda yandan çarp›flma durumunda
(emniyet kemeri ile korunman›n yeterli
oldu¤u), hava yast›klar› fliflmez. 

Dolay›s›yla, hava yast›¤›, emniyet kemer-
lerinin yerine geçmez, fakat kemerler ile bir-
likte daha etkin bir koruma sa¤lar. Avru-
pa'da ve dünyan›n pek çok ülkesinde ka-
nunlarla da belirlendi¤i gibi, emniyet ke-
merlerinin daima tak›lmas› gerekir.

Yan hava yast›klar›, yolcu taraf›ndaki ön
hava yast›¤›n›n devre d›fl› b›rakmak için kul-
lan›lan kumanda dü¤mesi vas›tas› ile dev-
re d›fl› b›rak›lamaz. Bu flekilde, yandan çar-
p›flma halinde; ön koltukta oturan çocukla-
r›n da korunmas› sa¤lan›r.

D‹KKAT Basamaklar, bordür tafllar› gibi
ç›k›nt›l› nesnelere fliddetli bir flekilde çarp›l-
mas›, büyük çukurlara veya yol üzerindeki
çökmüfl bölgelere düflülmesi gibi, otomobi-
lin, alt k›sm›n› etkileyecek fliddetli darbele-
re veya kazalara maruz kalmas› halinde, ön
ve/veya yan hava yast›klar› fliflebilir.

D‹KKAT Hava yast›klar› fliflerken, d›flar›
az miktarda toz fleklinde bir madde yay›l›r.
Bu zararl› olmay›p, bir yang›n›n bafllang›c›-
na iflaret etmez. Ayr›ca, fliflen hava yast›¤›-
n›n yüzeyi ve otomobilin içi de toz halinde-
ki bu madde ile kaplanabilir. Bu madde, cil-
di ve gözleri tahrifl edebilir. Vücudunuzun bu
maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun ve
su ile y›kay›n›z.

D‹KKAT E¤er ¬ uyar› lambas› otomo-
bil hareket halinde iken (bir ar›zay› belirt-
mek üzere) yanar ise, ar›zan›n giderilmesi
için otomobilinizi mümkün olan en k›sa sü-
rede Alfa Romeo markas›na hizmet veren
yetkili Tofafl servisine götürünüz.

Hava yast›¤› sisteminin çal›flmas› 10 y›l
süre ile garanti edilir. Son kullanma tarihi
yaklaflt›¤›nda, yetkili Alfa Romeo servisi  ile
temasa geçiniz.

YAN HAVA YASTIKLARI
(YAN HAVA YASTI⁄I - CAM
HAVA YASTI⁄I) (baz›
tiplerde)

Yan hava yast›klar›n›n kullan›m amac›; yan
taraftan orta ve yüksek fliddette çarp›flma
durumunda, ön koltuklarda bulunan yolcu-
lar›n daha iyi korunmas›n› sa¤lamakt›r.

Yan hava yast›klar›, derhal fliflen bir yas-
t›ktan oluflur:

– Yan hava yast›¤› ön koltuk arkal›klar› içi-
ne yerlefltirilmifl olup; bu çözüm, koltu¤un
pozisyonundan ba¤›ms›z olarak, hava yas-
t›¤›n›n yolcuya göre en iyi konumda bulun-
mas›n› sa¤lar.

– Cam hava yast›¤›, yan tavan kaplamas›
içinde yer alan bir "perde" sistemi olup, özel
bir trim ile kapat›lm›flt›r. Bu trim, yast›¤›n
afla¤› do¤ru aç›lmas›n› sa¤lar. Yolcular›n bafl-
lar›n› korumak için düflünülen bu çözüm,
yandan çarp›flma durumunda en üst sevi-
yede koruma sa¤lar. Perde fleklindeki çö-
züm, genifl yüzeyi ve destekleme özelli¤i
sebebi ile, herhangi bir destek bulunmama-
s› halinde de daha iyi performans sa¤lar. Bu
hava yast›klar›, ayn› zamanda arkada otu-
ran yolcular için de koruma sa¤lar.

Yandan darbe al›nmas› durumunda, elek-
tronik kontrol ünitesi, ilgili h›z azalma sen-
söründen gelen sinyalleri iflleme tabi tutar
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D‹KKAT Hava yast›¤›n›n devreye girdi¤i
bir kazadan sonra; komple güvenlik sistemi-
nin, elektronik kontrol ünitesinin, emniyet
kemerlerinin ve ön gerdiricilerin de¤ifltirilme-
si için, otomobilinizi bir yetkili Alfa Romeo
servisine götürünüz. Serviste, ayr›ca elekt-
rik sistemini de kontrol ettiriniz.

Hava yast›¤› ile ilgili tüm kontrol, tamir
ve de¤ifltirme ifllemleri yetkili Alfa Romeo
servisinde yap›lmal›d›r.

Otomobiliniz hurdaya ç›kt›¤›nda, hava
yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› için, yetkili
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Otomobiliniz el de¤ifltirdi¤inde; yeni sahi-
binin, hava yast›¤›n›n kullan›l›fl› ile ilgili ta-
limatlar konusunda bilgilendirilmesi, yukar›-
da yer alan uyar›lar› bilmesi ve Kullan›c› El
Kitab›'n› temin etmesi gereklidir.

D‹KKAT Ön gerdiriciler, ön hava yast›k-
lar› ve yan hava yast›klar›; elektronik kont-
rol ünitesi taraf›ndan çarp›flman›n tipine ba¤-
l› olarak devreye al›n›rlar. Dolay›s›yla, bu ter-
tibatlar›n birinin veya birkaç›n›n devreye gir-
memesi, sistemin ar›zal› oldu¤u anlam›na
gelmez.

GENEL UYARILAR

Gösterge tablosu üzerin-
de yer alan û uyar› lamba-
s›n›n, kontak anahtar› MAR

konumuna çevrildi¤inde yanmas› ve
yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi
gerekir. E¤er uyar› lambas› yanmaz
veya sürekli olarak yanar ise, ya
da otomobil hareket halinde iken
yanar ise, derhal yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Kontak anahtar› MAR ko-
numuna çevrildi¤inde (ön
yolcu hava yast›¤› devre

d›fl› b›rakma dü¤mesi ON konu-
munda iken), F uyar› lambas›
yaklafl›k dört saniye boyunca sü-
rekli olarak yanar ve sürücüye, bir
kaza olmas› durumunda, yolcu ha-
va yast›¤›n›n ve yan yast›klar›n›n
flifleceklerini hat›rlatmak için, ikin-
ci bir dört saniye boyunca yan›p sö-
ner. Bundan sonra, uyar› lambas›-
n›n derhal sönmesi gerekir.

Hava yast›¤›n›n serbest-
çe fliflebilmesini sa¤lamak
ve kendinizi ciddi flekilde

yaralanmaktan korumak için, oto-
mobilinizi daima her iki eliniz ile di-
reksiyon simidinden tutarak kul-
lan›n›z. Otomobilinizi direksiyon si-
midine do¤ru e¤ilerek de¤il, dik bir
flekilde s›rt›n›z› koltu¤a yaslayarak
oturup, kullan›n›z.

Direksiyon simidi üzerine,
yolcu taraf›nda hava yast›-
¤›n›n yerlefltirildi¤i bölüm

üzerine veya yan tavan kaplama-
s› üzerine, etiket veya baflka mad-
deler yap›flt›rmay›n›z.
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Kuca¤›n›zda veya önünüz-
de gö¤üs hizas›nda bir fley
tafl›yarak, ya da a¤z›n›zda

pipo, kalem gibi nesneler varken
yolculuk yapmay›n›z. Bir kaza ha-
linde, hava yast›¤›n›n fliflmesi so-
nucu yaralanabilirsiniz.

Kontak anahtar› yerine
tak›lm›fl ve MAR pozisyo-
nunda iken, motor çal›flm›-

yor olsa bile, uygun h›zda giden
baflka bir arac›n çarpmas› sonucun-
da, hava yast›¤›n›n devreye gire-
bilece¤i unutulmamal›d›r. Dolay›-
s›yla, otomobil hareketsiz olsa bi-
le, çocuklar› kesinlikle ön koltuklar-
da oturtmay›n›z.

Di¤er taraftan, e¤er kontak anah-
tar› yerine tak›lmam›fl ve çevrilme-
mifl ise, herhangi bir çarpma halin-
de hava yast›klar› fliflmez. Bu du-
rumda hava yast›klar›n›n devreye
girmemesi herhangi bir ar›zaya ifla-
ret etmez.

Otomobil çal›n›rsa veya
herhangi biri otomobili çal-
maya teflebbüs ederse, ya

da otomobil sel basmas›na veya
tahrip edici hareketlere maruz
kal›rsa, hava yast›¤› sistemini
yetkili Alfa Romeo servisinde kon-
trol ettiriniz.

Yan hava yast›¤› bulunan
otomobillerin koltuk arka-
l›klar›n›, bas›nçl› buhar ve-

ya su ile otomatik koltuk y›kama-
s› yap›lan yerlerde y›katmay›n›z.

Yan hava yast›¤› bulunan
otomobillerin ön koltuk
arkal›klar›nda, koltuk k›l›f›

kullanmay›n›z.

Hava yast›klar›, ön gerdi-
ricilerin devreye girdi¤i
darbelerden daha fliddetli

darbelerde flifler. Dolay›syla da, bu
iki darbe fliddeti aras›nda, sadece
ön gerdiricilerin devreye girmesi
normaldir.

Hava yast›¤› emniyet ke-
merlerinin yerine geçmez,
fakat kemerler ile birlikte

daha etkin bir koruma sa¤lar. Ay-
r›ca, düflük h›zda önden çarp›flma,
yandan çarp›flma, arkadan çarp›l-
ma ve otomobilin takla atmas› du-
rumunda, ön hava yast›¤› fliflmez.
Bu durumlarda, yolcular sadece em-
niyet kemerleri ile korunurlar; do-
lay›s›yla da emniyet kemerlerinin
daima ba¤lanmas› gerekir.
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KUMANDA KOLLARI

Direksiyon simidi üzerinde yer alan ku-
manda kollar› taraf›ndan kumanda edilen
sistemler, sadece kontak anahtar› MAR
pozisyonunda iken devreye al›nabilir.

SOL KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu, ön ve arka sis lambalar›
hariç olmak üzere, d›fl lambalara kumanda
eder.

D›fl lambalar yak›ld›¤›nda, ön panel üzerin-
de bulunan çeflitli kumandalar›n ›fl›klar› ya-
nar.

Kontak anahtar› PARK pozisyonunda
iken; park lambalar› ve plaka lambalar›, ku-
manda dü¤mesinin pozisyonundan ba¤›ms›z
olarak yanar.

Kumanda kolunun konumu (1 veya 2 -
flekil 64), s›ras›yla sadece sa¤ veya sade-
ce sol taraftaki park lambalar›n›n (ön ve ar-
ka) yak›lmas›n› sa¤lar.

Lambalar›n söndürülmesi
(flekil 59)

Çentikli dü¤me, O sembolünü gösterirken,
d›fl lambalar söner.

flekil 59

AA00AA00006633bb

flekil 60

AA00AA00006644bb

Park lambalar› (flekil 60)

Çentikli dü¤meyi, O konumundan 6
konumuna çevirdi¤inizde, park lambalar›
yanar.

Gösterge tablosu üzerinde yer alan 3
uyar› lambas› da ayn› anda yanar.

K›sa farlar (flekil 61)

Çentikli dü¤meyi, 6 konumundan 2
konumuna çevirdi¤inizde, k›sa farlar yanar.

flekil 61

AA00AA00006655bb

flekil 62

AA00AA00006666bb
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Sinyaller (flekil 64)

Sinyal vermek için; kumanda kolunu, çen-
tikli dü¤menin konumundan ba¤›ms›z ola-
rak, afla¤›daki sabit konumlara hareket et-
tiriniz:

Yukar› (konum 1) - sa¤a sinyal verilir.

Afla¤› (konum 2) - sola sinyal verilir.

Gösterge tablosu üzerindeki uyar›  lam-
balar›ndan biri (R veya E) ayn› anda ya-
nar.

Direksiyon simidi düz konumuna döndük-
ten sonra, kumanda kolu otomatik olarak
ilk konumuna döner ve sinyal lambalar›n›n
çal›flmas› sona erer.

D‹KKAT fierit de¤ifltirmek üzere oldu¤u-
nuzu göstermek için, k›sa süreyle sinyal ver-
mek istedi¤inizde, sinyal kolunu hafifçe afla-
¤› veya yukar› (geçici konum) hareket etti-
riniz. Kumanda kolunu b›rakt›¤›n›zda, kol
otomatik olarak ilk konumuna döner.

“Follow me home” fonksiyonu
(flekil 65)

Bu fonksiyon, otomobilin ön taraf›n›n, ayar-
lanan bir süre boyunca ayd›nlat›lmas›n› sa¤-
lar. Bu fonksiyonu devreye almak için, kon-
tak anahtar› STOP pozisyonunda veya ye-
rinden ç›kart›lm›fl iken, sol kumanda kolu-
nun direksiyon simidine do¤ru çekilmesi ge-
rekir. 

Uzun farlar (flekil 62)

Çentikli dü¤meyi 2 konumuna çevirip, ön
panele do¤ru itti¤inizde (sabit konum), k›sa
farlardan uzun farlara geçilir. Gösterge tablo-
su üzerindeki 1 uyar› lambas› yanar.

Kumanda kolu tekrar direksiyon simidine
do¤ru çekildi¤inde, uzun farlar söner ve k›sa
farlar yanar.

Selektör (flekil 63)

Kumanda kolu direksiyon simidine do¤ru
çekildi¤inde (geçici konum), çentikli dü¤me-
nin konumundan ba¤›ms›z olarak, selektör
yap›l›r. Ayn› anda, gösterge tablosu üzerin-
de yer alan 1 uyar› lambas› da yanar.

D‹KKAT Sadece uzun farlar ile selektör
yap›labilir. Ceza almamak için, yerel kural-
lara uyunuz.

flekil 63

AA00AA00006677bb

flekil 65

AA00AA00006677bb

flekil 64

AA00AA00006688bb
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Bu fonksiyon, kumanda kolunun, motor
durdurulduktan sonraki 2 dakika içinde, di-
reksiyon simidine do¤ru çekilmesi ile dev-
reye al›n›r. Kumanda kolu, direksiyon simi-
dine do¤ru her çekildi¤inde, k›sa farlar›n ve
park lambalar›n›n yan›k kalma süresi, mak-
simum 3,5 dakikaya ulafl›lana kadar, 30 sa-
niye uzat›l›r. Ayarlanan süre sona erdi¤inde,
lambalar otomatik olarak söner. 

Kumanda kolu direksiyon simidine do¤ru
her çekildi¤inde, gösterge tablosu üzerinde
yer alan 1 uyar› lambas› yanar.

Bu fonksiyon, kumanda kolunun, direk-
siyon simidine do¤ru çekilmifl halde 2
saniyeden daha uzun bir süre tutulmas› ile,
devre d›fl› b›rak›labilir.

SA⁄ KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu, ön ve arka cam y›ka-
ma/silme ifllemlerine kumanda etmek için
kullan›l›r. Ön cam y›kama çal›flt›r›ld›¤›nda,
e¤er mevcut ise far y›kama da devreye gi-
rer.

flekil 66

AA00AA00007700bb

Ön cam y›kama/silme (flekil
66 - 67)

Kumanda kolunun, befl farkl› konumu mev-
cuttur:

A - Ön cam silece¤i çal›flm›yor.

B - Fas›lal› çal›flma.

Kumanda kolu, (B) konumunda iken, (F)
kumanda dü¤mesinin çevrilmesi ile, afla¤›da
belirtilen befl farkl› fas›lal› çal›flma h›z› elde
edilebilir:
■ = yavafl fas›lal› çal›flma
■■ = orta h›zda fas›lal› çal›flma
■■■ = orta-h›zl› fas›lal› çal›flma
■■■■ = h›zl› fas›lal› çal›flma.

C - Sürekli yavafl çal›flma.

D - Sürekli h›zl› çal›flma.

E - Geçici h›zl› çal›flma fonksiyonu (geçici
konum).

(E) konumundaki çal›flma, kol bu konum-
da tutuldu¤u süre boyunca devam eder. Ku-
manda kolunu serbest b›rakt›¤›n›zda, kol
(A) konumuna döner ve ön cam silece¤i
otomatik olarak durur.

D‹KKAT Ön cam silece¤i çal›fl›r durumda
iken, geri vitese geçilir ise, otomatik olarak
arka cam silece¤i çal›flmaya bafllar.
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Ya¤mur sensörü (baz›
tiplerde) (flekil 68)

Ya¤mur sensörü, sadece baz› tiplere mon-
te edilen, ön cam silece¤i ile kombine, elek-
tronik bir tertibat olup; fas›lal› çal›flma esna-
s›nda, ya¤murun fliddetine ba¤l› olarak, sil-
me say›s›n› otomatik olarak ayarlar.

Sa¤ kumanda kolu vas›tas› ile kumanda
edilen di¤er fonksiyonlarda herhangi bir
de¤ifliklik söz konusu de¤ildir. 

Ya¤mur sensörü, sa¤ kumanda kolu (B)
konumuna (flekil 66) getirildi¤inde oto-
matik olarak devreye al›n›r ve cam kuru iken
silece¤i hareketsiz oldu¤u konumdan (silme
hareketi yok), fliddetli ya¤murda sürekli ya-
vafl çal›flma konumuna kadar tedrici olarak
de¤iflen bir ayar aral›¤› mevcuttur.

Çentikli kumanda kolunun (F-flekil 66)
çevrilmesi ile, ya¤mur sensörünün hassasi-
yetinin art›r›lmas› mümkündür. Böylece, si-
lece¤in hareketsiz oldu¤u konumdan, sürek-
li yavafl çal›flma konumuna do¤ru daha ça-
buk bir geçifl sa¤lan›r.

Ön cam y›kaman›n, ya¤mur sensörü dev-
rede iken çal›flt›r›lmas› (kumanda kolu B ko-
numunda) halinde; normal y›kama fonksi-
yonu, ya¤mur sensörü normal otomatik ça-
l›flma fonksiyonuna döndükten sonra ger-
çekleflir.

Kontak anahtar› STOP pozisyonuna çevril-
di¤i zaman; ya¤mur sensörü devre d›fl› kal›r
ve daha sonra motor çal›flt›r›ld›¤›nda (MAR
pozisyonu), kumanda kolu (B) konumun-
da kalsa bile tekrar devreye girmez. Bu du-
rumda, ya¤mur sensörünü devreye almak
için, kumanda kolunu (A) veya (C) konu-
muna hareket ettirdikten sonra, (B) konu-
muna geri getiriniz.

Ya¤mur sensörü bu flekilde tekrar devreye
al›nd›ktan sonra; ön cam kuru bile olsa, sile-
cek en az bir silme hareketi yaparak, sen-
sörün devreye girdi¤ini bildirir.

Ya¤mur sensörü, iç dikiz aynas›n›n arka
k›sm›nda yer al›r ve ön cam ile temas ha-
linde olup, ön cam silece¤i taraf›ndan sü-
pürülen alan içinde bulunur. Bu sensör, cam
silece¤i motoruna kumanda eden bir elek-
tronik kontrol ünitesine kumanda eder.

"AKILLI YIKAMA" FONKS‹YO-
NU

Kumanda kolunun direksiyon simidine do¤-
ru çekilmesi (geçici konum), ön cam y›ka-
y›c›y› çal›flt›r›r.

Kumanda kolu bu konumda tutulurken, sa-
dece tek bir hareket ile ön cam y›kama ve
silmeyi ayn› anda çal›flt›rmak mümkün olur.
E¤er kumanda kolu yar›m saniyeden daha
uzun bir süre için direksiyon simidine do¤-
ru çekilir ise, silme ifllemi otomatik olarak
gerçekleflir.

Kumanda kolu serbest b›rak›ld›ktan sonra,
ön cam silece¤i birkaç silme hareketi
yapt›ktan sonra durur; birkaç saniye sonra
gerçekleflen ilave bir "silme hareketi" ile
silme ifllemi tamamlan›r.

flekil 67

AA00AA00007711bb

flekil 68

AA00AA11001122mm
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Motor her çal›flt›r›ld›¤›nda, ya¤mur sensörü,
kumanda yüzeyi üzerinde herhangi bir
yo¤uflmay› ve buz oluflumunu önlemek için,
yaklafl›k olarak 40°C’lik bir s›cakl›¤a
otomatik olarak ayarlan›r.

Mini sensör, afla¤›da belirtilen ve de¤iflik
hassasiyet gerektiren durumlar›n mevcudi-
yetini tetkik eder ve bu durumlara otomatik
olarak adapte olur;

– kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislik-
ler (tuz, kirler, vb),

– afl›nm›fl silecek süpürgelerinin sebep
oldu¤u su izleri,

– gece ve gündüz aras›ndaki fark (insan
gözü, ›slak cam yüzeyinden geceleri daha
fazla rahats›zl›k duyar).

Arka cam silme-y›kama
(flekil 69 - 70)

Kumanda kolu ön cama do¤ru itildi¤inde
(geçici konum), arka cam y›kama devreye
girer ve arka cam silece¤i sürekli olarak ça-
l›fl›r.

Kol serbest b›rak›ld›¤›nda, çal›flma sona
erer.

flekil 69

AA00AA00007733bb

flekil 70

AA00AA00007755bb

Çentikli dü¤menin (A), O konumundan
' konumuna çevrilmesi, arka cam silece-
¤inin fas›lal› olarak çal›flmas›n› sa¤lar.

Far y›kama (baz› tiplerde)
(flekil 71)

Far y›kay›c›lar, k›sa/uzun farlar yanarken,
ön cam y›kama devreye al›nd›¤›nda çal›fl›r.

D‹KKAT Baz› tiplerde, far y›kay›c›lar ça-
l›fl›rken; klima sistemi, s›v› deterjan kokusu-
nun yolcu kabini içine girmesini önlemek
için, iç hava dolafl›m› fonksiyonunu otoma-
tik olarak devreye al›r.

flekil 71

AA00AA11001133mm
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Bu sistem, afla¤›da belirtilen durumlarda,
otomatik olarak devre d›fl› b›rak›l›r;

– fren pedal›na bas›ld›¤›nda,

– kavrama pedal›na bas›ld›¤›nda,

– ASR veya VDC sistemi devreye girdi¤in-
de,

– Selespeed vites kutusu bulunan tiplerde
vites de¤ifltirildi¤inde,

– Selespeed vites kolu N pozisyonuna ge-
tirildi¤inde.

KUMANDALAR (flekil 72)

Cruise Control’e; ON/OFF kumandas›
(A), +/– kumandas› (B) ve RES butonu
(C) taraf›ndan kumanda edilir.

(A) kumandas›n›n iki farkl› konumu mev-
cuttur:

– OFF; bu konumda, sistem devre d›fl›d›r.

– ON; bu konum, sistemin normal çal›fl-
ma konumudur. Sistem çal›flmaya bafllad›-
¤›nda, gösterge tablosu üzerinde yer alan
Ü uyar› lambas› yanar.

(B) kumandas›, otomobil h›z›n›n kayde-
dilmesini veya kaydedilen h›z de¤erinin ar-
t›r›lmas›n› ya da azalt›lmas›n› sa¤lar.

Ulafl›lan h›z de¤erini kaydetmek veya
kaydedilen h›z de¤erini art›rmak için (B) ku-
mandas›n› (+) konumuna getiriniz.

Kaydedilen h›z de¤erini azaltmak için, (B)
kumandas›n› (–) konumuna getiriniz.

Halka fleklindeki (B) kumandas› her
hareket ettirildi¤inde, h›z yaklafl›k olarak 1
km/sa artar veya azal›r.

Halka fleklindeki kumanda çevrildi¤inde,
h›z de¤eri sürekli olarak de¤iflir. Ulafl›lan yeni
h›z de¤eri, otomatik olarak sabit tutulur.

RES butonu (C), kaydedilen de¤ere ayar
yapar.

D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-
yonuna çevrildi¤inde veya halka fleklindeki
(A) kumandas› OFF pozisyonuna getirildi-
¤inde, kaydedilen h›z de¤eri silinir ve sistem
devre d›fl› kal›r.

CRUISE CONTROL
(baz› tiplerde)

GENEL B‹LG‹LER

Elektronik kumandal› cruise control (HIZ
SAB‹TLEY‹C‹); otomobilin, gaz pedal›na
bas›lmadan, gereken h›zda kullan›lmas›n›
sa¤lar. Kaydedilen h›z otomatik olarak sa-
bit tutuldu¤undan dolay›; bu sistem, uzun
seyahatlerde sürüfl yorgunlu¤unu azalt›r.

D‹KKAT Cruise control, 30 km saatin
üzerindeki h›zlarda devreye al›nabilir.

Cruise control, sadece tra-
fik ve yol koflullar›n›n, oto-
mobilin yeterince uzun bir

mesafe boyunca, sabit bir h›zda ve
tamamen güvenli olarak kullan›l-
mas›na izin verdi¤i durumlarda
devreye al›nmal›d›r.

flekil 72

AA00AA00007777bb
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HIZIN KAYDED‹LMES‹

(A) kumandas›n› ON pozisyonuna geti-
riniz ve otomobilin normal olarak gereken
h›za ulaflmas›n› sa¤lay›n›z. Halka fleklinde-
ki (B) kumandas›n›, en az üç saniye süre
için (+) pozisyonuna getiriniz, daha sonra
da serbest b›rak›n›z. Otomobilin h›z› kay-
dedilir ve dolay›s›yla da gaz pedal› serbest
b›rak›labilir.

Otomobil, afla¤›da belirtilen durumlardan
herhangi biri oluflana kadar, kaydedilen sabit
h›zda yoluna devam eder;

– fren pedal›na bas›lmas›,

– kavrama pedal›na bas›lmas›,

– ASR veya VDC sisteminin devreye girme-
si,

– Selespeed vites kutusu bulunan tiplerde
vites de¤ifltirilmesi,

– Selespeed vites kolunun N pozisyonuna
getirilmesi.

D‹KKAT Gereken durumlarda (örne¤in
sollama yap›l›rken), sadece gaz pedal›na ba-
s›larak h›zlan›labilir. Daha sonra, gaz peda-
l› serbest b›rak›ld›¤›nda, otomobil daha ön-
ce kaydedilmifl olan h›z de¤erinde yoluna
devam eder.

KAYDED‹LEN HIZ DE⁄ER‹N‹N
AYARLANMASI

E¤er sistem; fren veya kavrama pedal›na
bas›larak devre d›fl› b›rak›l›r ise, kaydedilen
h›z de¤eri, afla¤›da aç›klanan flekilde ayar-
lanabilir;

– kaydedilen h›z de¤erine yaklaflana
kadar yavaflça h›zlan›n›z,

– h›z de¤erinin kaydedildi¤i anda seçilmifl
olan vitese tak›n›z (4. veya 5. vites),

– RES butonuna bas›n›z.

KAYDED‹LEN HIZ DE⁄ER‹N‹N
ARTIRILMASI

Kaydedilen h›z de¤eri afla¤›da aç›klanan
flekillerde art›r›labilir:

1) Gaz pedal›na bas›larak ve daha sonra
ulafl›lan yeni h›z de¤erini kaydederek (B ku-
mandas›n› üç saniyeden daha uzun bir süre
ile çevirerek),

veya

2) (B) kumandas›n› k›sa bir süre ile (+)
pozisyonuna çevirerek; kumandan›n her ka-
demesinde h›z de¤eri  yaklafl›k 1 km/saat
artar, kumanda sürekli olarak çevrildi¤inde
ise, h›z de¤eri sürekli olarak artar. (B) ku-
mandas› serbest b›rak›ld›¤›nda, ulafl›lan ye-
ni h›z de¤eri otomatik olarak belle¤e kay-
dedilir.
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Sistem, otomobilin h›z›na ba¤l› olarak 4.
veya 5. viteste devreye al›nabilir. Cruise cont-
rol devrede iken yokufl afla¤› inerken, mo-
tor yükünde ortaya ç›kan de¤ifliklikten
dolay›, otomobilin h›z› kaydedilen de¤erin
üzerine ç›kabilir.

(A) kumandas›, sürekli olarak ON pozis-
yonunda b›rak›labilir; bu durum sistemin ha-
sar görmesine sebep olmaz. Bununla bir-
likte, kazara h›z kayd› yap›lmas›n› önlemek
için, tertibat› kullanmad›¤›n›z zaman, ku-
manday› OFF pozisyonunda b›rakman›z tav-
siye edilir.

Cruise control, sadece trafik ve yol koflullar›
tamamen güvenli ise (örne¤in düz ve kuru
yollarda, gidifl ve gelifl fleritlerinin birbirinden
ayr›ld›¤› otobanlarda, trafik ak›fl›n›n iyi
oldu¤u yollarda ve yol yüzeylerinin düzgün
oldu¤u durumlarda) devreye alman›z tavsiye
edilir.

Cruise control devrede
iken, vites kolunu bofla al-
may›n›z ve Selespeed ku-

manda kolunu N pozisyonuna ge-
tirmeyiniz.

Cruise control, 30-190
km/h aras›ndaki h›zlarda
devreye al›nabilir.

E¤er sistem ar›zal› veya
çal›flmaz durumda ise, A
kumandas›n› OFF pozisyo-

nuna getiriniz ve koruyucu sigorta-
n›n sa¤lam oldu¤unu kontrol ettik-
ten sonra,  yetkili Alfa Romeo ser-
visi ile temasa geçiniz.

KAYDED‹LEN HIZ DE⁄ER‹N‹N
AZALTILMASI

Kaydedilen h›z de¤eri, iki flekilde azalt›la-
bilir;

1) Sistem devre d›fl› b›rak›larak (örne¤in
fren pedal›na bas›larak) ve daha sonra yeni
h›z de¤erini kaydederek (B kumandas›n›
(+) pozisyonuna en az üç saniye süre ile
çevirerek).

2) (B) kumandas›n›, otomatik olarak
kaydedilecek olan yeni h›z de¤erine ulaflana
kadar (–) pozisyonunda tutarak.

KAYDED‹LEN HIZ DE⁄ER‹NE
AYAR YAPILMASI

Kaydedilen h›z de¤eri, motor durduruldu-
¤unda veya (A) kumandas› OFF konumu-
na çevrildi¤inde otomatik olarak ayarlan›r.
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ÖN PANEL

1. Döndürülebilen yan hava yönelticileri - 2. Sabit yan cam hava yönelticileri - 3. D›fl lambalar kumanda kolu - 4. Kilometre sayac› ile birlikte
kilometre saati ve günlük kilometre sayac› ve far yükseklik göstergesi - 5. Rezerv uyar› lambas› ile yak›t göstergesi - 6. Çok fonksiyonlu ekran
- 7. Motor so¤utma suyu s›cakl›k göstergesi - 8. Motor devir saati - 9. Bagaj açma butonu - 10. Kart tafl›y›c› - 11. Radyo - 12. Döndürülebilen
orta hava yönelticileri - 13. Sabit üst hava yönelticisi - 14. Bardak tafl›y›c›s› - 15. Ön sis far› butonu - 16. Dörtlü flaflör butonu - 17. Arka sis
lambas› butonu - 18. Ön yolcu hava yast›¤› - 19. Torpido gözü - 20. Kap› kilitleme butonu - 21. Is›tma, havaland›rma ve klima kontrolleri -
22. Kül tablas› - 23. Çakmak - 24. S›cakl›k sensörü - 25. Ön cam/arka cam silecek kontrolü - 26. Kontak - 27. Korna - 28. Direksiyon
yükseklik ayar kolu - 29. Sürücü hava yast›¤› - 30. Kumanda ünitesi;  günlük kilometre sayac›n›n s›f›rlanmas›, far yükseklik ayar›, yol bilgisayar›
- 31. Motor kaputu açma kolu

flekil 73
AA00AA00007788bb
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flekil 74 – 1.6 T.SPARK PROGRESSION (105HP) tipleri
AA00AA11001144mm

A. Rezerv uyar› lambas› ile yak›t gösterge-
si - B. Maksimum s›cakl›k uyar› lambas› ile
motor su s›cakl›k göstergesi - C. Kilometre
saati - D. Kilometre sayac› göstergesi (kilo-
metre sayac›, günlük kilometre sayac› ile far
pozisyon göstergesi) - E. Saat/d›fl hava
s›cakl›k göstergesi - F. Motor devir saati. 

A. Rezerv uyar› lambas› ile yak›t gösterge-
si - B. Maksimum s›cakl›k uyar› lambas› ile
motor su s›cakl›k göstergesi - C. Kilometre
saati - D. Kilometre sayac› göstergesi (kilo-
metre sayac›, günlük kilometre sayac› ile far
pozisyon göstergesi) - E. Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran - F. Motor devir saati. flekil 75 – 1.6 T.SPARK DISTINCTIVE (105HP) tipleri 

1.6 T.SPARK PROGRESSION – distinctive (120hp) tipleri
2.0 T.SPARK tipleri

AA00AA11001155mm

GÖSTERGE TABLOSU 
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A. Rezerv uyar› lambas› ile yak›t gösterge-
si - B. Maksimum s›cakl›k uyar› lambas› ile
motor su s›cakl›k göstergesi - C. Kilometre
saati - D. Kilometre sayac› göstergesi (kilo-
metre sayac›, günlük kilometre sayac› ile far
pozisyon göstergesi) - E. Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran - F. Motor devir saati. 

A. Rezerv uyar› lambas› ile yak›t gösterge-
si - B. Maksimum s›cakl›k uyar› lambas› ile
motor su s›cakl›k göstergesi - C. Kilometre
saati - D. Kilometre sayac› göstergesi (kilo-
metre sayac›, günlük kilometre sayac› ile far
pozisyon göstergesi) - E. Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran - F. Motor devir saati. 

Not: Dizel tiplerinde devir saati maksimum
de¤eri 6000 dev/dak d›r.

flekil 76 – 2.0 T. SPARK SELESPEED tipleri

flekil 77 – EASY SPEED özelli¤ine sahip.
2.0T. SPARK SELESPEED tipleri

AA00AA11001166mm

AA00AA11007799mm
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K‹LOMETRE SAYACI

Far pozisyon göstergesi ile birlikte toplam
ve günlük kilometre sayac›.

Göstergeler flunlar› içerir:
– birinci sat›rda katedilen toplam kilomet-

reyi (6 basamakl›) 
– ikinci sat›rda katedilen günlük kilomet-

re (4 basamakl›) 
– far yükseklik ayar›

Günlük kilometre sayac›n› s›f›rlamak için
direksiyon simidi yan›ndaki panelde bulunan
butona (A-flekil 78) yaklafl›k bir saniye
bas›n›z.

D‹KKAT E¤er akü ba¤lant›lar› sökülür ise,
günlük kilometre sayac›nda gösterilen de¤er-
ler silinir.

MOTOR DEV‹R SAAT‹

E¤er ibre tehlikeli (k›rm›z›) bölgede ise,
motor yüksek devirde çal›fl›yor demektir. Bu
durumda otomobili uzun süre kullanmay›n›z.

D‹KKAT Motor yüksek devirde çal›fl›yor
iken, elektronik enjeksiyon kumanda siste-
mi yak›t ak›fl›n› yavaflça kesecek ve sonuç
olarak, motor gücü düflecektir.

Motor rölantide iken, motor devir saati du-
ruma göre yavafl veya ani bir h›z art›fl› gös-
terebilir. Bu normal bir ifllemdir, örne¤in, kli-
ma kompresörü veya fan devrede iken.
Özellikle yavafl bir h›z de¤iflimi aküyü korur.

YAKIT GÖSTERGES‹ VE
REZERV UYARI LAMBASI 

Depoda bulunan yak›t miktar›n› gösterir.

Rezerv uyar› lambas› K yand›¤›nda, de-
poda yaklafl›k 7 litre yak›t kalm›fl demektir.

MOTOR SU SICAKLIK
GÖSTERGES‹ VE MAKS‹MUM
SICAKLIK UYARI LAMBASI

Bu sistem motor so¤utma suyunun s›cak-
l›¤›n› gösterir ve s›cakl›k yaklafl›k 50°C’nin
üzerine ç›kt›ktan sonra göstermeye bafllar.

Normal flartlarda gösterge ibresi normal
olarak skalan›n orta de¤erlerini gösterme-
lidir. E¤er ibre yüksek de¤erlere (k›rm›z›
bölge) yaklafl›rsa otomobilin performans›
düflecektir.

u uyar› lambas›n›n yanmas› (baz› tipler-
de ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda bir
mesaj ile birlikte) s›cakl›¤›n çok yükseldi¤i-
ni gösterir. Bu gibi bir durumda otomobili
durdurunuz ve yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.

D‹KKAT Hava s›cakl›¤› çok yüksek
oldu¤unda; düflük h›zda dahi motor so¤ut-
ma suyu s›cakl›¤› yükselebilir. Bu durum-
da, motoru durdurunuz ve hararet normale
döndükten sonra motoru çal›flt›r›p tercihen
daha yüksek h›zda seyahatinize devam edi-
niz. 

flekil 78

AA00AA00008822bb
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ÇOK FONKS‹YONLU D‹J‹TAL EKRAN

Çok fonksiyonlu dijital ekran; saat, d›fl hava s›cakl›¤›, sesli uyar› (sesli uyar› devrede/devre d›fl›), reosta (ayd›nlatma ayar›), darbe anahtar›n›n
durumu (FPS devrede) ile ilgili bilgileri görüntüler.

KUMANDA BUTONLARI (flekil 79)

Dijital ekranda verilen bilgileri (kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken) kullanmak için, öncelikle direksiyon milinin yan›nda yer alan pa-
nel üzerindeki kumanda butonlar›n› tan›man›z ve bunlar›, afla¤›daki paragraflarda aç›klanan flekilde kullanabilmeniz gerekir. Herhangi bir ifl-
lem yapmadan önce, bu konunun tamam›n› okuman›z tavsiye edilir.

Ekranda gösterilen de¤erin art›r›lmas›n› sa¤lar

Ekranda gösterilen de¤erin azalt›lmas›n› sa¤lar

1 saniyeden daha k›sa bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki aç›kla-
malarda Q ile belirtilir) çeflitli ayarlar›n yap›lmas›n› sa¤lar

2 saniyeden daha uzun bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki
aç›klamalarda R ile belirtilir) istenilen seçimin onaylanmas›n› ve bir önceki
ekrana geri dönülmesini sa¤lar

D‹KKAT Standart ekran görüntülenirken (saat + d›fl hava s›cakl›¤›),â veya ã buton-
lar›na bas›ld›¤›nda, ayd›nlatma ayar reostas› devreye al›n›r.

MODE

KM

24

flekil 79

A0A0022b
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SAAT (flekil 80)

Saatin ayarlanmas›

MODE butonunaQ modunda bas›n›z,
saatler yan›p sönmeye bafllar.âveyaã
butonunu kullanarak, istedi¤iniz saati ayar-
lay›n›z.

Butona her bas›ld›¤›nda, saatler bir birim
artar.

Butona sürekli bas›ld›¤›nda, saatler otoma-
tik olarak h›zl› bir flekilde artar veya azal›r.

‹stenilen de¤ere yaklaflt›¤›n›zda, butonu
serbest b›rak›n›z ve ayar ifllemini butona tek
tek basarak tamamlay›n›z.

Daha sonra MODE butonuna Rmodun-
da basarak, ayarlad›¤›n›z de¤eri kaydediniz.

flekil 80

Dakikalar›n ayarlanmas›

MODE butonuna Q modunda iki kez
bas›n›z, dakikalar yan›p sönmeye bafllar.
â veya ãbutonunu kullanarak, dakika-
lar› ayarlay›n›z.

Butona her bas›ld›¤›nda, dakikalar bir bi-
rim artar.

Butona sürekli bas›ld›¤›nda, dakikalar
otomatik olarak h›zl› bir flekilde artar veya
azal›r.

‹stenilen de¤ere yaklaflt›¤›n›zda, butonu
serbest b›rak›n›z ve ayar ifllemini butona tek
tek basarak tamamlay›n›z.

Daha sonra MODE butonuna Rmodun-
da basarak, ayarlad›¤›n›z de¤eri kaydediniz.

A0A0009b

flekil 81

A0A0083b

flekil 82

A0A0014b

SESL‹ UYARI (flekil 81 - 82)

Kumandalara efllik eden sesli uyar›,
afla¤›da aç›klanan flekilde devreye al›nabilir
(ON) veya devre d›fl› b›rak›labilir (OFF).

MODE butonuna Q modunda 3 kez
bas›n›z, daha sonra sesli uyar›y› devreye al-
mak veya devreden ç›kartmak için,â
veyaãbutonunu kullan›n›z.

Daha sonra, yap›lan seçimi kaydetmek
için, MODE butonuna  R modunda ba-
s›n›z.

saat ve d›fl hava s›cakl›¤› ekran› sesli uyar› devrede ekran› (buzzer ON) sesli uyar› devre d›fl› ekran› (buzzer OFF)
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flekil 83

A0A0012b

flekil 84

A0A0013b

flekil 85

A0A0007b

K›smi ayd›nlatma

ã butonu (direksiyonun milinin yan›nda
yer alan panel üzerindeki) 4 saniyeden da-
ha uzun bir süre boyunca bas›l› konumda tu-
tuldu¤unda; gösterge tablosunun ayd›nlat-
mas›, kilometre saati hariç olmak üzere, ka-
pat›l›r.

â butonu (direksiyonun milinin yan›nda
yer alan panel üzerindeki) 4 saniyeden da-
ha uzun bir süre boyunca bas›l› konumda tu-
tuldu¤unda; bütün gösterge tablosunun
tekrar ayd›nlat›lmas› sa¤lan›r.

DARBE ANAHTARI EKRANI
(flekil 85) (baz› tiplerde)

fiekilde gösterilen ekran, belirli bir fliddet-
teki çarp›flmadan sonra, darbe anahtar›n›n
devreye girmesi halinde otomatik olarak
görüntülenir.

Darbe anahtar›, yak›t ak›fl›n› keser.

D‹KKAT Kumandalar konusunda yer alan
darbe anahtar› ile ilgili aç›klamalara bak›n›z.

minimum seviyede ayd›nlat›lm›fl ekran maksimum seviyede ayd›nlat›lm›fl ekran
darbe anahtar›n›n devrede oldu¤unu gösteren
ekran

AYDINLATMA REOSTASI
(flekil 83 - 84)

Bu fonksiyon; gösterge tablosu, kilometre
sayac› ekran› (toplam ve günlük kilometre),
far yüksekli¤i ayar ekran›, saat/d›fl hava
s›cakl›¤› ekran› ve radyo ekran› ayd›nlat-
malar›n›n ayarlanmas›n› (ayd›nlatman›n
azalt›lmas›/art›r›lmas›) sa¤lar.

‹stenilen ayd›nlatma ayar›n› elde etmek
için; standart ekran (saat + d›fl hava s›cal›¤›)
aç›k iken, âveya ãbutonunu kullan›n›z.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

53

Alfa147-�51-�93.qxp  6/19/�8  1:42 PM  Page 53



AYARLANAB‹L‹R ÇOK FONKS‹YONLU EKRAN (baz› tiplerde)

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran, sürüfl
esnas›nda yararl› ve gerekli olan bütün bil-
gileri görüntüleyebilir ve bir menü vas›tas›
ile afla¤›da belirtilen ayar ifllemlerinin yap›l-
mas›n› sa¤lar:
TIME (saat)
DATE (tarih)
OUTSIDE TEMPERATURE (d›fl hava s›cakl›¤›)
INFORMATION ABOUT VEHICLE CONDITION
(otomobilin durumu ile ilgili bilgiler)

- Yol bilgisayar›
- Ayd›nlatma ayar› (reosta)
- Ar›za mesajlar›n›n ilgili sembol ile bir-

likte görüntülenmesi
- Uyar› mesajlar›n›n (örne¤in; yolda buz-

lanma olabilir) ilgili sembol ile birlikte
görüntülenmesi

- Bulunulan vites, 2.0 T.SPARK Selespeed
tipleri için

- Motor ya¤ seviyesi (sadece 1.9 JTD tip-
leri için)

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran menüsü

SPEED (h›z)
- ‹lgili fonksiyonun devreye al›nmas›/dev-
re d›fl› b›rak›lmas› (ON/OFF)

- H›z limitinin ayarlanmas›

TRIP B (yol bilgisayar›n›n gidilecek yolun bir
bölümü ile ilgili fonksiyonu)

- ‹lgili fonksiyonun devreye al›nmas›/dev-
re d›fl› b›rak›lmas› (ON/OFF)

TIME (saat)
- Saatlerin ayarlanmas›
- Dakikalar›n ayarlanmas›

DATE (tarih)
- Günün ayarlanmas›
- Ay›n ayarlanmas›
- Y›l›n ayarlanmas›

DST (SUMMER TIME-yaz saati)
- Yaz saatinin devreye al›nmas›/devre

d›fl› b›rak›lmas›

MODE 12/24 (12/24 modu)
- 12 veya 24 saatlik saat modunun

seçilmesi

RADIO (radyo)
- Afla¤›daki bilgilerin ekranda görüntülen-

mesi/görüntülenmemesi:
seçilen radyo istasyonunun frekans›
veya RDS mesajlar›, seçilen CD ve din-
lenilen parça, kaset fonksiyonunun dev-
rede oldu¤u

TELEPHONE (telefon)
- Afla¤›daki bilgilerin ekranda görüntülen-

mesi/görüntülenmemesi:
arayan veya aran›lan abonenin ismi
ve/veya telefon numaras›

NAVIGATION (yol bulma sistemi)
- Takip edilecek rota ile ilgili ekranlar›n ve

bilgilerin görüntülenmesi/görüntülen-
memesi

LANGUAGE (lisan)
- Ekranda gösterilen mesajlar için lisan

seçilmesi

UNITS (birimler)
- km, mi, °C, °F, km/l, l/100km, mpg

ölçü birimlerinin seçilmesi

BUZZER (sesli uyar›)
- Sesli uyar› için ses seviyesinin ayarlan-

mas›

SERVICE (servis)
- Otomobilin bak›m›n›n Periyodik Bak›m

Program›’na uygun olarak yap›lmas› ile
ilgili uyar›lar›n görüntülenmesi

MENU OFF (menü kapat›ld›)
- Menüden ç›k›l›r.
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KUMANDA BUTONLARI (flekil 86 - 87)

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu dijital ekranda verilen bilgileri (kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken) kullanmak için, öncelikle kumanda
butonlar›n› (direksiyon milinin yan›nda ve sa¤ kumanda kolunun üst taraf›ndaki panel üzerinde yer alan) tan›man›z ve bu kumanda buton-
lar›n›, afla¤›daki paragraflarda aç›klanan flekilde kullanabilmeniz gerekir. Herhangi bir ifllem yapmadan önce, bu konunun tamam›n› okuman›z
tavsiye edilir.

MODE

KM

24

flekil 86

flekil 87

1 saniyeden daha k›sa bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki flemalar-
daT ile belirtilir), bir sonraki ekrana ulafl›lmas›n› sa¤lar

4 saniyeden daha uzun bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki flemalar-
daU ile belirtilir), fonksiyonun s›f›rlanmas›n› ve yeniden bafllat›lmas›n› sa¤lar.

Duruma ba¤l› olarak, ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde yukar› do¤ru hareket
edilmesini veya görüntülenen de¤erin art›r›lmas›n› sa¤lar

Duruma ba¤l› olarak, ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde afla¤› do¤ru hareket
edilmesini veya görüntülenen de¤erin azalt›lmas›n› sa¤lar

1 saniyeden daha k›sa bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki flemalar-
daQ ile belirtilir) istenilen seçimin onaylanmas›n› ve/veya bir sonraki ekrana
ya da Menüye  ulafl›lmas›n› sa¤lar

2 saniyeden daha uzun bir süre ile bas›ld›¤›nda (takip eden sayfalardaki flemalar-
da R ile belirtilir) istenilen seçimin onaylanmas›n› ve standart ekrana
dönülmesini sa¤lar

A0A0022b

A0A0021b

D‹KKATâ veãbutonlar›, afla¤›daki durumlara ba¤l› olarak, farkl› fonksiyonlar› gerçek-
lefltirirler:

- Standart ekran görüntülendi¤inde, iç ayd›nlatman›n ayarlanmas›n› sa¤larlar
- Menülerde, afla¤› veya yukar› do¤ru hareket edilmesini sa¤larlar
- Ayar ifllemleri esnas›nda, de¤erin art›r›lmas›n› veya azalt›lmas›n› sa¤larlar.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

55

Alfa147-�51-�93.qxp  6/19/�8  1:42 PM  Page 55



MENU OFF
(menü kapalt›ld›) SPEED (h›z)

TRIP B

TIME (saat)

DATE (tarih)

DST (SUMMER TIME)-yaz saati

MODE 12/24 (12/24 modu)

RADIO (radyo)
TELEPHONE (telefon)

NAVIGATION (yol bulma sistemi)

LANGUAGE (lisan)

UNITS (birimler)

BUZZER (sesli uyar›)

SERVICE (servis)

MENÜ TANIMI

Menü, çevrimler halinde ard arda s›ralanm›fl bir dizi fonksiyonu içerir. Bu fonksiyonlar, farkl› seçimlerin veya ayarlar›n (afla¤›daki "LANGUAGE
(lisan)" ve "DATE (tarih)" örneklerine bak›n›z) yap›lmas› için kullan›lan â ve ã butonlar› ile seçilebilir. Daha detayl› bilgi için, bir önceki
bölümde yer alan "Menü ekran›na girifl" konusuna bak›n›z.

Day (gün)

Year (y›l) Month (ay)

Q

Q

Français
(Frans›zca)

Deutsch
(Almanca)

Nederlands
(Hollandaca)

Italiano
(‹talyanca)

Espãnol
(‹spanyolca)

English
(‹ngilizce)

(yol bilgisayar›n›n gidilecek
yolun bir bölümü ile ilgili

fonksiyonu)
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E¤er ekranda bir ar›za mesaj› görüntüye gelir ise, "Uyar› lambalar›"
konusunda verilen aç›klamalara bak›n›z; e¤er iki veya daha fazla ar›za söz
konusu ise, ekran bu ar›zalar› çevrimler halinde arda arda gösterir. Mesaj›n,

ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerinde görüntülenmesini ve/veya
motor devir saati üzerindeki uyar› lambas›n›n yan›p sönmesini sona

erdirmek için  Q butonuna bas›n›z.

‹LK KONTROL

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, ayarlanabilir çok fonksiyonlu dijital ekranda CHECK ACTIVE (KONTROL YAPILIYOR) mesaj› gö-
rüntüye gelir: Otomobilde bulunan bütün elektronik sistemler için ar›za testleri bafllar ve bu testler yaklafl›k 4 saniye sürer (sadece 1.9 JTD tiplerin-
de, ayarlanabilir dijital ekranda motor ya¤ seviyesi de gösterilir, takip eden sayfada yer alan "Motor ya¤ seviyesinin kontrolü" paragraf›na bak›-
n›z). E¤er herhangi bir ar›za tespit edilemez ise, motor çal›flt›¤› zaman ekranda OK mesaj› görüntüye gelir.

D‹KKAT E¤er ayarlanabilir çok fonksiyonlu dijital ekranda bir ar›za mesaj› görüntüye gelir ise, "Uyar› lambalar›" konusunda verilen detayl›
aç›klamalara bak›n›z.

Mekanik vites kutusu
bulunan otomobiller için

standart ekran

Sadece 1.9 JTD tipleri
için (motor ya¤

seviyesi)

Selespeed vites kutusu
bulunan otomobiller için

standart ekran

Periyodik Bak›m Program›’na göre
otomobilin 20.000 km’de bir bak›m›n›n

yap›lmas› gerekir. Bak›m yap›lmas›
gereken kilometreden itibaren 2.000
km (veya mil) daha yap›ld›ktan sonra,
kontak anahtar› MAR pozisyonuna

çevrildi¤inde, bak›m yap›lmas›
gerekti¤ini belirtmek için flekildeki uyar›
otomatik olarak görüntüye gelir ve bu

uyar› 200 km’de bir tekrarlan›r.

E¤er
herhangi
bir ar›za
mevcut
de¤il ise

Motor
çal›flt› m›? EVET

HAYIR
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Motor ya¤ seviyesinin kontrolü
(1.9 JTD tipleri)

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevril-
di¤inde, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da 10 saniye süre ile motor ya¤ seviyesi
görüntüye gelir. Bu safhada ekrandaki
görüntüyü silmek ve bir sonraki ekrana
geçmek için Q butonuna bas›n›z.

D‹KKAT Gösterilen ya¤ seviyesinin do¤ru-
lu¤undan emin olmak için; ya¤ seviyesini,
otomobil düz bir yerde iken kontrol ediniz.

fiekil 88’de, do¤ru motor ya¤ seviyesi
gösterilmektedir. Ya¤ seviyesi yavaflça
azal›rken, içi dolu çubuklar›n yerini içi bofl
çubuklar almaya bafllar.

flekil 88

A0A9101i

flekil 89

A0A9102i

flekil 90

A0A9103i

fiekil 89’da, ya¤ seviyesinin öngörülen
minimum seviyenin alt›nda oldu¤u gösteril-
mektedir. Bu durumda, bütün çubuklar›n içi
bofltur. 

D‹KKAT Bu durumda, ya¤ seviyesinin
mümkün olan en k›sa süre içinde tamam-
lanmas› gerekir. "Otomobilin bak›m›" bölü-
münde yer alan "Seviye kontrolleri" konu-
suna bak›n›z.

fiekil 90’da, ya¤ seviyesinin öngörülen
maksimum seviyenin üzerinde oldu¤u gös-
terilmektedir. Bu durumda, bütün çubuklar›n
içi doludur.

D‹KKAT Bu durumda, ya¤ seviyesinin
normal düzeye getirilmesi için, yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.
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MENÜ EKRANINA G‹R‹fi

‹LK KONTROL iflleminden sonra, otomobil hareketsiz ve standart ekran görüntüde iken, menü ekran›na girmek için Q butonuna bas›n›z. 

Ekranda hareket etmek için â veã butonlar›n› kullan›n›z.

Otomobil hareket halinde iken, sürat limitinin ayarlanmas› da mümkündür.

E¤er bekleme süresi (ifllem yap›lm›yor) 10 saniyeden uzun ise, otomatik olarak standart ekrana veya Q butonuna bas›lmadan önce ak-
tif olan ekrana dönülür; onay verilen bütün ifllemler kaydedilir.

Mekanik vites kutusu
bulunan otomobildeki ekran

Selespeed vites kutusu
bulunan otomobildeki ekran

Otomobil
hareket ediyor

mu?

H›z limitini (SPEED
LIMIT) girmek için, bir

sonraki sayfaya
bak›n›z.

SPEED
TRIP B
TIME
DATE
DST (SUMMER TIME)
MODE 12/24
RADIO
TELEPHONE
NAVIGATION
LANGUAGE
UNITS
BUZZER
SERVICE
MENU OFF

Q

Q

‹LK KONTROL
konusuna bak›n›z HAYIR

EVET
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SPEED (h›z)

Bu fonksiyon ile, otomobil için bir h›z limiti belirlemek ve bu limit geçildi¤i zaman sürücüyü uyarmak için, sesli bir uyar›n›n otomatik olarak
devreye girmesini sa¤lamak mümkündür. H›z limitini ayarlamak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

‹stedi¤iniz h›za ayar yapmak için, â ve/veya ãbutonlar›n› kullan›n›z. Ayar ifllemi
esnas›nda, rakamlar ekran üzerinde yan›p söner. Butona her bas›ld›¤›nda, bir birim

art›fl veya azalma gerçekleflir. Butona sürekli olarak bas›ld›¤›nda, h›zl› bir flekilde art›fl
veya azalma sa¤lan›r. ‹stedi¤iniz rakama yaklaflt›¤›n›zda, butonu serbest b›rak›n›z ve
ayar ifllemini butona tek tek basarak tamamlay›n›z. Daha önce seçilen birime ba¤l›

olarak (ilerideki sayfalarda yer alan B‹R‹MLER paragraf›na bak›n›z), 30 ila 250 km/h
(km/sa) veya 20 ila 160 mph (mil/sa) aras›ndaki de¤erlere ayar yap›lmas›

mümkündür.

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z

Otomobil h›z limitini
geçer geçmez, otomatik
olarak sesli bir uyar› ile

birlikte bu ekran
görüntüye gelir.

Q

R

Devreye al veya devre d›fl›
b›rak (ON/OFF)

Q

Q

R

â
ã

â
ã

â
ã

R
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TRIP B (ON/OFF) - (yol bilgisayar›n›n gidilecek yolun bir bölümü ile ilgili fonksiyonu (AÇIK/KAPALI)

Bu seçenek ile, TRIP B fonksiyonunun (gidilecek yolun bir bölümü ile ilgili) devreye al›nmas› (ON) veya devre d›fl› b›rak›lmas› (OFF) mümkündür.
Bu fonksiyon ile, "yolun tamam›" kapsam›nda yer alan "yolun bir bölümü" gidilirken; AVERAGE CONSUMPTION B (ortalama yak›t tüketimi), AVERAGE
VELOCITY B (ortalama sürat), TRAVEL TIME B (seyahat süresi) ve TRAVEL DISTANCE B (yolculuk esnas›nda kadedilen mesafe) ile ilgili rakamlar görün-
tülenir.

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

‹LK KONTROL ve MENU
EKRANINA G‹R‹fi konular›na

bak›n›z.

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

Devreye almak (ON)
veya devre d›fl›

b›rakmak (OFF) için, 
â ve ã butonlar›n›

kullan›n›z.
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TIME (saat)

Saati (saatler - dakikalar) ayarlamak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

Q

R

R

R

â
ã

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z

â veya ã butonuna her
bas›ld›¤›nda, bir birim art›fl veya
azalma gerçekleflir. ‹lgili butona
sürekli bas›ld›¤›nda, otomatik

olarak h›zl› bir flekilde art›fl veya
azalma sa¤lan›r. ‹stenilen

de¤ere yaklaflt›¤›n›zda, butonu
serbest b›rak›n›z ve ayar ifllemini

butona tek tek basarak
tamamlay›n›z.
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TAR‹H (DATE)

Tarihi düzeltmek için (gün - ay - y›l), afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

Q

Q

R

R

R

R

â
ã

â
ã

â
ã

â
ã

â veya ã butonuna her
bas›ld›¤›nda, bir birim art›fl veya
azalma gerçekleflir. ‹lgili butona
sürekli bas›ld›¤›nda, otomatik

olarak h›zl› bir flekilde art›fl veya
azalma sa¤lan›r. ‹stenilen de¤ere
yaklaflt›¤›n›zda, butonu serbest

b›rak›n›z ve ayar ifllemini butona
tek tek basarak tamamlay›n›z.

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

63

Alfa147-�51-�93.qxp  6/19/�8  1:42 PM  Page 63



DST (SUMMER TIME - yaz saati)

Yaz saati fonksiyonunu (saatlerin 1 saat ileri al›nmas›n› sa¤lar) devreye almak/devre d›fl› b›rakmak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

DST ON (DST devrede)
fonksiyonu seçildi¤inde ve

devreye al›nd›¤›nda, ekranda yaz
saati görüntülenir (veya tersi);

daha önce aç›klanan SAAT
(TIME) fonksiyonuna manuel

olarak müdahale edilmesi
gerekmez.

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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MODE 12/24 (12/24 modu)

Bu fonksiyon, saatin 12 veya 24 saatlik modlarda ayarlanmas› için kullan›l›r. Ayar için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüflQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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RADIO (RADYO)

Radyo ekran› aç›k (RADIO DISPLAY ON) iken, radyo aç›ld›¤›nda; ekranda, radyo ekran›ndaki bilgilerin ayn›s› gösterilir. Bu fonksiyonu devre-
ye almak/devre d›fl› b›rakmak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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TELEPHONE (TELEFON) (baz› tiplerde)

Telefon ekran› aç›k (TELEPHONE DISPLAY ON) iken, herhangi bir telefon gelir ise, ekranda arayan kiflinin ismi ve telefon numaras› (e¤er
telefon rehberinde kay›tl› ise) gösterilir. Bu fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›rakmak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüflQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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NAVIGATION (yol bulma sistemi) (baz› tiplerde)

Yol bulma (navigasyon) sistemi ekran› aç›k (NAVIGATION DISPLAY ON) iken, navigasyon sistemi kullan›ld›¤›nda; ekranda navigasyon siste-
mi ekran›ndaki bilgilerin ayn›s› gösterilir. Bu fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›rakmak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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LANGUAGE (lisan)

Ekranda gösterilen metinler ve mesajlar›n lisan›n› seçmek için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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UNITS (birimler)

Ekranda, ayar yap›lan ölçü birimi ile ilgili bilgiler verilir. ‹stedi¤iniz ölçü birimlerini seçmek için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

D‹KKAT
Çok fonksiyonlu ekranda ayar yap›lan s›cakl›k ölçü
birimleri (°C veya °F); iki bölgeli klima sistemi ve

navigasyon (yol bulma) sistemi ekranlar›nda da kullan›l›r.

Q

Q

Q

R

R

R

R

â
ã

â
ã

â
ã

â
ã

Q

R

â
ã

Q

R

â
ã

Q

R

â
ã

Q

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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BUZZER (sesli uyar›)

Otomobilde bulunan kumandalara ve ar›za sinyallerine efllik eden sesli uyar›,â ve/veya ã butonlar› kullan›larak, önceden belirlenmifl olan
bir skalaya göre ayarlanabilir. Devre d›fl› b›rakmak (OFF) veya ayarlamak için, afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl

Standart
ekrana dönüfl

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

D‹KKAT
Sesli uyar› devre d›fl› (OFF) iken,

sesli uyar› ar›zalar› bildirilir.

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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SERVICE (servis)

SERVICE (servis) fonksiyonu ile, otomobi-
lin do¤ru olarak bak›m›n›n yap›lmas› ile ilgi-
li uyar›lar›n al›nmas› mümkün olur. Bu fonk-
siyonu kullanmak için, afla¤›daki ifllemleri
yap›n›z:

Menü ekran›

Menü ekran›na dönüfl Standart
ekrana dönüfl

D‹KKAT
Periyodik Bak›m Program›’na
göre arac›n 20.000 km’de bir
bak›m›n›n yap›lmas› gerekir.
Bak›m yap›lmas› gereken ki-
lometreden itibaren 2.000

km (veya mil) daha yap›ld›ktan sonra, kontak anah-
tar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, bak›m yap›lmas›
gerekti¤ini belirtmek için, flekildeki uyar› otomatik ola-
rak görüntüye gelir ve bu uyar› 200 km’de bir tekrar-
lan›r. Bu ekran, sadece yetkili Alfa Romeo servisinde s›-
f›rlanabilir.

Q

Q R

â
ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z

Benzin motorlu tipler

(•)

(•)

1.9 JTD tipleri

Bak›m yap›lmas›
gereken kilometre

20.000 km Ön lastikler
2,2 ila 2,5 bar Arka lastikler 2,2 ila 2,5 bar

Motor ya¤› Fren hidroli¤i Motor so¤utma suyu

Ayr›nt›l› bilgi için el
kitab›na bak›n›z

Motor ya¤›
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MENU OFF (menü kapat›ld›)

Bu fonksiyon, fonksiyonlar›n ard arda s›raland›¤› ilk menü ekran›ndaki çevrimi  kapatan son fonksiyondur.

Menü ekran› Standart
ekrana dönüfl

Q
â
ã

‹LK KONTROL ve MENU EKRANINA
G‹R‹fi konular›na bak›n›z
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GENERAL TRIP (gidilecek yolun tamam› ile ilgili fonksiyon) TRIP B (gidilecek yolun bir bölümü ile
ilgili fonksiyon)

TRIP COMPUTER (yol bilgisayar›) fonksiyonu,  çok fonksiyonlu ekran üzerinde, otomobilin çal›flma durumu ile ilgili bilgileri verir. Bu fonksiyon,
gidilecek yolun tamam› ile ilgili GENERAL TRIP fonksiyonunu ve bu yolun bir bölümü ile ilgili TRIP B fonksiyonunu içerir. TRIP B fonksiyonu, (afla-
¤›daki flemada da gösterildi¤i gibi) gidilecek yolun kapsam› içinde yer al›r. Her iki fonksiyon da s›f›rlanabilir.

GENERAL TRIP fonksiyonu taraf›ndan; ACTUAL CONSUMPT›ON (gerçek yak›t tüketimi), AVERAGE CONSUMPT›ON (ortalama yak›t tüketimi), RANGE (yak›t
almadan gidilebilecek mesafe), AVERAGE VELOC›TY (ortalama sürat), TRAVEL T›ME (seyahat süresi) ve TRAVEL D›STANCE (yolculuk esnas›nda katedilen
mesafe) ile ilgili rakamlar görüntülenir.

TRIP B fonksiyonu taraf›ndan (motor durdurulduktan en az 2 saat sonra otomatik olarak s›f›rlan›r) AVERAGE CONSUMPT›ON B (ortalama yak›t tüketimi), AV-
ERAGE VELOC›TY B (ortalama sürat), TRAVEL T›ME B (seyahat süresi) ve TRAVEL D›STANCE B (yolculuk esnas›nda katedilen mesafe) ile ilgili rakamlar görüntülenir.

Yola ç›k›fl prosedürü (s›f›rlama)
GENERAL TRIP fonksiyonu taraf›ndan gözlemlenen yeni bir yolculu¤a bafllamak için, kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken, U buto-

nuna bas›n›z ("Kumanda butonlar›" konusuna bak›n›z).  

GENERAL TRIP fonksiyonu ile ilgili ekranlar görüntülenir iken s›f›rlama yap›ld›¤›nda ( U butonuna basarak), TRIP B fonksiyonunun da
s›f›rlanmas› sa¤lan›r. Sadece TRIP B fonksiyonu ile ilgili ekranlar görüntülenir iken yap›lan s›f›rlama ifllemi ( U butonuna bas›larak) ise,
sadece bu fonksiyon ile ilgili bilgiler için gerçekleflir. 

D‹KKAT RANGE (yak›t almadan gidilebilecek mesafe) ve ACTUAL CONSUMPTION (gerçek yak›t tüketimi) bilgileri s›f›rlanamaz.

Yolculu¤un bir bölümünün sonu 
Yolculu¤un yeni bir bölümünün bafllang›c›

TRIP B fonksiyonunu s›f›rla

˙

TRIP B fonksiyonunu s›f›rla

Yolculu¤un bir bölümünün sonu 
Yolculu¤un yeni bir bölümünün bafllang›c›

˙

˙
TRIP B fonksiyonunu s›f›rla

˙ ˙

˙

TRIP B

TRIP B

TRIP B

Yolculu¤un bir bölümünün sonu
Yolculu¤un yeni bir bölümünün bafllang›c›

Yolculu¤un bir bölümünün sonu
Yolculu¤un yeni bir bölümünün bafllang›c›

TRIP B fonksiyonunu s›f›rla

GENERAL TRIP

Yolculu¤unun sonu
Yeni yolculu¤un bafllang›c›

GENERAL TRIP fonksiyonunu s›f›rla˙

Yolculu¤unun sonu 
Yeni yolculu¤un bafllang›c›

GENERAL TRIP fonksiyonunu s›f›rla˙
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Mekanik vites kutusu
bulunan otomobil için

standart ekran

Selespeed vites kutusu bulunan
otomobil için standart ekran

GENERAL TRIP ve TRIP B
fonksiyonlar›n› s›f›rla

T

T

T
T

T
T T

U

U

UU

T

U

‹LK KONTROL
konusuna bak›n›z

Bir sonraki sayfada
devam ediyor
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TRIP B
fonksiyonu

devrede mi?

D‹KKATP butonuna bas›ld›¤›nda, 
otomatik olarak standart ekrana dönülür.

TT

UUUU

T T

TRIP B 
fonksiyonunu s›f›rlaU

Standart
ekrana dönüfl

YES (EVET)

NO (HAYIR)
Bir önceki sayfan›n

devam›
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AYDINLATMA REOSTASI

Bu fonksiyon; gösterge tablosu, kilometre sayac› ekran› (toplam ve günlük kilometre), far yüksekli¤i ayar ekran›, radyo ekran›, navigasyon
sistemi ekran› ve iki bölgeli klima  sistemi ayd›nlatmalar›n›n ayarlanmas›n› (ayd›nlatman›n azalt›lmas›/art›r›lmas›) sa¤lar.

K›smi ayd›nlatma

ã butonu (direksiyonun milinin yan›nda yer alan panel üzerindeki) 4 saniyeden daha uzun bir süre boyunca bas›l› konumda tutuldu¤unda;
gösterge tablosunun ayd›nlatmas›, kilometre saati hariç olmak üzere, kapat›l›r.

â butonu (direksiyonun milinin yan›nda yer alan panel üzerindeki) 4 saniyeden daha uzun bir süre boyunca bas›l› konumda tutuldu¤unda;
bütün gösterge tablosunun tekrar ayd›nlat›lmas› sa¤lan›r.

Mekanik vites kutusu
bulunan otomobildeki

ekran

Selespeed vites kutusu
bulunan otomobildeki ekran

Standart
ekrana dönüfl

D‹KKAT
Ayd›nlatma ayar›n›n yap›labilmesi için, d›fl ayd›nlatma lambalar›n›n
yak›lmas› gerekir. Herhangi bir ar›za durumunda, ayd›nlatma ayar›

(reosta) yap›lamaz ve ekran maksimum seviyede ayd›nlat›l›r.

Q R

â
ã

â
ã

â
ã

‹LK KONTROL
konusuna bak›n›z
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MEVCUT DURUM ‹LE ‹LG‹L‹ EKRANLAR 

Standart ekran; radyo
ekran› aç›k (RADIO
DISPLAY ON) iken,
radyo aç›ld›¤›nda
görüntülenir.

Standart ekran; telefon
ekran› aç›k (TELEPHONE
DISPLAY ON) iken, telefon
çald›¤›nda görüntülenir.

Kontak anahtar› yerinden ç›kart›lm›fl iken, kap›
aç›ld›¤›nda veya kapat›ld›¤›nda görüntülenen
ekran.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran - kilometre
sayac› (toplam ve günlük) ekran› ile birlikte -
zamanlamal› olup, 10 saniye sonra otomatik
olarak kapan›r.

Herhangi bir ar›za
durumunda görüntülenen
ekranlar için, "Uyar›
lambalar›" konusuna
bak›n›z.

Standart ekran;
navigasyon (yol bulma
sistemi) ekran› aç›k
(NAVIGATION DISPLAY
ON) iken, navigasyon
sistemi kullan›ld›¤›nda
görüntülenir.

fiekillerdeki ekranlar sadece örnek olarak verilmifltir.

flekil 91

A0A9094i
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

UYARI LAMBALARI

D‹KKAT Mevcut uyar› lambas› say›s›, motor tipine ve otomobilde bulunan ekipmanlara ba¤l›d›r.

x
FREN H‹DROL‹K SEV‹YES‹ ÇOK DÜfiÜK VE/VEYA EL FREN‹ ÇEK‹K

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIRMIZI)
yanar, fakat yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir.

Devredeki muhtemel bir s›z›nt› sebebi ile rezervuardaki fren hidroli¤i seviyesi minimumun alt›na
düfltü¤ünde ve el freni çekildi¤inde, uyar› lambas› yanar.

x uyar› lambas›, otomobil hareket halinde iken yanar ise; el freninin
çekilmifl durumda olmad›¤›n› kontrol ediniz. Uyar› lambas›, el freni indi-
rildikten sonra da yanmaya devam eder ise (baz› tiplerde ayarlanabilir

çok fonksiyonlu ekranda flekildeki mesaj›n ve sembolün de görüntülenmesi ile
birlikte), derhal durunuz ve yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

u
MOTOR SO⁄UTMA SUYU SICAKLI⁄I ÇOK YÜKSEK

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, ekrandaki uyar› lambas› (KIRMIZI) yanar, fakat
yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir.

Uyar› lambas›, motor afl›r› ›s›nd›¤›nda yanar (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda fle-
kildeki mesaj›n ve sembolün de görüntülenmesi ile birlikte). Uyar› lambas›, otomobil hareket halin-
de iken yanar ise; otomobili durdurup, motoru çal›fl›r durumda b›rak›n›z ve motor so¤utma suyunun
sirkülasyonunu h›zland›rmak için, hafifçe gaza bas›n›z.

E¤er uyar› lambas› takip eden 2 veya 3 dakika içinde sönmez ise, motoru durdurunuz ve yetkili
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

¬
HAVA YASTI⁄I ARIZASI

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIRMIZI)
yanar, fakat yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir. E¤er hava yast›¤› sisteminde bir çal›flma ar›zas›
mevcut ise, uyar› lambas› sürekli olarak yanar.

E¤er ¬ uyar› lambas› yanmaz veya sürekli yanar ise, ya da otomobil
hareket halinde iken yanar ise, derhal motoru durdurunuz ve yetkili Al-
fa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

¬ uyar› lambas›ndaki ar›za ise (uyar› lambas› yanmaz), yolcu hava
yast›¤›n›n devre d›fl› b›rak›ld›¤›n› bildiren uyar› lambas›n›n normal süre-
si olan 4 saniyeden daha uzun bir süre ile yan›p sönmesi ile bildirilir. 

v

MOTOR YA⁄ BASINCI ÇOK DÜfiÜK

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105HP) için: Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde
gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIRMIZI) yanar, fakat motor çal›fl›r çal›flmaz sönmesi gerekir.

Bütün tiplerde, e¤er otomobil hareket halinde iken v uyar› lambas›
yanar ise (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki
mesaj ve sembol de gösterilir), motoru derhal durdurunuz ve yetkili Al-

fa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

1.6 T.SPARK
PROGRESSION

(105HP)
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

w
AKÜ fiARJI DÜfiÜK

1.6 T.SPARK PROGRESSION (105HP) için: Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde
gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIRMIZI) yanar, fakat motor çal›fl›r çal›flmaz sönmesi gerekir
(motor rölantide çal›fl›rken, lamban›n sönmesinde k›sa bir gecikme kabul edilebilir). E¤er uyar› lam-
bas› sönmez ise, derhal yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Di¤er bütün tipler için: E¤er motor çal›fl›rken, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki mesaj
ve sembol görüntülenir ise, derhal yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

1.6 T.SPARK
PROGRESSION

(105HP) 

<
EMN‹YET KEMER‹ BA⁄LANMAMIfi

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, sürücünün emniyet kemeri uygun flekilde ba¤lan-
mam›fl ise, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIRMIZI) sürekli olarak yanar.
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“SAB‹T OLMAYAN” KOLA SAB‹T SELESPEED V‹TES ARIZASI 
(baz› 2.0 T.SPARK tiplerinde)

Dual fonksiyon hatas›n› belirtmek için, mesaj ve sembol ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda be-
lirtilir. Yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.
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´
KAPILAR TAM KAPANMAMIfi (baz› tiplerde)

Kap›lardan biri veya birkaç› tam olarak kapanmad›¤›nda, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (KIR-
MIZI) (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki mesaj ve sembol de gösterilir)
yanar.

1.6 T.SPARK
PROGRESSION

(105HP) 

Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

SOL ÖN KAPI AÇIK

SA⁄ ÖN KAPI AÇIK 

SOL ARKA KAPI AÇIK

SA⁄ ARKA KAPI AÇIK

5. KAPI AÇIK
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

d
FREN BALATALARI AfiINMIfi

E¤er ön fren balatalar› afl›nm›fl ise, fren pedal›na bas›ld›¤›nda gösterge tablosundaki uyar› lambas›
(baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki mesaj ve sembol de gösterilir) yanar.
Bu durumda, balatalar›n mümkün olan en k›sa süre içinde de¤ifltirilmesi gerekir.

D‹KKAT Otomobilde sadece ön fren balatalar› için afl›nma sensörleri mevcut oldu¤undan bunlar
de¤ifltirilirken, arka fren balatalar›n›n da kontrol edilmesi gerekir.

OTOMAT‹K SELESPEED V‹TES KUTUSU ARIZASI 

E¤er seyahat esnas›nda, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki mesaj ve t sembolü
(KIRMIZI) gösterilir ise; afla¤›daki durumlar söz konusudur:

Sürekli olarak yanma - otomatik vites kutusu ya¤›n›n çok s›cak oldu¤unu belirtir. Otomobili
durdurup, motoru çal›fl›r durumda b›rakman›z ve so¤utma ifllemine yard›mc› olmak için, hafifçe
gaza basman›z tavsiye edilir.

Yan›p sönme - Selespeed otomatik vites sisteminde bir ar›za oldu¤unu belirtir.

Her iki durumda da, mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

1.6 T.SPARK
PROGRESSION

(105HP) 

2.0 T.SPARK Selespeed
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

U
EOBD MOTOR KUMANDA S‹STEM‹ ARIZASI 
(baz› benzin motorlu tipler)

Nomal koflullar alt›nda, kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, uyar› lambas› (SARI) ya-
nar, fakar motor çal›fl›r çal›flmaz sönmesi gerekir. Uyar› lambas›n›n motor çal›flmadan önce yanmas›,
lamban›n normal olarak çal›flt›¤›n› gösterir.

E¤er uyar› lambas› sönmez veya seyahat esnas›nda yanar ise (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonk-
siyonlu ekranda flekildeki mesaj ve sembol de gösterilir); afla¤›daki durumlar söz konusudur:

Sürekli yanma - yak›t besleme/ateflleme sisteminde; egzozdaki emisyonlar›n artmas›na, per-
formans›n düflmesine, kullan›m›n zorlaflmas›na ve yüksek yak›t tüketimine sebep olabilecek bir ar›za
mevcut demektir.

Bu koflullar alt›nda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere ç›k›lmadan, yola devam
etmek mümkündür. Uyar› lambas› yan›k durumda iken, otomobilin uzun süre kullan›lmas›, hasara
sebep olabilir. Mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. 

E¤er ar›za giderilir ise, uyar› lambas› söner, fakat ar›za sistem belle¤inde kay›tl› kal›r.

Yan›p sönme - katalitik konvertörün hasar görmüfl olabilece¤ini belirtir (bu bölümde yer alan
"EOBD sistemi" konusuna bak›n›z).

E¤er uyar› lambas› yan›p söner ise, motor devrini düflürmek için, uyar› lambas›n›n yan›p sönmesi
sona erene kadar gaz pedal›n› serbest b›rakmak gerekir; yolunuza, uyar› lambas›n›n yan›p sönme-
sine sebep olmayacak flekilde normal h›zda devam ediniz ve mümkün olan en k›sa sürede yetkili
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

E¤er kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde; U uyar› lam-
bas› yanmaz ise veya sürekli olarak yanar ise, ya da seyahat esnas›nda
yan›p söner ise, mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi

ile temasa geçiniz. 
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

U
MOTOR KUMANDA S‹STEM‹ ARIZASI (1.9 JTD tipleri)

Normal koflullar alt›nda, kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, uyar› lambas› (KIRMIZI)
yanar, fakat yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir.

E¤er uyar› lambas› yanmaya devam eder veya seyahat esnas›nda ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekranda flekildeki mesaj›n ve sembolün de görüntüye gelmesi ile birlikte yanar ise; enjeksiyon sis-
teminde, performans›n düflmesine, kullan›m›n zorlaflmas›na ve yüksek yak›t tüketimine sebep ola-
bilecek bir ar›za mevcut demektir.

Bu koflullar alt›nda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere ç›k›lmadan yola devam
edilmesi mümkündür. Her durumda, mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

D‹KKAT Uyar› lambas›n›n ara s›ra çok k›sa sürelerle yanmas›n›n herhangi bir anlam› yoktur.

Y
ALFA ROMEO fi‹FRE S‹STEM‹

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (SARI)
yanar ve sadece bir kez yan›p söndükten sonra sönmesi gerekir. E¤er kontak anahtar› MAR pozisy-
onunda iken, uyar› lambas› yanmaya devam eder ise, "Alfa Romeo fi‹FRE sistemi"nde bir ar›za ol-
mas› muhtemeldir.

D‹KKATU ve Y uyar› lambalar›n›n ayn› anda yanmas›, Alfa Romeo fi‹FRE sisteminde bir
ar›za oldu¤unu belirtir.

Di¤er bütün tipler için; e¤er motor çal›fl›r durumda iken, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda fle-
kildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir ise, derhal yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Çok fonksiy-
onlu ekranl›

tipler

E¤er motor çal›fl›r durumda iken; Y uyar› lambas› yanar ise (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonk-
siyonlu ekranda flekildeki mesaj›n ve sembolün görüntüye gelmesi ile birlikte), otomobil motor blo-
ke etme sistemi taraf›ndan korunmuyor demektir (bu bölümde yer alan "Alfa Romeo fi‹FRE sistemi
konusuna bak›n›z). Mevcut bütün kontak anahtarlar›n› belle¤e kaydettirmek için, yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

ISITMA BUJ‹LER‹ (JTD Tipleri)

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki uyar›
lambas› (SARI) yanar; ›s›tma bujileri gereken s›cakl›¤a eriflti¤inde de söner.

Uyar› lambas› söner sönmez, motoru çal›flt›r›n›z.

D‹KKAT Ortam s›cakl›¤›n›n yüksek olmas› halinde, uyar› lambas› fark edilemeyecek kadar k›sa
bir süre için yanabilir.

D‹ZEL F‹LTRES‹NDE SU VAR (JTD Tipleri)

Dizel filtresinde su mevcut ise, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda mesaj ve sembol görüntüye
gelir.

Yak›t besleme devresinde su bulunmas›, bütün enjeksiyon sisteminin
ciddi flekilde hasar görmesine ve motorun düzensiz olarak çal›flmas›na
sebep olabilir. E¤er ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki me-

saj ve sembol görüntüye gelir ise, sistemdeki suyun boflalt›lmas› için mümkün
olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

ISITMA BUJ‹S‹NDE ISINMA ARIZASI (JTD Tipleri)

Is›tma bujisinin ›s›tma sisteminde herhangi bir ar›za mevcut ise, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da flekildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir. Ar›zan›n giderilmesi için, mümkün olan en k›sa sürede
yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

1.9 JTD tipleri

1.9 JTD tipleri

1.9 JTD tipleri
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

DARBE ANAHTARI (baz› tiplerde)

Darbe anahtar› devreye girdi¤inde, flekildeki ekranda yer alan mesaj görüntüye gelir (baz› tiplerde
uyar› lambas› (SARI) ile birlikte).

E¤er bu mesaj görüntüye geldikten sonra, yak›t kokusu duyulur veya
yak›t besleme sisteminde s›z›nt›lar görülür ise, yang›n riskinden kaç›n-
mak için anahtar› eski konumuna getirmeyiniz.

Dijital
çok fonksiyonlu ekran

Ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran

MOTOR YA⁄ SEV‹YES‹ SENSÖRÜ ARIZASI

Motor ya¤ seviyesi sensöründe herhangi bir ar›za mevcut ise, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da flekildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir. Ar›zan›n giderilmesi için, mümkün olan en k›sa sürede
yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

>
ABS S‹STEM‹ ARIZASI

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, uyar› lambas› (SARI) yanar, fakat yaklafl›k 4
saniye sonra sönmesi gerekir.

Sistemde ar›za oldu¤unda, uyar› lambas› yanar (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da flekildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir). Bu durumda, fren sisteminin performans› de¤ifl-
mez, fakat ABS sisteminden faydalan›lamaz. Özellikle yol tutuflunun zay›f oldu¤u durumlarda dik-
katli olunmas› tavsiye edilir. Ayr›ca mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile tema-
sa geçilmesi gerekir.

Otomobilde elektronik bir frenleme distribütörü (EBD) mevcuttur. E¤er
motor çal›fl›r durumda iken, gösterge tablosundaki x ve > uyar› lam-
balar› ayn› anda yanar ise (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu

ekranda flekildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir), EBD sisteminde bir ar›za
var demektir. Bu durumda; sert frenlemeler, arka tekerleklerin vaktinden önce
kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Sistemi kontrol ettirmek için, otomo-
bilinizi en yak›n yetkili Alfa Romeo servisine kadar çok dikkatli bir flekilde sü-
rünüz.

Motor çal›fl›r durumda iken, gösterge tablosundaki > uyar› lambas›n›n
yanmas› (baz› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki
mesaj ve sembol görüntüye gelir) normal olarak sadece ABS fren siste-

minde bir ar›za oldu¤unu belirtir; fren sistemi çal›flmaya devam eder, fakat an-
ti-blokaj fonksiyonu devrede de¤ildir. Bu flartlar alt›nda, EBD sisteminin per-
formans› da düflebilir. Bu durumda da, sistemi kontrol ettirmek için, otomobili-
nizi en yak›n yetkili Alfa Romeo servisine kadar, sert frenlemelerden kaç›na-
rak sürmeniz tavsiye edilir.

EBD elektronik frenleme distribütörü ar›zas›

x

>
+
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

F
YOLCU HAVA YASTI⁄I DEVRE DIfiI

Yolcu hava yast›¤› devrede iken, kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, uyar› lambas›
(SARI) yanar, fakat 4 saniye sonra sönmesi gerekir.

á
VDC S‹STEM‹ (ARAÇ D‹NAM‹⁄‹N‹N KONTROLÜ) (baz› tiplerde)

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablosu üzerindeki uyar› lambas› (SARI)
yanar ve yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir.

E¤er uyar› lambas› sönmez veya seyahat esnas›nda ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda flekildeki
mesaj›n ve sembolün görüntüye gelmesi ile birlikte yanar ise, yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

Uyar› lambas›n›n seyahat esnas›nda yan›p sönmesi, VDC sisteminin müdahalede bulundu¤unu be-
lirtir.

V
ASR – TEKERLEKLER‹N KAYMASINI ÖNLEYEN S‹STEM (baz› tiplerde)

Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablosundaki uyar› lambas› (SARI)
yanar, fakat yaklafl›k 4 saniye sonra sönmesi gerekir. Sistem devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda; uyar› lambas›,
ASR OFF (ASR devre d›fl›) butonu üzerindeki led ile birlikte yanar. Sistem devreye girdi¤inde; uyar›
lambas›, sürücüye sistemin yol tutufl koflullar›na adapte oldu¤unu belirtmek için yan›p söner.

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerinde flekilde gösterilen mesaj›n ve sembolün görüntülen-
mesinin yan› s›ra, uyar› lambas›n›n da yanmas›, ASR sisteminde bir ar›za oldu¤unu belirtir. Bu du-
rumda, mümkün olan en k›sa sürede yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

¬ hava yast›¤› ar›za uyar› lambas› sönük durumda iken, F uyar› lam-
bas›n›n 4 saniyeden daha uzun bir süre ile yan›p sönmesi, hava yast›¤› ar›za
uyar› lambas›n›n kendisinde bir ar›za oldu¤unu belirtir. Bu durumda, derhal

yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Yolcu hava yast›¤› devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda, uyar› lambas› yanar.
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

W
AYDINLATMA LAMBALARI ARIZASI

Dijital çok fonksiyonlu ekran için: Kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, gösterge tablo-
su üzerindeki uyar› lambas› (SARI) yanar, fakat yaklafl›k 6 saniye sonra sönmesi gerekir.

Di¤er bütün tipler için: Afla¤›da belirtilen lambalardan birinde herhangi bir ar›za oldu¤unda, ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ve sembol görüntüye gelir,

- park lambalar›,
- stop lambalar› ve ilgili sigorta,
- arka sis lambalar›,
- plaka lambalar›.

Bu lambalar ile ilgili ar›zalar; bir veya daha fazla ampulün ar›zalanmas›, bir sigortan›n atmas›
veya kopuk bir elektrik ba¤lant›s› olabilir.

1.6 T.SPARK
PROGRESSION

(105HP)

SOL PARK LAMBASI ARIZASI

SA⁄ PARK LAMBASI ARIZASI

STOP LAMBASI ARIZASI

ARKA S‹S LAMBASI ARIZASI

PLAKA LAMBASI ARIZASI

STOP LAMBASI S‹GORTASI ARIZASI
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

SÜRAT L‹M‹T‹ GEÇ‹LD‹

Baz› tiplerde, otomobil önceden ayarlanan sürat limitini geçti¤inde; flekildeki mesaj›n ekranda gö-
rüntülenmesinin ve sesli uyar›n›n devreye girmesinin yan› s›ra, uyar› lambas› (SARI) da yanar ("Ayar-
lanabilir çok fonksiyonlu ekran" konusuna bak›n›z).

K
YAKIT REZERV‹

Yak›t deposunda yaklafl›k 7 litre yak›t kald›¤›nda veya baz› tipler için yak›t almadan gidilebilecek
mesafe 50 km’nin alt›na düfltü¤ünde, gösterge tablosu üzerindeki uyar› lambas› (SARI) yanar
(baz› tiplerde ayarlanabilir ekranda flekildeki mesaj ve sembol görüntüye gelir).

YAKIT ALMADAN G‹D‹LEB‹LECEK MESAFE (YOL B‹LG‹SAYARI)

Yak›t almadan gidilebilecek mesafe 50 km’nin alt›na düfltü¤ünde, ayarlanabilir ekranda flekildeki
mesaj ve sembol (SARI) görüntüye gelir.

PER‹YOD‹K BAKIM

Periyodik Bak›m Program›’na göre bak›m yap›lmas› gereken kilometreden (her 20.000 km’de bir)
itibaren 2.000 km daha yap›ld›ktan sonra, kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildi¤inde, bak›m
yap›lmas› gerekti¤ini belirtmek için flekildeki uyar› görüntüye gelir ve bu uyar› 200 km’de bir tek-
rarlan›r.
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

R
SOL S‹NYAL UYARI LAMBASI (FASILALI)

Sinyal lambalar› kumanda kolu afla¤› do¤ru hareket ettirildi¤inde, gösterge tablosu üzerindeki
(YEfi‹L) uyar› lambas› yan›p sönmeye bafllar; dörtlü flaflör butonuna bas›ld›¤›nda ise, sa¤ sinyal uyar›
lambas› ile birlikte yan›p söner.

E
SA⁄ S‹NYAL UYARI LAMBASI (FASILALI)

Sinyal lambalar› kumanda kolu YUKARI do¤ru hareket ettirildi¤inde, gösterge tablosu üzerindeki
(YEfi‹L) uyar› lambas› yan›p sönmeye bafllar; dörtlü flaflör butonuna bas›ld›¤›nda ise, sol sinyal
uyar› lambas› ile birlikte yan›p söner.

3
PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR

Park lambalar› veya k›sa farlar yak›ld›¤›nda, gösterge tablosu üzerindeki uyar› lambas› (YEfi‹L)
yanar.

Ü
CRUISE CONTROL (HIZ SAB‹TLEY‹C‹)

Çentikli h›z regülatörü kumandas› ON (aç›k) konumunda iken, sistem motor üzerinde etkili olmaya
bafllad›¤›nda, gösterge tablosu üzerindeki uyar› lambas› (YEfi‹L) yanar (baz› tiplerde ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekranda flekildeki sembol görüntülenir).
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Gösterge
tablosundaki
uyar› lambas›

Ekrandaki
mesaj

UZUN FARLAR

Uzun farlar yak›ld›¤›nda veya "Follow me home" fonksiyonu devreye al›nd›¤›nda, gösterge tablo-
su üzerindeki uyar› lambas› (MAV‹) yanar.

1

UYARI LAMBASI ARIZASI

Yandaki ekranlarda belirtilen uyar› lambalar›ndan herhangi birinde bir ar›za olmas› halinde; bu du-
rum, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda görüntülenir.

YOLDA BUZLANMA OLAB‹L‹R

D›fl hava s›cakl›¤› 3°C’nin alt›na düfltü¤ünde, sürücüye yolda buzlanma olabilece¤ini bildirmek için,
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda √ sembolü (SARI) ile flekildeki mesaj görüntüye gelir ve ses-
li uyar› devreye girer.

ABS UYARI LAMBASI ARIZASI

EBD UYARI LAMBASI ARIZASI

ASR UYARI LAMBASI ARIZASI

VDC UYARI LAMBASI ARIZASI
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1 Ön cam defrostu veya bu¤usunun al›nmas› için sabit üst hava yönelticisi - 2 Ayarlanabilir üst orta hava yönelticisi - 3 Yan camlar›n defrostu
veya bu¤ular›n›n al›nmas› için sabit yan hava yönelticileri - 4 Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönelticileri - 5 Ayarlanabilir ve döndürülebilir
yan hava yönelticileri - 6 Ön taban bölümü için sabit hava yönelticileri - 7 Arka  taban bölümü için sabit hava yönelticileri - 8 Ayarlanabilir ve
döndürülebilir arka hava yönelticileri.

KL‹MA S‹STEM‹

flekil 92

AA00AA00008844bb
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flekil 93 flekil 94 flekil 95

ÜST HAVA YÖNELT‹C‹LER‹N‹N
AYARLANMASI (flekil 93)

Hava yönelticisinde (1) bir açma/kapat-
ma kumandas› (A) mevcuttur.

• = Tamamiyle kapal›.

I = Tamamiyle aç›k.

DÖNDÜRÜLEB‹L‹R ORTA HAVA
YÖNELT‹C‹LER‹N‹N
AYARLANMASI (flekil 93)

Her yönelticide (2) havan›n yolculara di-
rekt olarak gönderilmesini sa¤layan  ku-
manda (B) mevcuttur (4 pozisyona:
yukar›/afla¤›, sa¤a/sola).

Hava ak›m›n› ayarlamak için (C) kuman-
das›n› kullan›n›z:

• = Tamamiyle kapal›.

I = Tamamiyle aç›k.

DÖNDÜRÜLEB‹L‹R YAN HAVA
YÖNELT‹C‹LER‹N‹N
AYARLANMASI (flekil 94)

Havay› yönlendirmek için dü¤meyi (A)
döndürünüz ve/veya (B) kumandas›n› is-
tenildi¤i flekilde kullan›n›z.

Hava ak›m›n› ayarlamak için (C) kuman-
das›n› kullan›n›z:

• = Tamamiyle kapal›.

I = K›smen aç›k.

II = Tamamiyle aç›k.

D - yan camlar›n defrostu veya bu¤usunun
al›nmas› için sabit hava yönelticisi.

DÖNDÜRÜLEB‹L‹R ARKA HAVA
YÖNELT‹C‹S‹N‹N
AYARLANMASI (flekil 95)

Havay› yönlendirmek için dü¤meyi (A)
döndürünüz ve/veya (B) kumandas›n› is-
tenildi¤i flekilde kullan›n›z.

Hava ak›m›n› ayarlamak için (C) kuman-
das›n› kullan›n›z:

• = Tamamiyle kapal›.

I = K›smen aç›k.

II = Tamamiyle aç›k.

AA00AA00008855bb AA00AA00008866bb AA00AA00008877bb
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Afla¤›da k›sa olarak klima kontrol sistemi
fonksiyonlar› ile ilgili bilgi verilmifltir; bu
fonksiyonlar için ilgili dü¤meleri flekilde gös-
terildi¤i gibi kullan›n›z.

AA00AA00113399bb
MAKS‹MUM SO⁄UTMA

AA00AA00110077bb
HIZLI BU⁄U G‹DERME/DEFROST ‹fiLEM‹

AA00AA00112222bb
MAKS‹MUM ISITMA

D‹KKAT Klima kontrolünün
önemli bir özelli¤i de , havan›n
nemini almas›d›r. Muhtemel bu-

harlaflmay› önlemek için klima kontrol
kompresörünün devrede olmas› tavsiye
edilir.

D›fl hava s›cakl›¤› 4°C’nin
alt›nda olmas› durumunda
klima kompresörü çal›fl-

maz. Bundan dolay›, düflük d›fl ha-
va s›cakl›¤›nda camlar daha çabuk
buharlaflaca¤› için iç hava dolafl›m
butonunun v kullan›lmamas›
tavsiye edilir.

flekil 96

flekil 97

flekil 98
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MANUEL KL‹MA KONTROL S‹STEM‹ (baz› tiplerde)

Daha fazla bilgi ve klima sisteminden en
iyi flekilde faydalanmak için takip eden say-
falar› okuyunuz.
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KUMANDALAR (flekil 99)

1 - S›cakl›k ayar dü¤mesi

2 - Fan h›z› ayar dü¤mesi

3 - Hava da¤›t›m› seçme dü¤mesi

flekil 99

AA00AA00008888bb

4 - Klima kompresörü açma/kapatma bu-
tonu √

5 -  ‹ç hava dolafl›m› açma/kapatma bu-
tonu v

6 - Arka cam rezistans› açma/kapatma
butonu (.

Sistem, kazara s›zmas›
durumunda çevreyi kirlet-
meyen R134a so¤utucu

gaz› ile doldurulmufltur. Hiçbir fle-
kilde, sistemin parçalar› ile uyum-
lu olmayan so¤utucu gazlar› kullan-
may›n›z.
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HAVA SICAKLI⁄ININ
AYARLANMASI

Dü¤me halkas›n›n (1-flekil 99) saat
ibresi dönme yönünde veya tersi yönünde
farkl› bölgelere çevrilmesi ile yolcu kabinin-
deki hava s›cakl›¤› yükseltilebilir veya azal-
t›labilir.

FAN HIZININ AYARLANMASI

Kumanda dü¤mesi halkas› (2-flekil 99)
ile fan h›z› seçilerek yolcu kabinine giren ha-
va miktar› ayarlanabilir.

Dü¤menin 0 konumu fan› kapat›r ve
otomatik olarak havan›n yolcu kabini içinde
dolafl›m› sa¤lan›r ( 5 vbutonun yan›nda-
ki ledin yanmas› ile de gösterilir).  

‹ç hava dolafl›m›n› devreden ç›kartmak için
(5) v butonuna bas›n›z.

HAVA DA⁄ITIM AYARI

Havan›n çeflitli yönlendiricilerden da¤›t›m›-
n›n ayarlanmas› için kumanda dü¤mesi (3-
flekil 99) afla¤›daki konumlardan birisine
çevrilmelidir:

Hava ak›m›n›n üst orta, ön orta yön-
lendiricilerine verilmesi ve ön ve ar-

ka hava ç›k›fllar›ndan al›nmas›. Yönlendiri-
cilerin ayar› üzerlerindeki kumandalar  ile
yap›labilir.

Hava ak›m›n›, yukar›daki yönlendi-
ricilere  ve yolcu kabininin alt bölü-

müne da¤›t›r.

Hava ak›m›n› yolcu kabininin alt
bölümüne yönlendirir (ön ve arka).

Hava ak›m›n› ön cam, yan camlar ve
otomobilin alt bölümüne da¤›t›r.

Hava ak›m›n›, defrostu/bu¤usunun
al›nmas› için ön cama ve yan cam-

lara yönlendirir.

Ön cam ve ön yan camlar›n h›zl›
bu¤u giderme/defrost ifllemi, arka

cam rezistans› açma (MAX-DEF fonksiyonu). So¤utma ifllemi ve nemin
giderilmesi için kompresö-
rün devreye al›nmas› ge-

reklidir; bu nedenle camlar›n buhar-
laflmas›n› önlemek için fonksiyonun
devrede kalmas› önerilir.

KL‹MA KOMPRESÖRÜ
AÇMA/KAPATMA BUTONU√

Klima kompresörü, butona (4-flekil 99)
√ bas›larak devreye al›n›r ve (2) dü¤mesi
0 konumda iken dahi fan otomatik olarak
birinci h›zda çal›fl›r.

Sistem çal›fl›yor iken butonun yan›ndaki il-
gili uyar› lambas› yanar.

Kompresör sadece motor çal›fl›yor ve d›fl
hava s›cakl›¤› 4°C’nin üzerinde iken çal›fl›r.

E¤er kompresör devreden ç›kart›l›rsa, cam-
lar›n bu¤ulanmas›n›n önlenmesi için hava
dolafl›m› otomatik olarak devreye al›n›r, il-
gili uyar› ›fl›¤› söner. ‹ç hava dolafl›m fonk-
siyonu (5) v butonuna bas›larak dev-
reye al›nabilir.
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‹Ç HAVA DOLAfiIMI
AÇMA/KAPATMA v

‹ç hava dolafl›m› fonksiyonu (5-flekil
99) v butonuna bas›larak devreye al›n›r
ve ilgili uyar› lambas› yanar.

Bu durumda, klima sistemi sadece yolcu
bölümündeki havan›n dolafl›m› sa¤lar. Fan
devrededir.

Dolafl›m› kapatmak ve d›fl havay› almak
için butona tekrar bas›n›z.

‹ç hava dolafl›m fonksiyo-
nu istenilen “›s›tma” veya
“so¤utma” koflullar›na da-

ha h›zl› ulafl›lmas›n› sa¤lar. Bunun-
la birlikte özellikle klima sistemi
devre d›fl› iken camlar›n içeriden
daha fazla bu¤ulanmas› söz konu-
su oldu¤u için, bu fonksiyonun ya¤-
murlu/so¤uk havalarda kullan›lma-
s› tavsiye edilmez.

Bu fonksiyon, otomobil,
s›k›fl›k trafikte veya tünel-
de bekliyorken, kirli hava-

n›n içeri girmesini önlemek için kul-
lan›l›r. Bu fonksiyonun, özellikle
otomobilin kalabal›k olmas› duru-
munda, camlar›n içeriden bu¤ulan-
mas›n› önlemek için uzun süreler
için kullan›lmas› tavsiye edilmez.

D‹KKAT Klima kompresörünün ve iç ha-
va dolafl›m›n›n durumu ve ifllemi, ilgili uyar›
lambalar›n›n yanmas› ile gösterilir (4) √
ve (5) v, ayr›ca haf›zaya kaydedilir.
Fonksiyonlar›n kapat›lmadan motorun daha
sonra tekrar çal›flt›r›lmas› durumunda seçilen
fonksiyonlar ayn› flekilde devam eder.

ARKA CAM REZ‹STANSI
AÇMA/KAPATMA(
( (6-flekil 99) butonuna bas›ld›¤›n-

da, arka cam ›s›tma ve yan dikiz aynalar›
defrost/bu¤u giderme ve mevcut ise yan
dikiz aynalar› ›s›tma fonksiyonu çal›fl›r; ilgi-
li uyar› lambas› yanar. Fonksiyon zaman
ayarl›d›r ve 20 dakika sonra devreden ç›kar.
Fonksiyonu zaman›ndan önce devreden ç›-
kartmak için butona tekrar bas›n›z.

D‹KKAT Hava s›cakl›¤› 3°C’den daha dü-
flük ise, sistem arka cam ›s›tma fonksiyonu-
nu otomatik olarak devreye al›r.

D‹KKAT Arka cam içindeki ›s›t›c› devrele-
ri üzerine gelecek flekilde ç›kartma yap›flt›-
r›lmas› sisteme zarar verebilir.

D›fl hava s›cakl›¤› 4°C’nin
alt›nda olmas› durumunda
klima kompresörü çal›fl-

maz. Bundan dolay›, düflük d›fl ha-
va s›cakl›¤›nda camlar daha çabuk
buharlaflaca¤› için iç hava dolafl›m
butonunun v kullan›lmamas›
tavsiye edilir.
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SO⁄UTMA VE NEM ALMA
(flekil 100)

Motor çal›fl›r durumda iken ve camlar ka-
pal› iken so¤utma ve nem alma ifllemleri için
afla¤›dakiler uygulanmal›d›r:

- s›cakl›k ayar dü¤mesi (1) mavi bölgede.

- hava miktar› ayar dü¤mesi (2) istenilen
h›za ayarlan›r.

- hava da¤›t›m dü¤mesi (3) istenilen sem-
bol üzerine getirilir.

- hava yönlendiricileri tamamiyle aç›k.

- kompresörü devreye alma butonu (4) √
bas›l› (butonun yan›ndaki led yan›yor).

Orta so¤uklukta bir hava sa¤lamak, ›s›y›
yükseltmek için, dü¤meyi (1) istenilen ›s›y›
al›ncaya kadar k›rm›z› bölgeye do¤ru çe-
viriniz. 

Maksimum so¤uk hava sa¤lamak için
afla¤›dakiler uygulanmal›d›r:

-kumanda dü¤mesini (1) gidebildi¤i kadar
saat ibresi dönme yönünün tersi yönünde
çeviriniz (minimum s›cakl›k mavi bölge);

- kumanda dü¤mesini (2) maksimum h›za
çeviriniz.

- iç hava dolafl›m butonuna (5) v
bas›n›z.

- hava da¤›t›m dü¤mesini (3) istenilen
pozisyona çeviriniz (¥ pozisyonu önerilir).

- hava yönlendiricileri tamamiyle aç›k.

- kompresörü devreye alma butonuna (4)
√ bas›n›z (butonun yan›ndaki led yanar).

Yolcu kabininin çok yüksek bir flekilde
so¤umas›ndan kaç›nmak için, klima sis-
teminin minimum ›s›da iken k›sa aral›klar-
la ve çok yüksek hava s›cakl›klar›nda kul-
lan›lmamas› gerekir.

AA00AA00222200bb

flekil 100

Arka cam› iç taraftan te-
mizlerken, ›s›t›c› devrelere
zarar gelmemesi için dik-

katli olunuz.
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ÖN CAM VE ÖN YAN
CAMLARIN, ARKA CAM VE
YAN D‹K‹Z AYNALARININ
BU⁄U G‹DERME VE/VEYA
DEFROST ‹fiLEM‹
(- MAX-DEF fonksiyonu)
(flekil 101)

Afla¤›dakiler uygulanmal›d›r:

- hava da¤›t›m dü¤mesi üzerindeki halkay›
(3), - sembolüne çeviriniz. 

Klima sistemi, ön cam ve yan camlar›n h›zl›
bu¤u giderme/defrost ifllemi için afla¤›daki
gerekli fonksiyonlar› zamanlamal› olarak
devreye al›r (fonksiyonlar 3 dakika sonra
otomatik olarak devreden ç›kar):

- klima kompresörünü devreye al›r;

- hava dolafl›m› devrede ise, devreden
ç›kart›r;

- maksimum hava s›cakl›¤›na ayarlar;

- daha evvel ayarlanan fan h›z›n› devreye
al›r;

- havay› ön cam ve ön yan camlar›n hava
yönlendiricilerine gönderir;

- arka cam rezistans›n› ve mevcut ise yan
dikiz aynalar› ›s›t›c›lar›n› devreye al›r.

Max def fonksiyonu devrede iken, arka
cam rezistans butonu (6) ( yan›ndaki
led, kompresör açma/kapatma butonu (4)
√ yan›ndaki led yanar.

D‹KKAT E¤er motor s›cakl›¤› yeterli se-
viyede de¤ilse, bu¤u giderme ifllemi için
yeterince s›cak olmayan havan›n yolcu kabi-
nine giriflini engellemek için fonksiyon fan›
devreye sokmaz.

Bu¤u giderme/defrost iflleminden sonra,
yeterli görüflü ve konforu sürekli sa¤lamak
için  kumandalar› kullan›n›z.

D‹KKAT Motor ne kadar s›cak ise, o
kadar etkili bir defrost ifllemi sa¤lan›r.

D‹KKAT D›flar›daki hava çok nemli
ve/veya ya¤mur ya¤›yor ise ve/veya yol-
cu kabini ile d›flar›daki hava s›cakl›¤›
aras›ndaki s›cakl›k fark› fazla ise; camlar›n
bu¤ulanmas›n› önlemek için afla¤›daki ifllem-
leri yap›n›z:

- iç hava dolafl›m› butonunu devre d›fl›
b›rak›n›z, uyar› lambas› (5) v sönecek-
tir;

- (2) kumanda dü¤mesini en az ikinci
kademeye getiriniz;

- (3) kumanda dü¤mesini, ≤ sembol üze-
rine getiriniz, daha fazla bu¤ulanma söz
konusu ise  y konumuna getiriniz.

- Klima kompresörü butonuna (4) √
bas›n›z; butonun yan›ndaki led yanacakt›r.

Arka cam›n bu¤u giderme/defrost ifllemi
için, butona (6) ( bas›n›z, butonun
yan›ndaki led yanacakt›r.

AA00AA00222211bb

flekil 101
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ISITMA (flekil 102)

‹stenilen s›cakl›¤› elde etmek için afla¤›da-
ki ifllemleri yap›n›z:

- Hava s›cakl›k ayar dü¤mesi (1) istenilen
s›cakl›k derecesine göre k›rm›z› bölgeye
çevrilir.

- Fan ayar dü¤mesi (2) istenilen oranda
havan›n gelmesini sa¤lamak için gerekli h›za
ayarlan›r.

- Hava da¤›t›m dü¤mesi (3) istenilen
pozisyona getirilir.

Yüksek derecede ›s›tma afla¤›daki flekilde
sa¤lan›r.

- Kumanda dü¤mesini (1), saat ibresi dön-
me yönünde sonuna kadar çeviriniz (mak-
simum ›s› k›rm›z› bölge),

- Kumanda dü¤mesini (2), maksimum fan
h›z›na getiriniz.

- Hava da¤›t›m dü¤mesini (3) istenilen
pozisyona getiriniz (w pozisyonu önerilir).

Yolcu kabini içindeki nemi azaltmak için
klima kompresörünü butona (4) √
basarak devreye al›nmas› önerilir.

D‹KKAT Yolcu kabininde yeterli ›s›n›n
sa¤lanmas› için motorun normal ›s›ya
ulaflm›fl olmas› gereklidir.

Bu filtre; yolcu kabini içine giren havan›n
mekanik olarak filtre edilmesinin yan› s›ra,
elektrostatik bir etki ile toz, polen, vb. par-
tiküllerden ar›nd›r›lmas›n› da sa¤lar.

Yukar›da belirtilenlere ilave olarak, filtrenin
alt yüzeyinde yer alan bir aktif karbon
tabakas› sayesinde, kirlili¤e sebep olan mad-
delerin yo¤unlu¤u da büyük ölçüde azalt›l›r.

Filtreleme ifllemi, bütün hava girifl koflulla-
r›nda aktif olup, camlar kapal› iken daha et-
kindir.

Filtrenin durumunu, tercihen yaz mevsi-
minin bafl›nda olmak üzere, y›lda en az bir
kez yetkili Alfa Romeo servisinde kontrol et-
tiriniz.

E¤er otomobil genellikle kirli bölgelerde ve-
ya tozlu yollarda kullan›l›yor ise; filtre kont-
rol edilmeli ve e¤er gerekiyor ise daha s›k
de¤ifltirilmelidir.

E¤er filtre de¤ifltirilmez
ise; klima sisteminin veri-
mi, hava ç›k›fllar›nda ve

hava yönelticilerinde hava ak›fl›n›n
kesilmesine sebep olacak derecede
ciddi olarak düflebilir.

POLEN F‹LTRES‹ (baz› tiplerde)

AA00AA00222222bb

flekil 102
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OTOMAT‹K ‹K‹ BÖLGEL‹ KL‹MA S‹STEM‹ (baz› tiplerde)

Sistemi çal›flt›rmak için afla¤›daki ifllemleri
yap›n›z (flekil 103);

- halka fleklindeki dü¤meleri çevirerek, is-
tenilen s›cakl›¤a ayar yap›n›z (sürücü taraf›
- yolcu taraf›),

- AUTO butonuna bas›n›z.

D‹KKAT Klima sistemi, sürücü taraf› ile
yolcu taraf› aras›ndaki s›cakl›k fark› 7°C’yi
geçmeyecek flekilde, otomobilin her iki taraf›
için istenilen farkl› s›cakl›k seviyelerinin
ayarlanmas›n› mümkün k›lar.

D‹KKAT Klima kompresörü, sadece mo-
tor çal›fl›r durumda ve d›fl hava s›cakl›¤›
4°C’nin üzerinde iken çal›fl›r.

D›fl hava s›cakl›¤› 4°C’nin
alt›nda iken, klima komp-
resörü çal›flmaz. D›fl hava

s›cakl›¤› bu de¤erin alt›nda iken
camlar daha çabuk bu¤ulanabilece-
¤inden dolay›, iç hava dolafl›m›
fonksiyonunun v kullan›lmas›
tavsiye edilmez.

Sistem ile ilgili daha detayl› bilgi edinmek
ve sistemi en uygun flekilde kullanabilmek
için, takip eden sayfalarda verilen aç›kla-
malar› okuyunuz.

AA00AA00220033bb

flekil 103

Klima sisteminde; mevcut
yönetmeliklere uygun olan
ve kazara s›zmas› halinde

çevreye zarar vermeyen R134a
so¤utucu ak›flkan› kullan›lm›flt›r.
Sistem elemanlar› ile uyumlu ol-

mayan di¤er so¤utucu ak›flkanlar›
kesinlikle kullanmay›n›z.

GENEL B‹LG‹LER

Otomobil, sürücü taraf› ile yolcu taraf›n-
daki hava s›cakl›klar›n›n ayr› ayr› ayarlanma-
s›n› sa¤layan bir elektronik kontrol ünitesi
taraf›ndan kumanda edilen iki bölgeli bir kli-
ma sistemi ile donat›lm›flt›r. Yolcu kabininin
iki bölgesinde de s›cakl›¤a optimum düzey-
de kumanda etmek için; sistemin bir d›fl sen-
sörü, bir yolcu kabini sensörü ve iki bölgeli
bir günefl ›fl›n› sensörü mevcuttur.
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Hava kalitesinin kontrol alt›nda tutulma-
s›, kombine bir aktif karbon partikül filtre va-
s›tas› ile gerçeklefltirilir. Klima sistemi, afla-
¤›da belirtilen parametrelere ve fonksiyon-
lara otomatik olarak kumanda eder ve ge-
reken ayarlar› yapar;

- yolcu kabini içine giren havan›n s›cakl›¤›
(sürücü ve yolcu taraf› için ayr› ayr›)

- fan h›z›
- hava da¤›t›m flekli
- iç hava dolafl›m› fonksiyonun devreye

al›nmas›/devre d›fl› b›rak›lmas›
- klima kompresörünün devreye al›nma-

s›/devre d›fl› b›rak›lmas›.

Afla¤›daki fonksiyonlar ile ilgili ayarlar›n
manuel olarak de¤ifltirilmesi mümkündür;

- fan h›z›
- hava da¤›t›m flekli 
- iç hava dolafl›m› fonksiyonun devreye

al›nmas›/devre d›fl› b›rak›lmas›
- klima kompresörünün devreye al›nma-

s›/devre d›fl› b›rak›lmas›.
Manuel olarak de¤ifltirilmeyen fonksiyon-

lara otomatik olarak kumanda edilmeye de-
vam edilir. Yolcu kabini içine giren havan›n
s›cakl›¤›na, sürücü ve yolcu taraf›ndaki ek-
ranlarda ayarlanan s›cakl›k de¤erlerine ba¤-
l› olarak her durumda otomatik olarak ku-
manda edilir.
D‹KKAT Manuel olarak yap›lan seçimler,

otomatik olarak yap›lan seçimlere göre önce-
likli olup, kullan›c› otomatik kumandaya geç-
meye karar verene kadar bellekte kay›tl› ka-
l›rlar. Manuel olarak yap›lan ayarlar, motor
durduruldu¤unda belle¤e kaydedilir ve motor
tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda uygulamaya al›n›r.

Bu¤ulanman›n bafllad›¤›-
n› bildiren sensörün do¤ru
olarak çal›flmas›n› sa¤la-

mak için, sensör ile ön cam aras›n-
daki "kontrol" bölgesi üzerine eti-
ket, ç›kartma vb. yap›flt›r›lmama-
l›d›r. Ön cam ile sensör temiz tutul-
mal› ve üzerlerinde toz veya di¤er
maddelerin birikmemesine dikkat
edilmelidir.

D‹KKAT Bu¤u alma prosedürü; kontak
anahtar› MAR pozisyonuna her çevrildi¤in-
de veya AUTO butonuna her bas›ld›¤›nda
devreye al›n›r. Bu¤u alma ifllemi uygulan-
makta iken; kompresör açma/kapatma, iç
hava dolafl›m› açma/kapatma, hava da¤›-
t›m flekli seçim butonlar›ndan birine bas›la-
rak veya fan h›z› ayar dü¤mesi kullan›larak
devre d›fl› b›rak›labilir. Bu ifllem, AUTO buto-
nuna tekrar bas›lana veya kontak anahtar›
tekrar MAR pozisyonuna çevrilene kadar,
bu¤ulanman›n bafllad›¤›n› bildiren sensörün
sinyallerini keser.

Baz› tiplerde, sistem; flehir içinde, s›k›fl›k
trafikte, tünellerde ve ön cam y›kay›c›
çal›flt›¤›nda (tipik alkol -ispirto- kokusu ile)
kirli havan›n zararl› etkilerini azaltmak için,
iç hava dolafl›m› fonksiyonunu otomatik
olarak devreye alabilen bir kirlilik önleme
sensörüne entegredir.

D‹KKAT Kirlilik önleme sensörünün çal›fl-
mas›, emniyet ile ilgili durumlarda öncelikli
de¤ildir. Bu sebeple, klima kompresörünün
devre d›fl› b›rak›lmas› halinde veya 4°C’nin
alt›ndaki d›fl hava s›cakl›klar›nda, sensör dev-
re d›fl› b›rak›l›r. Sensör, otomatik çal›flma
moduna geçene kadar, v iç hava dola-
fl›m› butonuna bas›larak tekrar devreye al›-
nabilir.

Baz› tiplerde, sistem, iç dikiz aynas›n›n ar-
ka taraf›na monte edilmifl olan ve bu¤ulan-
man›n bafllad›¤›n› bildiren bir sensöre enteg-
redir. Bu sensör, ön cam›n iç yüzeyinin be-
lirli bir bölgesini "kontrol edebilir" ve iç ha-
va dolafl›m›n›n devreye al›nmas›, kompresö-
rün devreye al›nmas›, ön cama hava gönde-
rilmesi, bu¤unun al›nmas› için yeterli fan
h›z›na geçilmesi gibi bir dizi ifllemin uygu-
lanmas› yolu ile bu¤ulanmay› önlemek ve-
ya azaltmak üzere sistem üzerinde otoma-
tik olarak etkili olabilir. Bu¤ulanman›n afl›r›
derecede olmas› halinde, MAX-DEF fonksi-
yonu da devreye al›n›r.
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KUMANDALAR (flekil 104)
1 - Kabin içindeki hava s›cakl›¤› ayar ekran›

(sürücü taraf›)

2 - Kabin içindeki hava s›cakl›¤› ayar dü¤-
mesi (sürücü taraf›)

3 - Fan h›z› ayar›n› ve sistemin devre d›fl›
oldu¤unu (OFF) gösteren ekran

4 - Fan h›z› ayar›n› yapmak ve sistemi dev-
re d›fl› b›rakmak için kullan›lan dü¤me

5 - Kabin içindeki hava s›cakl›¤› ayar ekran›
(yolcu taraf›)

6 - Kabin içindeki hava s›cakl›¤› ayar dü¤-
mesi (yolcu taraf›)

7 - Ön cam ve ön yan camlar için maksi-
mum defrost/bu¤u alma fonksiyonu, arka
cam rezistans› ve kap› aynalar› bobinleri
(MAX-DEF fonksiyonu -) devreye al-
ma/devre d›fl› b›rakma butonu 

8 - ‹ç hava dolafl›m› fonksiyonu açma/ka-
patma butonu v (manuel/otomatik)

9 - Arka cam rezistans› ve kap› aynalar›
defrost fonksiyonu açma/kapatma butonu
(

10 - Hava da¤›t›m flekli seçim butonlar›

11 - Kabin içindeki hava s›cakl›k sensörü

12 - Yolcu taraf› için ayarlanan s›cakl›k
de¤erini, sürücü taraf› için ayarlanan s›cakl›k
de¤eri ile eflitleyen MONO butonu

13 - Otomatik çal›flma modunu seçen AU-
TO butonu

14 - Klima kompresörü açma/kapatma
butonu √

flekil 104
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OTOMAT‹K ‹K‹ BÖLGEL‹
KL‹MA S‹STEM‹N‹N
KULLANILIfiI
(flekil 104)

D‹KKAT Halka fleklindeki dü¤melerin me-
kanik durdurma tertibat› bulunmad›¤›ndan
dolay›, maksimum veya minimum de¤ere
ulafl›ld›ktan sonra, her iki yöne de serbest-
çe çevrilmeleri mümkündür.

Sistem farkl› flekillerde devreye al›nabilir,
fakat ekranlar üzerinde istenilen s›cakl›k
dereceleri ayarland›ktan sonra,  AUTO (13)
butonuna basman›z tavsiye edilir.

Bu flekilde, sistem, ayarlanan s›cakl›k de-
recelerine mümkün olan en k›sa süre için-
de ulaflmak ve daha sonra da bu s›cakl›kla-
r›n korunmas›n› sa¤lamak için tamamen oto-
matik olarak çal›flmaya bafllar.

Sistemin tamamen otomatik olarak çal›fl-
mas› esnas›nda, ayarlanan s›cakl›k de¤er-
leri istenildi¤i zaman de¤ifltirilebilir. Bu du-
rumda, sistem, yeni taleplere uygun olarak
çal›flmak üzere ayarlar›n› otomatik olarak
de¤ifltirir.

D‹KKAT Sistem taraf›ndan kabul edile-
bilmesi için, sürücü ile yolcu taraf›ndaki s›-
cakl›klar aras›ndaki fark›n 7°C’yi geçmeme-
si gerekir.

Afla¤›daki kumandalar›n manuel olarak kul-
lan›lmas› ile, sistem taraf›ndan otomatik ola-
rak yap›lan ayarlar›n de¤ifltirilmesi mümkün-
dür;

- fan h›z› ayar dü¤mesi (4) 

- hava da¤›t›m flekli seçim butonlar› (10) 

- iç hava dolafl›m› açma/kapatma butonu
v (8)

- klima kompresörü açma/kapatma bu-
tonu √ (14)  .

Bu fonksiyonlardan biri veya birkaç›
manuel olarak seçildi¤inde, AUTO (13) bu-
tonu üzerindeki k›rm›z› led söner.

Bir veya daha fazla fonksiyonun manuel
olarak seçilmesi halinde, yolcu kabini içine
giren hava s›cakl›¤›n›n ayarlanmas› ifllemi-
ne, klima kompresörünün devre d›fl› olma-
s› durumu hariç olmak üzere, sistem taraf›n-
dan otomatik olarak devam edilir (AUTO -
13- butonunun sol taraf›ndaki led yanar).

Yolcu kabini içine giren hava, bu koflullar
alt›nda d›fl hava s›cakl›¤›ndan daha düflük
bir s›cakl›kta olamaz. Bu durum, AUTO (13)
butonu üzerinde yer alan her iki ledin de sön-
mesi ve (1) ve/veya (5) ekranlar›nda gö-
rüntülenen, ulafl›lmas› mümkün olmayan s›-
cakl›k de¤erlerinin yan›p sönmesi ile belirti-
lir.
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HAVA SICAKLI⁄I AYAR
DÜ⁄MELER‹ (flekil 105)

Halka fleklindeki dü¤melerin (2 veya 6),
saat ibrelerinin dönme yönünde veya ters
yönde çevrilmesi ile, yolcu kabininin sol böl-
gesi (2 dü¤mesi) veya sa¤ bölgesi (6 dü¤-
mesi) için istenilen hava s›cakl›klar› s›ras›y-
la art›r›l›r veya azalt›l›r. Ayarlanan s›cakl›k
de¤erleri, dü¤melerin üstünde yer alan (1)
ve (5) ekranlar›nda gösterilir.

(6) dü¤mesinin kullan›lmas› halinde, oto-
matik olarak s›cakl›k derecelerinin yolcu ka-
binin iki taraf› için ayr› ayr› uygulanmas› du-
rumuna geçilir.

Halka fleklindeki dü¤melerin, maksimum
ve minimum de¤erler olan HI veya LO de-
¤erlerine ulafl›lana kadar, saat ibrelerinin
dönme yönünde veya ters yönde çevrilme-
si ile, s›ras›yla maksimum ›s›tma veya mi-
nimum so¤utma fonksiyonlar› devreye al›-
n›r.

AA00AA00220044bb

flekil 105
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HI fonksiyonu
(en yüksek ›s›tma gücü - flekil 106)

Bu fonksiyon, ekrandaki s›cakl›k ayar›n›n
32,5°C’nin üzerinde olmas› halinde devre-
ye al›n›r ve devreye girifl; sürücü veya yol-
cu taraf›ndan birbirlerinden ba¤›ms›z olarak,
ya da her iki taraftan da gerçeklefltirilebilir.
Bu ayar, sistemin "tek bölgeli" çal›flma mo-
duna geçmesini sa¤lar ve bu durum her iki
ekranda da gösterilir.

Bu fonksiyon, yolcu kabininin mümkün
olan en k›sa süre içinde ›s›t›lmas› gerekti¤in-
de devreye al›nabilir ve sistemden maksi-
mum verimin elde edilmesini sa¤lar.

Bu fonksiyon, so¤utucu ak›flkan›n maksi-
mum s›cakl›¤›n› kullan›r; hava da¤›t›m›na ve
fan h›z›na ise, sistem ayarlar›na göre ku-
manda edilir.

Bu fonksiyonun, yeterli s›cakl›kta
olmayan havan›n yolcu kabini içine
girmesini önlemek için, motor so-
¤uk iken kullan›lmas› tavsiye edil-
mez.

Bu fonksiyon devrede iken, manuel ayar-
lar›n hepsi gerçeklefltirilebilir.

Fonksiyonu devre d›fl› b›rakmak istedi¤i-
nizde; s›cakl›k de¤erini 32,5°C’nin alt›na
ayarlamak için, halka fleklindeki (2) veya
(6) dü¤melerini çeviriniz; di¤er ekranda
32,5°C de¤eri gösterilir.

AA00AA00221188bb

flekil 106

AUTO (13) butonuna bas›ld›¤›nda, ekran-
da 32,5°C de¤eri görüntüye gelir ve sistem,
s›cakl›¤›n otomatik olarak ayarland›¤› çal›fl-
ma durumuna geçer.
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LO fonksiyonu
(en yüksek so¤utma gücü - flekil 107)

Bu fonksiyon, ekrandaki s›cakl›k ayar›n›n
16,5°C’nin alt›nda olmas› halinde devreye
al›n›r ve bu ayar her iki ekranda da gösteri-
lir.

Bu fonksiyon, yolcu kabininin mümkün
olan en k›sa süre içinde so¤utulmas› gerek-
ti¤inde devreye al›nabilir ve sistemden mak-
simum verimin elde edilmesini sa¤lar.

Bu fonksiyon; havan›n ›s›t›lmas› ifllemini
sona erdirir, iç hava dolafl›m› fonksiyonunu
(yolcu kabinine s›cak hava giriflini önlemek
için) ve klima kompresörünü devreye al›r,
hava da¤›t›m›n› RE konumuna ayarlar ve
fan› sistem taraf›ndan ayarlanan h›zda ça-
l›flt›r›r.

Bu fonksiyon devrede iken, manuel ayar-
lar›n hepsi gerçeklefltirilebilir.

Fonksiyonu devre d›fl› b›rakmak istedi¤i-
nizde; s›cakl›k de¤erini 16,5°C’nin üzeri-
ne ayarlamak için, halka fleklindeki (2) ve-
ya (6) dü¤melerini çeviriniz; di¤er ekran-
da 16,5°C de¤eri gösterilir.

AUTO (13) butonuna bas›ld›¤›nda, ekran-
da 16,5°C de¤eri görüntüye gelir ve sistem,
s›cakl›¤›n otomatik olarak ayarland›¤› çal›fl-
ma durumuna geçer.

AA00AA00221199bb
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SICAKLIK AYARLARININ
Efi‹TLENMES‹N‹ SA⁄LAYAN
MONO BUTONU (flekil 108)

MONO (12) butonuna bas›ld›¤›nda, yolcu
taraf›ndaki s›cakl›k, otomatik olarak sürü-
cü taraf›ndaki s›cakl›¤a eflitlenir. Bu sebep-
le, sürücü taraf›ndaki (2) dü¤mesi çevrile-
rek, her iki taraf için de ayn› s›cakl›¤a ayar
yap›lmas› mümkündür.

Bu fonksiyon, otomobilde sadece sürücü
bulunuyor iken, bütün yolcu kabini için
s›cakl›k ayar›n›n basit bir flekilde gerçek-
lefltirilmesini sa¤lar.

Yolcu, halka fleklindeki (6) dü¤mesini kul-
land›¤›nda veya  MONO (12) butonuna bas-
t›¤›nda, her iki taraf için ayr› olarak ayarla-
nan s›cakl›klar otomatik olarak uygulama-
ya al›n›r.

AA00AA00220077bb
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FAN HIZI AYAR DÜ⁄MES‹
(flekil 109 - 110)

Halka fleklindeki (4) dü¤mesi saat ibreleri-
nin dönme yönünde veya ters yönde çevrildi-
¤inde, fan h›z› ve dolay›s›yla da yolcu kabini
içine giren hava miktar› artar veya azal›r. Bir
çubuk ekran üzerinde, seçilebilen 16 farkl› h›z
kademesi  gösterilir (3’lü ad›mlar ile), mak-
simum 6 adet çubuk görüntüye gelir;

- maksimum fan h›z› = bütün çubuklar
görüntüye gelir,

- minimum fan h›z› = bir adet çubuk görün-
tüye gelir.

Klima kompresörünün, √ (14) butonu-
na bas›larak devre d›fl› b›rak›lmas› halinde;
fan durdurulabilir (bütün çubuklar görüntü-
den kaybolur). Manuel bir ayar iflleminden
sonra, fan h›z›na otomatik olarak kumanda
etmek için, AUTO (13) butonuna bas›n›z.
Halka fleklindeki 4 dü¤mesi, saat ibrelerinin
dönme yönüne ters yönde sonuna kadar çev-
rildi¤inde, sistem devre d›fl› b›rak›l›r; (1) ek-
ran› kapan›r, (5) ekran› kapan›r, orta ek-
randa (3) OFF görüntüye gelir vev iç ha-
va dolafl›m› butonunun (8) sol taraf›ndaki
led yanar.
D‹KKAT v iç hava dolafl›m› butonuna

(8) bas›ld›¤›nda, iklimlendirilmemifl havan›n
yolcu kabini içine girmesi sa¤lan›r.

Sistemi tekrar devreye almak için, halka
fleklindeki (4) dü¤mesini saat ibrelerinin
dönme yönünde çeviriniz veya iç hava dola-
fl›m› butonu (8) ve arka cam rezistans› bu-
tonu (9) hariç olmak üzere, herhangi bir bu-
tona bas›n›z. Bu ifllem, daha önce belle¤e
kaydedilmifl olan çal›flma durumuna dönül-
mesini sa¤lar.

D‹KKAT OFF (devre d›fl›) durumundan
ç›k›ld›¤›nda, iç hava dolafl›m› fonksiyonu
v, önceki durumuna döner.

AA00AA00220055bb

AA00AA00220066bb
flekil 109

flekil 110
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HAVA DA⁄ITIM fiEKL‹ SEÇ‹M
BUTONLARI (flekil 111)

Bir veya daha fazla butona (10)
bas›larak, yolcu kabini içinde mümkün olan
5 farkl› hava da¤›t›m fleklinin manuel olarak
seçilmesi mümkündür:

RE Hava ak›m›n›n, ön panelin ortas›nda-
ki ve yan taraflar›ndaki hava ç›k›flla-
r›na ve arka hava ç›k›fl›na gönderilme-
si.

RE Hava ak›m›n›n, yolcu kabininin alt
taraf›nda yer alan hava yönelticileri
(daha s›cak hava) ile ön panelin or-
tas›ndaki ve yan taraflar›ndaki hava
ç›k›fllar›na ve arka hava ç›k›fl›na (da-
ha so¤uk hava) gönderilmesi. Bu ha-
va da¤›t›m flekli, özellikle ilkbaharda
ve sonbaharda, güneflli havalarda fay-
dal›d›r.

Z Hava ak›m›n›n, yolcu kabininin ön ve
arka alt k›s›mlar›na gönderilmesi. S›-
cakl›¤›n do¤al olarak yukar› do¤ru ya-
y›lma e¤iliminden dolay›, bu da¤›t›m
flekli, yolcu kabininin en k›sa sürede
›s›t›lmas›n› sa¤larken, vücudun en so-
¤uk bölgelerinde hemen bir s›cakl›k
hissedilmesini de sa¤lar.

AA00AA00220088bb

Q Hava ak›m›n›n ön cam ve ön yan cam-
lara hava gönderen hava yönelticile-
rine (defrost/bu¤u alma) ve otomo-
bilin alt taraf›na gönderilmesi. Bu tür
bir hava da¤›t›m flekli, camlar›n bu¤u-
lanmas›n› önlerken, yolcu kabininin
de yeterince ›s›t›lmas›n› sa¤lar.

Q Hava ak›m›n›n, bu¤u alma veya de-
frost amac› ile, ön cama ve ön yan
camlara gönderilmesi.

D‹KKAT Seçilen kombinasyon mevcut 5
farkl› hava da¤›t›m fleklinden biri ise, bu bu-
tonlardan herhangi birine bas›ld›¤›nda, ilgili
fonksiyon devreye al›n›r (buton üzerindeki
led yanar) veya devre d›fl› b›rak›l›r (buton
üzerindeki led söner). Aksi takdirde, sade-
ce bas›lan butonun ana fonksiyonu devreye
al›n›r, butona tekrar bas›larak devre d›fl› b›-
rakma söz konusu de¤ildir (hava ak›m›n›n,
en az›ndan bir da¤›t›m flekline uygun olarak
yolcu kabini içine yay›lmas› gerekir).

Manuel bir seçimden sonra, otomatik ha-
va da¤›t›m›na geçmek için, AUTO (13)bu-
tonuna bas›n›z.

Z

Z
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tonuna tekrar bas›n›z (buton üzerindeki led
yanar) veya AUTO (13) butonuna bas›n›z
(bu durumda di¤er manuel ayarlar iptal edi-
lir).

KL‹MA KOMPRESÖRÜ AÇMA/ 
KAPATMA BUTONU √(flekil 112)

√(14) butonuna bas›ld›¤›nda, klima
kompresörü devreye al›n›r. Bu durum, bu-
tonun üzerinde yer alan ledin yanmas› ile
gösterilir.

Klima kompresörü devre d›fl› b›rak›ld›¤›n-
da, AUTO (13) ve √ (14) butonlar› üze-
rindeki ledler söner; otomatik olarak çal›flan
iç hava dolafl›m› fonksiyonu devre d›fl› b›ra-
k›l›r (v (8) butonu üzerindeki her iki led
de söner) ve bu fonksiyon camlar›n bu¤u-
lanmas›n› önlemek için devre d›fl› kalmaya
devam eder. Tavsiye edilmemekle birlikte,
v (8) butonuna bas›larak, iç hava dola-
fl›m› fonksiyonunun otomatik olarak çal›fl-
mas› sa¤lanabilir.

Klima kompresörü devre d›fl› iken, yolcu
kabini içine d›fl hava s›cakl›¤›ndan daha
düflük bir s›cakl›kta hava gönderilmesi
mümkün de¤ildir. Bu durumda, ilgili s›cakl›k
de¤erinin ekranda yan›p sönmesi ile, bu
s›cakl›¤a ulaflman›n mümkün olmad›¤› be-
lirtilir ve butonun (AUTO 13 - flekil 113)
sol taraf›ndaki led söner.

Klima kompresörünün devre d›fl› b›rak›lm›fl
oldu¤u, motor durduruldu¤unda da bellekte
kay›tl› kal›r. Klima kompresörüne otomatik
olarak kumanda etmek için, √ (14)  bu-

Havan›n so¤utulmas› ve
neminin al›nmas› için klima
kompresörünün çal›flmas›

gerekir. Camlar›n bu¤ulanmas›n›
önlemek için, bu fonksiyonun daima
devrede tutulmas› tavsiye edilir.

AA00AA00221100bb

AA00AA00221111bb
flekil 112

flekil 113
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‹Ç HAVA DOLAfiIMI AÇMA/
KAPATMA BUTONU v
(flekil 114)

‹ç hava dolafl›m› fonksiyonuna, üç farkl›
çal›flma mant›¤›na göre kumanda edilir;

- otomatik kumanda, butonunun sa¤ ta-
raf›nda yer alan ledin yanmas› ile belirtilir,

- manuel olarak zorunlu devreye girifl (iç
hava dolafl›m› fonksiyonu daima devrede),
butonun sol taraf›nda yer alan ledin yanma-
s› (ve ayn› anda sa¤ taraftaki ledin de sön-
mesi) ile belirtilir,

- manuel olarak zorunlu devreden ç›k›fl
(d›flar›dan hava girifli ile birlikte iç hava
dolafl›m› fonksiyonu daima devre d›fl›), her
iki ledin de yanmas› ile belirtilir.

Bu çal›flma koflullar›,v iç hava dolafl›m›
butonuna (8) ard arda bas›larak elde edilir.

‹ç hava dolafl›m›na sistem taraf›ndan
otomatik olarak kumanda edilirken,v iç
hava dolafl›m› butonunun (8) sa¤›ndaki led
sürekli olarak yanar ve soldaki led iç hava
dolafl›m› fonksiyonunun durumunu belirtir;
led yan›yor = iç hava dolafl›m› fonksi-

yonu devrede,
led yanm›yor = iç hava dolafl›m›

fonksiyonu devre d›fl›.
E¤er iç hava dolafl›m› fonksiyonu manuel

olarak devreye al›nm›fl veya devre d›fl› b›-
rak›lm›fl ise, AUTO (13) butonu üzerinde-
ki led söner.

Otomatik çal›flma modunda iken, kirlilik
önleme sensörü havan›n kirli oldu¤unu tes-
pit eder ise; örne¤in flehir içinde, s›k›fl›k tra-
fikte, tünellerde ve ön cam silece¤i çal›flt›-
¤›nda (tipik alkol -ispirto- kokusu ile), iç ha-
va dolafl›m› fonksiyonu otomatik olarak dev-
reye al›n›r.

‹ç hava dolafl›m› fonksiyo-
nu, istenilen "›s›tma" veya
"so¤utma" koflullar›na da-

ha çabuk ulafl›lmas›n› sa¤lar. Bu-
nunla birlikte, özellikle klima siste-
mi devre d›fl› iken, camlar›n içeri-
den bu¤ulanma ihtimalini art›raca-
¤›ndan dolay›, bu fonksiyonun ya¤-
murlu/so¤uk günlerde kullan›lma-
s› tavsiye edilmez.

AA00AA00221122bb

D›fl hava s›cakl›¤› 4°C’nin
alt›nda iken, klima komp-
resörü çal›flmaz. D›fl hava

s›cakl›¤› bu s›cakl›¤›n alt›nda iken
camlar daha çabuk bu¤ulanabilece-
¤inden dolay›, iç hava dolafl›m›
fonksiyonunun v kullan›lmas›
tavsiye edilmez.

flekil 114
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S›k›fl›k trafikte veya tü-
nellerde, yolcu kabini içine
d›flar›dan kirli havan›n gir-

mesini önlemek için, iç hava dola-
fl›m› fonksiyonunun kullan›lmas›
tavsiye edilir. Bununla birlikte,
özellikle otomobilin kalabal›k olma-
s› halinde, camlar›n içeriden bu¤u-
lanmas›n› önlemek için, bu fonksi-
yonu uzun süreli olarak kullanmak-
tan kaç›nmak gerekir.

OTOMAT‹K ÇALIfiMA AUTO
BUTONU  (flekil 115)

AUTO butonuna (13) bas›ld›¤›nda; sistem,
daha önce manuel olarak yap›lan bütün
ayarlar› iptal ederek, yolcu kabini içine giren
hava miktar›n› ve havan›n da¤›t›m fleklini
otomatik olarak ayarlar.

Bu durum, butonun üzerinde yer alan her
iki ledin yanmas› ile belirtilir.

AUTO butonunun (13) sa¤ taraf›ndaki led
yanm›yor ise; bir veya daha fazla manuel
ayar ifllemi yap›lm›fl veya sistem OFF duru-
muna geçmifl demektir. Birinci durumda oto-
matik kumandan›n tam olarak gerçekleflme-
di¤i (daima otomatik olarak kumanda edi-
len s›cakl›k ayar› hariç) soldaki ledin yanma-
s› ile belirtilir.

Belirli baz› hava koflulla-
r›nda (örne¤in d›fl hava s›-
cakl›¤› 0°C civar›nda) ve iç

hava dolafl›m› otomatik modda ça-
l›fl›yor iken, camlar üzerinde bu¤u
oluflabilir. Bu durumda, iç hava do-
lafl›m› fonksiyonunu devre d›fl› b›-
rakmak için, v butonuna (8) ba-
s›n›z (buton üzerindeki ledler sö-
ner) ve e¤er gerekiyor ise ön cama
gönderilen hava miktar›n› art›r›n›z.

AA00AA00220099bb

flekil 115
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ÖN CAM HIZLI BU⁄U
ALMA/DEFROST BUTONU 
(- MAX-DEF fonksiyonu)
(flekil 116)

- butonuna (7) bas›ld›¤›nda, klima sis-
temi, ön cam›n ve ön yan camlar›n›n bu¤u
alma/defrost ifllemlerini h›zland›rmak için
gereken bütün fonksiyonlar› otomatik ve za-
manlamal› olarak devreye al›r, yani;

- klima kompresörünü devreye al›r,

- iç hava dolafl›m› fonksiyonunu, e¤er dev-
rede ise, devre d›fl› b›rak›r (her iki led de sö-
ner),

- her iki ekranda da (1 ve 5) maksimum
s›cakl›¤a (HI) ayar yapar,

- fan› önceden belirlenmifl olan h›zda
çal›flt›r›r,

- hava ak›m›n› ön cama ve ön yan camlara
hava gönderen hava yönelticilerine yön-
lendirir,

- arka cam rezistans›n› ve e¤er mevcut ise
kap› aynalar›n›n ›s›tma bobinlerini devreye al›r.

Maksimum bu¤u alma/defrost fonksiyo-
nu devrede iken;- butonu (7) üzerinde-
ki led, ( arka cam rezistans› butonu (9)
üzerindeki led ve √ butonu (14) üzerin-
deki led yanar; ayn› anda v butonu (8)
üzerindeki ledler söner.

D‹KKAT E¤er motor yeterince s›cak de¤il
ise, camlar›n bu¤usunu almak için yeterli
s›cakl›kta olmayan havan›n yolcu kabini içine
giriflini s›n›rlamak için, fonksiyon fan h›z›n›
öngörülen de¤ere hemen ç›kartmaz.

Maksimum defrost/bu¤u alma fonksiyonu
devrede iken, manuel olarak sadece fan h›z›
ayarlanabilir ve arka cam rezistans› devre
d›fl› b›rak›labilir.

-(7),  v(8), MONO (12) , AUTO
(13)  veya √ (14)  butonlar›ndan biri-
ne tekrar bas›ld›¤›nda, sistem maksimum
bu¤u alma/defrost fonksiyonunu devre d›-
fl› b›rakarak, bu fonksiyonun devreye al›n-
mas›ndan önceki çal›flma durumuna geri dö-
nülmesini sa¤lar ve e¤er varsa istenilen son
fonksiyonu da devreye al›r.

 

AA00AA00221133bb

flekil 116
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ARKA CAM REZ‹STANSI VE
KAPI AYNALARI BU⁄U
ALMA/DEFROST BUTONU 

( (flekil 117)

( butonuna (9) bas›ld›¤›nda, arka cam
rezistans› ve e¤er mevcut ise kap› aynalar›-
n›n bobinleri devreye al›n›r.

Bu fonksiyonun devreye al›nd›¤›, buton
üzerinde yer alan ledin yanmas› ile belirtilir.

Bu fonksiyon zamanlamal› olarak çal›fl›r ve
yaklafl›k 20 dakika sonra veya butona tek-
rar bas›ld›¤›nda otomatik olarak devreden
ç›kar. Fonksiyon, motor durduruldu¤unda da
devre d›fl› b›rak›l›r ve motor tekrar çal›flt›r›l-
d›¤›nda yeniden devreye al›nmaz.

D‹KKAT E¤er s›cakl›k 3°C’nin alt›nda ise,
sistem arka cam rezistans›n› otomatik olarak
devreye al›r.

D‹KKAT Sistemin uygun flekilde çal›flma-
s›n› engeleyebilecek hasarlar›n ortaya ç›k-
mas›n› önlemek için, arka cam›n iç k›sm›n-
daki ›s›t›c› filamanlar›n üzerine etiket, ç›kart-
ma, vb. yap›flt›rmay›n›z.

POLEN F‹LTRES‹

Filtrenin durumunu, tercihen yaz mevsi-
minin bafl›nda olmak üzere, y›lda en az bir
kez  yetkili Alfa Romeo servisinde kontrol
ettiriniz.

E¤er otomobil genellikle kirli bölgelerde ve-
ya tozlu yollarda kullan›l›yor ise; filtre kont-
rol edilmeli ve e¤er gerekiyor ise daha s›k
de¤ifltirilmelidir.

 

AA00AA00221144bb

Bu filtre; yolcu kabini içine giren havan›n
mekanik olarak filtre edilmesinin yan› s›ra,
elektrostatik bir etki ile toz, polen, vb. par-
tiküllerden ar›nd›r›lmas›n› da sa¤lar.

Yukar›da belirtilenlere ilave olarak, filtre-
nin alt yüzeyinde yer alan bir aktif karbon
tabakas› sayesinde, kirlili¤e sebep olan mad-
delerin yo¤unlu¤u da büyük ölçüde azalt›l›r.

Filtreleme ifllemi, bütün hava girifl koflulla-
r›nda aktif olup, camlar kapal› iken daha et-
kindir.

E¤er filtre de¤ifltirilmez
ise; klima sisteminin veri-
mi, hava ç›k›fllar›nda ve

hava yönelticilerinde hava ak›fl›n›n
kesilmesine sebep olacak derecede
ciddi olarak düflebilir.

flekil 117
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‹LAVE ISITICI
(‹ki bölgeli klima sistemi bulunan
baz› 1.9 JTD tipleri)

Otomobilde, so¤uk havada yolcu kabinin
h›zl› bir flekilde konforlu bir ›s›ya ulaflabilme-
sini sa¤layan ilave ›s›t›c› mevcuttur.

Kalorifer, d›fl hava s›cakl›¤› 10°C’nin alt›n-
da iken ve motor normal çal›flma ›s›s›na he-
nüz ulaflmad›¤›nda ve çal›fl›yor iken çal›flt›-
r›labilir.

D‹KKAT Otomobil duruyorken ve motor
rölantide çal›fl›yorken, egzozdan duman gö-
rülebilir ve koku hissedilebilir. Bu bir ar›za
olarak düflünülmemelidir.

DÖRTLÜ FLAfiÖR (flekil 118)

Orta konsoldaki (C) butonuna bas›ld›¤›n-
da, flaflör kontak anahtar›n›n pozisyonun-
dan ba¤›ms›z olarak çal›fl›r.

Dörtlü flaflör devrede iken buton üzerinde-
ki lamba, sinyal lambalar› ve gösterge tab-
losu üzerindeki sinyal lambalar› uyar› lam-
balar› ile birlikte yan›p söner. Bu fonksiyon
butona tekrar bas›ld›¤›nda devreden ç›kar.

S‹S FARLARI (flekil 118) 
(baz› tiplerde)

Bu farlar, d›fl lambalar yan›yor iken orta
konsoldaki  (B) butonuna bas›ld›¤› zaman
çal›fl›rlar. Sis farlar› aç›k konumda iken, bu-
ton üzerindeki led yanar.

Kontak anahtar› STOP pozisyonuna çev-
rildi¤i zaman, sis farlar› otomatik olarak sö-
ner ve motor daha sonra tekrar çal›flt›r›ld›-
¤›nda butona bas›lmadan çal›flmaz.

Ön sis farlar›n› devreden ç›kartmak için
tekrar butona bas›n›z.

D‹KKAT Ön sis farlar›  bulundu¤unuz ül-
kenin trafik kurallar›na göre kullan›lmal›d›r. 

Dörtlü flaflörün kullan›m
flekli bulundu¤unuz ülkenin
trafik kurallar›nda belirtil-

mifltir. Bu kurallara uyulmas› gere-
kir. 

flekil 118

AA00AA00009911bb

KUMANDALAR

BAGAJ (flekil 118)

Elektrikli bagaj açma kumandas› mevcut
ise; sadece otomobil duruyor iken, kontak
anahtar› MAR pozisyonunda, kap›lar› aç-
madan/kapatmadan 3 dakika içinde çal›-
fl›r. Bagaj› açmak için orta konsoldaki (A)
butonuna bas›n›z.
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Hiçbir flekilde yak›t s›z›nt›s› göremezseniz,
otomobil tekrar çal›flt›r›labilir. Yak›t›n siste-
me gelmesi için (A) butonuna bas›n›z.

flekil 119

AA00AA00009922bb

E¤er herhangi bir kaza
sonras›nda benzin kokusu
duyar veya yak›t sistemin-

de s›z›nt› görürseniz, yang›n tehli-
kesinden kaç›nmak için dü¤meye
basmay›n›z.

ARKA S‹S LAMBALARI
(flekil 118)

Bu lambalar, k›sa farlar veya sis farlar› ya-
n›yor iken orta konsoldaki (D) butonuna ba-
s›ld›¤› zaman çal›fl›rlar. Sis lambalar› aç›k ko-
numda iken, buton üzerindeki led yanar.

Kontak anahtar› STOP pozisyonuna çev-
rildi¤inde, sis lambalar› otomatik olarak dev-
reden ç›kar ve motorun bir sonraki çal›flt›r›l-
mas›nda (D) butonuna bas›lmadan çal›fl-
maz. Arka sis lambalar›n› devreden ç›kart-
mak için  tekrar (D) butonuna bas›n›z.

D‹KKAT Arka sis lambalar›  bulundu¤u-
nuz ülkenin trafik kurallar›na göre kullan›l-
mal›d›r.

KAPI K‹L‹TLEME S‹STEM‹ 
(flekil 118)

Kap›lar› kilitlemek için, orta konsoldaki (E)
butonuna, kontak anahtar›n›n pozisyonun-
dan ba¤›ms›z olarak bas›n›z.

Cayd›r›c› led afla¤›daki flekilde yanar:

– kontak anahtar› MAR pozisyonunda
iken, yeflil ›fl›k sürekli yanar.

– kontak anahtar› STOP pozisyonunda
iken k›rm›z› ›fl›k yan›p söner (cayd›r›c› du-
rum).

YAKIT KESME DÜ⁄MES‹    
(flekil 119) (baz› tiplerde)

Ön kap› dire¤inin alt k›sm›nda bulunan, ka-
za durumunda yak›t›n kesilmesini sa¤layan
otomatik güvenlik dü¤mesidir.

Yak›t›n kesildi¤i gösterge tablosundaki ek-
randa görülebilir.
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EL FREN‹ (flekil 121)

El freni iki ön koltu¤un aras›nda yer al›r.

Otomobil duruyor iken, el freni kolunu yu-
kar› do¤ru çekiniz.

El freni çekilmifl ve kontak anahtar› MAR
pozisyonunda iken, gösterge tablosundaki
x uyar› lambas› yanar.

flekil 121

AA00AA00009944bbTafl›n›lan yükün her de¤i-
fliminde farlar›n e¤imi tek-
rar ayarlanmal›d›r.

Do¤ru ayar için, afla¤›dakileri dikkate al›-
n›z:

– 0 konumu: ön koltukta 1 veya 2 kifli;
– 1 konumu: 5 kifli;
– 2 konumu: 5 kifli + bagaj dolu;
– 3 konumu: Sürücü ve bagajda maksi-

mum izin verilen yük.

flekil 120

AA00AA00009933bb

FARLARIN E⁄‹M‹N‹N 
AYARLANMASI (flekil 120)

Farlar, otomobilin yük durumuna göre do¤-
ru olarak ayarlanmal›d›r.

Far e¤iminin ayar›, direksiyon simidinin sol
taraf›nda yer alan (A) ayar dü¤mesi ile, çe-
flitli a¤›rl›klara göre ayarlanabilir.

– Pozisyonu yükseltmek için ok butonuna
(A) bas›n›z (örne¤in : 0 ➟ 1 ➟ 2 ➟ 3);

– Pozisyonu indirmek için ok butonuna
(S), bas›n›z (örne¤in : 3 ➟ 2 ➟ 1 ➟ 0);

Kilometre saatindeki ekran (B) ayarlama
esnas›ndaki pozisyonlar› gösterir.
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El frenini indirmek için:

– El frenini (A) hafifçe kald›r›n›z ve (B)
butonuna bas›n›z.

– Butonu bas›l› tutarak, kolu indiriniz. Gös-
terge tablosu üzerindeki x uyar› lambas›
söner.

Otomobilin kazara kaymas›n› önlemek
için, el frenini çekerken, fren pedal›n› bas›l›
tutunuz.

D‹KKAT El freni (A), kol çekili  iken ve
(B) butonu bas›l› iken, kolun inmesini en-
gellemek amac›yla güvenlik cihaz› ile dona-
t›lm›flt›r. Bu nedenle, el freni kolunu indir-
mek için (B) butonuna bas›larak, (A) ko-
lunun hafifçe yukar› çekildikten sonra indi-
rilmesi gerekmektedir.

D‹KKAT Baz› tiplerde, e¤er otomobil el
freni çekili iken hareket ettirilirse, sesli bir
uyar› ile sürücü uyar›l›r.

V‹TES KOLU (flekil 122)

Afla¤›daki vites kolu flemas›nda viteslerin
konumu gösterilmifltir.

Vites de¤ifltirirken daima kavrama pedal›-
na sonuna kadar bas›n›z. Otomobili durdur-
madan geri vitese (R) takmay›n›z.

D‹KKAT Otomobilin geri vitese tak›lma-
s› için, otomobil tamamen durmufl olmal›d›r.
Motor çal›fl›r durumda iken, geri vitese tak-
madan önce; kavrama pedal›na sonuna ka-
dar basarak en az 3 saniye bekleyiniz.

Alt› vitesli vites kutular›nda (flekil 122a)
geri vitese takmak için (A) ile gösterilen hal-
kay› kald›r›n›z.

Tekerlekler bir kaç klik
sesinden sonra kilitlenecek-
tir. E¤er kilitlenmiyor ise el

frenini ayarlatmak için yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Uygun flekilde vites de-
¤ifltirmek için kavrama pe-
dal›na tam olarak basma-

n›z gerekir. Bu sebeple, pedallar›n
alt›nda herhangi bir fley bulunma-
mal›d›r. Paspaslar›n tabanda düz
pozisyonda durdu¤u ve pedallar›n
hareketini engellemedi¤i kontrol
edilmelidir.

flekil 122-a

AA00AA11007777mm

flekil 122

AA00AA00009955bb
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Ayr›ca, direksiyon simidinin kollar› üzerin-
de de iki buton vard›r (flekil 125) ve bu
butonlarla, sadece otomobil hareket halin-
de iken (10 km/saatin üzerinde bir h›zda)
vites büyültmek ya da küçültmek mümkün-
dür.

Otomatik CITY modunda çal›fl›rken, vites
de¤iflikli¤ine gerek duyuldu¤unda, sistem bu
hareketi sürücüden gelen do¤rudan bir ku-
manda iste¤i olarak alg›lar ve çal›flma mo-
dunu yar› otomatik moda geçirir.

flekil 125

AA00AA00009988bb

SELESPEED V‹TES 
KUTUSU
(baz› tiplerde)

Baz› tiplerde "Selespeed" olarak adlan-d›-
r›lan elektronik kumandal› mekanik bir vites
kutusu bulunmaktad›r.

D‹KKAT Selespeed’i do¤ru olarak kulla-
nabilmek için ve bafllang›çtan itibaren uygu-
lanabilecek olan do¤ru ifllemleri ö¤renmek
aç›s›ndan, bu bölümdeki aç›klamalar dikkat-
le okunmal›d›r.

Bu sistem, kavrama ve vites seçimine oto-
matik olarak kumanda eden elektronik ku-
mandal› bir elektro hidrolik ünite ilave edil-
mifl, konvansiyonel bir mekanik vites kutu-
sundan oluflur.

Kavrama pedal› kald›r›lm›flt›r ve otomobil,
sadece gaz pedal› kullan›larak hareket etti-
rilebilir.

Vites kutusu iki ayr› çal›flma moduna sa-
hiptir.

– Birincisi yar› otomatik (manuel) dir ve
sürücü, vitesi do¤rudan orta konsoldaki ko-
lu kullanarak ya da direksiyon simidi üzerin-
deki butonlara basarak de¤ifltirebilir.

– ‹kincisi CITY olarak adland›r›lan otoma-
tiktir ve bu modda sistem, ne zaman vites
de¤ifltirilece¤ine otomatik olarak karar verir
(bu mod özel buton ile seçilebilir A-flekil
123).

Vites de¤ifltirme, sadece bir sabit merkez
konumuna sahip hareketli bir kol (A-flekil
124) üzerinden gerçekleflir.

Bu kol kullan›larak, de¤ifltirilen diflli oran›n-
da art›fl/ veya azalma ve/veya bofl (N) ve-
ya geri vitesin (R) seçilmesi mümkündür.

flekil 123

AA00AA00009966bb

flekil 124

AA00AA00009977bb
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S‹STEM‹N DEVREYE ALINMASI

D‹KKAT Otomobilin kap›s› aç›ld›¤›nda,
Selespeed, motoru çal›flt›r›lmaya haz›rlamak
için sistemin hidrolik bölümünü çal›flt›r›r. Bu
fonksiyon (elektrikli pompan›n çal›flmas›yla
alg›lan›r), kap›n›n aç›l›p/kapat›lmas›ndan
10 saniye sonra devreden ç›kar. Bu durum
kontak anahtar›n›n kullan›lmas› ile devre-
ye alma sistemi taraf›ndan takip edilmez.

Kontak anahtar› MAR konumuna çevril-
dikten yaklafl›k bir saniye sonra, ayarlana-
bilir çok fonksiyonlu ekran, seçilen vitesi gös-
terir (N, 1, 2, 3, 4, 5, R); bu andan son-
ra Selespeed, vites de¤ifltirme komutlar›n›
kabul eder.

D‹KKAT 10 saniye sonra ekran seçilen
vitesi göstermez veya ar›za uyar› lambas›
t (ekrandaki mesaj ile birlikte) yan›k ka-
l›rsa, kontak anahtar›n› STOP konumuna
getiriniz ve ekran›n kaybolmas›n› bekleyin.
Daha sonra sistem çal›flt›rma prosedürünü
tekrarlay›n›z. E¤er ar›za devam ederse, yet-
kili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Otomobildeki ayarlanabilir çok fonksiyon-
lu ekran (flekil 126) seçilen vitesi göste-
rir. 

Ekranda gösterilen diyagram›n aç›klama-
s› flunlard›r:

N = Boflta;

1 = Birinci vites;

2 = ‹kinci vites;

3 = Üçüncü vites;

4 = Dördüncü vites;

5 = Beflinci vites;

R = Geri vites

Bir ar›za durumunda, otomobil için kritik
sürüfl koflullar› olufltu¤unda veya vites kutu-
su parçalar› (örne¤in, afl›r› ›s›nm›fl kavrama)
ile ilgili sürücü, ayarlanabilir çok fonksiyon-
lu ekrandaki (flekil 127)  mesaj ile bir-
likte ar›za uyar› lambas› (t) ve bir ses ile
uyar›l›r.

Selespeed, otomobilin kullan›m›n› büyük
oranda basitlefltirmesi ve flehir içindeki kul-
lan›ma ve de s›k s›k vites de¤ifltirmeye ba¤-
l› yorgunlu¤u azaltmas›n›n yan› s›ra yüksek
bir performans sa¤lar.

flekil 126

AA00AA99001177ii

flekil 127

AA00AA99008811ii
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D‹KKAT Bir vites de¤iflikli¤inden hemen
sonra vites kolunun b›rak›lmas› gereklidir.
Uzun süreli bir hareket (10 saniyenin üze-
rinde) vites kutusu uyar› lambas›n›n t
yanmas›na (ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekrandaki mesaj ile birlikte), sesli uyar›ya
ve otomatik olarak CITY moduna geçilme-
sine neden olur; vites kolu b›rak›ld›¤›nda her
fley normale döner.

D‹KKAT Otomobili e¤imli bir yolda, bir
vites tak›l› iken park etmek istedi¤iniz za-
man, seçilen yeni vitesin ekranda görünme-
sini beklemek ve kavraman›n tamamen ke-
netlenmesini sa¤lamak aç›s›ndan, fren pe-
dal›n› b›rakmadan önce bir iki saniye bek-
lemek gereklidir.

flekil 130

AA00AA00110033bb

ÇALIfiTIRMA

D‹KKAT Vites kolunu kullanmadan önce
ekrandan seçilen vitesi (N, 1, 2, 3, 4, 5,
R) daima kontrol ediniz.

Motor duruyor ve otomobil hareketsiz iken
tüm vitesleri seçmek mümkündür.

Otomobil hareketsiz ve fren pedal›na ba-
s›l› iken, vites de¤ifltirme talepleri sadece or-
ta konsol üzerindeki vites kolu ile gerçeklefl-
tirildi¤i taktirde kabul edilir.

Fren pedal›na bas›l› iken vites de¤iflikli¤i
için afla¤›dakileri yapmak gereklidir:

– Vitesi yükseltmek (+) için (flekil 128)
kolu ileri do¤ru itiniz (e¤er otomobil birinci
viteste ise bu hareket ikinci vitese takar; ikin-
ci viteste ise üçüncüye takar ve bu flekilde
beflinci vitese kadar gider). E¤er vites bofl-
ta (N) veya geri viteste (R) tak›l› ise, ko-
lun ileri do¤ru hareketi birinci vitese (1) ta-
k›lmas›na neden olur.

– Vites küçültmek için (–) (flekil 128),
vites kolunu geriye do¤ru çekiniz (e¤er oto-
mobil beflinci viteste ise dördüncü vitese ta-
kar, dördüncü vites seçili ise üçüncü vitese
takar ve bu flekilde birinci vitese kadar dü-
fler).

Otomobil duruyor iken ve fren pedal›na ba-
s›l› iken, vitesi bofl (N) konumuna getirmek
için, vites kolunu sa¤a itmek (flekil 129)
gereklidir.

Otomobil özellikle durmufl pozisyonda iken
herhangi bir vitesten (N, 1, 2, 3, 4, 5)
geri vitese takmak için, kolu sa¤a ve geri-
ye itmek gereklidir (flekil 130). Otomo-
bil hareket halinde ise, bu istek kabul edil-
mez; otomobilin durmas›n› bekleyerek geri
vitese geçirmeyi tekrar deneyiniz.

flekil 128

AA00AA00110011bb

flekil 129

AA00AA00110022bb
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D‹KKAT otomobil hareket halindeyken
motor durdurulursa, motorun bir sonraki ça-
l›flt›r›lmas›nda Alfa Romeo fi‹FRE uyar› lam-
bas› (¢) yanacakt›r. Bu durumda, otomo-
bil duruyor iken motoru kapat›p tekrar çal›fl-
t›rarak uyar› lambas›n›n söndü¤ünü kontrol
ediniz. E¤er uyar› lambas› sönmez ise, yet-
kili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
(2.0 T.SPARK Selespeed tipleri)

Motor, fren pedal›na tamamiyle bas›l›, vi-
tes tak›l› ya da boflta (N) iken çal›flt›r›labi-
lir.

D‹KKAT E¤er fren pedal› tamamiyle ba-
s›l› de¤ilse, motorun çal›flmas›n› engellemek
için marfl motoru çal›flmayacakt›r. Sürücü bir
ses ile uyar›lacakt›r.

Çal›flt›rma iflleminden sonra vites otoma-
tik olarak bofl konuma geçer, ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekran (N) harfini gösterir
ve sistem yar› otomatik (manuel) modu se-
çer.

MOTORUN DURDURULMASI
VE S‹STEM‹N DEVRE DIfiI 
BIRAKILMASI

Kontak anahtar›n›n STOP pozisyonuna
çevrilmesi motoru durdurur ancak, otomobi-
lin tamamen durmas›n› bekleyen Selespeed
sistemi devrede kalacakt›r; anahtar STOP
pozisyonuna çevrilmesinden yaklafl›k 2-4 sa-
niye sonra hidrolik bölüm devre d›fl› kal›r
ve hemen ard›ndan ayarlanabilir çok fonk-
siyonlu ekran da kaybolur; Selespeed sis-
teminin etkinli¤i sadece bu noktada devre
d›fl› kal›r.

Motoru durdurmadan önce seçilen vites
devrede kal›r.

Motor, vites boflta iken (N) durursa, ses-
li uyar›c› birinci (1) veya geri vitesin (R) ta-
k›l› olmas› suretiyle otomobilin emniyet al-
t›na al›nmas› bak›m›ndan sürücüyü uyar›r.
Bu durumda, kontak anahtar›n› MAR po-
zisyonuna çeviriniz, fren pedal›na basarak
birinci (1) ya da geri (R) vitese tak›n›z.

D‹KKAT E¤er CITY modunda iken mo-
tor durdurulursa, bu sistem taraf›ndan kay-
dedilir. Motorun bir sonraki çal›flt›r›lmas›nda
bu mod aktif olacakt›r.

Vitese tak›l› iken motor
çal›flmaz ise, sürücü, vite-
sin otomatik olarak bofl ko-

numuna geçmesi nedeniyle sesle ve
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
vas›tas›yla, potansiyel olarak teh-
likeli bir duruma karfl› uyar›l›r.

Otomobilden ayr›l›rken
vitesi kesinlikle boflta (N)
b›rakmay›n›z.

Otomobil hareket halinde
iken anahtar› kesinlikle ç›-
kartmay›n›z, çünkü otomo-

bil duruncaya kadar Selespeed’in
uygun bir flekilde çal›flmayacak ol-
mas›n›n yan› s›ra, direksiyon simi-
di ilk turda otomatik olarak kilitle-
nir.
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Otomobil duruyor iken
yap›lan vites de¤iflikli¤in-
den sonra, otomobilin ha-

reket etmesini sa¤lamak için gaz
pedal›na basmadan önce, ekranda
gösterilen seçili vitesin istenilen vi-
tes olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Otomobilin hareket etmesi:

1) el frenini indirilerek;

2) gaz pedal›na kademeli olarak bas›lma-
s› ile sa¤lan›r.

Gaz pedal›na ne kadar çok bas›l›rsa oto-
mobilin kalk›fl torku da o kadar fazla olur.

ASR sisteminin devre d›fl› b›rak›lmas› (ASR
OFF butonu bas›l›) ile hareket daha iyi ola-
cakt›r.

D‹KKAT Geri vites (R), afla¤›daki di¤er
konumlar›n her birinden sonra direk olarak
seçilebilir; boflta (N), birinci viteste (1), ikin-
ci viteste (2). Otomobil hareket halinde iken
geri vitese tak›lamaz; otomobilin tamamiy-
le durmas›n› bekleyip daha sonra tekrar ge-
ri vitese (R) takmak gerekmektedir. Sürü-
cü, sesli uyar›n›n fas›lal› olarak duyulmas› ve
gösterge paneli üzerindeki ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran vas›tas›yla geri vitesin ta-
k›lm›fl oldu¤undan haberdar edilir.

D‹KKAT Geri vitesten (R) ➞ birinci vite-
se (1) veya  bofldan (N) ➞ birinci vitese
(1) takarken tutukluk meydana gelirse sis-
tem otomatik olarak ikinci vitese (2) takar.
Bu, çal›flman›n bir parças› oldu¤u için bir ar›-
za olarak görülmeyecektir. Ayn› nedenden
dolay›, geri viteste tutukluk olmas› durumun-
da vitesin seçilmesi için kavramaya k›smi
olarak kapanma komutu verir; bu durum-
da geri vitesin (R) seçilmesi daha az rahat
bir flekilde gerçekleflecektir.

OTOMOB‹L‹N ‹LK HAREKET‹

Motor çal›fl›yor ve otomobil hareketsiz
iken, kalk›fl için seçilebilecek vitesler sade-
ce birinci (1), ikinci (2) ve/veya geri (R)
viteslerdir.

Direksiyon simidi butonlar ile vites seçimi
sadece otomobil en az 10 km/ saatin üze-
rinde iken kullan›labildikleri için, fren peda-
l›na bas›l› iken orta konsol üzerindeki vites
kumanda kolunu kullanmak mümkündür.

Selespeed sistemini dev-
re d›fl› b›rakmak için, moto-
ru kesinlikle fren pedal›na

bas›l› iken durdurmak gereklidir:
fren pedal›n› SADECE ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekran kaybolduk-
tan sonra b›rak›n.
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– Sürücü taraf› kap›s› aç›l›p, gaz ve fren
pedallar›na en az bir saniye boyunca bas›l-
mad›¤›nda.

OTOMOB‹L‹N DURDURULMASI

Otomobili durdurmak için, sadece gaz pe-
dal›n› serbest b›rak›n›z ve gerekirse fren pe-
dal›na bas›n›z.

Tak›l› olan vites ve devreye al›nm›fl sürüfl
modundan (manuel veya CITY) ba¤›ms›z
bir flekilde, sistem otomatik olarak kavra-
may› ay›r›r ve vitesi küçültür.

Otomobili tamamen durdurmadan hareket
etmek isterseniz, bu durumda tekrar h›zlan-
mak için en uygun diflli oran› seçilecektir.

Otomobili durdu¤unuzda sistem otomatik
olarak birinci vitesi (1) seçer.

UYARILAR

– Otomobil duruyor iken ve bir vites tak›-
l› iken, hareket edinceye kadar fren pedal›-
n› kesinlikle bas›l› tutunuz;

– Motor çal›fl›yor iken uzun süreli durakla-
malarda, vitesi boflta bekletmeniz tavsiye
edilir.

– Otomobil bir yokuflta park edildi¤inde,
otomobili durur halde tutmak için, kalk›fl ma-
nevras›n› kullanmak yerine fren pedal›na ba-
s›n›z ve sadece hareket etmek istedi¤inizde
gaz pedal›na bas›n›z;

– ‹kinci vitesi sadece, düflük h›zl› manev-
ralarda daha iyi kalk›fl kontrolü elde etmek
gerekti¤inde kullan›n›z;

– Geri vites tak›l› iken birinci vitese geçir-
mek istedi¤inizde, ya da tam tersi bir du-
rumda, vitesi otomobil tamamen duruyor
iken ve fren pedal›na bas›l› iken tak›n›z;

Kesinlikle tavsiye edilmemesine ra¤men,
yokufl afla¤› giderken beklenmeyen bir du-
rum olufltu¤unda, vites boflta (N) iken gidi-
liyor ve bir vitese takmak gerekli oldu¤un-
da sistem, otomobilin h›z›na ba¤l› olarak vi-
tes kutusu torkunu tekerleklere aktaracak
en iyi vitesi seçer.

Yokufl afla¤›, vites seçilmifl ve gaz pedal›
b›rak›lm›fl halde (otomobil hareket halinde
ise) iken, daha önceden belirlenmifl bir h›z
afl›ld›¤›nda sistem, yeterli motor frenlemesi-
ni sa¤lamak için otomatik olarak kavrama-
ya kumanda eder.

Güvenlik nedeniyle, Selespeed sistemi afla-
¤›daki durumlarda sesli uyar›c›y› devreye al›r:

– Otomobilin harekete bafllamas› esnas›n-
da kavrama ›s›n›r ise; bu durumda durma-
dan kalk›fl› "zorlamamak" veya otomobil bir
yokuflta ise, gaz pedal›n› b›rak›p fren peda-
l› ile otomobili park etmek gereklidir.

– Seçilen vitese aksi yönde hareket edi-
yor, (örne¤in geri vites tak›l› iken otomobil
ileri do¤ru hareket ediyor); bu durumda fren
pedal›n› bas›l› tutarak otomobili durdurmak
ve vitesi do¤ru bir flekilde seçmek gerekli-
dir.

Yine güvenlik nedeniyle, motor çal›fl›yor ve
(1), (2) veya (R) vitesler tak›l› iken oto-
mobil hareketsiz oldu¤unda sistem sesli uya-
r›c›y› devreye al›r ve afla¤›daki durumlarda
otomatik olarak bofl (N) konumuna geçer:

– En az 50 saniye süresince gaz pedal›
ve/veya fren pedal›nda hiç bir hareket ol-
mad›¤› zaman;

– Fren pedal› 10 dakikadan daha uzun sü-
re bas›l› tutuldu¤u zaman;
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YARI OTOMAT‹K ÇALIfiMA
(manuel)

"Manuel" çal›flma modunda , ayarlanabi-
lir çok fonksiyonlu ekran, seçilen vitesi gös-
terir.

Bu çal›flma modunda, vites de¤ifltirme ka-
rar›, en uygun karar› verecek olan sürücü-
ye b›rak›lm›flt›r.

Vites de¤ifltirme, afla¤›daki flekilde yap›-
labilir:

– Orta konsoldaki vites kumanda kolu (A-
flekil 131) ile.

– Sadece otomobil h›z› 10 km/ saati afl-
t›¤› zaman kullan›labilen direksiyon simidi
üzerindeki butonlar (flekil 132) ile.

"Manuel" çal›flma moduna:

– CITY modu seçili iken;
• Vites kolu ya da direksiyon simidi üzerin-

deki butonlar çal›flt›r›ld›¤›nda geçilir;
• CITY butonuna (A-flekil 133) tekrar

bas›l›p bir önceki moda son vererek geçi-
lir.

Vites de¤ifltirirken gaz pedal›n› b›rakmaya
gerek yoktur. Çünkü, Selespeed sistemi, mo-
toru afla¤›da belirtilen flekillerde do¤rudan
kontrol eder:

– Motor torkunu azalt›p daha sonra tek-
rar art›r›r;

– Motor devrini, seçilen yeni diflli oran›na
uyarlar;

Vites küçültürken, motorun yeni diflli ora-
n› için uygun devre getirilmesi, otomatik ola-
rak gerçekleflir.

Vitesin bofla (N) al›nmas›, otomobilin h›-
z› 20km/saati geçene kadar mümkündür.

Geri vitese (R) ise sadece, otomobil duru-
yor iken tak›labilir.

Gaz pedal› strokuna %60 oran›ndan da-
ha fazla bas›l›, motor devri 5000 dev/da-
kika’n›n üzerinde iken, vites de¤ifltirme da-
ha h›zl› hale gelir.

flekil 132

AA00AA00009988bb

flekil 131

AA00AA00009977bb

flekil 133

AA00AA00009966bb

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 128



"Manuel" olarak sürüflü kolaylaflt›ran ba-
z› otomatik/güvenlik cihazlar› mevcuttur:

– Yavafllarken, muhtemel  kalk›fl h›z› için
tekrar haz›r olmak nedeniyle otomatik ola-
rak kavrama aç›l›r ve diflli oran› azal›r; e¤er
bu gerçekleflmez ise otomobil durdurulurken
otomatik olarak birinci (1) vites seçilecek-
tir;

– Motoru maksimum dev/dakika’n›n üze-
rine ç›kararak veya, izin verilen minimum
dev/dakika’n›n alt›na düflürerek, vites de-
¤iflikli¤i yap›lamaz.

– Motor, izin verilen maksimum dev/da-
kika’ya ulafl›r ve h›zlanma devam ederse
(ASR ve VDC sistemlerini devreden ç›karma-
dan), sistem otomatik olarak daha yüksek
bir vitese geçer.

– Bir vitesin seçilmesi esnas›nda tutukluk
oluflursa sistem, ilk olarak gerekli vitesi tek-
rar takmaya çal›fl›r ve baflaramad›¤› taktir-
de otomobilin boflta kalmas›n› önlemek için
bir sonraki yüksek vitese takar.

D‹KKAT Yeni bir vites de¤iflikli¤i yapma-
dan önce, bir önceki vites de¤iflikli¤inin so-
na ermesini beklemeniz tavsiye edilir; bir-
biri ard›na gelen h›zl› vites de¤iflikliklerinden
çifte talep böylece önlenecektir.

OTOMAT‹K ÇALIfiMA (CITY)

CITY, otomatik çal›flma modu, vites ko-
lunun taban› üzerindeki butona (A-flekil
133) bas›lmak suretiyle seçilebilir.

Vitese ilave olarak motor devir saati üze-
rindeki ekran CITY (flekil 126)kelimesi-
ni gösterecektir.

Sistem, motor devrine ve gaz pedal›na ne
kadar bas›ld›¤›na ba¤l› olarak ne zaman vi-
tes de¤ifltirilece¤ine karar verir.

Gaz pedal›n› h›zl› b›rakt›¤›n›zda, sistem ye-
terli seviyede motor freni sa¤lamak için da-
ha yüksek bir vitese geçmez.

ARIZA S‹NYAL‹

Selespeed vites kutusu ar›zalar›, göster-
ge tablosu üzerinde yer alant uyar› lam-
bas› (flekil 127) ile birlikte ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekranda bir mesaj ile gös-
terilir.

Sistem (kontak anahtar›n›n MAR konu-
muna çevrilmesi ile) aç›ld›¤›nda, uyar› lam-
bas› yaklafl›k 4 saniye boyunca yan›p söner.

Uyar› lambas›  yan›p sönmeye devam eder-
se, bu vites kutusunda bir ar›zan›n oldu¤u-
nu gösterir; ayn› anda sürücü 4 saniye bo-
yunca aral›kl› sesle uyar›l›r.

t Uyar› lambas›  yan›p
sönmeye devam ederse,
ar›zan›n giderilmesi için en

k›sa zamanda yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.

Vites kolunda bir ar›za olmas› durumun-
da sistem, otomobilin ar›zan›n giderilmesi
için en yak›n yetkili Alfa Romeo servisine
ulaflmas›n› sa¤lamak amac›yla, otomatik
olarak CITY modunu devreye al›r.

Vites kutusunun di¤er parçalar›n›n hasar
görmesi durumunda sistem, sadece belirli vi-
teslerin kullan›lmas›na izin verir: birinci (1),
ikinci (2) ve geri (R) vitesler.
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SESL‹ UYARICI

Sesli uyar›c› afla¤›daki durumlarda devre-
ye al›n›r:

– Geri vites (R) seçildi¤inde;

– Otomobil, vites boflta (N) iken park edil-
di¤inde; sesli uyar›, kontak anahtar›n› STOP
pozisyonuna çevirerek görülebilir;

– Kalk›fl esnas›nda, kavramada ›s›nma
meydana geldi¤inde;

– Otomobil seçilen vitese aksi yönde hare-
ket eder ise (örne¤in, otomobil geri vitese ta-
k›l› iken yokufl afla¤› hareket eder ise);

– Sistem afla¤›daki durumlardan sonra
otomatik olarak vitesi bofla (N) al›r:

• Vitese tak›l› iken ve fren pedal›na tama-
miyle bas›lmadan, motorun çal›flt›r›lma-
ya bafllanmas›nda;

• En az 50 saniye boyunca gaz pedal›
ve/veya fren pedal›nda hiç bir hare-
ket olmad›¤›nda;

• Fren pedal›na 10 dakikadan fazla ba-
s›ld›¤›nda;

• Sürücü taraf›ndaki kap› aç›l›p gaz ve
fren pedallar›na en az 1 saniye bas›l-
mad›¤›nda;

• Vites kutusu ar›zas› tespit edildi¤inde.

OTOMOB‹L‹N PARK ED‹LMES‹

Otomobili güvenli bir flekilde park etmek
için birinci (1) veya geri (R) vitese tak›l› b›-
rakmak ve e¤imli bir yolda iken de el freni-
ni çekmek kesinlikle zorunludur.

Otomobil yokufl yukar› duruyor ve bir vi-
tese tak›l› iken motor durdurulur ise, kavra-
man›n tamamen kapanmas›n› sa¤lamak
için, fren pedal›n› b›rakmadan önce ayarla-
nabilir çok fonksiyonlu ekran›n kapanmas›-
n› beklemek kesinlikle zorunludur.

Vites bofla tak›l› iken (N) ve bir park vi-
tesi seçmek istiyorsan›z, sistemi devreye al-
man›z ve aya¤›n›z fren pedal›nda iken birin-
ci (1) veya geri (R) vitese takman›z gerek-
mektedir.

OTOMOB‹L‹N ÇEK‹LMES‹

D‹KKAT Otomobili çekerken, yerel ka-
nunlara uyunuz. Vitesin bofla tak›l› (N) ol-
du¤undan emin olunuz ve  "Acil durumda
yap›lacaklar" bölümündeki manuel vites ku-
tulu otomobillerin çekilmesi konusunda ve-
rilen talimatlar› uygulay›n›z.

E¤er vitesi bofla (N) takmak mümkün ol-
muyor ise, otomobili çekmeyiniz. Yetkili
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Vites kutusunun (parçala-
r›n›n) ar›zas› durumunda,
sistemin kontrol edilmesi

için en k›sa zamanda yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Otomobil çekilirken, mo-
toru çal›flt›rmay›n›z.
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EASY SPEED 
V‹TES KUTUSU 
(tiplere/pazara göre
mevcuttur.)

Düz flanz›manl› 2.0 T.SPARK tipine, elekt-
ronik kumandal›  ve iki kullanma biçimi ara-
s›nda tercih yapmak olana¤› veren  "çok se-
çenekli" vites kolu tak›lm›flt›r. DÜZ ve OTO-
MAT‹K

Bu flanz›man, debriyaj›n kavramas›n› ve vi-
tes geçifllerini otomatik olarak kontrol etme-
yi mümkün k›lan, elektronik kumanda ile
çal›flt›r›lan bir elektro-hidrolik sistem tak›lm›fl
olan klasik düz vites kutusudur.

ARAÇ NASIL KALKAR

Düz Konum

- Fren pedal›na bas›n›z.

- Motoru çal›flt›r›n›z.

- Birinci veya geri (R) vitese takmak için,
vites kolunu (A-flekil 133-a) + (UP)
(flekil 133-b)  konumuna al›n. Vites ko-
nunu bofl (N) veya geri (R)  ç›kart›rken +
(UP) ve – (DOWN) aras›nda kalan orta
konum, 1. vitese geçme komutudur.

- Fren pedal›n› serbest b›rak›n›z ve yavafl-
ça gaz pedal›na bas›n›z.

- Hareket halindeyken vites kolunu (A) vi-
tes büyütmek için + (UP) veya vites küçült-
mek için – (DOWN) konumuna al›n›z.

Otomatik konum

- Fren pedal›na bas›n›z.

- Motoru çal›flt›r›n›z.

- Otomatik konuma geçmek için vites ko-
lunu (A) (flekil 133-b) A/M konumu-
na veya geri vitese takmak için R konumu-
na al›n.

- Fren pedal›n› serbest b›rak›n›z ve yavafl-
ça gaz pedal›na bas›n›z.

flekil 133-a

AA00AA11004411mm

flekil 133-b

AA00AA11005522mm
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KULLANIM

fianz›man, iki farkl› kullanma konumunda
çal›flabilir:

- birinci konuma elle kumanda edilir (DÜZ):
sürücü do¤rudan vites de¤ifltirir;

- ikinci konum tam otomatiktir (OTOMA-
T‹K) ve vites de¤ifltirme ifllemine flanz›man
karar verir.

Bu konum, daha sportif bir sürüfl elde et-
mek veya vites geçifllerini daha belirgin ha-
le getirmek için; SPORT ifllevi ile birlikte kul-
lan›labilirler. Bu ifllevi devreye almak için, vi-
tes kolu çerçevesi üzerinde bulunan dü¤me-
ye (S-flekil 133-c) bas›n.

Vites de¤ifltirmek ve kullanma konumu-
nu (DÜZ veya OTOMAT‹K) seçmek için; or-
ta konsoldaki vites kolundan (A-flekil
138) yararlan›n.

V‹TES KOLU

Vites kolu (A-flekil 133-a) gö¤üs pa-
neline yerlefltirilmifltir ve gezer yap›daki kol
"çok noktal›" tiptedir, bu yap› flu flekilde aç›k-
lanabilir: Vites kolunun, üç dengeli konu-
mu ve üç dengesiz konumu vard›r.

Üç dengeli konum; bofl (N), geri (R) ko-
numlar› ve dengesiz V‹TES BÜYÜTME (+)
ile V‹TES KÜÇÜLTME (-)konumlar› aras›nda
kalan orta konumdur.

Dengesiz konumlar (aç›klama: vites ko-
lunun tam b›rak›ld›¤› anda oldu¤u gibi bofl-
ta kald›¤› durumlar); vites büyütme konu-
mu BÜYÜTME (+), vites küçültme konumu
KÜÇÜLTME (-) ile otomatik (A/M) konum-
dur.

Düz konuma geçmek için, vites kolunu tek-
rar A/M konumu al›n.

Araç dururken ve anahtar ç›kart›lm›flken,
fren pedal›na basarak yada basmadan vites
kolunu hareket ettirmek mümkündür. Sis-
tem, vites kolunun hareketine ba¤l› olarak
hiçbir ifllem yapmayacak ve flanz›man, kon-
tak anahtar› ç›kart›lmadan önce tak›lm›fl ol-
du¤u viteste kalacakt›r.

ÖNEML‹ Motor kapal›, araç sabit ve ek-
ran aç›kken; vites kolunun konumu ile flan-
z›man›n tak›l› oldu¤u gerçek vites aras›n-
daki farktan kaynaklanan bir hata varsa, ek-
randa belirtilir.

flekil 133-c

AA00AA11004411mm
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DÜZ KULANMA (MANUAL)

Bu çal›flma konumunda vites de¤ifltirme
karar›, en uygun de¤ifltirme an›n› seçmesi
için  sürücüye b›rak›lm›flt›r.

Vites de¤ifltirmek için, afla¤›daki yöntemi
uygulay›n.

- vitesi büyütmek için, vites kolunu +’ya
(UP) getirin;

veya

- vites küçültmek için, vites kolunu -’ye
(DOWN) getirin.

Talebin, motor ile vites kutusunun düzen-
li çal›flmas›n› engelleyecek biçimde gerçek-
leflmesi halinde; sistem vites de¤ifltirmeyi
önlemek için otomatik olarak araya girecek-
tir, ayr›ca motor rölantiye düfltü¤ü zaman
(aç›klama: yavafllarken.

Sistem, vites kutusunun olmas› gereken
vitese tak›lmad›¤›n› bir sesli uyart› sinyali ile
sürücüye bildirir ve bu durumla ilgili mesaj
ekranda gösterilir.

OTOMAT‹K ÇALIfiTIRMA (AUTO)

Vitese Takma/ç›kartma ifllemlerinin oto-
matik kullanma konumunda (AUTO) ya-
p›lmas›n› sa¤lamak için, vites kolunu (A-
flekil 133-a) A/M konumuna al›n.  Kul-
lanma konumunun devreye al›nd›¤› AUTO
mesaj› ile ve flanz›man›n vitese tak›ld›¤› ek-
randaki veriyle belirtilir (resme bak›n).

AUTO konumu devredeyken; sistem ara-
c›n h›z›na, motorun devrine ve gaz pedal›-
na nas›l bas›ld›¤›na ba¤l› olarak vites de¤ifl-
tirme ifllemine karar verir. Ayr›ca otomatik
konumda iken, bu konumdan ç›kmadan ve
vites kolunu kullanarak vites de¤ifltirmek de
mümkündür: bu iflleve "vites talimat›" deni-
lir ve otomatik konumun vites de¤ifltirmek
için bekleyece¤i süreyi ortadan kald›r›r.

Otomatik kullanma 
(AUTO - SPORT)

SPORT ifllevi, sadece otomatik konum
etkin oldu¤u zaman kullan›labilir. 

SPORT ifllevini devreye almak için, vi-
tes kolu çerçevesinde vites koluna yak›n olan
dü¤meye (S-flekil 140) bas›n. ‹fllev dev-
reye al›nd›ktan sonra, flanz›man›n durumu
AUTO ve S verileri ile ekranda belirtilir.

SPORT ifllevi aç›k oldu¤u zaman, sistem
arac›n h›z›na, motor devrine ve gaz pedal›-
n›n konumuna  ba¤l› olarak, hedeflenen en
yüksek gücü elde edecek vitesi seçer. 

Gerekiyorsa (aç›klama: sollarken) sistem
uygun bir tork sa¤lamak ve h›zlanmaya ge-
rekli gücü  elde etmek için vites de¤ifltirme
ifllemleri yapar (bu ifllem SPORT konumu-
nun AÇIK veya KAPALI oldu¤una bak›lmak-
s›z›n uygulan›r).
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TAKILAN V‹TES‹N
EKRANDA
GÖSTER‹LMES‹

Kontak anahtar› MAR konumuna geti-
rildikten bir saniye sonra, flanz›man vitese
tak›larak son kullanma konumuna (O-
TOMAT‹K veya DÜZ) getirilir ve duru-
mu ekranda belirtilir. 

N = Bofl

1 = birinci vites

2 = ikinci vites

3 = üçüncü vites

4 = dördüncü vites

5 = beflinci vites

R = geri vites

SPORT ifllevi aç›ksa, ekranda tak›l› vite-
sin yan›nda S (Sport) verisi de gösterilir.

ÖNEML‹ 10 saniye geçmifl olmas›na ra¤-
men (kontak anahtar› MAR konumunday-
ken)  tak›l› olan vites ekranda görülmezse;
kontak anahtar›n› STOP konumuna getirin,
ekran›n kapanmas›n› bekleyin ve sonra sis-
temi yeniden aç›n. E¤er ar›za devam eder-
se, bir yetkili Alfa Romeo servisine baflvu-
run.

ÖNEML‹ Sürücü kap›s› aç›ld›¤› zaman,
sistemin hidrolik k›sm›n›n motor çal›flt›r›ld›-
¤›nda haz›r olmas› için Selespeed harekete
geçer.

MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI

Motor hem vitesteyken hem de boflta (N)
çal›flt›r›labilir, daima ilk ifllem olarak fren pe-
dal›na bas›n.

Çal›flt›rd›ktan sonra:

- flanz›man otomatik olarak bofla ( N) al›-
n›r;

- vites kolu (A-flekil 133-a) çal›flt›r›lma-
dan önceki konumunda kal›r;

- ekranda (N) verisi gösterilir ve sesli bir
sinyalle sürücü uyar›larak, vites kolunun ko-
numu ile flanz›man durumunun uyuflmad›-
¤› belirtilir;

- tak›lm›fl olabilecek vitesler flunlard›r: 1.,
2. veya geri (R) vites.

ÖNEML‹ fianz›man boflta de¤ilken (N
d›fl›ndaki herhangi bir vites konumu) fren
pedal›na basmadan motoru çal›flt›rmay› de-
nedi¤iniz takdirde, ilgili uyar› mesaj› ekran-
da gösterilir.  Bu durumda motoru çal›flt›r-
mak için, fren pedal›n› bas›l› tutarak ifllem-
leri tekrarlay›n.

Vitese tak›l›yken motor
çal›flmazsa, flanz›man›n
boflta olmas› nedeniyle or-

taya ç›kan muhtemel tehlike konu-
sunda sürücü, sesli uyar› ile durum-
dan haberdar edilir.
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ARACIN HAREKET ETT‹R‹LMES‹

(flekil 133-d)

Araç 1., 2. viteste (tutunman›n zay›f ol-
du¤u koflullar için önerilir) veya geri viteste
(R) hareket ettirilebilir. 

1. Viteste 

- fren pedal›na bas›n;

- vites kolu (N) veya (R) konumunda ise,
ortaya al›n;

- vites kolu ortadayken, kolu + (UP) tara-
f›na itip, b›rak›n;

- fren pedal›n› b›rak›n ve gaz pedal›na ba-
s›n (gaz pedal›na h›zla ve tam bas›lmas›
"sert" bir hareket sa¤lar).

2. Viteste 

- fren pedal›na bas›n;

- vites kolu (N) veya (R) konumunda ise,
ortaya ve sonra + (UP) konumuna al›n;

- vites kolu ortadayken, kolu  iki kere +
(UP) taraf›na itip, b›rak›n;

- Fren pedal›n› b›rak›n ve gaz pedal›na ba-
s›n.

Geri viteste (R) 

- fren pedal›na bas›n (araç dururken); 

- vitesi (R) konumunqa al›n;

- Fren pedal›n› b›rak›n ve gaz pedal›na ba-
s›n.

UYARI LAMBALARI VE 
fiANZIMAN MESAJLARI ARIZA

Kontak anahtar› MAR konumuna getiril-
di¤inde, gösterge panelindeki t uyar›
lambas› yanmal›, ancak motor çal›flt›r›ld›k-
tan hemen sonra sönmelidir.

fianz›man›n ar›zalanmas› durumunda, uya-
r› lambas› (ekrandaki mesaj ve sesli uyar›
sinyaliyle birlikte) yanar.

fianz›man›n ar›zalanmas›
durumunda, mümkün olan
en k›sa sürede bir Alfa Ro-

meo yetkili servisine baflvurun.

flekil 133-c

AA00AA11004444mm
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Vites de¤ifltirmenin azalt›lmas›

Sürücünün flanz›man› çok fazla kulland›¤›-
n› (flanz›manla oynad›¤›n›) belirten bir me-
saj ekranda gösterilir. 

Böyle bir durumla karfl›laflan sistem, koru-
ma önlemlerini otomatik olarak devreye al›r. 

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

Düz konum kullan›lamaz

Motor çal›fl›rken ekranda gösterilen mesaj-
la DÜZ konumun kullan›lamayaca¤› belirti-
lir. 

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

Otomatik konum kullan›lamaz

Motor çal›fl›rken ekranda gösterilen mesaj-
la OTOMAT‹K konumun kullan›lamaya-
ca¤› belirtilir. 

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

Debriyaj hararet yap›yor

Bu mesaj bir sesli uyar› sinyali ile birlikte
ekranda gösterilir ve debriyaj›n hararet yap-
t›¤›n› belirtir. 

Araç yokufl yukar› durdu-
ruldu¤u zaman, debriyaj›n
hararet yapmas›na ve ha-

sar görmesine neden olaca¤› için;
arac› sabit tutmak amac›yla gaz pe-
dal›n› (yar›m debriyaj) kullanma-
y›n. Fren pedal›na basarak arac›
yerinde tutun ve sadece kalk›fl
an›nda gaz pedal›n› kullan›n.

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.
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Fren pedal›na bas›n – 
Gecikmeli hareket

Mesajlar, s›ral› ve dönüflümlü olarak bir ses-
li uyar› sinyali ile birlikte ekranda gösterilir-
ler ve kalk›flta fren pedal›n›n sistem tara-
f›ndan alg›lanamad›¤›n› belirtirler.

Önemli Mesajlar sadece bofl (N) d›fl›nda,
flanz›man kalk›fl için kullan›lan viteslerden
birisine tak›ld›¤›nda gösterilir.

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

Vitesler kullan›lam›yor

Bu mesaj, afla¤›da belirtilen durumlarda bir
sesli uyar› sinyali ile birlikte ekranda göste-
rilir:

- vites de¤ifltirmeyi engelleyen sistem ar›-
zas›;

veya

- sadece 1. ,2., veya geri vitese (R) tak-
maya olanak veren bir sistem ar›zas›.

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

‹fllem kabul edilmedi

Mesaj, bir sesli uyar› sinyali ile birlikte ek-
randa gösterilir ve baz› zorunlu koflullar mev-
cut olmad›¤› için; sistemin vites de¤ifltirme
ifllemini (vites kolu üzerinden) gerçekleflti-
remeyece¤i konusunda sürücüyü uyar›r.

Fren Pedal›na Bas›n - 
‹fllemi Tekrarlay›n

Mesaj ekranda gösterilir, baz› durumlar-
da sesli uyar› sinyali ile birlikte verilir, sürü-
cünün frene basmadan vites küçültmeye ça-
l›flt›¤› ve güvenli¤e yönelik durumlar› belir-
tir. 

Bu mesaj ekranda kald›¤›
takdirde;  Alfa Romeo yet-
kili servisine baflvurunuz.

Bofla (N) al

Mesaj ekranda gösterilir, baz› durumlar-
da sesli uyar› sinyali ile birlikte verilir, sürü-
cünün frene basmadan vites küçültmeye ça-
l›flt›¤› ve güvenli¤e yönelik durumlar› belir-
tir. 

Vitesi bofla (N) ald›¤›n›zda, mesaj ekran-
dan silinir.

Bu mesaj ekranda kald›¤› takdir-
de; Alfa Romeo yetkili servisine
baflvurunuz.
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ARACIN PARK ED‹LMES‹

Arac› güvenli bir biçimde park etmek için
fren pedal›na basarak tamamen durdurmak,
flanz›man› 1. vitese veya geri vitese takmak,
araç yokuflta park edilmiflse el frenini sa¤-
lam bir biçimde çekmek ve fren pedal›n› b›-
rakmadan önce flanz›man›n tak›lan vitese
geçti¤ini belirten mesaj›n ekranda gösteril-
mesini beklemek kesinlikle flartt›r.

ÖNEML‹ Arac› terk ederken, vitesi ASLA
boflta (N) b›rakmay›n.

ÖNEML‹ NOTLAR

- Araç dururken ve vitese tak›lm›fl haldey-
ken, kalkmaya karar verdi¤iniz ana kadar
fren pedal›na bas›n, sonra fren pedal›n› b›-
rak›n ve yavaflça gaz verin;

- Motor çal›fl›rken uzun süreli durufllar s›-
ras›nda vitesin bofla (N) al›nmas› tavsiye
edilir;

- Araç yokufl yukar› durduruldu¤u zaman,
debriyaj›n hararet yapmas›na ve hasar gör-
mesine neden olaca¤› için; arac› sabit tut-
mak amac›yla gaz pedal›n› (yar›m debriyaj)
kullanmay›n. Fren pedal›na basarak arac›
yerinde tutun ve sadece kalk›fl an›nda gaz
pedal›n› kullan›n.

- ‹kinci vitesi sadece yol tutuflun zay›f ol-
du¤u durumlarda kalk›fl manevralar›n›n da-
ha etkin olmas› için kullan›n;

- Geri vitesten (R) birinci vitese (1) tak›-
l›rsa yada bunun tersi yap›l›rsa, vites de¤ifl-
tirme ifllemi sadece araç tamamen durdur-
duktan sonra ve fren pedal›na bas›l›yken ger-
çeklefltirilir.

- Hiç tavsiye edilmedi¤i halde, e¤er yokufl
inerken baz› istenmeyen sebeplerden dola-
y› araç bofla (N) al›n›rsa, bir vitese geçmek
istendi¤inde sistem, tekerleklere do¤ru tork
iletimini sa¤lamak için otomatik olarak ara-
c›n h›z›yla ba¤lant›l› en iyi vitesi seçer;

- Vitese tak›l› ve gaz pedal› b›rak›lm›fl hal-
de yokufl inerken (araç hareket halindey-
ken) önceden belirlenmifl bir h›z s›n›r› afl›ld›-
¤›  takdirde, sistem araca yeterli motor fren-
lemesi sa¤lamak için otomatik kavramaya
geçer.

OTOMOB‹L‹N ÇEK‹LMES‹

ÖNEML‹ Araç çekme yerel yönetmelikle-
re uygun olmal›d›r.  Vitesin bofla (N) al›n-
d›¤›ndan emin olun (arac› iterek kontrol
edin) ve "Acil durumda yap›lacaklar" bölü-
mündeki düz flanz›manl› araçlar›n çekilme-
si konusunda verilen talimat› uygulay›n. fian-
z›man› bofla alman›n mümkün olmad›¤› du-
rumlarda, arac› çektirmeyin ve Alfa Romeo
yetkili servisine baflvurunuz.

Araç çekilirken motoru
çal›flt›rmay›n›z.
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‹Ç AKSESUARLAR

TORP‹DO GÖZÜ 

Ön panelde kapakl› ve ayd›nlat›labilir tor-
pido gözü mevcuttur.

Torpido gözünü açmak için kolu (A-fle-
kil 134) kullan›n›z.

Torpido gözü ayd›nlatmas› (A-flekil
135), kontak anahtar› MAR konumun-
da iken kapak aç›ld›¤› zaman yanar.

D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-
yonunda iken, torpido gözü aç›l›rsa, ayd›n-
latma lambas› 15 dakika yanar ve akünün
boflalmas›n› önlemek için söner.

TUTUNMA KOLLARI (flekil 136)

Kap› ve arka camlar›n üzerinde uygun tu-
tunma kollar› mevcuttur.

ÖN TAVAN LAMBASI (flekil
137)

Tavan lambas› iki adet lamba ve kontrol
butonundan oluflur.

D‹KKAT E¤er bir kap› aç›k b›rak›l›r ise,
lambalar yanar ve yaklafl›k 3 dakika sonra
yavafl yavafl söner. 3 dakika içerisinde  ka-
p› kapan›nca ikinci bir 7 saniyelik zaman-
lama devreye girer.

Uzaktan kumanda ile kap›lar aç›l›rsa, ta-
van lambas› yavafl yavafl yanar ve 15 sa-
niye sonra söner. Kap›lar uzaktan kumanda
ile kapat›l›nca tavan lambas› yavafl yavafl
sö-ner. 

Lambalar kontak anahtar› MAR (kap›lar
kapal› iken) pozisyonuna çevrildi¤i zaman
söner.

flekil 134

AA00AA00110088bb

flekil 135

AA00AA00110099bb

flekil 137

AA00AA00111111bb

flekil 136

AA00AA00111100bb

Torpido gözü kapa¤› aç›k
iken seyahat etmeyiniz; bir
kaza an›nda yolcunun ya-

ralanmas›na neden olabilir.

Kapakta kalem yerlefltirmek için küçük bir
bölüm (B) mevcuttur.
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(A) butonu orta konumda (1) iken, kap›-
lardan biri aç›ld›¤›nda her iki lamba da ya-
nar.

(A) butonunun sol taraf›na bast›r›lmas›n-
da (0 konumu), lambalar söner (OFF ko-
numu).

(A) butonunun sa¤ taraf›na bast›r›lmas›n-
da (2 konumu) her iki lamba da yanar.

(B) butonu lambalar›n tek tek yak›lmas›-
n› sa¤lar.

(B) butonunun sol taraf›na bast›r›lmas›n-
da (0 konumu) sol lamba yanar. Sa¤ tara-
f›na bast›r›lmas›nda (2 konumu) sa¤ lam-
ba yanar.

(B) butonu orta konumda iken (1 konu-
mu) lambalar söner.
D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-

yonuna çevrildi¤inde, lambalar sadece 15
dakika yanar ve akünün boflalmas›n› önle-
mek için sistem taraf›ndan kapat›l›r.

D‹KKAT Otomobilden ayr›lmadan önce
iki butonun da orta konumda oldu¤undan
emin olunuz. Bu flekilde, kap›lar kapat›ld›-
¤›nda tavan lambalar› kapal› kalacakt›r. Her-
hangi bir kap›n›n aç›k b›rak›ld›¤›nda, otoma-
tik olarak sönecektir.

ARKA TAVAN LAMBASI  
(flekil 139)

D‹KKAT E¤er bir kap› aç›k b›rak›l›r ise,
lambalar yanar ve yaklafl›k 3 dakika sonra
yavafl yavafl söner. 3 dakika içerisinde  ka-
p› kapan›nca ikinci bir 7 saniyelik zaman-
lama devreye girecektir. 

Uzaktan kumanda ile kap›lar aç›l›rsa, ta-
van lambas› yavafl yavafl yanar ve 15 sa-
niye sonra söner. Kap›lar uzaktan kumanda
ile kapat›l›nca tavan lambas› yavafl yavafl
söner. 

Kontak anahtar›n›n her durumda MAR po-
zisyonuna getirilmesi ile (kap›lar kapal› iken)
lambalar söner.

Tavan lambas› üzerinde, üç konumlu bir
buton mevcuttur.

Buton (A), orta konumda (0) iken, ka-
p›lardan biri aç›ld›¤› zaman, lamba otoma-
tik olarak yanar.

flekil 138

AA00AA00111122bb

flekil 139

AA00AA00111133bb

MAKYAJ AYNASI 
AYDINLATMA LAMBASI
(flekil 138) (baz› tiplerde)

Yolcu veya sürücü taraf›ndaki günefl siper-
li¤inin arkas›nda makyaj aynas› ayd›nlatma
lambas› mevcuttur. Kontak anahtar› MAR
pozisyonunda iken, (A) kapa¤›n›n kald›r›l-
mas›yla (B) ayd›nlatma lambalar› yanar.
Bu lamba karanl›kta makyaj aynas›n›n kul-
lan›lmas›na yard›mc› olur.
D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-

yonuna çevrildi¤inde, ayd›nlatma lambala-
r› sadece 15 dakika yanacakt›r ve akünün
boflalmas›n› önlemek amac›yla sistem ta-
raf›ndan söndürülecektir.
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Butonun sa¤a getirilmesinde (1 konumu)
lamba söner.

Butonun sola getirilmesinde (2 konumu)
lamba yanar.
D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-

yonuna çevrildi¤inde ayd›nlatma lambas› 15
dakika yanar ve akünün boflalmas›n› önle-
mek amac›yla söner.

D‹KKAT Otomobilden ayr›lmadan önce
(A) butonunun orta konumda (0) oldu¤un-
dan emin olunuz, böylece kap›lar kapand›-
¤›nda tavan lambas› söner.

KAPI ‹Ç‹ AYDINLATMA 
LAMBALARI (flekil 140) 
(baz› tiplerde)

Kap›lar üzerine yerlefltirilmifl olan ayd›nlat-
ma lambalar› (A), kontak anahtar›n›n po-
zisyonundan ba¤›ms›z olarak kap› aç›ld›¤›n-
da ilgili kap›n›n lambas› yanar.

CAYDIRICI LED (flekil 141)

Kap›lar kapal› iken (kontak anahtar›
STOP pozisyonunda veya yerinden ç›kar-
t›lm›fl), gösterge paneli üzerindeki (A) le-
di üzerinde k›rm›z› bir ›fl›k yan›p sönerek, ka-
p›lar aç›l›ncaya kadar ‘uyar›’ durumunda ka-
l›r.

D‹KKAT E¤er kap›lardan herhangi birisi
veya bagaj kapa¤› do¤ru olarak kapat›lma-
m›flsa, uyar›c› led 4 saniye daha h›zl› aral›k-
larla yan›p söner ve daha sonra normal h›z-
da yan›p sönmeye bafllar.

ÖN KÜL TABLALARI VE ÇAK-
MAK (flekil 142)

Kül tablas›n› kullanmak için kapa¤› (A) aç›-
n›z.

Çakma¤› kullanmak için, kontak anahtar›
MAR konumunda iken, (B) butonuna ba-
s›n›z; birkaç saniye sonra buton normal ko-
numuna otomatik olarak geri dönecektir ve
çakmak kullan›lmaya haz›r olacakt›r.

Kül tablas›ndaki tafl›y›c›y› (C) ç›kartarak,
boflalt›n›z ve temizleyiniz.

Çakma¤›n konumu, otomobilin trim sevi-
yesine göre farkl› olabilir.

flekil 140

AA00AA00224433bb

flekil 141

AA00AA00000055bb

flekil 142

AA00AA00111144bb
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ARKA KÜL TABLALARI
(flekil 143)

Her iki arka kap›da kül tablas› mevcuttur.

Kül tablas›n› kullanmak ve ç›kartmak için
ok yönünde çekiniz.

KART VE BARDAK TAfiIYICISI
(flekil 144) (baz› tiplerde)

‹ç aksesuarlar ön panele yerlefltirilmifl olan
ç›kart›labilir kart tafl›y›c›s› (A) ve bardak ta-
fl›y›c›s› (B) ile tamamlanm›flt›r. Tafl›y›c›lar›
kullanmak için flekilde gösterildi¤i gibi bas-
t›r›n›z.

ÖN KAPILARDAK‹ GÜNLÜK
KULLANIM CEPLER‹ (flekil 145)

Her iki kap›da günlük kullan›m cepleri (A)
mevcuttur. 

Kül tablas›n› boflaltmak
için, aç›k olan kapa¤›n sol
taraf›na bast›r›n›z: kül tab-

las› serbest kalacak ve d›flar›ya
otomatik olarak hareket edecektir.
Kapa¤› hafifçe iterek yerine tekrar
yerlefltiriniz.

flekil 143

AA00AA00111155bb

flekil 144

AA00AA00111166bb

flekil 145

AA00AA00111177bb

Çakma¤›n kapal› oldu¤u-
nu daima kontrol ediniz.

Çakmak çok ›s›n›r. Tutar-
ken dikkatli olunuz; yang›n
ç›kmas› ve yanma ihtimali-

ne karfl›, çocuklar taraf›ndan kulla-
n›lmas›na izin vermeyiniz.
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ORTA KONSOLDAK‹ GÜNLÜK
KULLANIM BÖLÜMÜ (flekil 146)

Orta konsolda, el freni yan›nda, otomobi-
lin tipine göre, afla¤›daki bölümler mevcut-
tur:

– günlük kullan›m bölümü (A);

– kutu bölümü (B);

– manyetik kart veya bilet bölümü (C);

– kalem bölümü (D);

– bozuk para bölümü (E).

ARKA GÜNLÜK KULLANIM
BÖLÜMLER‹ 
(flekil 147)

Bu bölümler arka koltuklar›n yanlar›nda,
yan trim üzerindedir (A).

GÜNEfi S‹PERL‹KLER‹ (flekil 148)

Siperlikler afla¤›, yukar› veya kendi etra-
f›nda yanlara do¤ru çevrilebilirler.

Her iki günefl siperliklerinin arkas›nda, ay-
d›nlatma lambal› makyaj aynalar› (A)  bu-
lunmaktad›r. Kullanmak için kapa¤› aç›n›z
(B).

Ayd›nlatma lambalar› aynan›n az ›fl›kta kul-
lan›lmas›n› sa¤lar.

Yolcu taraf› günefl siperli¤i arkas›nda, yol-
cu taraf› hava yast›¤› mevcut ise çocuk ko-
ruyucu koltu¤u kullan›m› ile aç›klamalar var-
d›r. Daha fazla bilgi için, yolcu taraf› hava
yast›¤› ile ilgili paragrafa bak›n›z.

flekil 147

AA00AA00112200bb

flekil 148

AA00AA00112211bb

flekil 146

AA00AA00111188bb
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ARAÇ SAH‹B‹ TARAFINDAN
SATIN ALINAN AKSESUARLAR

Otomobilinizi sat›n ald›ktan sonra, sürekli
elektrik çeken aksesuarlar (alarm, radyo-na-
vigator, vs) veya bir flekilde elektrik yükü
getirecek cihazlar takmak isterseniz; size
daha uygun cihazlar› önerebilecek, otomo-
bilin elektrik sisteminin, istenen elektrik yü-
künü kald›rabilece¤i konusunu de¤erlendi-
rebilecek veya, daha güçlü bir aküye ihtiyaç
oldu¤unu belirleyebilecek uzman personeli
bulunan, yetkili Alfa Romeo servisi ile tema-
sa geçiniz.

Radyo vericileri ve cep telefonla-
r›

Otomobilin d›fl k›sm›na monte edilmifl ay-
r› bir anten kullan›lmadan, cep telefonlar› ve
di¤er radyo vericileri (CB sistemleri) otomo-
bil içinde kullan›lamaz.

Ses kiti, telefon ile uygun
olmas› bak›m›ndan müflte-
ri taraf›ndan sat›n al›nma-

l›d›r.

Cep telefonu ve di¤er ak-
sesuarlar›n ba¤lant›lar› için
sadece yetkili Alfa Romeo

servisine dan›fl›n›z.

Cep telefonlar›, CB verici-
ler veya benzerlerinin oto-
mobil içinde kullan›m› (an-

ten olmadan) elektromanyetik
alanlar oluflturur. Bu elektroman-
yetik alanlar, kabin içindeki rezo-
nans sebebi ile kuvvetlenirse, sa¤-
l›¤a zararl› olabilmelerinin ve oto-
mobil üzerindeki motor kontrol üni-
tesi, ABS/EBD ünitesi gibi elektrik-
li sistemlerin fonksiyonlar›n› etki-
lemelerinin yan› s›ra, otomobilini-
zin güvenli¤ini de tehlikeye sokar.

Bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonk-
siyonlar›, otomobil gövdesinin koruyucu ya-
p›s›ndan da etkilenebilir.

TELEFON BA⁄LANTILARI

Otomobil, cep telefonu ba¤lant›lar› ile do-
nat›labilir. 
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‹LER‹ GER‹ KAYDIRARAK 
AÇILMASI

Kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken,
kontrol dü¤mesini (A-flekil 149) 6 aç›l-
ma pozisyonundan birisini seçerek ok yö-
nünde çeviriniz.

Sunroof’u kapatmak için kontrol dü¤mesi-
ni (A) orta konuma getiriniz.

Sunroof’un alt›na monte edilmifl, günefl
›fl›nlar›n›n etkisini azaltan kayar bir günefl si-
perli¤i mevcuttur ve tutma yerinden tutula-
rak manuel olarak kayd›r›labilir.

Günefl siperli¤i, sunroof aç›ld›¤›nda, sunro-
of ile birlikte geriye kayar ve sunroof’un ta-
mamen aç›lmas› durumunda, tavan paneli
içine itilir. Sunroof kapat›ld›¤›nda, günefl si-
perli¤i k›smen d›flar› ç›kar ve böylece tut-
ma yeri kolayca tutulabilir (flekil 150).

Sunroof’u, üzerinde kar
ve buz varken açmay›n›z.
Aksi taktirde, sunroof’a

zarar verebilirsiniz.

flekil 149

AA00AA00112233bb

flekil 150

AA00AA00112255bb

Sunroof’u sadece otomo-
bil duruyor iken aç›p ka-pa-
t›n›z.

Otomobilden ayr›l›rken,
sunroof’un kazara aç›lma-
s›n› ve otomobil içinde bu-

lunanlara zarar vermesini önlemek
için, anahtar otomobil üzerinde b›-
rak›lmamal›d›r.

SUNROOF (Aç›l›r 
Tavan) (baz› tiplerde)

Sunroof cam›n›n yanl›fl
kullan›lmas› tehlikeli olabi-
lir. Sunroof cam›n› aç›p-ka-

pat›rken, yolcular›n direkt olarak
sunroof’dan cam›ndan veya flahsi
eflyalar›n›n açma-kapatma meka-
nizmas›na s›k›flmas› sonucu, zarar
görmeyeceklerinden emin olunuz.

D‹KKAT E¤er otomobilde güvenlik sis-
temi mevcut ise,  kap›lar› kilitledikten son-
ra uzaktan kumanda üzerindeki ilgili buto-
na yaklafl›k 2 saniye bas›ld›¤›nda, camlar ve
tavan cam› otomatik olarak kapanacakt›r.
Butona tavan cam› ve camlar tamamiyle ka-
pan›ncaya kadar bas›lmal›d›r. E¤er daha ev-
vel butona bas›l›rsa, camlar ve tavan cam›
bulundu¤u pozisyonda kalacakt›r. 

Tüm tiplerde, kap›lar aç›ld›ktan sonra uzak-
tan kumandadaki ilgili butona yaklafl›k 2 sa-
niye bas›l›rsa, sunroof ve camlar aç›lacakt›r.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

145

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 145



O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

146

SUNROOF’UN ARKA KISMININ
KALDIRILMASI

Kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken,
kontrol dü¤mesini (A-flekil 151) 3 aç›l-
ma pozisyonundan birisini seçerek ok yö-
nünde çeviriniz.

Sunroof’u kapatmak için kontrol dü¤mesi-
ni (A) orta konuma getiriniz.

AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRMA

Elektrikli kontrol kumandas›n›n çal›flmama-
s› halinde tavan cam› afla¤›daki flekilde ma-
nuel olarak aç›labilir:

– Kald›raç sistemiyle okla gösterilen yer-
lerden plakay› (A- flekil 152) ç›kart›n›z.

– Özel Allen anahtar›n›, köfleli deli¤e (B)
yerlefltiriniz.

– Daha sonra tavan cam›n› açmak için
anahtar› saat ibresi dönme yönünde veya
kapatmak için saat ibresi dönme yönünün
tersi yönünde çeviriniz.

BAGAJ

Bagaj kapa¤› otomobilin içinden ve d›fl›n-
dan aç›labilir.

D‹KKAT Bagaj kapa¤› tam olarak kapan-
mam›fl ise, ilgili uyar› lambas› ́ yanar (ba-
z› tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ek-
randaki mesaj ile birlikte).

BAGAJIN ‹ÇER‹DEN AÇILMASI 
(flekil 153)

Bagaj› açmak elektrikli ve sadece otomo-
bil duruyor iken kontak anahtar› MAR po-
zisyonunda, kap›lar›/camlar› açmadan 3 da-
kika için STOP veya PARK pozisyonunda
aç›l›r.  

flekil 151

AA00AA00112244bb

flekil 152

AA00AA00112266bb

flekil 153

AA00AA00112299bb
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Bagaj› açmak için orta konsol üzerindeki
butona (A) bas›n›z.

Bagaj›n aç›lmas›, gazl› amortisörler ile ko-
laylaflt›r›lm›flt›r.

BAGAJIN DIfiARIDAN 
ANAHTAR ‹LE AÇILMASI
(flekil 154)

Armay› (A) ok yönünde çeviriniz. Anahta-
r› (B) takarak saat ibresinin dönme yönü-
nün aksi yönünde çeviriniz.

BAGAJIN UZAKTAN 
KUMANDA ‹LE AÇILMASI 
(flekil 155)

Bagaj, elektronik alarm devrede olsa bi-
le, uzaktan kumanda üzerindeki  butona
(A) bas›larak aç›labilir. Bagaj›n aç›lmas› sin-
yal lambalar›n›n ikili yan›p sönmesi ile; ka-
panmas› tekli yan›p sönmesi ile belirlenir.

E¤er elektronik alarm sistemi mevcut ise,
bagaj aç›l›rken alarm sistemi hacimsel koru-
ma sistemini ve bagaj kontrol sensörünü
devre d›fl› b›rak›r. Sistemden ayr›ca iki kez
"bip" sesi duyulur (baz› tiplerde).

Gazl› amortisörler, baga-
j›n, imalatç› firma taraf›ndan
öngörülen a¤›rl›klar ile bir-

likte, do¤ru flekilde kald›r›lmas›n›
sa¤lamak üzere ayarlanm›flt›r. Ba-
gaj üzerine baz› ilave parçalar›n
(spoiler gibi) tak›lmas›, gazl› amor-
tisörlerin do¤ru olarak çal›flmalar›n›
engelleyebilir ve bagaj›n kullan›m gü-
venli¤i aç›s›ndan sak›ncal› olabilir.

flekil 154

AA00AA00113300bb

flekil 155

AA00AA00113311bb

flekil 156

AA00AA00113322bb

Bagaj tekrar kapat›ld›¤›nda, kontrol fonk-
siyonu yeniden devreye al›n›r ve sistemden
iki kez "bip" sesi duyulur (baz› tiplerde).

BAGAJIN KAPATILMASI

Kapatmak için, bagaj kapa¤›n› afla¤›ya
do¤ru indirerek klik sesini duyuncaya ka-
dar bast›r›n›z.

BAGAJ AYDINLATMA 
LAMBASI (flekil 156)

Bagaj kapa¤› aç›ld›¤› zaman, bagaj›n sa¤
taraf›nda bulunan lamba (A) otomatik ola-
rak yanar. Kapak kapat›ld›¤› zaman lamba
otomatik olarak sönecektir.
D‹KKAT Kontak anahtar› STOP pozis-

yonunda iken, bagaj kapa¤› aç›ld›¤› zaman,
ayd›nlatma lambas› sadece 15 dakika ya-
nar; akünün boflalmas›n› önlemek amac›y-
la sistem taraf›ndan söndürülür.
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BAGAJIN AC‹L DURUMLARDA
AÇILMASI

Akünün bitmesi veya elektrik sisteminde
bir ar›za oldu¤unda afla¤›daki gibi hareket
ederek bagaj› aç›n›z. (Bagaj›n geniflletilme-
si bölümüne bak›n›z.)

– Koltuk bafll›klar›n› ç›kar›n›z;

– Arka koltuk minderini kald›r›n›z

– Koltuk s›rtl›¤›n› e¤iniz. Bagaj bölümünün
içinden kolu (A-flekil 157-a) flekildeki
gibi kumanda ediniz.

YÜKÜN BA⁄LANMASI
(flekil 157)

Bagajda tafl›nan yükler, bagaj›n köflelerin-
de (A) yer alan halkalara kanca ile tuttu-
rulan kemerler vas›tas› ile ba¤lanabilir. 

Bu halkalar, ayr›ca yük ba¤lamak için kul-
lan›lan a¤lar›n (baz› tiplerde mevcuttur veya
Alfa Romeo yetkili servislerinden temin
edilebilir) tutturulmas› için de kullan›l›r.

YÜK TAfiIMA ‹Ç‹N UYARILAR

Bagajda yük ile gece seyahat ederken, far
yüksekli¤inin ayarlanmas› gerekir (‹leride
yer alan "Farlar" konusuna bak›n›z). Far
ayar tertibat›n›n do¤ru olarak ayarlanmas›
için, bagajda tafl›nan yükün a¤›rl›¤›n›n ayn›
paragrafta verilen de¤erleri geçmedi¤inden
emin olunuz.

flekil 157-a

AA00AA00337733bb

flekil 157

AA00AA00113333bb

Bagaj› kullan›rken, "Tek-
nik özellikler" konusunda
belirtilen, izin verilen mak-

simum yük kapasitesini kesinlikle
geçmeyiniz. Ayr›ca, ani fren yap-
man›z halinde öne do¤ru gelerek
yolcular› incitmesini önlemek için,
bagajda tafl›nan yüklerin sa¤lam bir
flekilde ba¤land›¤›ndan emin olu-
nuz.

Güvenli bir flekilde ba¤-
lanmam›fl a¤›r yükler, bir
kaza olmas› halinde yolcu-

lar› ciddi bir flekilde yaralayabilir.

E¤er bagajda yak›t tafl›-
mak istiyorsan›z yerel ka-
nunlara uyarak belirlenen

tafl›y›c›larda ve güvenli bir flekilde
ba¤lanm›fl olarak tafl›y›n›z. Bu fle-
kilde bile herhangi bir kazada yan-
g›n ve patlama riski artacakt›r.
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Kapatmak için:

– Kaputu motor bölümünden yaklafl›k 20
cm mesafe kalana kadar indiriniz ve serbest
b›rak›n›z. Daha sonra iyice kapand›¤›ndan,
sadece kilidin ucundan tutmufl olmad›¤›ndan
emin olunuz.

Kaputun tam kapanmamas› halinde, ka-
panmas› için afla¤›ya do¤ru üzerinden bas-
t›rmay›n›z. Tekrar açarak yukar›da aç›klanan
ifllemi tekrarlay›n›z.

flekil 159

AA00AA11005511mm

Motor kaputunu sadece
otomobil duruyor iken aç›-
n›z.

TEHL‹KE -  C‹DD‹ YARA-
LANMA Motor bölümünde
kontrol veya bak›m yapar-

ken aç›lm›fl olan motor kaputuna
kafan›z› çarpmamak için dikkat edi-
niz.

E¤er motor s›cak iken,
motor bölmesi içinde her-
hangi bir ifllem yapman›z

gerekiyor ise; kontak anahtar› ye-
rinden ç›kart›lm›fl olsa bile fan dev-
reye girebilece¤inden dolay›, fan-
dan uzak durunuz. Motorun so¤u-
mas›n› bekleyiniz.

Eflarplar, atk›lar, kravat-
lar ve bol giysiler hareket-
li parçalara tak›larak, teh-

likeli durumlara sebep olabilirler.

Yolculuk esnas›nda aç›l-
mamas› için, motor kaputu-
nun uygun flekilde kapan-

d›¤›ndan emin olunuz.

MOTOR KAPUTU 

Kaputu açmak için özel kol ön panelin sol
alt k›sm›ndad›r.

Açmak için:

– kolu (A-flekil 158) çekiniz, "klik" se-
siyle kaput aç›l›r.

– güvenlik koluna (A-flekil 159) bast›-
r›n›z.

– kaputu aç›n›z. 

D‹KKAT Motor kaputunun aç›lmas›, gaz-
l› amortisörler ile kolaylaflt›r›lm›flt›r. Bu amor-
tisörlere dokunmay›n›z ve kaput aç›l›rken
yard›mc› olunuz.

flekil 158

AA00AA00113355bb
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PARK SENSÖRLER‹ 
(flekil 162-a) (tiplere/pazara
göre mevcuttur.)

Park sistemi, arac›n arka taraf›ndaki engel-
leri tespit eder ve (fas›lar› sesli sinyal yard›-
m›yla) sürücüyü bilgilendirir.

DEVREYE ALINMASI
Araç geri vitese tak›ld›¤›nda sensörler oto-

matik olarak devreye girerler.
Otomobil ile engel aras›ndaki mesafe 30

cm’nin alt›na düfltü¤ünde, sesli uyar› sinya-
li sürekli gelir.

SESL‹ S‹NYAL‹
Geri vitese tak›ld›¤›nda fas›lal› bir sesli sin-

yal otomatik olarak devreye girer.
Sesli sinyal:

flekil 162

AA00AA00009933bb

PORTBAGAJ 
TAfiIYICISI
3 kap›l› tip

Ön kancalar›n ba¤lant› noktalar› (A-fle-
kil 160).

Arka kancalar›n ba¤lant› noktalar› (B) yan
camlar üzerinde serigraf ile gösterilmifltir.

5 kap›l› tip
Ön kancalar›n ba¤lant› noktalar› (A-fle-

kil 161).
Arka kancalar (B) ba¤lant› noktalar›.

Birkaç km gittikten sonra,
tafl›y›c› barlar› veya özel ak-
sesuarlar› tespit eden c›va-

talar›n tam olarak s›k›lm›fl durumda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Portbagaj›, kesinlikle izin
verilenden daha fazla yük-
lemeyiniz, yerel kanunlara

uyunuz. 

Yük tafl›y›c›n›n üzerine
eflit olarak da¤›t›lmal›d›r.
Bu durumda direksiyon ha-

kimiyeti daha etkin olacakt›r.

D‹KKAT Kit ile birlikte verilen montaj ta-
limatlar›na uyunuz. Montaj bu konuda bilgi-
li bir kifli taraf›ndan yap›lmal›d›r.

‹zin verilen maksimum
yük a¤›rl›klar›n› kesinlikle
geçmeyiniz ("Teknik özel-

likler" bölümüne bak›n›z).

flekil 161

AA00AA00333344bb

flekil 160

AA00AA00223322bb

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 15�



O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

151

- araç ile engel aras›ndaki mesafe azal-
d›kça ses seviyesi yükselir;

- araç ile engel aras›ndaki mesafe 30 san-
timden daha az oldu¤unda sürekli duyulur
ve mesafe artarsa durur;

- mesafede de¤ifliklik yoksa sabit kal›r. 
Bu durum yan alg›lay›c›lar için meydana

gelirse, duvarlar›n yan›nda manevra yapar-
ken ses belirtilerini önlemek için yaklafl›k 3
saniye sonra sinyal durdurulur.

FARLAR

Farlar›n do¤ru olarak ayarlanmas› sürücü
ve yolu kullanan di¤er kifliler için, konfor
ve güvenlik aç›s›ndan çok önemlidir.

Bu durum özel kanunla da belirlenmifltir.

Farlar›n›z› yetkili Alfa Romeo servisinde
kontrol ettirip, gerekiyor ise ayarlar›n› yap-
t›r›n›z.

FARLARIN E⁄‹M‹N‹N 
AYARLANMASI (flekil 162)

Otomobilde yük tafl›n›rken, otomobilin ar-
kaya do¤ru e¤ilmesi sebebi ile, farlardan ge-
len ›fl›k hüzmesinin yüksekli¤i artar.

Bu durumda, farlar, otomobilin yük duru-
muna göre do¤ru olarak ayarlanmal›d›r.

Far e¤iminin ayar›, direksiyon simidinin sol
taraf›nda yer alan (A) ayar dü¤mesi ile, çe-
flitli a¤›rl›klara göre ayarlanabilir.

– ok butonuna (A) bas›larak far pozisyo-
nu yükseltilir (örne¤in, 0 ➟ 1 ➟ 2 ➟ 3);

– ok butonuna (S) bas›larak far pozisyo-
nu indirilir (örne¤in, 3 ➟ 2 ➟ 1 ➟ 0);

Kilometre ekran› (B) ayarlama esnas›nda-
ki pozisyonlar› gösterir.

RÖMORK ÇEKME

Römork elektrik tesisat
kablosunun soketi araç çe-
ki demirinin soketine tak›l-

d›¤› zaman, arka sensörler otoma-
tik olarak kapat›l›rlar. 

Römork kablo tesisat›n›n soketi ç›kart›ld›-
¤› zaman, arka sensörler otomatik olarak
devreye girer.

flekil 163

AA00AA00333344bb

flekil 162-a

AA00AA11005533mm
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Do¤ru ayar için, afla¤›dakileri dikkate al›-
n›z:

– 0 konumu: ön koltukta 1 veya 2 kifli;
– 1 konumu: 5 kifli;
– 2 konumu: 5 kifli + bagaj dolu;
– 3 konumu: Sürücü ve bagajda maksi-

mum izin verilen yük.

Tafl›n›lan yükün her de¤i-
fliminde farlar›n e¤imi tek-
rar ayarlanmal›d›r.

YURTDIfiINDA FAR AYARI
(flekil 163)

K›sa farlar, otomobilin pazarland›¤› ülke-
lerdeki trafik ak›fl yönüne göre ayarlan›r.
Farkl› trafik ak›fl yönü olan ülkelerde, göz
kamaflmalar›n› önlemek için afla¤›daki flekil-
de, belirtilen bölgenin kapat›lmas› gerekli-
dir; bu fleffaf olmayan bir etiket ile yap›l›r.

Afla¤›daki flekil, sa¤dan trafik ak›fl›ndan,
soldan trafik ak›fl›na geçifli göstermektedir.

ABS

Otomobile ABS (anti-blokaj fren sistemi)
fren sistemi monte edilmifltir. Bu sistem;
frenleme esnas›nda tekerleklerin kilitlenme-
sini önler, yol tutuflunun en iyi dereceye ulafl-
mas›n› sa¤lar ve zor yol koflullar›nda yap›-
lan acil frenlemelerde otomobilin en iyi fle-
kilde kontrol edilebilmesini sa¤lar.

Sürücü, fren pedal›ndaki tepkilerden ve sis-
temin daha gürültülü çal›flmas›ndan ABS sis-
teminin devreye girdi¤ini anlar.

Bu belirtiler, fren sisteminde bir ar›za ola-
rak yorumlanmamal›d›r. Bu, sürücüye ABS
fren sisteminin devrede oldu¤unu gösterir.
Bu durum, otomobilin yol tutuflunun mini-
mum de¤erlere düfltü¤ünü ve otomobilin kul-
lan›ld›¤› yol yüzeyine uyum sa¤lamak için
h›z›n azalt›lmas› gerekti¤ini belirtir.

ABS fren sistemi, standart fren sistemine
monte edilmifltir. Herhangi bir ar›za duru-
munda, sistem otomatik olarak devre d›fl›
kal›r ve standart frenler görevini yapmaya
devam eder.

Herhangi bir ar›za mevcut ise ve bunun so-
nucunda anti-blokaj fonksiyonu etkinli¤ini
kaybetmifl olsa bile, fren sistemi normal ola-
rak çal›flmas›na devam eder.

Daha önce ABS fren sistemi bulunan bir
araç kullanmad›ysan›z, kaygan bir arazide
gerekli önlemleri alarak ve bulundu¤unuz ül-
kenin trafik kurallar›na uyarak sistemin na-
s›l devreye girdi¤ini görmek için deneme ya-
pabilirsiniz. Öncelikle, afla¤›da verilen aç›k-
lamalar› da okuman›z tavsiye edilir.

ABS fren sisteminin kullan›lmas›n›n getir-
di¤i avantaj; yol tutuflunun zay›f oldu¤u yer-
lerde yap›lan sert frenlemelerde de, teker-
leklerin kilitlenmesini önleyerek size maksi-
mum manevra kabiliyeti sa¤lamaya devam
etmesidir.

Bu; frenleme mesafesinin daima azalaca-
¤› anlam›na gelmez. Örne¤in, çak›ll› veya
kar ya¤m›fl kaygan yol yüzeyleri frenleme
mesafesini art›rabilir.

Gerekli oldu¤unda ABS fren sisteminden
en iyi flekilde yararlanmak için, afla¤›daki
tavsiyelere uyman›z gerekir:
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Otomobilde elektronik bir
frenleme sistemi (EBD)
mevcuttur. E¤er motor ça-

l›fl›r durumda iken > ve x uyar›
lambalar› ayn› anda yanarsa, EBD
sisteminde bir ar›za var demektir.
Bu durumda; sert frenlemeler, ar-
ka tekerleklerin vaktinden önce ki-
litlenmesine ve kaymaya sebep
olabilir. Sistemi kontrol ettirmek
için, otomobilinizi en yak›n yetkili
Alfa Romeo servisine kadar çok
dikkatli bir flekilde sürünüz.

D‹KKAT E¤er akü flarj seviyesi düflerse,
motoru çal›flt›rd›¤›n›zda > ve x uyar› ›fl›k-
lar› yanabilir ve motor çal›flt›ktan sonra sö-
ner. Bu bir ar›za olarak yorumlanmamal›d›r;
bu ABS fren sisteminin motoru çal›flt›rma es-
nas›nda devrede olmad›¤›n› gösterir. Uyar›
lambalar›n›n sönmesi sistemin normal çal›fl-
t›¤›n› ifade eder.

Motor çal›fl›r durumda
iken > uyar› lambas›n›n
yanmas›, ABS fren siste-

minde bir ar›za oldu¤unu belirtir;
fren sistemi çal›flmaya devam eder,
fakat anti-blokaj fren sistemi dev-
rede de¤ildir. Bu flartlar alt›nda,
EBD sisteminin performans› düflebi-
lir. Bu durumda da, sistemi kontrol
ettirmek için, otomobilinizi derhal
en yak›n yetkili Alfa Romeo servi-
sine kadar, sert frenlemelerden ka-
ç›narak sürünüz.

Afla¤›da verilen önemli tavsiyelere uyulma-
s› gerekir:

ABS fren sistemi devre-
ye girdi¤inde ve tekerlek-
lerde tepkiler hissetti¤iniz-

de; aya¤›n›z› fren pedal›ndan çek-
meyip, frene basmaya devam edi-
niz. Bu flekilde, mevcut yol tutufl
flartlar› alt›nda mümkün olan en k›-
sa mesafede durman›z mümkün
olacakt›r.

E¤er verilen tavsiyelere uyarsan›z, her du-
rumda daha iyi frenleme yapabilirsiniz.

D‹KKAT ABS fren sistemi bulunan tip-
lerde, sadece üreticinin onaylad›¤› marka ve
modeldeki jantlar, lastikler, fren balatalar›
kullan›labilir.

ABS fren sistemine elektronik bir frenleme
sistemi (EBD) entegre edilmifltir. Bu sistem;
ABS fren sisteminin kontrol ünitesini ve sen-
sörlerini kullanarak, fren sisteminin perfor-
mans›n› art›r›r.

E¤er küçük yedek lastik
kullan›l›yorsa, ABS fren
sistemi çal›flmaz ve göster-

ge paneli üzerindeki> uyar› lam-
bas› yanar.

ABS fren sistemi, lastik ile
yol aras›ndaki mevcut yol
tutuflundan maksimum de-

recede yararlanman›z› sa¤lar, fa-
kat yol tutufl seviyesini art›rmaz.
Bu sebeple, otomobilinizi kaygan
yollarda kullan›rken çok dikkatli
olunuz ve gereksiz riskler almay›-
n›z.

ABS fren sisteminin dev-
reye girmesi, lastik ile yol
aras›ndaki yol tutuflunun

minimum seviyeye indi¤ini göste-
rir. Bu durumda, mevcut yol tutu-
fluna uygun flekilde h›z›n›z› azalt-
man›z gerekir.

Herhangi bir ar›za olma-
s› durumunda, gösterge
tablosu üzerinde yer alan

> ar›za uyar› lambas› yanar. Bu
durumda, h›z›n›z› azalt›n›z ve oto-
mobilinizin kontrol edilerek, ar›za-
n›n derhal giderilmesi için yetkili Al-
fa Romeo servisine gidiniz.

ABS fren sistemi bulunan araçlarda bile, vi-
rajlarda frenleme yap›l›rken azami dikkat
gösterilmesi gerekir.
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E¤er fren hidroli¤inin dü-
flük oldu¤unu belirten x
uyar› lambas› yanarsa,

derhal otomobilinizi durdurunuz
ve en yak›n yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz. Hidrolik
devredeki kay›plar; hem standart
fren sisteminin, hem de ABS fren
sisteminin çal›flmas›n› tehlikeye
atabilir.

VDC sistemi olmayan
araçlarda, küçük boyutlu
yedek lastik kullan›ld›ktan

sonra standart lastik tak›lm›fl ise,
kar›fl›k yollarda 30 km (20 dak.)
veya otoyollarda 15 km (10 dak.)
ABS/ASR kontrol ünitesi standart
lasti¤i tan›yacakt›r. Bu durumda
ASR (mevcut ise) frene bas›ld›¤›nda
hafif bir yana çekifl görülebilir. Bu
durumda yukar›da belirtilen km için
dikkatli ve sert fren yapmadan
ASR OFF konumunda iken kul-
lan›n›z.

VDC S‹STEM‹ 
(Araç Dinami¤inin Kontrolü)  (ba-

z› tiplerde)

VDC, sürüfl torkuna ve tekerleklerin her bi-
rinin frenlenmesine farkl› olarak müdahale-
de bulunarak, otomobilin dengesini kontrol
alt›nda tutan elektronik bir sistemdir.  Bu sis-
tem, yol tutuflunun zay›flamas› halinde, oto-
mobilin do¤ru yöne yönelmesini sa¤lar.

Otomobil, hareket halinde iken, lastiklerin
yol tutuflunun yeterli olmas› durumunda sü-
rücü taraf›ndan kontrol alt›nda tutulabilen
enlemesine ve uzunlamas›na kuvvetlere ma-
ruz kal›r. Yol tutuflu minimum seviyenin al-
t›na düfltü¤ü zaman; otomobil, sürücünün
izledi¤i rotan›n d›fl›na ç›kmaya bafllar.

Özellikle bozuk yüzeyli yollarda (parke ta-
fl› döflenmifl veya su, buz ya da toprak bu-
lunan yollarda) sürüfl esnas›nda; süratteki
de¤ifliklikler (h›zlanma veya yavafllama)
ve/veya takip edilen rotadaki de¤ifliklikler
(virajlar veya engellerden kaç›lmas› gereken
durumlarda) lastiklerin yol tutuflu azalabilir.

Sensörler, kaymaya sebep olabilecek ko-
flullar› tespit etti¤i zaman, VDC sistemi mo-
tora ve frenlere müdahale ederek, denge-
leyici bir tork oluflmas›n› sa¤lar.

Sistemin, aktif güvenlik
aç›s›ndan sa¤lad›¤› perfor-
mans, sürücünün lüzumsuz

riskler almas›n› gerektirmez. Sürüfl
tarz›; daima yol yüzeyine, görüfl
mesafesine ve trafik koflullar›na
uygun olmal›d›r. Yol güvenli¤i ile il-
gili sorumluluk daima sürücüye ait-
tir.

VDC sistemi, lastiklerin yol tutuflunun azal-
mas› halinde, sürücünün otomobili kontrol
alt›nda tutmas›na yard›mc› olur.

Otomobilin dengesindeki bozulmalar› kont-
rol alt›na almak için, VDC sistemi taraf›ndan
oluflturulan kuvvetler, daima lastik ile yol yü-
zeyi aras›ndaki yol tutufluna ba¤l›d›r.

VDC S‹STEM‹N‹N ÇALIfiMA
fiEKL‹

VDC sistemi, motor çal›flt›r›ld›¤›nda otoma-
tik olarak devreye girer ve devre d›fl› b›rak›-
lamaz.

VDC sistemin temel elemanlar› flunlard›r;

– çeflitli sensörlerden gelen sinyalleri iflle-
me tabi tutan ve en uygun stratejiyi uygu-
lamaya koyan bir elektronik kontrol ünitesi,

– direksiyon simidinin konumunu tespit
eden bir sensör,

– tekerleklerinin her birinin dönüfl h›z›n›
tespit eden dört adet sensör,
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da ilgili mesaj›n görüntüye gelmesi ile birlik-
te, gösterge tablosu üzerindeki á uyar› lam-
bas› da sürekli olarak yanar.

VDC sisteminde herhangi bir ar›za olmas›
durumunda, otomobil VDC sisteminin bulun-
mad›¤› bir araç gibi hareket eder. Her du-
rumda, mümkün olan en k›sa sürede yetki-
li Alfa Romeo servisi ile temasa geçilmesi
gerekir.

Küçük boyutlu yedek las-
ti¤in kullan›lmas› halinde,
VDC sistemi çal›flmaya de-

vam eder. Yedek lasti¤in, normal
lastikten küçük oldu¤u ve dolay›-
s›yla da yol tutuflunun otomobilin
di¤er lastiklerine göre daha düflük
oldu¤u göz önünde bulundurulma-
l›d›r.

VDC sisteminin do¤ru ola-
rak çal›flmas› için, bütün
lastiklerin mükemmel du-

rumda, ayn› marka ve tipte olma-
lar› gerekir; hepsinden de önemli-
si lastiklerin belirtilen tip, marka
ve boyutta olmalar›d›r. 

– otomobilin kendi düfley ekseni etraf›n-
daki dönüflünü tespit eden bir sensör,

– yanal h›zlanmay› (merkezkaç kuvveti)
tespit eden bir sensör.

VDC sisteminin en önemli eleman› VDC
kontrol ünitesidir. Bu ünite, otomobil üzeri-
ne monte edilen sensörlerden gelen verileri
kullanarak, otomobil virajlar› dönerken olu-
flan merkezkaç kuvvetini hesaplar. Uçak sa-
nayiinde kullan›lan ve rotadan ç›k›fl› tetkik
eden sensör, otomobilin kendi düfley ekse-
ni etraf›ndaki dönüflünü tespit eder. Otomo-
bil virajlar› dönerken oluflan merkezkaç kuv-
vetleri, oldukça yüksek seviyede duyarl›l›-
¤a sahip yanal h›zlanma sensörü taraf›ndan
tetkik edilir.

VDC sisteminin dengeleme fonksiyonu, sis-
temin elektronik kontrol ünitesi taraf›ndan
yap›lan hesaplamalara ba¤l› olarak gerçek-
lefltirilir. Elektronik kontrol ünitesi; direksi-
yon simidinin konumunu tetkik eden sensör-
den, h›zlanma sensöründen ve her bir teker-
le¤in dönüfl h›z›n› tespit eden sensörlerden
gelen verileri iflleme tabi tutar. Bu sinyal-
ler, kontrol ünitesinin, direksiyon simidi çev-
rildi¤inde sürücünün gerçeklefltirmek istedi-
¤i manevray› alg›lamas›n› sa¤lar.

Kontrol ünitesi, sensörlerden al›nan sinyal-
leri iflleme tabi tutar; böylece otomobilin ko-
numunu anl›k olarak tespit edebilir ve bunu,
sürücünün takip etmek istedi¤i rota ile kar-
fl›laflt›rabilir. Rotadan sapma durumunda, sa-

niyeden daha k›sa bir süre içinde en uygun
müdahale stratejisini seçip, uygulamaya ko-
yarak, bir veya daha fazla tekerle¤in farkl›
seviyelerde frenlenmesini ve e¤er gerekiyor
ise, motor taraf›ndan aktar›lan kuvvetin de
azalt›lmas›n› sa¤lay›p, otomobilin derhal ge-
reken rotaya dönmesini mümkün k›lar.

Sürücünün izlemek istedi¤i rotan›n takip
edilmesini sa¤lamak için yap›lan düzeltme
amaçl› müdahaleler gereken flekilde de¤ifl-
tirilir ve sürekli olarak uygulan›r.

VDC sisteminin müdahaleleri, otomobilin
aktif güvenli¤ini çok kritik durumlarda olduk-
ça büyük ölçüde art›r›r ve özellikle yol tu-
tufl seviyesinin de¤iflti¤i durumlarda fayda
sa¤lar.

VDC S‹STEM‹N‹N 
MÜDAHALEDE BULUNMASI 

VDC sisteminin müdahalede bulundu¤u,
gösterge tablosu üzerinde yer alan á uya-
r› lambas›n›n yan›p sönmesi ile belirtilir; böy-
lece otomobilin denge ve yol tutuflu aç›s›n-
dan kritik koflullarda bulundu¤unu sürücüye
bildirilir.

VDC sistemi ar›za uyar› lambas›

VDC sisteminde herhangi bir ar›za olmas›
halinde, sistem otomatik olarak devre d›fl›
kal›r ve ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
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– ›slak yüzeylerde yol tutuflunun azalma-
s› (su yast›¤› oluflmas›).

Sistemin, aktif güvenlik
aç›s›ndan sa¤lad›¤› perfor-
mans, sürücünün lüzumsuz

riskler almas›n› gerektirmez. Sürüfl
tarz›; daima yol yüzeyine, görüfl
mesafesine ve trafik koflullar›na
uygun olmal›d›r. Yol güvenli¤i ile il-
gili sorumluluk daima sürücüye ait-
tir.

ASR FONKS‹YONUNUN 
DEVREYE G‹RMES‹

ASR fonksiyonu, motor her çal›flt›r›ld›¤›nda
otomatik olarak devreye girer.

Sürüfl esnas›nda, orta konsol üzerinde yer
alan butona (A - flekil 164) bas›larak,
sistem devre d›fl› b›rak›labilir ve tekrar dev-
reye al›nabilir.

Sistemin devre d›fl› b›rak›ld›¤›, buton üze-
rindeki ledin yanmas› ile belirtilir.

E¤er fonksiyon, sürüfl esnas›nda devre d›-
fl› b›rak›l›r ise, motor tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda
otomatik olarak devreye girer.

Küçük boyutlu yedek las-
ti¤in kullan›lmas› halinde,
ASR fonksiyonu devre d›fl›

kal›r ve ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu ekranda ilgili mesaj›n görün-
tüye gelmesi ile birlikte, gösterge
tablosu üzerindeki V uyar› lamba-
s› da sürekli olarak yanar.

ASR sisteminin do¤ru ola-
rak çal›flmas› için, bütün
lastiklerin mükemmel du-

rumda, ayn› marka ve tipte olma-
lar› gerekir; hepsinden de önemli-
si lastiklerin belirtilen tip, marka
ve boyutta olmalar›d›r.

flekil 164

AA00AA00114400bb

ASR S‹STEM‹
(Kaymay› önleyen sistem)    (ba-

z› tiplerde)

ASR fonksiyonu, otomobilin çekiflini kont-
rol alt›nda tutar ve dinamik tekerleklerden
biri veya her ikisi de kayd›¤›nda, otomatik
olarak müdahalede bulunur.

Kayma koflullar› alt›nda, iki farkl› kuman-
da sistemi devreye girer:

1) E¤er fazla güç aktar›m› sebebi ile her
iki tekerlekte de kayma söz konusu ise, ASR
sistemi müdahalede bulunur ve motor tara-
f›ndan aktar›lan gücü azalt›r.

2) E¤er dinamik tekerleklerden sadece bi-
rinde kayma söz konusu ise, ASR sistemi
otomatik olarak müdahalede bulunur ve ka-
yan tekerle¤i frenleyerek, kilitli diferansiyel-
lerdekine benzer bir etki oluflturur.

ASR sistemi, özellikle afla¤›daki durum-
larda faydal›d›r;

– iç taraftaki tekerle¤in, dinamik yükteki
de¤iflimin etkisi ile veya afl›r› h›zlanma se-
bebi ile, virajda kaymas›,

– yol tutufl koflullar›na göre tekerleklere
çok fazla güç aktar›lmas›,

– kaygan, karl› veya donmufl yüzeylerde
h›zlanma,
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EOBD S‹STEM‹
(sadece baz› benzinli tiplerde)

EOBD sistemi (Avrupa Otomobil Üzerinde
Test Sistemi) 98/69 CE (EURO 3) direk-tif-
lerine uygun olan bir sistemdir.

Bu sistem otomobiller üzerinde bulunan
emisyon sistemi ile ilgili elemanlara sürekli
olarak test edilmesini öngörmektedir; ayr›-
ca kullan›c›ya U uyar› lambas›n›n (baz› tip-
lerde mesaj+sembol ile birlikte) gösterge
üzerinde yanmas› ile parçalar›n ar›za ve afl›n-
ma durumlar›n› da göstermektedir.

Burada amaç fludur:

– Sistemin verimini kontrol alt›nda tutmak;

– Avrupa normlar›na göre emisyonlar›n ve-
rilen limitlerin d›fl›na ç›kmas›na neden olan
ar›zalar› bildirmek;

– Afl›nm›fl parçalar›n de¤ifltirilmesi için uya-
r›.

Sistemin ayr›ca, elektronik kontrol ünitesi-
nin haf›zas›nda bulunan ar›za kodlar›n›n di-
yagnostik bir konnektör ile ba¤lant›s› olan
uygun bir gösterge üzerinde motorun çal›fl-
mas› ile ilgili spesifik parametreler do¤rul-
tusunda okunmas›n› sa¤lamakt›r.

E¤er kontak anahtar›
MAR pozisyonuna çevrildi-
¤inde U uyar› lambas›

yanmaz veya sürüfl esnas›nda sa-
bit olarak yanar veya yan›p söner
(baz› tiplerde ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekranda mesaj+sem-
bol ile birlikte) ise derhal yetkili Al-
fa Romeo servisi ile temasa geçil-
melidir.

D‹KKAT Ar›za giderildikten sonra siste-
min komple kontrol edilmesi için yetkili Al-
fa Romeo servisleri test cihazlar› ile gerekli
kontrolleri yapar.

D‹KKAT Karl› yollarda kar zincirleri ile se-
yahat ederken, ASR sisteminin devre d›fl› b›-
rak›lmas› uygun olur. Bu koflullarda, otomo-
bilin kalk›fl› esnas›nda dinamik tekerleklerin
kaymas›, çekiflin daha iyi olmas›n› sa¤lar.

ASR sistemi ar›za uyar› lambas›

Herhangi bir ar›za durumunda, ASR siste-
mi otomatik olarak devre d›fl› kal›r ve ayar-
lanabilir çok fonksiyonlu ekranda ilgili me-
saj›n görüntüye gelmesi ile birlikte, göster-
ge tablosu üzerindeki V uyar› lambas› da
sürekli olarak yanar. 

ASR sisteminde herhangi bir çal›flma ar›za-
s› olmas› durumunda, otomobil ASR sistemi-
nin bulunmad›¤› bir araç gibi hareket eder.
Her durumda, mümkün olan en k›sa sürede
yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçil-
mesi gerekir.
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SES S‹STEM‹ ÖN HAZIRLI⁄I
(tiplere/pazara göre mevcut-
tur.)

Araç ses sistemi ile birlikte verilmemiflse,
gösterge tablosu üzerine bir torpido gözü
tak›l›r. (flekil 164-a) 

Ses sistemi ön ayar sistemi afla¤›dakiler-
den oluflur:

- ses sistemi elektrik kablolar›,

- ön ve arka hoparlör kablolar›,

- anten elektrik kablosu,

- ses sistemi muhafazas›,

- araç tavan›nda anten.

Ses sistemi, torpido gözü içine tak›l› iki tu-
tucu t›rna¤a basarak ç›kar›labilen torpido
gözü taraf›ndan iflgal edilen do¤ru muhafaza
içine yerlefltirilmelidir.

E¤er arac› sat›n ald›ktan
sonra ses sistemi
takt›rmak isterseniz, önce

kalifiye personelien uygun cihazlar›
önermenin yan› s›ra aküyü koru-
mak amac›yla genel elektrik sis-
temini de de¤erlendiren Alfa
Romeo yetkili servisleri ile temasa
geçin. Afl›r› ak›m aküye zarar vere-
bilir ve garantiyi kaybettirebilir.

Elektirk sistemi afla¤›daki gibidir. (flekil
164-b)

A Soketi

A1 N.C.

A2 N.C.

A3 N.C.

A4 +30 (akü ile çal›fl›r)

A5 Anten elektirk beslemesi

A6 Ifl›k

A7 +15 (anahtarla çal›fl›r)

A8 Toprak

B Soketi

B1 Sa¤ arka hoparlör

B2 Sa¤ arka hoparlör

B3 Sa¤ ön hoparlör

B4 Sa¤ ön hoparlör

B5 Sol ön hoparlör

B6 Sol ön hoparlör

B7 Sol arka hoparlör

B8 Sol arka hoparlör

flekil 164-a

AA00AA11005555mm

flekil 164-b

AA00AA00770099mm
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Koruma ve bak›m

Radyo, özel bir bak›m gerektirmeyecek fle-
kilde imal edilmifltir. Herhangi bir ar›za du-
rumunda yetkili Alfa Romeo servisi ile tema-
sa geçiniz.

Ön paneli temizlemek için; sadece yumu-
flak, anti-statik bir bez kullan›n›z. Temizle-
yici veya cilalay›c› maddeler yüzeye zarar
verebilirler.

Kasetler

Kasetlerden en iyi ses kalitesini elde etmek
için, afla¤›daki tavsiyelere uyunuz:

– Düflük kalitedeki, deforme olmufl veya
üzerindeki etiketleri ç›km›fl olan kasetleri kul-
lanmay›n›z. 

– Kasetleri; kullanmad›¤›n›z zaman, tey-
bin içinde b›rakmay›n›z.

– Kaset yuvas›na, baflka nesneler sokma-
y›n›z. 

– Kasetleri, direkt olarak günefl ›fl›klar›na
veya yüksek s›cakl›klara maruz b›rakmay›-
n›z.

– Kasetleri kulland›ktan sonra, kutular›-
na koyunuz.

– Teyp kafas›nda biriken kirler, zaman için-
de tiz (yüksek frekansl›) seslerin azalmas›-
na sebep olur. Teyp kafas›n›, özel bir kafa
temizleyici kaset ile (afl›nd›r›c› olmayan) pe-
riyodik olarak temizlemeniz tavsiye edilir.

GENEL B‹LG‹LER

Sabit olarak monte edilen radyo-teyp, yol-
cu kabininin karakteristik özelliklerine uyum
sa¤layacak flekilde özel olarak dizayn edil-
mifl olup, ön panelin görünümüne de uygun-
dur.

Radyo, sürücü ve yolcunun kolayl›kla kul-
lanabilece¤i bir konuma monte edilmifltir.
Ön panel üzerinde yer alan grafikler, kuman-
dalar›n çabuk bir flekilde bulunmas›n› ve da-
ha kolay kullan›lmas›n› sa¤lar.

10 diskli CD çalar, e¤er mevcut ise, ba-
gaj›n sa¤ taraf›na yerlefltirilmifltir. 

Ses sistemi, h›rs›zl›¤a karfl› güvenli¤i ar-
t›rmak için, sadece orijinal olarak monte edil-
di¤i otomobil üzerinde kullan›labilmesini sa¤-
layan bir koruma sistemi ile donat›lm›flt›r. 

Kullan›m ile ilgili aç›klamalar afla¤›da veril-
mifl olup, dikkatle okuman›z tavsiye edilir.
Radyo üzerinden CD çalara nas›l kumanda
edilece¤i de, bu aç›klamalar aras›nda yer al-
maktad›r. CD çalar›n kullan›lmas› ile ilgili ta-
limatlar için ilgili bölüme bak›n›z.

TAVS‹YELER

Yol güvenli¤i

Otomobili kullanmadan önce, radyonun çe-
flitli fonksiyonlar›n›n (istasyonlar›n kaydedil-
mesi gibi) nas›l kullan›ld›¤›n› ö¤renmeniz
tavsiye edilir.

Otomobili ses seviyesi
çok yüksek iken kullan›rsa-
n›z; hem kendi hayat›n›z›,

hem de di¤er insanlar›n hayat›n›
tehlikeye atars›n›z. Sesi, otomo-
bilin d›fl›ndan gelen sesleri (korna-
lar, ambulans/polis sirenleri gibi)
duyabilece¤iniz flekilde ayarlama-
n›z gerekir.

Radyo yay›nlar›n›n al›nmas›

Radyo yay›nlar›n›n al›nmas›, otomobil ha-
reket halinde iken her zaman de¤iflebilir.
Özellikle dinledi¤iniz istasyonun vericisinden
çok uzakta olman›z halinde, yay›nlar; da¤-
lar, binalar veya köprüler taraf›ndan etkile-
nebilir.

D‹KKAT Trafik bültenleri al›n›rken, ses
seviyesi, normal yay›nlara göre daha yük-
sek olabilir.

RADYO-TEYP (baz› tiplerde)
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– Tercihen C-60 kasetler kullan›n›z. Mü-
kemmel bir ses kalitesi elde etmek için; C-
90’dan uzun olan kasetleri kesinlikle kul-
lanmay›n›z. 

– Bantlar› hasar görmüfl olan kasetleri, kul-
lanmaktan kaç›n›n›z; özellikle de C-90 ka-
setlerde manyetik bant kasetten d›flar› ç›ka-
bilir ve mekanizman›n kilitlenmesine sebep
olabilir. 

– Kaset mekanizmas›n› ya¤lamay›n›z.

– Teyp kafas›na, manyetik veya sert ci-
simleri temas ettirmeyiniz.

Kompakt disk (CD)

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya de-
formasyonlar›n, atlamalara ve ses kalitesi-
nin bozulmas›na sebep olabilece¤ini unut-
may›n›z. CD’den en iyi performans› elde et-
mek için, afla¤›daki tavsiyelere uyunuz:

– Sadece üzerlerinde afla¤›daki markan›n
bulundu¤u CD’leri kullan›n›z;

Yeni CD’lerin kenarlar› pürüzlü olabilir. Bu
CD’leri kullan›rken, CD çalar çal›flmayabilir
veya seste atlamalar olabilir. CD’nin kenar-
lar›ndaki pürüzleri düzeltmek için, bir tüken-
mez kalem vb. kullan›n›z.

Proper way to hold�
the compact disc

Removing the disc

CD’yi daima d›fl kenar›ndan tutunuz; ke-
sinlikle yüzeylerine dokunmay›n›z.

CD üzerindeki parmak izlerini ve tozlar› te-
mizlemek için, yumuflak bir bez kullan›n›z;
temizlik ifllemini merkezden kenara do¤ru
yap›n›z.

No

Ball-point pen

Roughness

– Bütün CD’lerin üzerlerindeki parmak iz-
lerini ve tozlar›, yumuflak bir bez kullanarak
dikkatle temizleyiniz. CD’leri d›fl kenarlar›n-
dan tutunuz ve merkezinden kenar›na do¤-
ru temizleyiniz. 

– CD’leri temizlemek için kesinlikle kim-
yasal ürünler (sprey fleklindeki temizleyici-
ler, antistatik maddeler veya inceltici mad-
deler gibi) kullanmay›n›z; aksi takdirde CD
yüzeyi hasar görebilir.

– CD çal›n›rken atlamalara sebep olabile-
cek lekeleri veya çizilmeleri önlemek için,
CD’leri kulland›ktan sonra kutular›na koyu-
nuz.

– CD’lerin e¤ilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt günefl ›fl›¤›na, yüksek s›cak-
l›klara veya neme maruz b›rakmay›n›z.

– CD’lerin kay›t yap›lan yüzeylerine etiket
yap›flt›rmay›n›z veya yaz› yazmay›n›z.

CD’yi kutusundan ç›kart›rken, orta k›sma
bast›r›n›z ve CD’yi d›fl kenar›ndan tutarak,
dikkatle yukar› kald›r›n›z.

CD’nin ç›kart›lmas› CD’nin do¤ru olarak
tutulma flekli

Tükenmez kalem

Pürüzlü kenarlar
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GENEL B‹LG‹LER

Ses sistemi afla¤›daki fonksiyonlara sahiptir:

Radyo bölümü

– FM/MW/LW frekans bantlar›nda PLL
ayar›.

– TA (trafik bilgileri) - PTY (Program Tü-
rü) - EON (Güçlendirilmifl Di¤er Yay›n ‹stas-
yonlar› fiebekesi) - REG ( Bölgesel Program-
lar) fonksiyonlar› ile birlikte RDS (Radyo Da-
ta Sistemi).

– RDS (Radyo Data Sistemi) modunda al-
ternatif frekans arama (AF fonksiyonu).

– Acil durum alarmlar›n›n al›nmas› için ön
haz›rl›k.

– Otomatik/manuel istasyon ayar›.

– 30 istasyonun manuel kayd›: 18 istas-
yonun FM band›nda (6 istasyonun FM1, 6
istasyonun FM2 ve 6 istasyonun FMT ban-
d›nda), 6 istasyonun MW band›nda ve 6
istasyonun LW band›nda kayd›.

– 6 istasyonun FM band›nda otomatik
kayd› (Autostore fonksiyonu).

– SENS DX/LO fonksiyonu (radyo istas-
yonlar› aran›rken hassasiyet ayar›).

– Scan fonksiyonu (kaydedilen istasyon-
lar›n taranmas›).

– Otomatik Stereo/Mono seçimi.

No

CD’leri direkt günefl ›fl›¤›nda veya ›s› kay-
naklar›n›n yak›n›nda b›rakmay›n›z.

No

Üzerinde çok fazla çizik olan, çatlam›fl ve-
ya deforme olmufl CD’leri kullanmay›n›z. Bu
CD’lerin kullan›lmas›, CD çalar›n hasar gör-
mesine sebep olabilir.

CD’leri temizlemek için; piyasada sat›lan
leke ç›kar›c›lar›, antistatik spreyleri veya in-
celtici maddeleri kullanmay›n›z.

No

No

D‹KKAT CD’ler için piyasada sat›lan ko-
ruyucu filmleri kullanmay›n›z; bunlar dahili
mekanizmaya s›k›flabilir ve CD’nin hasar gör-
mesine sebep olabilir.

CD’ler ile ilgili notlar

CD’lerin yüzeylerine etiket yap›flt›rmay›n›z;
kurflun veya tükenmez kalemler ile yaz› yaz-
may›n›z.
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CD çalar bölümü (monte edilmifl
ise)

– CD seçimi (disk no.)

– Parça seçimi (ileri/geri do¤ru)

– H›zl› ileri/geri gitme

– Repeat fonksiyonu (son parçan›n tekrar
çal›nmas›).

– Scan fonksiyonu (CD’deki  parçalar›n ta-
ranmas›).

– Mix fonksiyonu (parçalar›n kar›fl›k s›ra-
da çal›nmas›)

Ses bölümü

– Pause (duraklama) fonksiyonu.

– Loudness (ses seviyesi düflük iken bas
ve tiz seslerinin vurgulanmas›) fonksiyonu.

– Ba¤›ms›z bass (bas)/treble (tiz) ayar-
lar›.

– Sa¤/sol ve ön/arka kanal balans›.

HIRSIZLI⁄A KARfiI KORUMA

Radyo, kendisi ile otomobil üzerine mon-
te edilmifl olan elektronik kontrol ünitesi
(Body Computer) aras›nda gerçekleflen bil-
gi al›fl verifline dayanan bir h›rs›zl›k önleme
sistemi ile donat›lm›flt›r. Bu sistem, maksi-
mum düzeyde güvenlik sa¤lar ve radyonun
elektrik beslemesi her kesildi¤inde, gizli flif-
renin girilmesini engeller. Her ba¤lant›dan
sonra, otomatik bir kontrol prosedürü uy-
gulan›r ve bu esnada yaklafl›k bir saniye sü-
re ile "CANCHECK" mesaj› görüntüye ge-
lir. E¤er bu kontrolün sonucu olumlu ise, ses
sistemi çal›flmaya bafllar. E¤er karfl›laflt›rma
flifreleri ayn› de¤il ise veya ses sistemi oto-
mobilin elektrik sistemine ilk kez ba¤lanm›fl
ise; sistem, takip eden paragrafta aç›klanan
prosedüre uygun olarak, gizli flifrenin giril-
mesini talep eder. fiifrenin girilmesi ile ilgi-
li prosedür uygulan›rken, "CODE" mesaj›
görüntüye gelir. Ses sistemi, do¤ru flifre  gi-
rilene kadar çal›flmaz.

Teyp bölümü

– Autoreverse (kasedin di¤er taraf›n›n oto-
matik olarak çal›nmas›).

– Kasedin h›zl› ileri/geri sar›lmas›.

– CrO2 kasetlere uyum sa¤lanmas›.

– MSS fonksiyonu (bir önceki/bir sonra-
ki parçan›n otomatik olarak aranmas›).

– Repeat fonksiyonu (son parçan›n tekrar
çal›nmas›). 

– Scan fonksiyonu (kasetteki parçalar›n
taranmas›).

– DOLBY B (parazit azaltma devresi) (*)

– Kaset yerlefltirme ve d›flar› ç›kartma me-
kanizmas›.

(*) DOLBY B parazit azaltma sistemi, Dolby La-
boratories Licensing Corporation lisans› alt›nda
haz›rlanm›flt›r. DOLBY ve M çift D sembolü, Dol-
by Laboratories Licensing Corporation’›n patent-
li markas›d›r.

CD çalar›n monte edilme-
si ve ba¤lant›lar›n›n yap›l-
mas› için, sadece yetkili

servisine müracaat ediniz.

Multimedia CD'ler ses ve
bilgiler içerirler. Bu CD'le-
rin çal›nmas›, h›fl›rt›lar›n

yan› s›ra, yol güvenli¤ini tehlike-
ye atacak ve sistemin son kademe-
leri ile hoparlörlere zarar verebile-
cek derecede yüksek seslerin ç›k-
mas›na sebep olabilir.
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Bu flekilde, koruma sistemi, ses sisteminin
ön panel üzerinden h›rs›zl›k amac› ile sökül-
mesi durumunda kullan›lamaz hale gelme-
sini sa¤lar.

Gizli flifrenin girilmesi

Radyonun, otomobilin elektrik sistemine
veya orijinalinden baflka bir kontrol ünitesi-
ne (Body Computer) ilk kez ba¤lanmas›n-
dan sonra çal›flabilmesi için, gizli flifrenin gi-
rilmesi gerekmektedir.

Radyo, otomobilin elektrik sistemine ba¤-
land›ktan sonra, ekranda yaklafl›k 2 sani-
ye süre ile "CODE" mesaj› ve ard›ndan da
4 adet çizgi “- - - -” görüntüye gelir.

Gizli flifre, 1 ila 6 aras›nda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karfl› gelen dört ra-
kamdan meydana gelir.

fiifrenin ilk rakam›n› girmek için, ilgili is-
tasyon kay›t butonuna (1’den 6’ya kadar
numaraland›r›lan) bas›n›z. Benzer flekilde,
flifrenin di¤er rakamlar›n› da giriniz.

Rakamlar›n dördü de 20 saniye içinde gi-
rilmez ise, ekranda yeniden 2 saniye süre
ile "CODE" mesaj› ve ard›ndan da 4 adet
çizgi “- - - -” görüntüye gelir. Bu durum,
sistem taraf›ndan yanl›fl flifre girifli olarak yo-
rumlanmaz.

Radyo, dört rakam da girildikten sonra (20
saniye içinde) çal›flmaya bafllar.

E¤er yanl›fl bir flifre girilir ise, bir "bip" se-
si duyulur; ekranda 2 saniye süre ile “CO-
DE” mesaj› ve ard›ndan da 4 adet çizgi “-
- - -” görüntüye gelir. Bu durum, kullan›-
c›ya do¤ru flifreyi girmesi gerekti¤ini belirtir.

Kullan›c› her yanl›fl flifre girdi¤inde, bekle-
me süresi maksimum 24 saate ulafl›lana ka-
dar, kademeli olarak artar (1 dakika, 2 da-
kika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30 da-
kika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 sa-
at, 24 saat).

Bekleme süresi, “WAIT” mesaj› ile birlik-
te görüntüye gelir. Mesaj ekrandan kaybol-
duktan sonra, flifrenin girilmesi prosedürünü
yeniden uygulamaya bafllamak mümkün
olur.

fiifre kart›

fiifre Kart›, radyonun sahibi oldu¤unuzun
belgesidir. fiifre kart› üzerinde; radyonun mo-
deli, seri numaras› ve gizli flifre yer al›r. 

D‹KKAT H›rs›zl›k durumunda, yetkili ma-
kamlara gerekli bilgileri verebilmek için, flif-
re kart›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.

SÖZLÜK

AF (Alternatif Frekans)

Bu fonksiyon, farkl› frekanslarda yay›n ya-
pan vericilerin yay›nlar›n›n al›nd›¤› bölgeler-
den geçerken de, radyonun seçilen FM is-
tasyonuna ayarlanm›fl durumda kalmas›n›
sa¤lar.

RDS sistemi, en güçlü sinyali gönderen ve-
ricinin frekans›na otomatik olarak ayar ya-
parak, al›nan sinyalin fliddetini ve kalitesini
kontrol alt›nda tutar.

Autoreverse (kasedin di¤er 
taraf›n›n otomatik olarak 
çal›nmas›)

Bu fonksiyon, kasedin di¤er taraf›n›n çev-
rilmesine gerek kalmadan, her iki taraf›n›n
da dinlenilebilmesini mümkün k›lar.

Autostore/Travelstore (otomatik
kay›t)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlar›n›n otoma-
tik olarak kaydedilmesini sa¤lar.

Balance (Kanal balans›)

Bu fonksiyon, sa¤ veya sol hoparlörlerden
gelen sesin uygun flekilde ayarlanmas›n› sa¤-
lar.
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Bass (bas)

Bu fonksiyon bas tonlar›n› ayarlar.

Blank skip (bofl bölümlerin 
atlanmas›)

Bu fonksiyon, sinyal olmamas› halinde, ka-
sedin ileri do¤ru h›zl› bir flekilde sar›lmas›n›
sa¤lar. Bu flekilde, parçalar aras›ndaki ve ka-
sedin sonundaki bekleme süreleri k›salt›l›r.

CD çalar (CD de¤ifltirici)

Çoklu Kompakt Disk (CD) çalar

Dolby B

"Dolby Laboratories Licensing Corporation"
lisans› alt›nda üretilmifl olan bu tertibat, ka-
setten gelen parazitleri azalt›r.

EON (Enhanced Other Network-
güçlendirilmifl di¤er yay›n 
istasyonlar› flebekesi)

Bu fonksiyon, radyonun, trafik bilgilerini
yay›nlayan baflka bir radyo istasyonuna oto-
matik olarak ayarlanmas›n› sa¤lar.

Fader (ön ve arka hoparlörler
aras›nda balans)

Bu fonksiyon; ön ve arka hoparlörlerden
gelen sesin uygun flekilde ayarlanmas› için
kullan›l›r.

Hicut (Treble Reduction-tiz 
seslerin azalt›lmas›)

Bu fonksiyon, gönderilen sinyale ba¤l› ola-
rak, tiz seslerin azalt›lmas›n› sa¤lar.

Distant/Local (Sens Dx/Loc-
uzak/yerel)

Bunlar, istasyonlar›n al›nmas›ndaki iki fark-
l› hassasiyet seviyesini ifade eder.

1) Distant (maksimum hassasiyet), yay›n-
lar› al›nabilen bütün istasyonlara ayar ya-
p›lmas›n› mümkün k›lar.

2) Local (minimum hassasiyet), sadece
sinyalleri yeterince güçlü olan istasyonlara
(örne¤in yerel istasyonlar) ayar yap›lmas›n›
mümkün k›lar.

Loudness (ses seviyesi düflük
iken bas ve tiz seslerin 
vurgulanmas›)

Bu fonksiyon, ses seviyesi düflük iken, bas
ve tiz seslerin otomatik olarak vurgulanma-
s›n› sa¤lar. Ses tamamen aç›ld›¤›nda, bu
fonksiyon devre d›fl› kal›r.

Mix (rastgele seçilen CD’lerdeki
parçalar›n rastgele çal›nmas›)

Bu fonksiyon, CD bölmesinde mevcut
CD’ler içinden rastgele CD seçilmesi ve bu
CD’de yer alan bütün parçalar›n kar›fl›k s›-
rada çal›nmas› için kullan›l›r.

MSS (bir önceki/bir sonraki 
parçan›n aranmas›)

Bu fonksiyon, bir kasetteki bir önceki ve-
ya bir sonraki parçan›n dinlenebilmesini sa¤-
lar.

Mute (ses kesme)

Bu fonksiyon devreye al›nd›¤›nda, örne¤in
otomobilde telefon kiti bulunmas› halinde,
telefon edildi¤inde/ telefon geldi¤inde se-
sin kesilmesini sa¤lar.

Presettings (kaydedilebilen 
istasyon say›s›)

Manuel veya otomatik olarak kaydedilebi-
len istasyonlar›n say›s›n› ifade eder.

PTY (Program Type-program 
türü)

Bu fonksiyon, herhangi bir program türü-
ne (örne¤in haber bültenleri, müzik prog-
ramlar›, spor programlar›, vb.) önceden ayar
yap›labilmesini sa¤lar.  Ses sistemi; isteni-
len türde yay›n bafllad›¤›nda, dinlenmekte
olan program yay›n›n› keserek, seçilen prog-
ram türüne otomatik olarak öncelik tan›r.

Radio monitor (RM- kaset 
sar›l›rken radyo dinlenmesi)

Bu fonksiyon, kaset sar›l›rken radyonun
dinlenmesini mümkün k›lar.
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RDS (Radio Data System- radyo
data sistemi)

Bu sistem, normal FM yay›nlar› için 57
kHz’lik bir alt ba¤lant›y› kullanan, radyofo-
nik bir bilgi sistemidir.

Bu fonksiyon; trafik bültenleri ve radyo is-
tasyonlar›n›n isimleri gibi çeflitli bilgilerin al›n-
mas›n› ve ayn› program› en güçlü sinyal ile
yay›nlayan radyo istasyonuna otomatik ola-
rak ayar yap›lmas›n› sa¤lar.

REG (Regional transmission 
reception function-bölgesel 
programlar›n al›nmas› 
fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, sadece yerel (bölgesel)
istasyonlara ayar yap›lmas› mümkündür.

Repeat fonksiyonu (son parçan›n
sürekli olarak tekrarlanmas›)

Bu fonksiyon, CD’de dinlenilen son par-
çan›n sürekli olarak tekrarlanmas›n› sa¤lar.

Scan (parçalar›n taranmas›)

Bu fonksiyon, kaydedilen bütün radyo is-
tasyonlar›n›n, kasetteki veya CD’deki bütün
parçalar›n bafl taraflar›n›n birkaç saniye bo-
yunca dinlenmesi için kullan›l›r.

Scrolling (programlar›n 
taranmas›)

Bu fonksiyon, ayn› yay›n flebekesindeki
farkl› programlar›n (sadece FM band›nda)
al›nmas›n› sa¤lar.

PLL Tuning (PLL ayar›)

Radyo kanallar›na en iyi ayar›n yap›lma-
s›n› sa¤layan ve bir PLL (Phase Lock Loop)
devresini içeren dijital ayar fonksiyonudur.

Soft Mute (sesin yavaflça 
azalt›l›p-art›r›lmas›)

Bu fonksiyon, Mute fonksiyonu devrede
veya devre d›fl› iken, sesin yavaflça art›r›lma-
s› ve azalt›lmas› için kullan›l›r.

Sound Flavour (ses kalitesi)

Bu fonksiyon, dinlenilen müzi¤in türüne
(Klasik, Caz, Rock, vb.) ba¤l› olarak, müm-
kün olan en iyi ses kalitesinin elde edilme-
sini sa¤lar.

SVC (otomatik ses seviyesi 
ayar›) (baz› tiplerde)

Bu fonksiyon, ses seviyesi ile yolcu kabi-
ni içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki oran›n
korunmas› için, ses seviyesini otomobilin h›-
z›na göre otomatik olarak ayarlar. 

TA (Trafik bilgileri)

Bu fonksiyon devreye al›nd›¤›nda; baflka
bir istasyon, kaset veya CD dinlenirken, ya
da bir telefon görüflmesi yap›l›rken, ilgili is-
tasyonlarda yay›nlanan trafik anonslar›n›n
al›nmas› mümkün olur.

Treble (tiz)

Bu fonksiyon, tiz tonlar›n ayarlanmas›n›
sa¤lar. O
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ÖN PANEL ÜZER‹NDEK‹ KU-
MANDALAR (flekil 165)
1. AF-TA Fonksiyon seçim butonu:

– AF  (alternatif frekanslar)
– TA (trafik bilgileri)

2. PTY Fonksiyon seçim butonu:
– RDS PTY (RDS program

türü)
– EON modunda PTY prog-

ram türü seçimi 
3. ¯ ˙ Autoreverse fonksiyonu (ka-

sedin di¤er taraf›n›n otoma-
tik olarak çevrilmesi) seçim
butonu

4. Kaset yuvas›

5. ˚ Kaseti yerinden ç›kartmak 
için kullan›lan buton

6. SRC-SC Radyo-Teyp-CD çalar seçimi
ve Scan fonksiyonu (kayde-
dilen istasyonlar›n s›ra ile
dinlenmesi) seçim butonu

7. BN-AS Radyo band› (FM1, FM2,
FMT, MW, LW) seçim buto-
nu - Autostore (otomatik ka-
y›t)

8. ▲ Ses ve menü fonksiyonlar›
ile otomatik istasyon arama
fonksiyonu seçim butonu

9. ˙˙ Seçilen ses ve menü fonk-
siyonlar›n›n ayar› ile manu-
el istasyon arama butonu

10. ▼ Ses ve menü fonksiyonlar›
ile otomatik istasyon arama
fonksiyonu seçim butonu

11. MENU-PS Menü fonksiyonlar› ve
Scan fonksiyonu (kayde-
dilen istasyonlar›n s›ra ile
dinlenmesi) butonu

flekil 165 AA00AA00009999bb
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12. ¯¯ Seçilen ses ve menü fonk-
siyonlar›n›n ayar› ile manu-
el istasyon arama butonu

13. 6 Fonksiyon seçim butonu:
– 6 no.lu istasyonun çal›n-

mas›
– 6 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
14. 5-MIX Fonksiyon seçim butonu:

– 5 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 5 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CD’lerin rastgele çal›nmas›

15. 4-RPT Fonksiyon seçim butonu:
– 4 no.lu istasyonun çal›n-

mas›
– 4 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CD’deki parçan›n sürekli

tekrarlanmas›
16. 3-II Fonksiyon seçim butonu:

– 3 no.lu istasyonun çal›n-
mas›

– 3 no.lu istasyonun kayde-
dilmesi

– Kaset/CD çalarken durak-
lama

17. 2- M Fonksiyon seçim butonu:
– 2 no.lu istasyonun çal›n-

mas›
– 2 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– DOLBY B (parazit azalt-

ma devresi)

D‹REKS‹YON ÜZER‹NDEK‹ 
KUMANDA BUTONLARI   
(flekil 166) (baz› tiplerde)

Ana radyo fonksiyonlar› kumandalar›, kul-
lan›m› kolaylaflt›rmak için, direksiyon simi-
di üzerine de yerlefltirilmifltir.

1. Ses art›rma butonu 

2. Ses azaltma butonu 

3. Mute (ses kesme) fonksiyonu butonu

4. Radyo band›n› (FM1, FM2, FMT, MW,
LW) seçmek ve radyo, teyp, CD çalar ara-
s›nda seçim yapmak için kullan›lan buton

5. Çok fonksiyonlu buton:
– Radyo: Kaydedilen istasyonlar›n din-

lenmesi (1’den 6’ya kadar)
– Teyp: Bir sonraki parçaya geçilmesi

(MSS fonksiyonu))
– CD çalar: Bir sonraki parçaya geçilmesi

flekil 166

AA00AA00110000bb

18. 1 Fonksiyon seçim butonu:
– 1 no.lu istasyonun 

çal›nmas›
– 1 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi

19. AUD Ses fonksiyonlar› (bas ton-
lar, tiz tonlar, sa¤/sol ve
ön/arka kanal balans›) se-
çim butonu 

20. VOL- Ses azaltma butonu

21. ON-z Fonksiyon seçim butonu:
– Ses sisteminin aç›lma-

s›/kapat›lmas›
– Mute (ses kesme) fonk-

siyonunun devreye al›n-
mas›/devre d›fl› b›rak›l-
mas›

22. VOL+ Ses art›rma butonu
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6. Çok fonksiyonlu buton:
– Radyo: Kaydedilen istasyonlar›n din-

lenmesi (1’den 6’ya kadar)
– Teyp: Bir önceki parçaya geçilmesi

(MSS fonksiyonu)
– CD çalar: Bir önceki parçaya geçilmesi

Ses seviyesi ayar› ve Mute 
fonksiyon butonlar›

Ses seviyesini ayarlamak için (1) ve (2)
butonlar›, Mute (ses kesme) fonksiyonunu
devreye almak/devre d›fl› b›rakmak için (3)
butonu, radyo üzerindeki ilgili butonlara ben-
zer flekilde çal›fl›r.

Radyo frekans› ve radyo-teyp-
CD çalar aras›nda seçim yapmak
için kullan›lan buton

Radyo frekanslar› ve radyo-teyp-CD çalar
aras›nda arda arda çevrimler halinde seçim
yapmak için, (4) butonuna ard arda k›sa bir
flekilde bas›n›z.

Bu buton ile; FM1, FM2, FMT, MW, LW,
CC*, CD** seçimlerinin yap›lmas› mümkün-
dür.

(*) Sadece kaset yerine yerlefltirilmifl ise 

(**) Sadece CD çalar monte edilmifl ise

Çok fonksiyonlu (5) ve (6) 
butonlar›

Çok fonksiyonlu (5) ve (6) butonlar›, kay-
dedilen radyo istasyonlar›n›n dinlenmesini,
kaset dinlenirken bir sonraki/bir önceki par-
çaya geçilmesini (MSS fonksiyonu) veya CD
dinlenirken bir sonraki/bir önceki parçaya
geçilmesini sa¤lar.

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan istas-
yonlar› seçmek veya kaset ya da CD’deki bir
sonraki parçay› dinlemek için, (5) butonu-
na bas›n›z.

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan istas-
yonlar› seçmek veya kaset ya da CD’deki bir
önceki parçay› dinlemek için, (6) butonuna
bas›n›z.

FONKS‹YONLAR VE AYARLAR
(flekil 165)

Radyonun aç›lmas›
Radyoyu açmak için, "ON" (21) butonu-

na bas›n›z. E¤er motor durdurulmadan ön-
ce radyo aç›k ise; motor tekrar çal›flt›r›ld›¤›n-
da, radyo otomatik olarak tekrar aç›l›r.

E¤er radyo, kontak anahtar› STOP pozis-
yonunda iken aç›l›r ise, yaklafl›k 20 dakika
sonra otomatik olarak kapan›r.

Kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken,
ses sisteminin aç›lmas›n› kolaylaflt›rmak için,
"ON" butonunun ayd›nlatmas› daima yan›k
durumda bulunur.

Radyonun kapat›lmas›

Radyoyu kapatmak için, "ON" (21) bu-
tonuna bas›n›z.

Radyo aç›k iken, kontak anahtar› STOP
pozisyonuna çevrilir ise, radyo otomatik ola-
rak kapan›r ve kontak anahtar› MAR po-
zisyonuna çevrildi¤i zaman, tekrar aç›l›r. Bu
durumda, ses seviyesi hariç olmak üzere
(30’un üzerine ayarlanm›fl olsa bile 30’a
ayarlan›r), bütün ayarlar aynen korunur.

Radyo/teyp/CD çalar 
fonksiyonlar›n›n seçilmesi

Afla¤›da belirtilen fonksiyonlar› s›ras›yla seç-
mek için, "SRC" (6) butonuna k›sa bir fle-
kilde ve ard arda bas›n›z:

– TUNER (AYAR - radyo)

– CASETTE (TEYP - sadece kaset yerine
yerlefltirilmifl ise).

– CHANGER (CD ÇALAR - sadece CD çalar
monte edilmifl ise).

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

168

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 168



Fonksiyonlar her de¤iflti¤inde, seçilen fonk-
siyon ile ilgili mesaj yaklafl›k 2,5 saniye sü-
re ile görüntüye gelir: TUNER (Radyo),
CASSETTE (Teyp), CHANGER (CD ça-
lar).

Seçilemeyen fonksiyonlar (örne¤in kaset
yerine yerlefltirilmemifl ise, "CASETTE-
TEYP"), otomatik olarak devre d›fl› b›rak›-
l›r. E¤er kaset yerine yerlefltirilmemifl ve CD
çalar monte edilmemifl ise, "SRC" (6) bu-
tonuna bas›ld›¤› zaman, yaklafl›k 2,5 sani-
ye süre ile "TUNER" (Radyo) mesaj› gö-
rüntüye gelir.

D‹KKAT E¤er kaset yuvas›nda kaset mev-
cut ve CD çalar ba¤l› iken, radyo çal›yor ise;
"SRC" (6) butonuna bas›ld›¤›nda, kullan›-
lan son fonksiyon seçilir (ya teyp, ya da CD
çalar).

Pause (duraklama) fonksiyonu

E¤er kaset ve CD dinlenirken, baflka bir
fonksiyon (örne¤in radyo) seçilir ise; kase-
din veya CD’nin çalmas› sona erer. Kaset ve-
ya CD moduna tekrar dönüldü¤ünde, kaset
veya CD kald›¤› yerden itibaren çalmaya bafl-
lar.

E¤er radyo dinlenirken, baflka bir fonksi-
yon seçilir ise; radyo moduna tekrar dönül-
dü¤ünde, seçilen son istasyon çalmaya bafl-
lar.

Ses seviyesinin ayarlanmas›

Sesi art›rmak için “VOL+” (22) butonu-
na veya azaltmak için “VOL-” (20) buto-
nuna bas›n›z.

Ses yüksekli¤ini kademeli olarak de¤ifltir-
mek için, butona k›sa bir flekilde bas›n›z. Ses
yüksekli¤ini h›zl› bir flekilde de¤ifltirmek için,
butona daha uzun süre ile bas›n›z. Ekranda,
birkaç saniye süre ile “VOL” mesaj› ve ses
seviyesi (0’dan 66’ya kadar de¤iflen) gö-
rüntülenir.

E¤er bir trafik bülteni veya telefon görüflme-
si esnas›nda (e¤er ilgili özellik mevcut ise)
ses seviyesi de¤ifltirilir ise, yeni ses seviyesi
sadece trafik bülteninin veya telefon görüfl-
mesinin sonuna kadar geçerlili¤ini korur.

Ses seviyesinin otomobilin 
h›z›na ba¤l› olarak ayarlanmas›
(baz› tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu ka-
bini içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki ora-
n›n korunmas› için, ses seviyesini otomobilin
h›z›na göre otomatik olarak ayarlar; sürat art-
t›kça, ses seviyesi, otomatik olarak art›r›l›r.

SVC fonksiyonunu devreye almak için,
“MENU” (11) butonuna k›sa bir flekilde
(bir saniyeden daha k›sa bir süre) bas›n›z;
daha sonra menü fonksiyonlar›n› taramak
için, SVC fonksiyonuna ulaflana kadar “▲”
(8) veya “▼” (10) butonuna bas›n›z. Bun-

dan sonra, s›ras›yla “˙ ”̇ (9) veya “¯¯”
(12) butonuna basarak, “SVC ON” veya
“SVC OFF” seçimini yaparak, fonksiyo-
nu devreye al›n›z veya devre d›fl› b›rak›n›z.

Bu fonksiyon, bütün modlarda (radyo, ka-
set veya CD) devreye al›nabilir ve devre d›-
fl› b›rak›labilir.

Mute fonksiyonu (sesin tamamen
kesilmesi)

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devreye
almak için, “z” (21) butonuna k›sa bir fle-
kilde (bir saniyeden daha k›sa bir süre) ba-
s›n›z. Ses tedrici olarak azalt›l›r (Soft Mute
fonksiyonu) ve ekranda “MUTE” mesaj›
görüntüye gelir.

Mute fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak
için, “z” (21) butonuna tekrar k›sa bir fle-
kilde bas›n›z. Ses seviyesi, Mute fonksiyo-
nu devreden ç›kart›lmadan önceki ses sevi-
yesine ulafl›lana kadar tedrici olarak art›r›l›r
(Soft Mute fonksiyonu).

“VOL+” (22) veya “VOL-” (20) ses
ayar butonlar›ndan birine bas›larak da, Mu-
te fonksiyonunun devre d›fl› b›rak›lmas›
mümkündür. Bu durumda, ses seviyesi do¤-
rudan de¤ifltirilir. 

Mute (ses kesme) fonksiyonu devrede
iken, di¤er bütün fonksiyonlar kullan›labi-
lir; e¤er bir trafik bülteni (TA fonksiyonu dev-
rede iken) veya acil durum alarm› al›n›r ise,
Mute fonksiyonu devre d›fl› b›rak›l›r.
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Soft Mute (tedrici olarak ses
kesme) fonksiyonu

Mute (ses kesme) fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda veya devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,
ses tedrici olarak azalt›l›r veya art›r›l›r (Soft
Mute fonksiyonu). Soft mute fonksiyonu,
alt› istasyon kay›t butonundan birine, "BN"
(7) veya "ON" (21) butonuna bas›larak
da devreye al›nabilir.

Ton ayar›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– Ekranda "BASS (BAS)" veya "TREB-
LE (T‹Z)" mesajlar› görüntülenene kadar,
"AUD" (19) butonuna ard arda ve k›sa bir
flekilde bas›n›z.

– Bas veya tiz ayar›n› art›rmak için, “▲”
(8) butonuna; azaltmak için, “▼” (10)
butonuna bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir.

Butonlara daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda,
ayar ifllemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir. 

Bas/tiz ayarlar› (-6 ila +6 aras›nda) bir-
kaç saniye süre ile görüntüye gelir.

Son ayar ifllemi yap›ld›ktan yaklafl›k 5 sa-
niye sonra, sistem ana radyo ekran›na dö-
ner.

Balans ayar›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– Ekranda "BALANCE (BALANS)" me-
saj› görüntülenene kadar, “AUD" (19) bu-
tonuna k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z.

– Sa¤ hoparlörlerden gelen sesi art›rmak
için “▲” (8) butonuna, sol hoparlörlerden
gelen sesi art›rmak için “▼” (10) butonu-
na bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir. Butonla-
ra daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda, ayar ifl-
lemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir. R+9’dan
L+9’a ("R" = sa¤, "L" = sol) kadar de¤i-
flen balans seviyeleri, birkaç saniye süre ile
ekranda gösterilir. Ses sistemi, son ayar ifl-
lemi yap›ld›ktan yaklafl›k 5 saniye sonra ana
radyo ekran›na döner.

Fader (ön ve arka hoparlörler
aras›ndaki balans) ayar›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– "FADER" (fader fonksiyonunu seç)
mesaj› görüntüye gelene kadar, "AUD"
(19) butonuna k›sa bir flekilde ve ard ar-
da bas›n›z.

– Arka hoparlörlerden gelen sesi art›rmak
için “▲” (8) butonuna, ön hoparlörlerden
gelen sesi art›rmak için “▼” (10) butonu-
na bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir. Butonla-
ra daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda, ayar ifl-
lemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir. R+9’dan
F+9’a ("R" = arka, "F" = ön) kadar de¤i-
flen fader seviyeleri, birkaç saniye süre ile
ekranda gösterilir.

Ses sistemi, son ayar ifllemi yap›ld›ktan
yaklafl›k 5 saniye sonra ana radyo ekran›na
döner. 

Loudness (ses seviyesi düflük
iken bas ve tiz seslerin 
vurgulanmas›) fonksiyonu

Loudness fonksiyonu; düflük ses seviyesin-
de, bas ve tiz sesleri art›rarak ses kalitesini
iyilefltirir. Ses maksimum seviyeye ayarlan-
d›¤› zaman, bu fonksiyon devre d›fl› kal›r.
Fonksiyonu devreye al›p/devre d›fl› b›rak-
mak için, "bip" sesini duyana kadar "AUD"
(19) butona bas›n›z. Fonksiyonun devrede
veya devre d›fl› olmas›na ba¤l› olarak (on
veya off durumu), ekranda birkaç saniye sü-
re ile "LD ON" veya "LD OFF" mesajlar›
gösterilir.
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TELEFON ‹Ç‹N ÖN HAZIRLIK
(baz› tiplerde)

E¤er otomobilde ilgili kit mevcut ise; tele-
fon geldi¤i zaman, ses otomatik olarak ke-
silir (Mute) ve "TEL MUTE" mesaj› görün-
tüye gelir.

RADYO (flekil 165)

Ses sistemi aç›ld›¤› zaman, sistem kapat›l-
madan önce seçilen son kaynak (Radyo
Teyp veya CD çalar) çalmaya bafllar.

Kaset veya CD dinlerken, radyo fonksiyo-
nunu seçmek için; "SRC" (6) butonuna, bu
fonksiyon seçilene kadar k›sa bir flekilde ard
arda bas›n›z.

Frekans band›n›n seçilmesi

Radyo modunda iken, istedi¤iniz radyo
band›n› seçmek için; "BN" (7) butonuna
k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z.

Butona her bas›ld›¤›nda, "FM1", "FM2",
"FMT", "MW" ve "LW" bantlar› s›ras›yla
seçilir ve ekranda gösterilir.

FM band›, FM1, FM2 ve FMT bölümlerine
ayr›l›r. FMT band›, Autostore (otomatik ka-
y›t) fonksiyonu ile otomatik olarak kayde-
dilen istasyonlara tahsis edilmifltir.

Radyo, yay›nlar› daima RDS (Radyo Data
Sistemi) modunda almaya haz›rd›r.

‹stasyon kay›t butonlar›

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lm›fl olan
butonlar ("18", "17", "16", "15", "14",
"13"), afla¤›da belirtilen istasyon kay›t ifl-
lemlerinin yap›lmas›n› sa¤lar:

– 18 adet FM band›na (6 adet FM1’de,
6 adet FM’de, 6 adet FMT’de)

– 6 adet MW band›na

– 6 adet LW band›na

– 6 çeflit PTY program türü (sadece FM
modunda PTY seçimi yap›ld›¤›nda).

Önceden kaydedilen istasyonlar› dinlemek
için, istedi¤iniz radyo band›n› seçiniz ve ilgi-
li istasyon kay›t butonuna (1’den 6’ya ka-
dar numaraland›r›lan) k›sa bir flekilde (1 sa-
niyeden daha k›sa bir süre ile) bas›n›z. Rad-
yo band› ve RDS istasyonun ismi görüntü-
lenmeden önce, istasyon kay›t butonunun
numaras› ve ilgili frekans birkaç saniye sü-
re ile görüntüye gelir.

Dinlenilen son istasyonun 
kaydedilmesi

Radyo, her radyo band›nda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve rad-
yo aç›ld›¤›nda veya radyo band› de¤ifltirildi-
¤inde bu istasyona ayar yap›l›r.
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Otomatik ayar

Yay›nlar› al›nabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya bafl-
lamak için, “▲” (8) veya “▼” (10) bu-
tonuna bir saniyeden daha k›sa bir süre ile
bas›n›z.

E¤er “▲” (8) veya “▼” (10) butonuna
daha uzun bir süre (1 saniyeden uzun) ba-
s›l›r ise, h›zl› arama gerçekleflir. Yay›n› net
olarak al›nan ilk istasyona ulafl›ld›¤›nda, h›z-
l› arama ifllemine devam etmeden önce,
yaklafl›k bir saniye süre ile durulur (ses ke-
silir). Buton serbest b›rak›ld›¤›nda, yay›n› al›-
nabilen bir sonraki istasyonda durulur. 

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sadece trafik bültenlerini yay›nla-
yan istasyonlar aran›r.

E¤er PTY (program türü) fonksiyonu dev-
rede ise, sadece PTY istasyonlar› aran›r. Ara-
ma esnas›nda, s›ras›yla program türü ve
"SEARCH" mesaj› görüntüye gelir.

E¤er arama esnas›nda kay›t butonlar›ndan
birine önceden kaydedilmifl olan bir istasyo-
nun yay›n› al›n›r ise, istasyon kay›t numa-
ras› birkaç saniye süre ile görüntüye gelir.

Manuel ayar

Bu fonksiyon, seçilen radyo band›nda is-
tasyonlar›n manuel olarak aranmas›n› sa¤-
lar.

– "BN" (7) butonunu kullanarak, radyo
band›n› seçiniz: FM1, FM2, FMT, MW veya
LW.

– “¯¯” (12) veya “˙ ”̇ (9) butonla-
r›na k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z. 

– Butona daha uzun süre (1 saniyeden
daha uzun) bas›ld›¤›nda, ileri do¤ru h›zl› ara-
ma yap›l›r. Buton serbest b›rak›l›r b›rak›lmaz,
arama ifllemi sona erer.

Manuel ayar yapmak için, PTY (program
türü) ve AF (alternatif frekanslar) fonksiyon-
lar›n›n (devrede iseler) devre d›fl› b›rak›lma-
s› gerekir.

E¤er ayar yap›lan istasyon, kay›t butonla-
r›ndan birine önceden kaydedilmifl ise, istas-
yon kay›t numaras› birkaç saniye süre ile gö-
rüntüye gelir.

‹stasyonlar›n taranmas› (Scan
fonksiyonu)

"SRC" (6) butonuna "bip" sesi duyulana
kadar bas›l›r ise, seçilen radyo band›nda
(FM, MW, LW) istasyonlar›n taranmas› ifl-
lemi bafllar. Yay›n› al›nan yeni bir istasyon
her bulundu¤unda, birkaç saniye süre ile ça-
l›n›r ve istasyonun ad› ile frekans› ekranda
yan›p söner. Arama ifllemi esnas›nda, birkaç
saniye süre ile "FM-SCAN" "AM-SCAN"
veya "PTY-SCAN" mesaj› görüntüye ge-
lir.

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sistem sadece trafik bültenlerini ya-
y›nlayan istasyonlar› arar. E¤er PTY (prog-
ram türü) fonksiyonu devrede ise, sistem sa-
dece PTY istasyonlar›n› arar.

Scan (tarama) fonksiyonu devrede iken,
di¤er bütün fonksiyonlar iptal edilir. 

Tarama esnas›nda bulunan bir istasyonu
dinlemeye devam etmek için, "SRC" (6)
butonuna tekrar bas›n›z.

Scan (tarama) fonksiyonu, afla¤›da belir-
tilen durumlarda devre d›fl› b›rak›l›r;

– ses sistemi kapat›ld›¤›nda, 

– “SRC” (6) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “▲” (8) veya “▼” (10) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (manuel veya otomatik ayar bafl-
lar,
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– istasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda,

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda,

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,

– seçilen radyo band› de¤ifltirildi¤inde,

– “AUD” (19) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “MENU” (11) butonuna bas›ld›¤›nda,

– e¤er TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yay›nlayan bir istasyon bulundu¤un-
da,

– kaset yuvas›na bir kaset yerlefltirildi¤in-
de.

E¤er hiçbir istasyon seçilmemifl olsa bile,
radyo band› tarand›ktan sonra, arama fonk-
siyonu daima devre d›fl› b›rak›l›r.

Kaydedilen istasyonlar›n 
taranmas›

Seçilen radyo band›nda kaydedilen istas-
yonlar› tarama ifllemini bafllatmak için,
“MENU” (11) butonuna uzun bir süre ba-
s›n›z:

– FM: FMI 1, FMI 2, ..., FMI 6, FMII
1, FMII 2, ... FMII 6, FMT 1,
FMT 2, ..., FMT 6

– MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6

– LW: LW 1, LW 2, ..., LW 6.

Kaydedilmifl olan istasyonlar›n her biri, bir-
kaç saniye süre ile çal›n›r. E¤er sinyal yete-
rince güçlü ise, istasyonun ismi veya frekan-
s› ekranda yan›p söner. Kaydedilmifl olan bir
istasyondan di¤erine geçilirken, yaklafl›k iki
saniye süre ile "SCAN" mesaj› görüntüye
gelir.

Kaydedilmifl olan yeni bir istasyonun çal›n-
d›¤› ilk 2 saniye esnas›nda, bulunulan rad-
yo band› ve istasyonun kaydedildi¤i buto-
nun numaras› ekranda gösterilir.

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sistem sadece trafik bültenlerini ya-
y›nlayan istasyonlar› arar.

Kaydedilen istasyonlar›n taranmas› fonksi-
yonu, afla¤›da belirtilen durumlarda devre
d›fl› b›rak›l›r;

– ses sistemi kapat›ld›¤›nda,

– “BN” (7) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “▲” (8) veya “▼” (10) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (manuel veya otomatik ayar bafl-
lar),

– istasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda,

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda,

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,

– bulunulan kaynak (radyo, teyp veya CD
çalar) de¤ifltirildi¤inde,

– seçilen FM seviyesi veya radyo band› de-
¤ifltirildi¤inde,

– “AUD” (19) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “MENU” (11) butonuna bas›ld›¤›nda,

– e¤er TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yay›nlayan bir istasyon bulundu¤un-
da,

– kaset yuvas›na bir kaset yerlefltirildi¤in-
de.

E¤er kaydedilmifl istasyonlardan biri seçil-
mez ise, ses sistemi son olarak seçilen istas-
yona döner.
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Manuel istasyon kayd›

Seçilen radyo band›nda yay›n› al›nan istas-
yon, 1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan
(18), (17), (16), (15), (14), (13) bu-
tonlar› vas›tas› ile kaydedilebilir.

Bir "bip" sesi duyana kadar, bu butonlar-
dan birini (1’den 6’ya kadar numaraland›-
r›lan) bas›l› konumda tutunuz. Kay›t ifllemin-
den sonra, istasyonun kaydedildi¤i butonun
numaras› ekranda gösterilir.

Autostore (otomatik kay›t) 
fonksiyonu

Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonunu
devreye almak için, bir "bip" sesi duyana ka-
dar "BN" (7) butonunu bas›l› konumda tu-
tunuz. Radyo, bu fonksiyon ile, sinyalleri en
güçlü olan istasyonlar›, FMT band›na otoma-
tik olarak (en güçlü sinyali veren istasyon-
dan bafllayarak) kaydeder.

D‹KKAT Autostore fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda, daha önce FMT band›na kayde-
dilmifl olan bütün istasyonlar iptal edilirler.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu devrede ise,
sadece trafik bültenlerini yay›nlayan istas-
yonlar kaydedilir. Bu fonksiyon, kaset ve-
ya CD dinlenirken de devreye al›nabilir.

Otomatik kay›t esnas›nda "A-STORE"
mesaj› görüntüye gelir. Otomatik kay›t ifl-
lemini durdurmak için, "BN" (7) butonuna
tekrar bas›n›z; radyo, Autostore fonksiyonu-
nu devreye almadan önce dinlenilen son is-
tasyonu otomatik olarak çalmaya bafllar.

Autostore fonksiyonunun sonunda, radyo
otomatik olarak FM1 band›nda kaydedilmifl
olan ilk istasyonu çalmaya bafllar.

Ayar yap›lan radyo band›nda, o anda sin-
yalleri en güçlü olan istasyonlar, 1’den 6’ya
kadar numaraland›r›lan (18), (17), (16),
(15), (14), (13) istasyon kay›t butonla-
r›na otomatik olarak kaydedilirler.

Kay›t ifllemi sona erdikten sonra, radyo oto-
matik olarak 1 (18) butonuna kay›tl› bulu-
nan frekansta çalmaya bafllar.

Baz› durumlarda iki kez kaydedilebilen böl-
gesel yay›nlar hariç olmak üzere, istasyon-
lar›n her biri sadece bir kez kaydedilir.

Otomatik kay›t prosedürü uygulan›rken,
"A-STORE" mesaj› görüntüye gelir.

Autostore fonksiyonu devrede iken, ses sis-
temi afla¤›daki gibi çal›fl›r:

– Autostore fonksiyonu devreye al›nd›¤›n-
da, di¤er bütün fonksiyonlar devre d›fl› b›-
rak›l›r.

– Ses seviyesindeki de¤ifliklikler ekranda
gösterilmez.

– E¤er radyo fonksiyon butonlar›ndan her-
hangi birine (örne¤in “PTY” (2), “˙ ”̇
(9), “¯¯” (12), (18), (17), (16),
(15), (14), (13) bas›l›r ise, otomatik ka-
y›t ifllemi sona erdirilir. Autostore fonksiyo-
nu devreye al›nmadan önce dinlenilen son
istasyon çal›nmaya bafllar ve bas›lan buton
ile ilgili fonksiyon devreye al›n›r.

– E¤er "AF-TA" (1) butonuna bas›l›r ise,
otomatik kay›t ifllemi sona erdirilir. TA (tra-
fik bilgileri) fonksiyonu, devreye al›n›r/dev-
re d›fl› b›rak›l›r ve yeni bir otomatik kay›t ifl-
lemi bafllat›l›r.

– Otomatik kay›t ifllemi esnas›nda kaynak
(radyo, teyp veya CD çalar) de¤ifltirilir ise,
Autostore fonksiyonu devre d›fl› kalmaz.

D‹KKAT Baz› durumlarda, Autostore (oto-
matik kay›t) fonksiyonu sinyalleri güçlü olan
6 adet istasyon bulamaz. Bu durumda, bofl
kalan istasyon kay›t butonlar›n›n numara-
lar›, 4 adet k›sa çizgi ile birlikte yaklafl›k 2
saniye süre ile ekranda gösterilir ve dinleni-
len son istasyon çalmaya bafllar.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

174

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 174



Kaydedilen istasyonlar›n 
dinlenilmesi

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– ‹stedi¤iniz radyo band›n› seçiniz (FM,
MW, LW).

– 6 adet istasyon kay›t butonundan biri-
ne, k›sa bir flekilde bas›n›z.

Butona karfl› gelen rakam görüntüye gelir.

E¤er FM1, FM2 ve FMT bantlar›nda sinyal-
ler zay›f ve AF alternatif frekans arama fonk-
siyonu devrede ise; ayn› program› en güçlü
sinyal ile yay›nlayan istasyon otomatik ola-
rak aran›r.

AF fonksiyonu                 
(alternatif frekans arama)

Radyo, RDS sistemi içinde iki farkl› mod-
da çal›flabilir:

– AF ON: alternatif frekans arama dev-
rede 

– AF OFF: alternatif frekans arama dev-
re d›fl›.

Ayar yap›lan RDS istasyonunun sinyalinin
zay›f olmas› halinde, afla¤›da belirtilen iki
durum söz konusu olabilir:

– AF ON modunda, RDS sistemi seçilen is-
tasyonun en iyi frekanstaki yay›n›na otoma-
tik olarak ayar yapar. Dolay›s›yla, radyo, ay-
n› program› en güçlü sinyal ile yay›nlayan is-
tasyona otomatik olarak ayarlar. Böylece,
seyahat esnas›nda bulundu¤unuz bölgeyi
de¤ifltirdi¤inizde, frekans› de¤ifltirmeden seç-
ti¤iniz istasyonu dinlemeye devam edebi-
lirsiniz. Ancak, seyahat etti¤iniz bölgede bu
istasyonun yay›nlar›n›n al›n›yor olmas› gere-
kir.

– AF OFF modunda; radyo, sinyalleri en
güçlü olan istasyona otomatik olarak ayar-
lanmaz ve bu istasyona ayar butonlar› va-
s›tas› ile manuel olarak ayar yap›lmas› ge-
rekir.

Alternatif frekans arama fonksiyonunu dev-
reye almak/devre d›fl› b›rakmak için; "AF-
TA" (1) butonunu, bir "bip" sesi duyana
kadar bas›l› konumda tutunuz. RDS istasyo-
nunun ismi (e¤er mevcut ise) ve e¤er AF
fonksiyonu devrede ise, "AF" mesaj› görün-
tüye gelir.

E¤er radyo AM band›nda çal›fl›yor ise;
"AF-TA" (1) butonuna bas›ld›¤› zaman,
FM band›na geçilir ve seçilen son istasyon
çalmaya bafllar.

TA fonksiyonu (trafik bilgileri)

FM band›ndaki (FM1, FM2 ve FMT) baz›
istasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de yay›n-
larlar. Bu durumda, "TP" mesaj› görüntü-
ye gelir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu devreye
almak/devre d›fl› b›rakmak için, "AF-TA"
(1) butonuna bir saniyeden daha k›sa bir
süre ile bas›n›z.

Radyo dinlerken, ekranda afla¤›da belirti-
len mesajlar görüntüye gelebilir:

– TA ve TP: Trafik anonslar› yay›nlayan
bir istasyona ayar yap›lm›fl ve trafik bilgile-
ri fonksiyonu devrede ise.

– TP: Trafik anonslar› yay›nlayan bir istas-
yona ayar yap›lm›fl, fakat trafik bilgileri fonk-
siyonu devre d›fl› ise.
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– TA(*): Trafik bilgileri fonksiyonu dev-
rede, fakat radyo trafik anonslar›n› yay›n-
lamayan bir istasyona ayarlanm›fl ise. 

– TA ve TP ekranda gösterilmiyor: Trafik
bilgilerini yay›nlamayan bir istasyona ayar
yap›lm›fl ve trafik bilgileri fonksiyonu devre
d›fl› ise.

(*) E¤er TA trafik bilgileri fonksiyonu devrede,
fakat ayar yapt›¤›n›z istasyon trafik bilgilerini ya-
y›nlam›yor ise, her 30 saniyede bir "bip" sesi du-
yars›n›z. 

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu ile afla¤›-
daki ifllemlerin yap›lmas› mümkündür: 

a) FM band›nda sadece trafik anonslar›n›
yay›nlayan RDS istasyonlar›n›n aranma-
s›.

b) Teyp veya CD çalar dinlenirken de tra-
fik anonslar›n›n al›nmas›.

c) Radyonun sesi kapal› olsa bile, trafik bil-
gilerinin önceden ayarlanan minimum
ses seviyesinde al›nmas›.

Yukar›da belirtilen durumlar›n her biri için
yap›lmas› gereken ifllemler afla¤›da verilmifl-
tir.

a) Trafik anonslar›n› yay›nlayan istasyon-
lar›n yay›nlar›n› almak için, afla¤›daki ifllem-
leri yap›n›z: 

– FM1, FM2 veya FMT band›n› seçiniz.

– "TA" mesaj› görüntüye gelene kadar,
"AF-TA" (1) butonuna k›sa bir flekilde (bir
saniyeden daha k›sa bir süre için) bas›n›z.

– “˙ ”̇ (9) veya “¯ ”̄ (12) ayar bu-
tonuna bas›n›z.

TA fonksiyonu devrede iken, istasyonlar›
kaydetmek için, kay›t prosedürünü uygula-
y›n›z ("Manuel istasyon kayd›" konusuna
bak›n›z).

b) Kaset veya CD dinlerken trafik bilgile-
rini almak isterseniz; kasedi yuvas›na yer-
lefltirmeden veya CD’yi dinlemeye bafllama-
dan önce, trafik bilgilerini (TP) yay›nlayan
bir istasyona ayar yap›n›z ve TA fonksiyonu-
nu devreye al›n›z. E¤er kaset veya CD din-
lenirken, bu istasyonda herhangi bir trafik
anonsu yay›nlan›r ise; kaset veya CD geçici
olarak durur ve anons sona erer ermez, kal-
d›¤› yerden itibaren otomatik olarak çalma-
ya bafllar. Trafik bilgileri yay›nlanmaya bafl-
lad›¤› zaman, k›sa bir süre ile "INFO TRA"
mesaj› görüntüye gelir ve ard›ndan di¤er bil-
giler (frekans, isim, çalma süresi vb.) görün-
tülenir.

E¤er teyp veya CD çalar çal›fl›rken, ayn› an-
da trafik bilgilerini de almak istiyorsan›z,
"AF-TA" (1) butonuna 1 saniyeden da-
ha k›sa bir süre ile bas›n›z; radyo, FM ban-
d›ndan dinlenilen son istasyonu çalmaya bafl-
lar, TA trafik bilgileri fonksiyonu devreye gi-
rer ve trafik bilgileri al›n›r. E¤er seçilen istas-
yon trafik bilgilerini yay›nlam›yor ise, oto-
matik olarak bu bilgileri yay›nlayan bir istas-
yonun aranmas›na bafllan›r.

Trafik ile ilgili mesaj› durdurmak isterseniz,
mesaj al›n›rken "AF-TA" (1) butonuna 1
saniyeden daha k›sa bir süre ile bas›n›z.

c) Radyo dinlemiyor iken trafik anonslar›-
n›n al›nmas›:

– TA fonksiyonunu devreye almak için, ek-
randa "TA" mesaj› görüntüye gelene kadar,
"AF-TA" (1) butonuna 1 saniyeden da-
ha k›sa bir süre ile bas›n›z.

– Ekranda "TP" mesaj› görüntüye gelene
kadar, trafik bilgilerini yay›nlayan bir istas-
yona ayar yap›n›z; "VOL-" (20) butonu-
nu bas›l› konumda tutarak, sesi kapat›n›z.

Bu flekilde, istasyon trafik bilgilerini yay›n-
lad›¤› zaman; bunlar›, önceden ayarlanan
minimum ses seviyesinde dinlemek müm-
kün olur.

D‹KKAT Baz› ülkelerde, baz› radyo istas-
yonlar› TP fonksiyonu devrede olmas›na (ek-
randa "TP" mesaj› gösterilir) ra¤men trafik
anonslar›n› yay›nlamayabilirler.
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Radyo AM band›nda çal›fl›rken, "AF-TA"
(1) butonuna bas›l›r ise; radyo, FM band›n-
da en son dinlenilen istasyona ayarlan›r.
E¤er ayar yap›lan istasyon trafik bilgilerini
yay›nlam›yor ise ("TP" mesaj› ekranda gös-
terilmez), radyo otomatik olarak trafik
anonslar›n› yay›nlayan bir istasyonu arama-
ya bafllar. 

Trafik bültenlerinin dinlendi¤i ses seviyesi,
radyo dinlenirken kullan›lan ses seviyesine
ba¤l› olarak de¤iflir;

– ses seviyesi 30’un alt›nda ise; trafik bül-
tenleri için ses seviyesi 20’ye (sabit de¤er)
eflittir,

– ses seviyesi 30’un üzerinde ise, trafik
bültenleri için ses seviyesi, o andaki ses se-
viyesi +1’e eflittir.

E¤er bir trafik bülteni yay›nlan›rken, ses se-
viyesi de¤ifltirilir ise; de¤er ekranda gösteril-
mez ve yeni de¤er sadece yay›nlanmakta
olan trafik bülteni için kullan›l›r.

Ses ayar fonksiyonunu, trafik bülteni ya-
y›nlan›rken, "AUD" (19) butonu vas›tas›
ile devreye alabilirsiniz. Yeni yap›lan ayar-
lar, bülten sona erdi¤i zaman da, daha son-
ra kullan›lmak üzere saklan›r.

D‹KKAT E¤er TA fonksiyonu devreye al›n-
m›fl ve ayar yap›lan istasyon trafik bilgileri-
ni o anda ve daha sonra yay›nlayamayacak
(ekranda "TP" mesaj› görünmez) ise; 1 da-
kika sonra, afla¤›daki durumlar söz konusu
olur:

– E¤er kaset veya CD dinliyor iseniz, oto-
matik olarak trafik anonslar›n› yay›nlayan
baflka bir istasyon aran›r.

– E¤er radyo dinliyor iseniz, trafik bilgile-
rinin al›nmas›n›n mümkün olmad›¤›n› be-
lirtmek için bir "bip" sesi verilir. Bu durumu
sona erdirmek için, ya trafik anonslar› yay›n-
layan baflka bir istasyona ayar yap›lmas›, ya
da TA fonksiyonunun devre d›fl› b›rak›lmas›
gerekir.

Acil durum alarmlar›n›n al›nmas›

Radyo, RDS modunda iken, genel tehlike
durumuna sebep olan s›ra d›fl› olaylar›n (dep-
remler, seller, vb.) ortaya ç›kmas› halinde,
yap›lan acil durum anonslar›n› (e¤er dinledi-
¤iniz istasyon bu anonslar› yay›nl›yor ise)
alacak flekilde ayarlanm›flt›r. 

Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye al›-
n›r ve devre d›fl› b›rak›lmaz.

Program türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün seçilmesi)

PTY fonksiyonunu devreye almak için,
"PTY" mesaj› ile birlikte, dinlenilen son is-
tasyona ait program türü (örne¤in "NEWS-
HABERLER") görüntüye gelene kadar,
"PTY" (2) butonuna k›sa bir flekilde bas›-
n›z. Bu fonksiyon, PTY programlar›na (mev-
cut ise) öncelik verir. Bu programlar acil du-
rum mesajlar›n› ve çeflitli konular› (örne¤in;
müzik, haber bültenleri gibi) içerebilir.

D‹KKAT PTY fonksiyonunun devreye al›n-
mas› için, radyonun FM band›na ayarlanm›fl
olmas› gerekir.

E¤er istasyon PTY modunda yay›n yapm›-
yor ise, 5 saniye süre ile "NO-PTY" me-
saj› görüntüye gelir.

2 saniye sonra, istasyonun ismi veya fre-
kans› ekranda gösterilir.
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Program türlerinin listesi afla¤›da verilmifl-
tir: 

NEWS (Haberler)

AFFAIRS (Güncel olaylar)

INFO (Bilgiler)

SPORT (Spor programlar›)

EDUCATE (E¤itim ile ilgili programlar)

DRAMA (Drama)

CULTURE (Kültür programlar›)

SCIENCE (Bilimsel programlar)

VARIED (E¤lence programlar›)

POP M (Pop müzik)

ROCK M (Rock müzi¤i)

M, O, R, M (Enstrümantal müzik)

LIGHT M (Hafif müzik)

CLASSICS (Klasik müzik)

OTHER M (Di¤er müzik türleri)

PTY program türünü de¤ifltirmek için,
“¯¯” (12), “˙ ”̇ (9) veya 6 adet istas-
yon kay›t butonundan birine bas›n›z. E¤er
ekranda istasyon frekans› veya ismi göste-
rilirse, dinlenilen program türünün görüntü-

ye gelmesi için, “¯¯” (12) veya “˙ ”̇
(9) butonuna bas›n›z.

Dinlenilen program türünü, 6 adet istasyon
kay›t butonundan birine kaydetmek için, bu-
tona bir saniyeden daha uzun bir süre ile ba-
s›n›z. Kay›t iflleminin gerçekleflti¤ini belirten
bir "bip "sesi duyulur. Bu program türünde
yay›n yapan bir istasyonun aranmas› ile ilgi-
li olarak, "Otomatik ayar" ve "‹stasyonla-
r›n taranmas› (Scan fonksiyonu)" paragraf-
lar›na bak›n›z.

E¤er seçilen program türünde yay›n yapan
hiçbir istasyon bulunamaz ise, bir "bip" se-
si duyulur. Radyo daha önce seçilen istasyo-
nu çalmaya bafllar ve ekranda yaklafl›k 2 sa-
niye süre ile "NO-PTY" mesaj› gösterilir.

PTY fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak için,
"PTY" (2) butonuna k›sa bir flekilde tek-
rar bas›n›z.

‹stasyonun PTY program türünün
kontrol edilmesi

Dinlemekte oldu¤unuz istasyonun yay›n-
lad›¤› PTY program türünü ö¤renmek için,
bir "bip" sesi duyana kadar "PTY" (2) bu-
tonuna bas›n›z. "Bip" sesinden sonra, dinle-
mekte oldu¤unuz istasyonun yay›nlad›¤›
program türü (bir önceki paragrafa bak›n›z)
görüntüye gelir. E¤er istasyonun PTY kodu
yok ise, "NO-PTY" mesaj› görüntülenir.
Yaklafl›k 5 saniye sonra, ekranda dinlenilen

RDS istasyonunun ismi veya frekans› tek-
rar gösterilir.

EON fonksiyonu (güçlendirilmifl
di¤er yay›n istasyonlar› 
flebekesi)

Baz› ülkelerde, trafik raporu yay›nlayan is-
tasyonlar› bir araya toplayan yay›n istasyon-
lar› flebekesi mevcuttur. Bu durumda, ayn›
yay›n istasyonlar› flebekesindeki istasyonlar-
dan biri ne zaman trafik anonsu yay›nlar ise;
dinlemekte oldu¤unuz program, bu raporu
almak için geçici olarak kesilir (sadece TA
fonksiyonu devrede iken). 

Programlar›n taranmas› 

Ayn› yay›n flebekesi içinde yay›nlanan fark-
l› program yay›nlar›n› alabilir ve tarayabilir-
siniz (sadece FM band›nda) - örne¤in NDR1,
NDR2, NDR3, NDR4, N-JOY…

Bu fonksiyonu devreye almak için, "AF-
TA" (1) butonuna k›sa bir flekilde basarak,
AF fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Tara-
ma ifllemini bafllatmak için, “˙ ”̇ (9) ve-
ya “¯¯” (12) butonuna bas›n›z.

D‹KKAT ‹stasyona daha önceden en az
bir kez ayar yapm›fl olman›z gerekir.

Stereo yay›n yapan istasyonlar

E¤er al›nan yay›n›n sinyali zay›f ise, oto-
matik olarak Stereo’dan Mono’ya geçifl ya-
p›l›r.
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MENU (menü) (flekil 165)

"MENU" (11) butonu 
fonksiyonlar› 

Menü fonksiyonunu devreye almak için,
"MENU" (11) butonuna 1 saniyeden da-
ha k›sa bir süre ile bas›n›z. Ekranda "ME-
NU" mesaj› görüntüye gelir. Yaklafl›k 2 sa-
niye sonra "MEN REG-ON" mesaj› gö-
rüntülenir.

Menü fonksiyonlar›n› taramak için, “▲”
(8) veya “▼” (10) butonunu kullan›n›z.
Seçilen fonksiyonu devreye almak/devre d›-
fl› b›rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯ ”̄
(12) butonunu kullan›n›z.

Seçilen fonksiyon ile ilgili durum ekranda
gösterilir.

Menü taraf›ndan kumanda edilebilen fonk-
siyonlar flunlard›r:

– REG (Bölgesel programlar)
– CDC (CD çalar ile ilgili bilgiler, e¤er

monte edilmifl ise)
– HICUT (Tiz seslerin azalt›lmas›)
– PHONE (Telefon için ses seviyesi, e¤er

monte edilmifl ise)
– RM (kaset sar›l›rken radyo dinlenme-

si)
– SVC (Otomobilin h›z›na göre otomatik

ses ayar›)
– SENS DX/LO (Ayar hassasiyeti)

Menü fonksiyonundan ç›kmak için, "ME-
NU" (11) butonuna tekrar bas›n›z.

Bölgesel programlar›n al›nmas›
fonksiyonu (REG)

Baz› ulusal istasyonlar, günün belirli saat-
lerinde, bölgelere göre farkl›l›k gösteren çe-
flitli bölgesel programlar yay›nlarlar. Bu fonk-
siyon, sadece yerel (bölgesel) istasyonlara
ayar yap›lmas›n› sa¤lar. Yay›n›n› ald›¤›n›z
bölgesel bir program› dinlemeye devam et-
mek isterseniz, fonksiyonu devreye alman›z
gerekir.

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12)
butonlar›na bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “REG-ON”: fonksiyon devrede

– “REG-OFF”: fonksiyon devre d›fl›.

E¤er bu fonksiyon devre d›fl› iken, belirli
bir bölge için yay›nlanan bölgesel bir prog-
rama ayar yaparsan›z; otomobil farkl› bir böl-
geye girdi¤i zaman, yeni bölge için yay›n ya-
pan bölgesel istasyonun yay›nlar›n› al›rs›n›z.

D‹KKAT Bu fonksiyon devre d›fl› ("REG-
OFF") ve AF (alternatif frekans arama)
fonksiyonu devrede iken; radyo, seçilen is-
tasyona ait en güçlü sinyalleri veren frekan-
sa otomatik olarak ayar yapar.

CD çalar ile ilgili bilgilerin 
görüntülenmesi fonksiyonu (CDC)
(e¤er monte edilmifl ise)

Bu fonksiyon, CD çalar›n monte edilmifl ol-
mas› halinde seçilebilir. Bu durumda, ekran-
da "CDC-DISP" mesaj› görüntüye gelir.

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12)
butonlar›na bas›n›z. 

Ekranda; "TIME" (çalma süresi) veya
"CD-NR" (CD numaras›) gösterilir.
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Tiz seslerin azalt›lmas› 
fonksiyonu (HICUT)

Bu fonksiyon, gönderilen sinyallere ba¤l›
olarak, tiz tonlar›n azalt›lmas› için kullan›l›r.

Fonksiyonu devreye almak veya devre d›-
fl› b›rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯”
(12) butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “HICUT ON”: fonksiyon devrede

– “NO HICUT”:  fonksiyon devre d›fl›.

Telefonda konuflma sesi ayar
fonksiyonu (PHONE)

Bu fonksiyon, telefonda konuflma sesinin
ayarlanmas› (1’den 66’ya kadar) veya se-
sin kesilmesi (OFF ayar›) için kullan›l›r.

Telefonda konuflma sesini ayarlamak ve-
ya kesmek için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯”
(12) butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “PHONE 23”: fonksiyon devrede ve
ses seviyesi 23’e
ayarlanm›fl

– “PHONE OFF”: fonksiyon devre d›-
fl›.

Radyo monitor fonksiyonu 
(RM-kaset sar›l›rken radyo 
dinlenmesi)

Bu fonksiyon, kasedi h›zl› ileri/geri sarar-
ken, radyonun dinlenmesini sa¤lar.

Normal flartlar alt›nda, kaset h›zl› ileri/ge-
ri sar›l›rken, radyonun sesi kesilir. Bu iflle-
mi yaparken radyo dinlemek isterseniz, RM
fonksiyonunu devreye alman›z gerekir.

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12)
butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “RM-ON”: fonksiyon devrede

– “RM-OFF”: fonksiyon devre d›fl›.

Ses seviyesinin otomobilin h›z›na
göre ayarlanmas› fonksiyonu
(SVC) (baz› tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu ka-
bini içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki ora-
n›n korunmas› için, ses seviyesini otomobi-
lin h›z›na göre otomatik olarak ayarlar; sü-
rat artt›kça, ses seviyesi de otomatik olarak
art›r›l›r. 

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12)
butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “SVC-ON”: fonksiyon devrede

– “SVC-OFF”: fonksiyon devre d›fl›.

‹stasyon arama hassasiyetinin
ayarlanmas› (SENS DX/LO)

Bu fonksiyon ile, otomatik istasyon arama
hassasiyetinin de¤ifltirilmesi mümkündür.
Düflük hassasiyet ("SENS-LO") ayar› ya-
p›ld›¤›nda, sadece yay›nlar› çok iyi al›nan is-
tasyonlar aran›r. Yüksek hassasiyet
("SENS-DX") ayar› yap›ld›¤›nda, bütün is-
tasyonlar aran›r. Dolay›s›yla, çok say›da is-
tasyonun yay›n yapt›¤› bölgelerden geçer-
ken, sadece sinyalleri güçlü olan istasyonla-
r› seçmek için, düflük hassasiyet ("SENS-
LO") ayar›n› seçiniz. 

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12)
butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “SENS-LO”: düflük hassasiyet

– “SENS-DX”: yüksek hassasiyet.
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TEYP (flekil 165)

Radyonuz, manyetik bantl› kasetleri dinle-
menizi sa¤layan bir teyp ile donat›lm›flt›r.

Bu teyp, kasedin di¤er taraf› çevrilmeden,
her iki taraf›n›n da dinlenebilmesini sa¤la-
yan Autoreverse fonksiyonuna sahiptir.

Kasedin yerlefltirilmesi ve ç›kart›lmas›, bir
mekanizma ile kolaylaflt›r›lm›flt›r.

Teybin seçilmesi

Ses sistemi kapal› olsa bile, teybi açmak
için, kasedi yukar› bakar flekilde yuvas›na
(4) yerlefltiriniz. E¤er kaset yuvas›nda ka-
set mevcut ise, ses sistemini aç›n›z ve
"CASSETTE-TEYP" fonksiyonu seçilene
kadar, ard arda ve k›sa bir flekilde "SRC"
(6) butonuna bas›n›z.

Kasedin çal›nmas›

Teyp aç›ld›ktan sonra, kaset otomatik ola-
rak çalmaya bafllar ve yaklafl›k 2,5 saniye
süre ile "CASSETTE-TEYP" mesaj› görün-
tüye gelir. Daha sonra, kasedin çal›nan ta-
raf›na ba¤l› olarak, "SIDE A-A TARA-
FI" veya "SIDE B-B TARAFI" mesaj› gö-
rüntüye gelir. Kaset yerine yerlefltirildi¤inde,
ses sistemi kasedin 1. taraf›n› çalar. 

Kaset yuvas›nda kaset mevcut ise, baflka
bir çal›flma modu (radyo veya CD çalar) se-
çilmifl olsa bile, "CC-IN" mesaj› görüntü-
de kal›r. Kaset yuvas›ndan ç›kart›ld›¤› za-
man, mesaj görüntüden kaybolur.

Kasedin çalma yönünün 
de¤ifltirilmesi

Kasedin sonuna ulafl›ld›¤›nda, otomatik ola-
rak di¤er taraf› çal›nmaya bafllar (Autorever-
se fonksiyonu). 

Kasedin çal›nan taraf› ekranda gösterilir.

Kasedin çal›nan taraf›n›n sonuna ulafl›lma-
dan önce, di¤er taraf›n› çalmak isterseniz,
“¯ ”̇ (3) butonuna bas›n›z (Reverse
fonksiyonu); ekrandaki mesaj da, kasedin
çal›nan taraf›na uygun olarak de¤iflir.

Bir önceki/bir sonraki parçan›n
aranmas› (MSS fonksiyonu)

Kasetteki bir sonraki parçay› dinlemek için,
“▲” (8) butonuna bas›n›z. Kasetteki bir
önceki parçay› dinlemek için “▼” (10) bu-
tonuna iki kez bas›n›z. Birinci durumda; ka-
set h›zl› bir flekilde, çal›nacak olan bir son-
raki parçaya kadar sar›l›r ve daha sonra bu
parça çalmaya bafllar. Kasedin h›zl› olarak
ileri sar›lmas› esnas›nda; "MSS FF" me-
saj› ve ard›ndan da ileri do¤ru atlanacak par-
ça say›s› görüntüye gelir.

Çal›nan bir parçay› bafl›ndan itibaren tek-
rar dinlemek için, “▼” (10) butonuna ba-
s›n›z. Bir önceki parçay› dinlemek için, bu-
tona tekrar bas›n›z.

Kaset sar›l›rken, "MSS FR" mesaj› ve ar-
d›ndan da geri do¤ru atlanacak parça say›-
s› görüntüye gelir.

Atlanacak parça say›s› kadar ileri/geri git-
mek için, bu butonlar› bas›l› konumda tutunuz.

Parça arama fonksiyonu, afla¤›da belirtilen
durumlarda sona erdirilir:

– Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya CD
çalara geçildi¤inde).

– Kaset yerinden ç›kart›ld›¤›nda. 
– Kasedin di¤er taraf› çevrildi¤inde.

– Ekranda yeni bilgilerin gösterilmesini ge-
rektiren baflka bir fonksiyon devreye al›nd›-
¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda veya çal›fl-
maya bafllad›¤›nda.
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– Ses sistemi kapat›ld›¤›nda.

– TA (trafik bilgileri), Tel-mute (telefon gö-
rüflmesi esnas›nda sesin kesilmesi) ve
PTY31 fonksiyonlar› devreye al›nd›¤›nda.
Ses sistemi, mesaj› gösterdikten sonra, çal-
ma moduna geri döner. 

– “˙ ”̇ (9) veya “¯¯” (12) butonu-
na bas›ld›¤›nda.

Kasedin h›zl› ileri/geri sar›lmas›

Kasedi, çalma yönüne ba¤l› olarak, h›zl›
ileri/geri sarmak için, “˙ ”̇ (9) veya
“¯¯” (12) butonuna bas›n›z. Seçilen yö-
ne ba¤l› olarak, afla¤›da belirtilen mesajlar-
dan biri görüntüye gelir:

– “FORWARD-‹LER‹”

– “REWIND-GER‹”.

Kasedin h›zl› ileri/geri sar›lmas› ifllemini
durdurmak için, “˙ ”̇ (9) veya “¯¯”
(12) butonuna tekrar bas›n›z.

Kasedin h›zl› ileri/geri sar›lmas› ifllemi, afla-
¤›da belirtilen durumlarda sona erdirilir:

– Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya CD
çalara geçildi¤inde).

– Kaset yerinden ç›kart›ld›¤›nda. 

– Kasedin di¤er taraf› çevrildi¤inde.

– Ekranda yeni bilgilerin gösterilmesini ge-
rektiren baflka bir fonksiyon devreye al›nd›-
¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda veya çal›fl-
maya bafllad›¤›nda.

– Ses sistemi kapat›ld›¤›nda.

– TA (trafik anonslar›), Tel-mute (telefon
görüflmesi esnas›nda sesin kesilmesi) ve
PTY31 fonksiyonlar› devreye al›nd›¤›nda.
Ses sistemi, mesaj› gösterdikten sonra, çal-
ma moduna geri döner.

– “▲” (8) veya “▼” (10) butonuna ba-
s›ld›¤›nda.

Pause (duraklama) fonksiyonu

Kasedin çal›nmas›n› durdurmak için, 3
no.lu istasyon kay›t butonuna (16) bas›n›z.
Ekranda "PAUSE" mesaj› gösterilir. 

Parçay› tekrar dinlemek için, 3 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (16) tekrar bas›n›z.

Kaynak de¤ifltirildi¤inde, pause (durakla-
ma) fonksiyonu otomatik olarak iptal edilir.

Parçalar›n taranmas› (Scan 
fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, kasette yer alan bütün
parçalar›n bafl taraflar›n›n dinlenmesi müm-
kündür.

Kasette yer alan bütün parçalar›n ilk on sa-
niyelik k›sm›n› dinlemek için, bir "bip" sesi
duyana kadar "SRC" (6) butonunu bas›l›
konumda tutunuz. Parça çal›n›rken ve bir
sonraki parçan›n bafllang›c› aran›rken,
"SCAN" mesaj› görüntüye gelir. Kasedin ta-
ranmas› fonksiyonunu sona erdirmek ve ça-
l›nmakta olan parçay› dinlemeye bafllamak
için, "SRC" (6) butonuna tekrar bas›n›z.
"SCAN" mesaj› görüntüden kaybolur ve ka-
set bu parçadan itibaren çal›nmaya bafllar.

Parçalar›n taranma s›ras› afla¤›da aç›klan-
m›flt›r:

– Çal›nan parçadan itibaren, kasedin ay-
n› taraf›ndaki son parçaya kadar.

– Kasedin di¤er taraf›na geçilmesi ile bir-
likte, buradaki tüm parçalar.

– Kasedin di¤er taraf›na tekrar geçilmesi
ile, buradaki tüm parçalar. Bu fonksiyon, bü-
tün parçalar›n bafl taraf› çal›nd›ktan sonra
devre d›fl› b›rak›l›r.
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Scan (parçalar›n taranmas›) fonksiyonu,
afla¤›da belirtilen durumlarda devre d›fl› b›-
rak›l›r:

– Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya CD
çalara geçildi¤inde). 

– Çalmakta olan parçay› dinlemeye de-
vam etmek için "SRC" (6) butonuna tek-
rar bas›ld›¤›nda.

– Pause (duraklama) fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda.

– 4 yönde arama butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda.

– “¯ ”̇ (3) (Autoreverse-kasedin di¤er
taraf›n›n otomatik olarak çal›nmas›) butonu-
na bas›ld›¤›nda.

– “AUD” (19) butonuna bas›ld›¤›nda.

– TA fonksiyonunun devrede olmas› ve
istasyonun bir trafik bülteni yay›nlamas› ha-
linde.

– “MENU” (11) butonuna bas›ld›¤›nda.

DOLBY B fonksiyonu

Dolby B fonksiyonunu devreye almak/dev-
re d›fl› b›rakmak için, “M” (17) butonuna
bas›n›z (Parazit azaltma sistemi, Dolby La-
boratories Licensing Corporation lisans› alt›n-
da haz›rlanm›flt›r. Dolby ve “M” sembo-
lü, Dolby Laboratories Licensing Corporati-
on’›n tescilli markas›d›r).

Dolby fonksiyonu devrede iken, ekranda
“M” sembolü gösterilir.

Kasedin yerinden ç›kart›lmas›

Kasedi yerinden ç›kartmak için, ses siste-
mi aç›k iken, “˚” (5) butonuna bas›n›z.

Ses sistemi, kaset yerine yerlefltirilmeden
önce dinlenilen kayna¤a (radyo veya CD ça-
lar) geri döner.

Ses sistemi kapal› iken, kaset yerinden ç›-
kart›lamaz.

CD ÇALAR (CD de¤ifltirici) 
(baz› tiplerde)

Alfa Romeo aksesuar serisinde, radyo ile
ba¤lant› için çok kutuplu bir kablo ve mon-
taj braketi ile birlikte, 5 ve 10 CD içeren iki
farkl› CD çalar kiti mevcuttur.

CD çalar›n seçilmesi

CD çalar› açmak için, ses sistemini aç›n›z
ve "CHANGER-CD ÇALAR" fonksiyonu-
nu seçmek için, ard arda ve k›sa bir flekilde
"SRC" (6) butonuna bas›n›z.

Muhtemel ar›za mesajlar›

E¤er CD çalar içine CD kartuflu yerlefltiril-
memifl ise, ekranda "CHANGER" mesaj›
görüntülenir.

E¤er CD kartuflu içinde hiç CD yok ise,
"NO CD" mesaj› görüntüye gelir. En az bir
CD mevcut ise, bu CD çal›n›r.

E¤er çal›nan CD okunamaz durumda ise,
bir sonraki CD seçilir; e¤er baflka CD yok ve-
ya di¤er CD’ler de okunamaz durumda ise,
kaynak de¤ifltirilene kadar (radyo veya teyp
çalmaya bafllayana kadar) ekranda "NO
CD" mesaj› görüntülenir.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

183

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 183



Çal›flma flekli

CD çalardaki CD’leri çalmak için, SRC (6)
butonunu kullanarak, "CHANGER" seçi-
mini yap›n›z.

Bir CD’yi, CD kartufluna yerlefltirdikten son-
ra ilk kez dinlerken, kartufltaki ilk CD’nin ilk
parças› çal›nmaya bafllar.

CD çal›n›rken, Menüden seçilen fonksiyo-
na ba¤l› olarak; ekranda, çal›nan parçan›n
numaras› (örne¤in "TO4" = dördüncü par-
ça) ve parçan›n bafl›ndan itibaren geçen çal-
ma süresi (örne¤in "03.14" = 3 dakika ve
14 saniye) veya seçilen CD’nin numaras›
(örne¤in "CD 03" = üçüncü CD) gösteri-
lir.

CD çalarda herhangi bir ar›za veya kartu-
flun ç›kart›lmas›nda problem olmas› halinde,
"CD ERROR" mesaj› görüntüye gelir.

CD seçimi

Bir önceki CD’yi seçmek için, “¯¯” (12)
butonunu; h›zl› bir flekilde geri do¤ru gitmek
için “˙ ”̇ (9) butonuna bas›n›z. E¤er me-
nüden CD çalma süresi görüntüleme fonk-
siyonu seçilmifl ise, bunun yerine yaklafl›k 2
saniye süre ile CD numaras› gösterilir.

E¤er seçilen konumda CD mevcut de¤il ise,
ekranda "NO CD" mesaj› görüntülenir ve
otomatik olarak bir sonraki CD çal›n›r.

Parça seçimi (ileri/geri do¤ru)

Çal›nan CD’deki bir sonraki parçaya geç-
mek için, “▲” (8) butonuna bas›n›z.

Çal›nan bir parçay› bafl›ndan itibaren tek-
rar dinlemek için, “▼” (10) butonuna ba-
s›n›z. Bir önceki parçay› dinlemek için, bu-
tona ard arda iki kez bas›n›z.

Butonlara birden fazla bas›larak, butona
basma say›s›na eflit say›da parçan›n ileri/ge-
ri do¤ru atlanmas› mümkündür.

H›zl› ileri/geri gitme
Seçilen parça üzerinde, h›zl› bir flekilde ile-

ri do¤ru gitmek için “˙ ”̇ (9) butonunu;
h›zl› bir flekilde geri do¤ru gitmek için “¯¯”
(12) butonunu bas›l› konumda tutunuz. Bu-
ton serbest b›rak›ld›¤›nda, h›zl› ileri/geri git-
me ifllemi durdurulur.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›l›p b›rak›ld›-
¤›nda, parça üzerinde 1 saniye ileri veya ge-
ri do¤ru gidilir.

E¤er menüden CD numaras› görüntüleme
fonksiyonu seçilmifl ise, bu bilginin yerine
yaklafl›k 2 saniye süre ile CD çalma süresi
gösterilir.

CD’deki parçalar›n taranmas›
(Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, seçilen CD’deki bütün par-
çalar›n bafl taraflar›n›n dinlenmesi mümkün-
dür.

CD’de yer alan bütün parçalar›n ilk 10 sa-
niyelik k›sm›n› dinlemek için, bir "bip" sesi
duyana kadar "SRC" (6) butonunu bas›l›
konumda tutunuz. Parçalar çal›n›rken, ek-
randa dönüflümlü olarak 2 saniye süre ile
seçilen CD fonksiyonu (CD ismi, çalma sü-
resi veya numaras›) ve "SCAN" mesaj› gö-
rüntüye gelir. 

E¤er Scan (parçalar›n taranmas›) fonksi-
yonu devrede ise, Repeat (parçan›n sürekli
tekrarlanmas›) ve Mix (parçalar›n kar›fl›k s›-
rada çal›nmas›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›-
rak›l›r.
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Parçalar›n taranma s›ras› afla¤›da aç›klan-
m›flt›r:

– Çal›nan parçadan itibaren, CD’deki son
parçaya kadar.

– Birinci parçadan, Scan (parçalar›n taran-
mas›) fonksiyonunun devreye al›nd›¤› par-
çaya kadar. 

Scan (parçalar›n taranmas›) fonksiyonu,
afla¤›da belirtilen durumlarda devre d›fl› b›-
rak›l›r:

– Ses sistemi kapat›ld›¤›nda.
– Çalmakta olan parçay› dinlemeye de-

vam etmek için "SRC" (6) butonuna tek-
rar bas›ld›¤›nda.

–  “▲” (8) veya “▼” (10) butonuna
bas›larak, bir önceki veya bir sonraki par-
çaya geçildi¤inde.

– ‹stasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda. 

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda.

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda.

– Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya
teyp seçildi¤inde).

– “AUD” (19) butonuna bas›ld›¤›nda.

– TA fonksiyonunun devrede olmas› ve
istasyonun bir trafik bülteni yay›nlamas› ha-
linde. 

– “MENU” (11) butonuna bas›ld›¤›nda.
E¤er Scan fonksiyonu, ifllemin sonunda

devre d›fl› b›rak›lmaz ise; bu fonksiyon dev-
reye al›nd›¤› zaman çalan parçaya dönülür.
Pause (duraklama) fonksiyonu

CD çalar› durdurmak için, 3 no.lu istasyon
kay›t butonuna (16) bas›n›z. Ekranda
"PAUSE" mesaj› gösterilir.

Parçay› tekrar dinlemek için, 3 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (16) tekrar bas›n›z.

Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya teyp
seçildi¤inde), pause (duraklama) fonksiyo-
nu otomatik olarak iptal edilir.

Repeat fonksiyonu (son parçan›n
sürekli olarak tekrarlanmas›)

CD’de dinlenilen son parçay› sürekli olarak
tekrarlamak için, 4 no.lu istasyon kay›t bu-
tonuna (15) bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2
saniye süre ile "REPEAT" mesaj› gösteri-
lir.

Bu fonksiyonu devre d›fl› b›rakmak için, 4
no.lu istasyon kay›t butonuna (15) tekrar
bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile
"RPT OFF" mesaj› gösterilir. 

Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya teyp
seçildi¤inde), fonksiyon devre d›fl› b›rak›l›r.
D‹KKAT Repeat fonksiyonu devreye al›n-

d›¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Mix
(parçalar›n kar›fl›k s›rada çal›nmas›) fonksi-
yonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.

Parçalar›n rastgele çal›nmas›
(Mix fonksiyonu)

Seçilen CD’deki parçalar› kar›fl›k s›rada çal-
mak için, 5 no.lu istasyon kay›t butonuna
(14) bas›n›z. Yeni bir parça çalmaya bafl-
lar ve ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile
"MIX ON" mesaj› gösterilir. Fonksiyonu
devre d›fl› b›rakmak için, 5 no.lu istasyon ka-
y›t butonuna (14) tekrar bas›n›z. Ekran-
da, yaklafl›k 2 saniye süre ile "MIX OFF"
mesaj› gösterilir. 

Mix fonksiyonu devrede iken, CD’deki par-
çalar›n hepsi kar›fl›k s›rada çal›n›r.

Kaynak de¤ifltirildi¤inde (radyo veya teyp
seçildi¤inde), fonksiyon devre d›fl› b›rak›l›r.

D‹KKAT Mix fonksiyonu devreye al›nd›-
¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Re-
peat (parçan›n sürekli olarak tekrarlanma-
s›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.
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TEKN‹K B‹LG‹LER

Radyo

Maksimum güç: 4 x 40W.

Anten (flekil 167)

Anten, otomobilin tavan› üzerine monte
edilmifltir. Otomobil, otomatik bir y›kama
sisteminde y›kan›rken; hasar görmemesi
için, anteni gevfletip, yerinden ç›kartman›z
tavsiye edilir.

Koruyucu sigorta

Radyonun arka taraf›nda, 10A’l›k koruyu-
cu bir sigorta mevcuttur. Sigortay› de¤ifltir-
mek için, radyonun d›flar› ç›kart›lmas› gerek-
ti¤inden dolay›; bu ifllemi yetkili Alfa Romeo
servisinde yapt›r›n›z.

flekil 169

AA00AA00112288bb

flekil 168

AA00AA00112277bb

Hoparlörler (flekil 168-169)

Ses sistemi afla¤›dakileri içerir:
– Her biri 30W gücünde, 4 adet tweeter

(A) (2 adet önde, 2 adet arkada)  

– Her biri 40W gücünde, 165 mm çap›n-
da (2 adet önde, 2 adet arkada) 4 adet ho-
parlör (B).

flekil 167

AA00AA00333355bb
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TAVS‹YELER

Yol güvenli¤i

Otomobili kullanmadan önce, radyonun çe-
flitli fonksiyonlar›n›n (istasyonlar›n kaydedil-
mesi gibi) nas›l kullan›ld›¤›n› ö¤renmeniz
tavsiye edilir.

Radyo yay›nlar›n›n al›nmas›

Radyo yay›nlar›n›n al›nmas›, otomobil ha-
reket halinde iken her zaman de¤iflebilir.
Özellikle dinledi¤iniz istasyonun vericisinden
çok uzakta olman›z halinde, yay›nlar; da¤-
lar, binalar veya köprüler taraf›ndan etkile-
nebilir.

D‹KKAT Trafik bültenleri al›n›rken, ses
seviyesi, normal yay›nlara göre daha yük-
sek olabilir.

Koruma ve bak›m
Radyonun yap›s›, özel bir bak›m gerektir-

meden, uzun süre çal›flmas›n› sa¤lar. Her-
hangi bir ar›za durumunda yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa geçiniz.

Ön paneli temizlemek için; sadece yumu-
flak, anti-statik bir bez kullan›n›z. Temizle-
yici veya cilalay›c› maddeler yüzeye zarar
verebilirler.

Kompakt Disk (CD)

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya de-
formasyonlar›n, atlamalara ve ses kalitesi-
nin bozulmas›na sebep olabilece¤ini unut-
may›n›z. CD’den en iyi performans› elde et-
mek için, afla¤›daki tavsiyelere uyunuz:

– Sadece üzerlerinde afla¤›daki markan›n
bulundu¤u CD’leri kullan›n›z;

– Bütün CD’lerin üzerlerindeki parmak iz-
lerini ve tozlar›, yumuflak bir bez kullanarak
dikkatle temizleyiniz. CD’leri d›fl kenarlar›n-
dan tutunuz ve merkezinden kenar›na do¤-
ru temizleyiniz.

Otomobili ses seviyesi
çok yüksek iken kullan›rsa-
n›z; hem kendi hayat›n›z›,

hem de di¤er insanlar›n hayat›n›
tehlikeye atars›n›z. Sesi, otomo-
bilin d›fl›ndan gelen sesleri (korna-
lar, ambulans/polis sirenleri gibi)
duyabilece¤iniz flekilde ayarlama-
n›z gerekir.

GENEL B‹LG‹LER

Sabit olarak monte edilen radyo; Kompakt
Disk çalar ve parametrik ses ekolayzeri (den-
geleyici) ile donat›lm›fl olup, yolcu kabininin
karakteristik özelliklerine uyum sa¤layacak
flekilde özel olarak dizayn edilmifltir ve ön
panelin görünümüne de uygundur.

Radyo, sürücü ve yolcunun kolayl›kla kul-
lanabilece¤i bir konuma monte edilmifltir.
Ön panel üzerinde yer alan grafikler, kuman-
dalar›n çabuk bir flekilde bulunmas›n› ve da-
ha kolay kullan›lmas›n› sa¤lar.

10 diskli CD çalar, e¤er mevcut ise, ba-
gaj›n sa¤ taraf›na yerlefltirilir. 

Ses sistemi, h›rs›zl›¤a karfl› güvenli¤i ar-
t›rmak için, sadece orijinal olarak monte edil-
di¤i otomobil üzerinde kullan›labilmesini sa¤-
layan bir koruma sistemi ile donat›lm›flt›r.

Kullan›m ile ilgili aç›klamalar afla¤›da veril-
mifl olup, dikkatle okuman›z tavsiye edilir.
Radyo üzerinden CD çalara nas›l kumanda
edilece¤i de, bu aç›klamalar aras›nda yer al-
maktad›r. CD çalar›n kullan›lmas› ile ilgili ta-
limatlar için ilgili bölüme bak›n›z. 

CD ÇALARLI RADYO (baz› tiplerde)
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– CD’leri temizlemek için kesinlikle kim-
yasal ürünler (sprey fleklindeki temizleyici-
ler, antistatik maddeler veya inceltici mad-
deler gibi) kullanmay›n›z; aksi takdirde CD
yüzeyi hasar görebilir.

– CD çal›n›rken atlamalara sebep olabile-
cek lekeleri veya çizilmeleri önlemek için,
CD’leri kulland›ktan sonra kutular›na koyu-
nuz.

– CD’lerin e¤ilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt günefl ›fl›¤›na, yüksek s›cak-
l›klara veya neme maruz b›rakmay›n›z.

CD’lerin kay›t yap›lan yüzeylerine etiket
yap›flt›rmay›n›z veya yaz› yazmay›n›z.

CD’yi kutusundan ç›kart›rken, orta k›sma
bast›r›n›z ve CD’yi d›fl kenar›ndan tutarak,
dikkatle yukar› kald›r›n›z.

CD’yi daima d›fl kenar›ndan tutunuz; ke-
sinlikle yüzeylerine dokunmay›n›z.

CD üzerindeki parmak izlerini ve tozlar› te-
mizlemek için, yumuflak bir bez kullan›n›z;
temizlik ifllemini merkezden kenara do¤ru
yap›n›z.

D‹KKAT CD’ler için piyasada sat›lan ko-
ruyucu filmleri veya stabilizör içeren diskle-
ri kullanmay›n›z; bunlar dahili mekanizma-
ya s›k›flabilir ve CD’nin hasar görmesine se-
bep olabilir.

CD’ler ile ilgili notlar

CD’lerin yüzeylerine etiket yap›flt›rmay›n›z;
kurflun veya tükenmez kalemler ile yaz› yaz-
may›n›z.

Proper way to hold�
the compact disc

Removing the disc

No

Ball-point pen

Roughness

Yeni CD’lerin kenarlar› pürüzlü olabilir. Bu
CD’leri kullan›rken, CD çalar çal›flmayabilir
veya seste atlamalar olabilir. CD’nin kenar-
lar›ndaki pürüzleri düzeltmek için, bir tüken-
mez kalem vb. kullan›n›z.

No

No

CD’leri temizlemek için; piyasada sat›lan
leke ç›kar›c›lar›, antistatik spreyleri veya in-
celtici maddeleri kullanmay›n›z.

CD’nin ç›kart›lmas› CD’nin do¤ru olarak
tutulma flekli

Tükenmez kalem

Pürüzlü kenarlar
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Üzerinde çok fazla çizik olan, çatlam›fl ve-
ya deforme olmufl CD’leri kullanmay›n›z. Bu
CD’lerin kullan›lmas›, CD çalar›n hasar gör-
mesine sebep olabilir.

GENEL B‹LG‹LER

Ses sistemi afla¤›daki fonksiyonlara sahiptir:

Radyo bölümü
– FM/MW/LW frekans bantlar›nda PLL

ayar›.

– TA (trafik bilgileri) - PTY (Program Tü-
rü) - EON (Güçlendirilmifl Di¤er Yay›n ‹stas-
yonlar› fiebekesi) - REG ( Bölgesel Program-
lar) fonksiyonlar› ile birlikte RDS (Radyo Da-
ta Sistemi).

– RDS (Radyo Data Sistemi) modunda al-
ternatif frekans arama (AF fonksiyonu).

– Acil durum alarmlar›n›n al›nmas› için ön
haz›rl›k.

– Otomatik/manuel istasyon ayar›.

– 30 istasyonun manuel kayd›: 18 istas-
yonun FM band›nda (6 istasyonun FM1, 6
istasyonun FM2 ve 6 istasyonun FMT ban-
d›nda), 6 istasyonun MW band›nda ve 6
istasyonun LW band›nda kayd›.

– 6 istasyonun FMT band›nda otomatik
kayd› (Autostore fonksiyonu).

– SENS DX/LO fonksiyonu (radyo istas-
yonlar› aran›rken hassasiyet ayar›).

– Scan fonksiyonu (kaydedilen istasyon-
lar›n taranmas›).

– Otomatik Stereo/Mono seçimi.

CD çalar bölümü

– CD seçimi (disk no.)

– Parça seçimi (ileri/geri do¤ru)

– H›zl› ileri/geri gitme

– Repeat fonksiyonu (son parçan›n tekrar
çal›nmas›).

– Scan fonksiyonu (CD’deki  parçalar›n ta-
ranmas›).

– Mix fonksiyonu (parçalar›n kar›fl›k s›ra-
da çal›nmas›).

– TPM fonksiyonu (CD’deki parçalar›n ça-
l›nma s›ras›n›n kaydedilmesi)

– CLR fonksiyonu (CD’deki parçalar›n ça-
l›nma s›ras› kayd›n›n iptali)

No

No

CD’leri direkt günefl ›fl›¤›nda veya ›s› kay-
naklar›n›n yak›n›nda b›rakmay›n›z.

CD çalar›n monte edilme-
si ve ba¤lant›lar›n›n yap›l-
mas› için, sadece yetkili

servisine müracaat ediniz.
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Ses bölümü

– Pause (duraklama) fonksiyonu.

– Loudness (ses seviyesi düflük iken bas
ve tiz seslerin vurgulanmas›) fonksiyonu
(BOSE HI-FI sistemi bulunan tipler hariç).

– 7 bantl› grafik ekolayzer.

– Ba¤›ms›z bass (bas)/treble (tiz) ayar-
lar›.

– Sa¤/sol ve ön/arka kanal balans›.

UYARILAR

E¤er otomobilin içi çok so¤uk iken, kalo-
rifer çal›flt›r›ld›ktan hemen sonra CD çalar kul-
lan›lm›fl ise, CD’nin üzerinde veya CD çala-
r›n içinde bir nem tabakas› oluflabilir ve ses
kalitesi mükemmel olmayabilir. Bu durum-
da, CD çalar› en az›ndan 1 saat boyunca kul-
lanmay›p, nem tabakas›n›n do¤al olarak yok
olmas›n› ve normal çal›flma durumuna dö-
nülmesini bekleyiniz.

Afl›r› titreflimlere sebep olan bozuk yollar-
da giderken, CD çalar kullan›l›r ise, CD’de
atlamalar olabilir.

HIRSIZLI⁄A KARfiI KORUMA

Radyo, kendisi ile otomobil üzerine mon-
te edilmifl olan elektronik kontrol ünitesi
(Body Computer) aras›nda gerçekleflen bil-
gi al›fl verifline dayanan bir h›rs›zl›k önleme
sistemi ile donat›lm›flt›r. Bu sistem, maksi-
mum düzeyde güvenlik sa¤lar ve radyonun
elektrik beslemesi her kesildi¤inde, gizli flif-
renin girilmesini engeller. 

Her ba¤lant›dan sonra, otomatik bir kont-
rol prosedürü uygulan›r ve bu esnada yakla-
fl›k bir saniye süre ile "CANCHECK" me-
saj› görüntüye gelir. E¤er bu kontrolün so-
nucu olumlu ise, ses sistemi çal›flmaya bafl-
lar. E¤er karfl›laflt›rma flifreleri ayn› de¤il ise
veya ses sistemi otomobilin elektrik sistemi-
ne ilk kez ba¤lanm›fl ise; sistem, takip eden
paragrafta aç›klanan prosedüre uygun ola-
rak, gizli flifrenin girilmesini talep eder. 

fiifrenin girilmesi ile ilgili prosedür uygula-
n›rken, "CODE" mesaj› görüntüye gelir. Ses
sistemi, do¤ru flifre  girilene kadar çal›flmaz.

Bu flekilde, koruma sistemi, ses sisteminin
ön panel üzerinden h›rs›zl›k amac› ile sökül-
mesi durumunda, kullan›lamaz hale gelme-
sini sa¤lar.

Multimedia CD'ler ses ve
bilgiler içerirler. Bu CD'le-
rin çal›nmas›, h›fl›rt›lar›n

yan› s›ra, yol güvenli¤ini tehlike-
ye atacak ve sistemin son kademe-
leri ile hoparlörlere zarar verebile-
cek derecede yüksek seslerin ç›k-
mas›na sebep olabilir.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

190

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 19�



Gizli flifrenin girilmesi

Radyonun, otomobilin elektrik sistemine
veya orijinalinden baflka bir kontrol ünitesi-
ne (Body Computer) ilk kez ba¤lanmas›n-
dan sonra çal›flabilmesi için, gizli flifrenin gi-
rilmesi gerekmektedir.

Radyo, otomobilin elektrik sistemine ba¤-
land›ktan sonra, ekranda yaklafl›k 2 sani-
ye süre ile "CODE" mesaj› ve ard›ndan da
4 adet k›sa çizgi “- - - -” görüntüye gelir.

Gizli flifre, 1 ila 6 aras›nda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karfl› gelen dört ra-
kamdan meydana gelir.

fiifrenin ilk rakam›n› girmek için, ilgili is-
tasyon kay›t butonuna (1’den 6’ya kadar
numaraland›r›lan) bas›n›z. Benzer flekilde,
flifrenin di¤er rakamlar›n› da giriniz.

Rakamlar›n dördü de 20 saniye içinde gi-
rilmez ise, ekranda yeniden 2 saniye süre
ile "CODE" mesaj› ve ard›ndan da 4 adet
k›sa çizgi “- - - -” görüntüye gelir. Bu du-
rum, sistem taraf›ndan yanl›fl flifre girifli ola-
rak yorumlanmaz.

Radyo, dört rakam da girildikten sonra (20
saniye içinde) çal›flmaya bafllar.

E¤er yanl›fl bir flifre girilir ise, bir "bip" se-
si duyulur; ekranda 2 saniye süre ile "CO-
DE" mesaj› ve ard›ndan da 4 adet k›sa çiz-
gi “- - - -” görüntüye gelir. Bu durum, kul-
lan›c›ya do¤ru flifreyi girmesi gerekti¤ini be-
lirtir.

Kullan›c› her yanl›fl flifre girdi¤inde, bekle-
me süresi maksimum 24 saate ulafl›lana ka-
dar, kademeli olarak artar (1 dakika, 2 da-
kika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30 da-
kika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 sa-
at, 24 saat).

Bekleme süresi, "WAIT" mesaj› ile birlik-
te görüntüye gelir. Mesaj ekrandan kaybol-
duktan sonra, flifrenin girilmesi prosedürünü
yeniden uygulamaya bafllamak mümkün
olur.

fiifre Kart›

fiifre Kart›, radyonun sahibi oldu¤unuzun
belgesidir. fiifre kart› üzerinde; radyonun mo-
deli, seri numaras› ve gizli flifre yer al›r. 

D‹KKAT H›rs›zl›k durumunda, yetkili ma-
kamlara gerekli bilgileri verebilmek için, flif-
re kart›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.

SÖZLÜK

AF (Alternatif frekans)

Bu fonksiyon, farkl› frekanslarda yay›n ya-
pan vericilerin yay›nlar›n›n al›nd›¤› bölgeler-
den geçerken de, radyonun seçilen FM is-
tasyonuna ayarlanm›fl durumda kalmas›n›
sa¤lar.

RDS sistemi, en güçlü sinyali gönderen ve-
ricinin frekans›na otomatik olarak ayar ya-
parak, al›nan sinyalin fliddetini ve kalitesini
kontrol alt›nda tutar.

Autostore/Travelstore (otomatik
kay›t)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlar›n›n otoma-
tik olarak kaydedilmesini sa¤lar.

Balance (Kanal balans›)

Bu fonksiyon, sa¤ veya sol hoparlörlerden
gelen sesin uygun flekilde ayarlanmas›n› sa¤-
lar.

Bass (bas)

Bu fonksiyon bas tonlar› ayarlar.

CD çalar (CD de¤ifltirici)

Çoklu Kompakt Disk (CD) çalar.
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CLR (Clear) 

Bu fonksiyon, CD’deki bütün parçalar›n
TPM fonksiyonu ile kaydedilen çal›nma s›ra-
s›n›n iptal edilmesini sa¤lar. 

EON (Enhanced Other Network-
güçlendirilmifl di¤er yay›n 
istasyonlar› flebekesi)

Bu fonksiyon, radyonun, trafik bilgilerini
yay›nlayan baflka bir radyo istasyonuna oto-
matik olarak ayarlanmas›n› sa¤lar.

Fader (ön ve arka hoparlörler
aras›nda balans)

Bu fonksiyon; ön ve arka hoparlörlerden
gelen sesin uygun flekilde ayarlanmas› için
kullan›l›r.

Hicut (Treble Reduction-tiz 
seslerin azalt›lmas›)

Bu fonksiyon, gönderilen sinyale ba¤l› ola-
rak, tiz seslerin azalt›lmas›n› sa¤lar.

Distant/Local (Sens Dx/Loc-
uzak/yerel)

Bunlar, istasyonlar›n al›nmas›ndaki iki fark-
l› hassasiyet seviyesini ifade eder.

1) Distant (maksimum hassasiyet), yay›n-
lar› al›nabilen bütün istasyonlara ayar ya-
p›lmas›n› mümkün k›lar.

2) Local (minimum hassasiyet), sadece
sinyalleri yeterince güçlü olan istasyonlara
(örne¤in yerel istasyonlar) ayar yap›lmas›n›
mümkün k›lar.

Loudness (ses seviyesi düflük
iken bas ve tiz seslerin 
vurgulanmas›)

Bu fonksiyon, ses seviyesi düflük iken, bas
ve tiz seslerin otomatik olarak vurgulanma-
s›n› sa¤lar. Ses sonuna kadar aç›ld›¤›nda, bu
fonksiyon devre d›fl› kal›r.

Mix (rastgele seçilen CD’lerdeki
parçalar›n rastgele çal›nmas›)

Bu fonksiyon, CD bölmesinde mevcut
CD’ler içinden rastgele CD seçilmesi ve bu
CD’de yer alan bütün parçalar›n kar›fl›k s›-
rada çal›nmas› için kullan›l›r.

MSS 
(bir önceki/bir sonraki parçan›n
aranmas›)

Bu fonksiyon, CD’deki bir önceki veya bir
sonraki parçan›n dinlenebilmesini sa¤lar. 

Mute (ses kesme)

Bu fonksiyon devreye al›nd›¤›nda, otomo-
bilde telefon kiti bulunmas› halinde, tele-
fon edildi¤inde/ telefon geldi¤inde sesin ke-
silmesini sa¤lar.

Presettings (kaydedilebilen 
istasyon say›s›)

Manuel veya otomatik olarak kaydedilebi-
len istasyonlar›n say›s›n› ifade eder.

PTY (Program Type-program 
türü)

Bu fonksiyon, herhangi bir program türü-
ne (örne¤in haber bültenleri, müzik prog-
ramlar›, spor programlar›, vb.) önceden ayar
yap›labilmesini sa¤lar.  Ses sistemi; isteni-
len türde yay›n bafllad›¤›nda, dinlenmekte
olan program yay›n›n› keserek, seçilen prog-
ram türüne otomatik olarak öncelik tan›r.
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RDS (Radio Data System-radyo
data sistemi)

Bu sistem, normal FM yay›nlar› için 57
kHz’lik bir alt ba¤lant›y› kullanan, radyofo-
nik bir bilgi sistemidir.

Bu fonksiyon; trafik bültenleri ve radyo is-
tasyonlar›n›n isimleri gibi çeflitli bilgilerin al›n-
mas›n› ve ayn› program› en güçlü sinyal ile
yay›nlayan radyo istasyonuna otomatik ola-
rak ayar yap›lmas›n› sa¤lar.

REG (Regional transmission 
reception function-bölgesel 
programlar›n al›nmas› 
fonksiyonu) 

Bu fonksiyon ile, sadece yerel (bölgesel)
istasyonlara ayar yap›lmas› mümkündür.

Repeat fonksiyonu (son parçan›n
sürekli olarak tekrarlanmas›)

Bu fonksiyon, CD’de dinlenilen son par-
çan›n sürekli olarak tekrarlanmas›n› sa¤lar.

Scan (parçalar›n taranmas›)

Bu fonksiyon, kaydedilen bütün radyo is-
tasyonlar›n›n veya CD’deki bütün parçalar›n
bafl taraflar›n›n birkaç saniye boyunca din-
lenmesi için kullan›l›r.

Scrolling (programlar›n taranma-
s›)

Bu fonksiyon, ayn› yay›n flebekesindeki
farkl› programlar›n (sadece FM band›nda)
al›nmas›n› sa¤lar.

PLL Tuning (PLL ayar›)

Radyo kanallar›na en iyi ayar›n yap›lma-
s›n› sa¤layan ve bir PLL (Phase Lock Loop)
devresini içeren dijital ayar fonksiyonudur.

Soft Mute (sesin yavaflça 
azalt›l›p-art›r›lmas›)

Bu fonksiyon, Mute fonksiyonu devrede
veya devre d›fl› iken, sesin yavaflça art›r›lma-
s› ve azalt›lmas› için kullan›l›r.

Sound Flavour (ses kalitesi)

Bu fonksiyon, dinlenilen müzi¤in türüne
(Klasik, Caz, Rock, vb.) ba¤l› olarak, müm-
kün olan en iyi ses kalitesinin elde edilme-
sini sa¤lar.

SVC (otomatik ses seviyesi 
ayar›) (baz› tiplerde)

Bu fonksiyon, ses seviyesi ile yolcu kabi-
ni içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki oran›n
korunmas› için, ses seviyesini otomobilin h›-
z›na göre otomatik olarak ayarlar.

TA (Trafik bilgileri)

Bu fonksiyon devreye al›nd›¤›nda; baflka
bir istasyon veya CD dinlenirken, ya da bir
telefon görüflmesi yap›l›rken, ilgili istasyon-
larda yay›nlanan trafik anonslar›n›n al›nma-
s› mümkün olur.

TPM (Parça Programlama 
Belle¤i) 

Bu fonksiyon, bir CD’deki parçalar›n ça-
l›nma s›ras›n›n kaydedilmesi ve daha sonra
ayn› s›rada çal›nmas›n› sa¤lar.

Treble (tiz)

Bu fonksiyon, tiz tonlar›n ayarlanmas›n›
sa¤lar.
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ÖN PANEL ÜZER‹NDEK‹ KU-
MANDALAR (flekil 170)

1. AF-TA Fonksiyon seçim butonu:
– AF (alternatif frekanslar)
– TA (trafik bilgileri)

2. PTY Fonksiyon seçim butonu:
– RDS PTY (RDS  program tü-

rü)
– EON modunda PTY prog-

ram türü seçimi

3. CD yuvas›

4. ¯¯ Seçilen ses ve menü fonksi-
yonlar›n›n ayar› ile manuel is-
tasyon arama butonu

5. ˚ CD’yi d›flar› ç›kartmak için kul-
lan›lan buton

6. ▲ Ses ve menü fonksiyonlar› se-
çimi ve otomatik istasyon ara-
ma butonu

7. ˙˙ Seçilen ses ve menü fonksi-
yonlar›n›n ayar› ile manuel is-
tasyon arama butonu

8. ▼ Ses ve menü fonksiyonlar› se-
çimi ve otomatik istasyon ara-
ma butonu

9. MENU-PS Menü ve Scan fonksiyo-
nu (kaydedilen istas-
yonlar›n s›ra ile dinlen-
mesi) butonu

10. 6 Fonksiyon seçim butonu:
– 6 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 6 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi

flekil 170 AA00AA00223300bb
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11. 5-MIX Fonksiyon seçim butonu:
– 5 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 5 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CD’lerin rastgele çal›nmas›

12. 4-RPT Fonksiyon seçim butonu:
– 4 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 4 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CD’deki parçan›n sürekli

tekrarlanmas›

13. BN-AS Radyo band› (FM1, FM2,
FMT, MW, LW) seçim butonu
- Autostore (otomatik kay›t)

14. SRC-SC Radyo-Kompakt Disk-CD ça-
lar seçimi ve Scan fonksiyo-
nu (kaydedilen istasyonlar›n
s›ra ile dinlenmesi) seçim bu-
tonu

15. 3-II Fonksiyon seçim butonu:
– 3 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 3 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CD çalarken duraklama

16. 2-CLR Fonksiyon seçim butonu:
– 2 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 2 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– CLR fonksiyonu (CD’deki

parçalar›n çal›nma s›ras›n›n
iptali)

17. 1-TPMFonksiyon seçim butonu:
– 1 no.lu istasyonun çal›nmas›
– 1 no.lu istasyonun kayde-

dilmesi
– TPM fonksiyonu (CD’deki

parçalar›n çal›nma s›ras›n›n
kaydedilmesi)

18. AUD-LD Ses fonksiyonlar› seçim bu-
tonu; bas tonlar, tiz tonlar,
sa¤/sol - ön/arka kanal ba-
lans› ve Loudness (ses se-
viyesi düflük iken bas ve tiz
seslerin vurgulanmas›)
(BOSE HI-FI sistemi bulunan
tipler hariç)

19. VOL- Ses azaltma butonu
20. ON-z Fonksiyon seçim butonu:

– Ses sisteminin aç›lmas›/
kapat›lmas›

– Mute (ses kesme) fonksi-
yonunun devreye al›nma-
s›/devre d›fl› b›rak›lmas›

21. VOL+ Ses art›rma butonu

D‹REKS‹YON ÜZER‹NDEK‹ 
KUMANDA BUTONLARI
(flekil 171) (baz› tiplerde)

Ana radyo fonksiyonlar› kumandalar›, kul-
lan›m› kolaylaflt›rmak için, direksiyon simi-
di üzerine de yerlefltirilmifltir.

1. Ses art›rma butonu 

2. Ses azaltma butonu 

3. Mute (ses kesme) fonksiyonu butonu

4. Radyo band›n› (FM1, FM2, FMT, MW,
LW) seçmek ve Radyo, Kompakt Disk,
CD çalar aras›nda seçim yapmak için kul-
lan›lan buton

5. Çok fonksiyonlu buton:
– Radyo: Kaydedilen istasyonlar›n din-

lenmesi (1’den 6’ya kadar)
– Kompakt Disk: Bir sonraki parçaya ge-

çilmesi

flekil 171

AA00AA00110000bb
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6. Çok fonksiyonlu buton:
– Radyo: Kaydedilen istasyonlar›n din-

lenmesi (1’den 6’ya kadar)
– Kompakt Disk: Bir önceki parçaya ge-

çilmesi

Ses seviyesi ayar› ve Mute fonk-
siyon butonlar›

Ses seviyesini ayarlamak için (1) ve (2)
butonlar›, Mute (ses kesme) fonksiyonunu
devreye almak/devre d›fl› b›rakmak için (3)
butonu, radyo üzerindeki ilgili butonlara ben-
zer flekilde çal›fl›r.

Radyo frekans› ve ses kayna¤›
(Radyo-Kompakt Disk-CD çalar)
seçim butonu

Radyo frekanslar› ve aras›nda dönüflümlü
olarak seçim yapmak için, (4) butonuna ard
arda k›sa bir flekilde bas›n›z.

Bu buton ile; FM1, FM2, FMT, MW, LW,
CD*, CDC** seçimlerinin yap›lmas› müm-
kündür.

(*) Sadece Kompakt Disk yerine yerlefltirilmifl 
ise

(**) Sadece CD çalar monte edilmifl ise

Çok fonksiyonlu (5) ve (6) 
butonlar›

Çok fonksiyonlu (5) ve (6) butonlar›, ön-
ceden kaydedilen radyo istasyonlar›n›n din-
lenmesini veya CD dinlenirken bir sonra-
ki/bir önceki parçaya geçilmesini sa¤lar.

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan istas-
yonlar› seçmek veya CD’deki bir sonraki par-
çay› dinlemek için, (5) butonuna bas›n›z.

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan istas-
yonlar› seçmek veya CD’deki bir önceki par-
çay› dinlemek için, (6) butonuna bas›n›z.

FONKS‹YONLAR VE AYARLAR
(flekil 170)

Radyonun aç›lmas›

Radyoyu açmak için, "ON" (20) butonu-
na bas›n›z. E¤er motor durdurulmadan ön-
ce radyo aç›k ise; motor tekrar çal›flt›r›ld›¤›n-
da, radyo otomatik olarak tekrar aç›l›r.

E¤er radyo, kontak anahtar› STOP pozis-
yonunda iken aç›l›r ise, yaklafl›k 20 dakika
sonra otomatik olarak kapan›r.

Kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken,
radyonun aç›lmas›n› kolaylaflt›rmak için,
"ON" butonunun ayd›nlatmas› daima yan›k
durumda bulunur.

Radyo tekrar aç›ld›¤›nda, ses seviyesi ha-
riç olmak üzere (30’un üzerine ayarlanm›fl
ise, 20’ye ayarlan›r), kapat›lmadan önce
geçerli olan bütün ayarlar aynen korunur.

Radyonun kapat›lmas›

Radyoyu kapatmak için, "ON" (20) bu-
tonuna tekrar bas›n›z.

Radyo aç›k iken, kontak anahtar› STOP
pozisyonuna çevrilir ise, radyo otomatik ola-
rak kapan›r ve kontak anahtar› MAR po-
zisyonuna çevrildi¤i zaman, tekrar aç›l›r.

Radyo/ Kompakt Disk /CD çalar
fonksiyonlar›n›n seçilmesi

Afla¤›da belirtilen fonksiyonlar› dönümlü
olarak seçmek için, "SRC" (14) butonuna
k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z:

– TUNER (AYAR - radyo)

– CD (Kompakt Disk - sadece CD yerleflti-
rilmifl ise).

– CHANGER (CD çalar - sadece CD çalar
monte edilmifl ise).

Fonksiyonlar her de¤iflti¤inde, seçilen fonk-
siyon ile ilgili mesaj yaklafl›k 2,5 saniye sü-
re ile görüntüye gelir: TUNER (Radyo), CD
(Kompakt Disk), CHANGER (CD çalar).
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Seçilemeyen fonksiyonlar (örne¤in Kom-
pakt Disk yerine yerlefltirilmemifl ise, "CD"),
otomatik olarak devre d›fl› b›rak›l›r. E¤er
kompakt disk yerine yerlefltirilmemifl ve CD
çalar monte edilmemifl ise, "SRC" (14)
butonuna bas›ld›¤› zaman, yaklafl›k 2,5 sa-
niye süre ile "NO CD" mesaj› görüntüye
gelir.

D‹KKAT E¤er Kompakt Disk yerine yer-
lefltirilmifl ve CD çalar ba¤l› iken, radyo ça-
l›yor ise; "SRC" (14) butonuna bas›ld›¤›n-
da, kullan›lan son fonksiyon seçilir (Kom-
pakt Disk veya CD çalar).

Pause (duraklama) fonksiyonu

E¤er Kompakt Disk dinlenirken, baflka bir
fonksiyon (örne¤in radyo) seçilir ise; CD’nin
çalmas› sona erer. Kompakt Disk moduna
tekrar dönüldü¤ünde, CD kald›¤› yerden iti-
baren çalmaya bafllar.

E¤er radyo dinlenirken, baflka bir fonksi-
yon seçilir ise; radyo moduna tekrar dönül-
dü¤ünde, seçilen son istasyon çalmaya bafl-
lar.

Ses seviyesinin ayarlanmas›

Sesi art›rmak için “VOL+” (21) butonu-
na veya azaltmak için “VOL-” (19) buto-
nuna bas›n›z.

Ses yüksekli¤ini kademeli olarak de¤ifltir-
mek için, butona k›sa bir flekilde bas›n›z. Ses
yüksekli¤ini h›zl› bir flekilde de¤ifltirmek için,
butona daha uzun süre ile bas›n›z. Ekranda,
birkaç saniye süre ile "VOL" mesaj› ve ses
seviyesi (0’dan 66’ya kadar de¤iflen) gö-
rüntülenir.

E¤er bir trafik bülteni veya telefon görüfl-
mesi esnas›nda (e¤er ilgili özellik mevcut
ise) ses seviyesi de¤ifltirilir ise; yeni ses se-
viyesi, sadece trafik bülteninin veya tele-
fon görüflmesinin sonuna kadar geçerlili¤i-
ni korur.

Ses seviyesinin otomobilin 
h›z›na ba¤l› olarak ayarlanmas›
(baz› tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu ka-
bini içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki ora-
n›n korunmas› için, ses seviyesini otomobi-
lin h›z›na göre otomatik olarak ayarlar; sü-
rat artt›kça, ses seviyesi de art›r›l›r.

SVC fonksiyonunu devreye almak için,
"MENU" (9) butonuna k›sa bir flekilde (1
saniyeden daha k›sa) bas›n›z; daha sonra
menü fonksiyonlar›n› tarayarak, SVC fonk-
siyonuna ulaflmak için, “▲” (6) veya “▼”

(8) butonunu kullan›n›z. Fonksiyonu devre-
ye almak veya devre d›fl› b›rakmak için; s›-
ras›yla “˙ ”̇ (7) veya “¯¯” (4) butonu-
na basarak, “SVC ON” veya “SVC OFF”
seçimini yap›n›z.

Bu fonksiyon, bütün çal›flma modlar›nda
(Radyo/Kompakt Disk veya CD çalar) dev-
reye al›nabilir ve devre d›fl› b›rak›labilir.

Mute fonksiyonu (sesin tamamen
kesilmesi)

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devreye
almak için, “z” (20) butonuna k›sa bir fle-
kilde (bir saniyeden daha k›sa bir süre) ba-
s›n›z. Ses tedrici olarak azalt›l›r (Soft Mute
fonksiyonu) ve ekranda “MUTE” mesaj›
görüntüye gelir.

Mute fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak
için, “z” (20) butonuna tekrar k›sa bir fle-
kilde bas›n›z. Ses seviyesi, Mute fonksiyo-
nu devreden ç›kart›lmadan önceki ses sevi-
yesine ulafl›lana kadar tedrici olarak art›r›l›r
(Soft Mute fonksiyonu).

“VOL+” (21) veya “VOL-” (19) ses
ayar butonlar›ndan birine bas›larak da, Mu-
te fonksiyonunun devre d›fl› b›rak›lmas›
mümkündür. Bu durumda, ses seviyesi do¤-
rudan de¤ifltirilir.

Mute (ses kesme) fonksiyonu devrede
iken, di¤er bütün fonksiyonlar kullan›labi-
lir; e¤er bir trafik bülteni (TA fonksiyonu dev-
rede iken) veya acil durum alarm› al›n›r ise,
Mute fonksiyonu devre d›fl› b›rak›l›r.
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Soft Mute (tedrici olarak ses
kesme) fonksiyonu

Mute (ses kesme) fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda veya devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,
ses tedrici olarak azalt›l›r veya art›r›l›r (Soft
Mute fonksiyonu). Soft mute fonksiyonu,
alt› istasyon kay›t butonundan birine, "BN"
(13) veya "ON" (20) butonuna bas›larak
da devreye al›nabilir.

Ton ayar›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– Ekranda "BASS" veya "TREBLE" (Bas
veya Tiz fonksiyonu seçimi) mesajlar› görün-
tülenene kadar, "AUD" (18) butonuna ard
arda ve k›sa bir flekilde bas›n›z.

– Bas veya tiz ayar›n› art›rmak için, “▲”
(6) butonuna; azaltmak için, “▼” (8) bu-
tonuna bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir. Butonla-
ra daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda, ayar ifl-
lemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir.

Bas/tiz ayarlar› (-6 ila +6 aras›nda) bir-
kaç saniye süre ile ekranda görüntülenir.

Son ayar ifllemi yap›ld›ktan yaklafl›k 5 sa-
niye sonra, ana radyo ekran›na dönülür.

Balans ayar›
Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:
– Ekranda "BALANCE" (Balans fonksi-

yonu seçimi) mesaj› görüntülenene kadar,
"AUD" (18) butonuna k›sa bir flekilde ve
ard arda bas›n›z.

– Sa¤ hoparlörlerden gelen sesi art›rmak
için “▲” (6) butonuna, sol hoparlörlerden
gelen sesi art›rmak için “▼” (8) butonu-
na bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir. Butonla-
ra daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda, ayar ifl-
lemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir. R+9’dan
L+9’a ("R" = sa¤, "L" = sol) kadar de¤i-
flen balans seviyeleri, birkaç saniye süre ile
ekranda gösterilir. Ses sistemi, son ayar ifl-
lemi yap›ld›ktan yaklafl›k 5 saniye sonra ana
radyo ekran›na döner. 

Fader (ön ve arka hoparlörler
aras›ndaki balans) ayar›

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:
– "FADER" (fader fonksiyonu seçimi)

mesaj› görüntüye gelene kadar, "AUD"
(18) butonuna k›sa bir flekilde ve ard ar-
da bas›n›z.

– Arka hoparlörlerden gelen sesi art›rmak
için “▲” (6) butonuna, ön hoparlörlerden
gelen sesi art›rmak için “▼” (8) butonu-
na bas›n›z.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›ld›¤›nda, ayar
ifllemi kademeli olarak gerçekleflir. Butonla-
ra daha uzun süre ile bas›ld›¤›nda, ayar ifl-
lemi h›zl› bir flekilde gerçekleflir. R+9’dan
F+9’a ("R" = arka, "F" = ön) kadar de¤i-
flen fader seviyeleri, birkaç saniye süre ile
ekranda gösterilir. 

Ses sistemi, son ayar ifllemi yap›ld›ktan
yaklafl›k 5 saniye sonra ana radyo ekran›na
döner.

Loudness (ses seviyesi düflük
iken bas ve tiz seslerin 
vurgulanmas›) fonksiyonu (BOSE
HI-FI sistemi bulunan tipler hariç)

Loudness fonksiyonu; düflük ses seviyesin-
de, bas ve tiz sesleri art›rarak ses kalitesini
iyilefltirir. Ses maksimum seviyeye ayarlan-
d›¤› zaman, bu fonksiyon devre d›fl› kal›r.
Fonksiyonu devreye al›p/devre d›fl› b›rak-
mak için, "bip" sesini duyana kadar "AUD"
(18) butona bas›n›z. Fonksiyonun devrede
veya devre d›fl› olmas›na ba¤l› olarak (on
veya off durumu), ekranda birkaç saniye sü-
re ile "LOUD ON" veya "LOUD OFF"
mesajlar› gösterilir.

BOSE  HI-FI sistemi bulunan tiplerde; Lo-
udness (ses seviyesi düflük iken bas ve tiz
seslerin vurgulanmas›) fonksiyonu, amplifi-
katör taraf›ndan otomatik olarak devreye
al›n›r.
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TELEFON ‹Ç‹N ÖN HAZIRLIK 
(flekil 170) (baz› tiplerde)

E¤er otomobile ilgili kit monte edilmifl ise;
telefon geldi¤i zaman, radyonun sesi tele-
fon girifline ba¤lan›r. Telefondaki konuflma-
lar, sabit ses seviyesinde duyulur. Bu ses se-
viyesi telefon görüflmesi esnas›nda,
“VOL+” (21) (sesi art›rmak için) veya
“VOL-” (19) (sesi azaltmak için) buton-
lar› kullan›larak ayarlanabilir.

Sabit telefon sesi, menüdeki ("MENU"
paragraf›na bak›n›z) "PHONE" fonksiyo-
nu vas›tas› ile ayarlanabilir. 

Telefon görüflmesi esnas›nda aktif olan bu-
tonlar flunlard›r:

– “VOL+” (21), “VOL-” (19); ses
ayar› için

– “ON” (20); radyonun aç›lmas›/kapa-
t›lmas› için

– “AF-TA” (1); trafik bilgilerinin al›nma-
s› için

Telefon görüflmesi sebebi ile ses kapat›ld›-
¤›nda, ekranda "PHONE" mesaj› görün-
tülenir.

Bir trafik bülteni yay›nlan›rken veya PTY31
anonsu esnas›nda, telefon görüflmesinin se-
si kesilir; e¤er bülteni dinlemek istemiyorsa-
n›z, "AF-TA" (1) butonuna bas›n›z.

RADYO (flekil 170)

Ses sistemi aç›ld›¤› zaman, sistem kapat›l-
madan önce seçilen son kaynak (Radyo,
Kompakt Disk veya CD çalar) çalmaya bafl-
lar.

Kompakt Disk dinlerken, radyo fonksiyo-
nunu seçmek için; "SRC" (14) butonuna,
bu fonksiyon seçilene kadar k›sa bir flekil-
de ard arda bas›n›z.

Frekans band›n›n seçilmesi

Radyo modunda iken, istedi¤iniz radyo
band›n› seçmek için; "BN" (13) butonu-
na k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z.

Butona her bas›ld›¤›nda, “FM1”,
“FM2”, “FMT”, “MW” ve “LW” bant-
lar› s›ras›yla seçilir ve ekranda gösterilir.

FM band›, FM1, FM2 ve FMT bölümlerine
ayr›l›r.

FMT band›, Autostore (otomatik kay›t)
fonksiyonu ile otomatik olarak kaydedilen
istasyonlara tahsis edilmifltir. 

Radyo, yay›nlar› daima RDS (Radyo Data
Sistemi) modunda almaya haz›rd›r.
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‹stasyon kay›t butonlar›

1’den 6’ya kadar numaraland›r›lm›fl olan
butonlar (“17”, “16”, “15”, “12”,
“11”, “10”), afla¤›da belirtilen istasyon
kay›t ifllemlerinin yap›lmas›n› sa¤lar:

– 18 adet FM band›na (6 adet FM1’de,
6 adet FM’de, 6 adet FMT’de)

– 6 adet MW band›na

– 6 adet LW band›na

– 6 çeflit PTY program türü (sadece FM
modunda PTY seçimi yap›ld›¤›nda).

Önceden kaydedilen istasyonlar› dinlemek
için, istedi¤iniz radyo band›n› seçiniz ve ilgi-
li istasyon kay›t butonuna (1’den 6’ya ka-
dar numaraland›r›lan) k›sa bir flekilde (1 sa-
niyeden daha k›sa bir süre ile) bas›n›z. Rad-
yo band› ve RDS istasyonun ismi görüntü-
lenmeden önce, istasyon kay›t butonunun
numaras› ve ilgili frekans birkaç saniye sü-
re ile görüntüye gelir.

Dinlenilen son istasyonun 
kaydedilmesi

Radyo, her radyo band›nda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve rad-
yo aç›ld›¤›nda veya radyo band› de¤ifltirildi-
¤inde bu istasyona ayar yap›l›r.

Otomatik ayar

Yay›nlar› al›nabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya bafl-
lamak için, “▲” (6) veya “▼” (8) buto-
nuna bir saniyeden daha k›sa bir süre ile ba-
s›n›z. 

E¤er “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna
daha uzun bir süre (1 saniyeden uzun) ba-
s›l›r ise, h›zl› arama gerçekleflir. Yay›n› net
olarak al›nan ilk istasyona ulafl›ld›¤›nda, h›z-
l› arama ifllemine devam etmeden önce,
yaklafl›k bir saniye süre ile durulur (ses ke-
silir). Buton serbest b›rak›ld›¤›nda, yay›n› al›-
nabilen bir sonraki istasyonda durulur. 

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sadece trafik bültenlerini yay›nla-
yan istasyonlar aran›r.

E¤er PTY (program türü) fonksiyonu dev-
rede ise, sadece PTY istasyonlar› aran›r. Ara-
ma esnas›nda, s›ras›yla program türü ve
"SEARCH" mesaj› görüntüye gelir.

E¤er arama esnas›nda kay›t butonlar›ndan
birine önceden kaydedilmifl olan bir istasyo-
nun yay›n› al›n›r ise, istasyon kay›t numa-
ras› birkaç saniye süre ile görüntüye gelir.

Manuel ayar

Bu fonksiyon, seçilen radyo band›nda is-
tasyonlar›n manuel olarak aranmas›n› sa¤-
lar.

– "BN" (13) butonunu kullanarak, rad-
yo band›n› seçiniz: FM1, FM2, FMT, MW
veya LW.

– “¯¯” (4) veya “˙ ”̇ (7) butonlar›-
na k›sa bir flekilde ve ard arda bas›n›z.

– Butona daha uzun süre (1 saniyeden
daha uzun) bas›ld›¤›nda, ileri do¤ru h›zl› ara-
ma yap›l›r. Buton serbest b›rak›l›r b›rak›lmaz,
arama ifllemi sona erer.

Manuel ayar yapmak için, PTY (program
türü) ve AF (alternatif frekanslar) fonksiyon-
lar›n›n (devrede iseler) devre d›fl› b›rak›lma-
s› gerekir.

E¤er ayar yap›lan istasyon, kay›t butonla-
r›ndan birine önceden kaydedilmifl ise, istas-
yon kay›t numaras› birkaç saniye süre ile gö-
rüntüye gelir.
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‹stasyonlar›n taranmas› (Scan
fonksiyonu)

"SRC" (14) butonu bas›l› konumda tu-
tuldu¤unda, bulunan her istasyon birkaç sa-
niye süre ile çal›n›r ve istasyonun ad› ile fre-
kans› ekranda yan›p söner. Arama ifllemi es-
nas›nda, birkaç saniye süre ile “FM-
SCAN”, “AM-SCAN” veya “PTY-
SCAN” mesaj› görüntüye gelir.

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sistem sadece trafik bültenlerini ya-
y›nlayan istasyonlar› arar. E¤er PTY (prog-
ram türü) fonksiyonu devrede ise, sistem sa-
dece PTY istasyonlar›n› arar.

Scan (tarama) fonksiyonu devrede iken,
di¤er bütün fonksiyonlar iptal edilir.

Tarama esnas›nda bulunan bir istasyonu
dinlemeye devam etmek için, "SRC" (14)
butonuna tekrar bas›n›z.

Scan (tarama) fonksiyonu, afla¤›da belir-
tilen durumlarda devre d›fl› b›rak›l›r;

– ses sistemi kapat›ld›¤›nda,

– “SRC” (14) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (manuel veya otomatik ayar bafl-
lar),

– istasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda,

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda,

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,

– seçilen radyo band› de¤ifltirildi¤inde,

– “AUD” (18) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “MENU” (9) butonuna bas›ld›¤›nda,

– e¤er TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yay›nlayan bir istasyon bulundu¤un-
da,

– Bir kompakt disk yerlefltirildi¤inde.

E¤er hiçbir istasyon seçilmemifl olsa bile,
radyo band› tarand›ktan sonra, arama fonk-
siyonu daima devre d›fl› b›rak›l›r.

Kaydedilen istasyonlar›n 
taranmas›

Seçilen radyo band›nda kaydedilen istas-
yonlar› tarama ifllemini bafllatmak için,
"MENU" (9) butonuna uzun bir süre ba-
s›n›z:

– FM: FMI 1, FMI 2, ..., FMI 6, FMII 1,
FMII 2, ... FMII 6, FMT 1, FMT 2, ..., FMT 6

– MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6

– LW: LW 1, LW 2, ..., LW 6.

Kaydedilmifl olan istasyonlar›n her biri, bir-
kaç saniye süre ile çal›n›r; e¤er sinyal yete-
rince güçlü ise, istasyonun ismi veya frekan-
s› ekranda yan›p söner. Kaydedilmifl olan bir
istasyondan di¤erine geçilirken, yaklafl›k 2
saniye süre ile "SCAN" mesaj› görüntüye
gelir.

Kaydedilmifl olan yeni bir istasyonun çal›n-
d›¤› ilk 2 saniye esnas›nda, bulunulan rad-
yo band› ve istasyonun kaydedildi¤i buto-
nun numaras› ekranda gösterilir.

E¤er TA fonksiyonu (trafik bilgileri) dev-
rede ise, sistem sadece trafik bültenlerini ya-
y›nlayan istasyonlar› arar.
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Kaydedilen istasyonlar›n taranmas› fonksi-
yonu, afla¤›da belirtilen durumlarda devre
d›fl› b›rak›l›r;

– ses sistemi kapat›ld›¤›nda,

– “BN” (13) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (manuel veya otomatik ayar bafl-
lar),

– istasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda,

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda,

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda/devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda,

– ses kayna¤› (Kompakt Disk, CD çalar)
de¤ifltirildi¤inde,

– seçilen FM seviyesi veya radyo band› de-
¤ifltirildi¤inde,

– “AUD” (18) butonuna bas›ld›¤›nda,

– “MENU” (9) butonuna bas›ld›¤›nda,

– e¤er TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yay›nlayan bir istasyon bulundu¤un-
da,

– Kompakt disk yerlefltirildi¤inde.

E¤er kaydedilmifl istasyonlardan biri seçil-
mez ise, ses sistemi son olarak seçilen istas-
yona döner.

Manuel istasyon kayd›

Seçilen radyo band›nda yay›n› al›nan istas-
yon, 1’den 6’ya kadar numaraland›r›lan
(17), (16), (15), (12), (11), (10) bu-
tonlar› vas›tas› ile kaydedilebilir.

Bir "bip" sesi duyana kadar, bu butonlar-
dan birini (1’den 6’ya kadar numaraland›-
r›lan) bas›l› konumda tutunuz. Kay›t ifllemin-
den sonra, istasyonun kaydedildi¤i butonun
numaras› ekranda gösterilir.

Autostore (otomatik kay›t) 
fonksiyonu

Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonunu
devreye almak için, bir "bip" sesi duyana ka-
dar "BN" (13) butonunu bas›l› konumda
tutunuz. Radyo, bu fonksiyon ile, sinyalleri
en güçlü olan istasyonlar›, FMT band›na oto-
matik olarak (en güçlü sinyali veren istas-
yondan bafllayarak) kaydeder.

D‹KKAT Autostore fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda, daha önce FMT band›na kayde-
dilmifl olan bütün istasyonlar iptal edilirler.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu devrede ise,
sadece trafik bültenlerini yay›nlayan istas-
yonlar kaydedilir. Bu fonksiyon, Kompakt
Disk veya CD çalar dinlenirken de devreye
al›nabilir.

Otomatik kay›t esnas›nda "A-STORE"
mesaj› görüntüye gelir. Otomatik kay›t ifl-
lemini durdurmak için, "BN" (13) butonu-
na tekrar bas›n›z; radyo, Autostore fonksi-
yonunu devreye almadan önce dinlenilen
son istasyonu otomatik olarak çalmaya bafl-
lar.

Otomatik kay›t fonksiyonunun sonunda,
radyo otomatik olarak FM1 band›nda kay-
dedilmifl olan ilk istasyonu çalmaya bafllar.

Ayar yap›lan radyo band›nda, o anda sin-
yalleri en güçlü olan istasyonlar, 1’den 6’ya
kadar numaraland›r›lan (17), (16), (15),
(12), (11), (10) istasyon kay›t butonla-
r›na otomatik olarak kaydedilirler. 

Kay›t ifllemi sona erdikten sonra, radyo oto-
matik olarak 1 (17) butonuna kay›tl› bu-
lunan frekansta çalmaya bafllar.

Baz› durumlarda iki kez kaydedilebilen böl-
gesel yay›nlar hariç olmak üzere, istasyon-
lar›n her biri sadece bir kez kaydedilir.

Otomatik kay›t prosedürü uygulan›rken,
"A-STORE" mesaj› görüntüye gelir.
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Autostore fonksiyonu devrede iken, ses sis-
temi afla¤›daki gibi çal›fl›r:

– Autostore fonksiyonu devreye al›nd›¤›n-
da, di¤er bütün fonksiyonlar devre d›fl› b›-
rak›l›r.

– Ses seviyesindeki de¤ifliklikler ekranda
gösterilmez.

– E¤er radyo fonksiyon butonlar›ndan her-
hangi birine (örne¤in “PTY” (2), “˙ ”̇
(7), “¯¯” (4), (17), (16), (15),
(12), (11), (10) bas›l›r ise, otomatik ka-
y›t ifllemi sona erdirilir. Autostore fonksiyo-
nu devreye al›nmadan önce dinlenilen son
istasyon çal›nmaya bafllar ve bas›lan buton
ile ilgili fonksiyon devreye al›n›r.

– E¤er “AF-TA” (1) butonuna bas›l›r ise,
otomatik kay›t ifllemi sona erdirilir. TA (tra-
fik bilgileri) fonksiyonu, devreye al›n›r/dev-
re d›fl› b›rak›l›r ve yeni bir otomatik kay›t ifl-
lemi bafllat›l›r.

– Otomatik kay›t ifllemi esnas›nda ses kay-
na¤› (Radyo, Kompakt Disk veya CD çalar)
de¤ifltirilir ise, Autostore fonksiyonu devre
d›fl› b›rak›lmaz.

D‹KKAT Baz› durumlarda, Autostore (oto-
matik kay›t) fonksiyonu sinyalleri güçlü olan
6 adet istasyon bulamaz. Bu durumda, bofl
kalan istasyon kay›t butonlar›n›n numara-
lar›, 4 adet k›sa çizgi ile birlikte yaklafl›k 2
saniye süre ile ekranda gösterilir ve dinleni-
len son istasyon çalmaya bafllar.

Kaydedilen istasyonlar›n 
dinlenilmesi

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– ‹stedi¤iniz radyo band›n› seçiniz (FM,
MW, LW).

– 6 adet istasyon kay›t butonundan biri-
ne, k›sa bir flekilde bas›n›z.

Butona karfl› gelen rakam görüntüye gelir.

E¤er FM1, FM2 ve FMT bantlar›nda sinyal-
ler zay›f ve AF alternatif frekans arama fonk-
siyonu devrede ise; ayn› program› en güçlü
sinyal ile yay›nlayan istasyon otomatik ola-
rak aran›r.

AF fonksiyonu                 
(alternatif frekans arama)

Radyo, RDS sistemi içinde iki farkl› mod-
da çal›flabilir:

AF ON: alternatif frekans arama devre-
de 

AF OFF: alternatif frekans arama devre
d›fl›.

Ayar yap›lan RDS istasyonunun sinyalinin
zay›flamas› halinde, afla¤›da belirtilen iki du-
rum söz konusu olabilir:

– AF ON modunda, RDS sistemi seçilen
istasyonun en iyi frekanstaki yay›n›na oto-
matik olarak ayar yapar. Dolay›s›yla, radyo,
ayn› program› en güçlü sinyal ile yay›nlayan
istasyona otomatik olarak ayarlan›r. Böyle-
ce, seyahat esnas›nda bulundu¤unuz bölge-
yi de¤ifltirdi¤inizde, frekans› de¤ifltirmeden
seçti¤iniz istasyonu dinlemeye devam ede-
bilirsiniz. Ancak, seyahat etti¤iniz bölgede
bu istasyonun yay›nlar›n›n al›n›yor olmas›
gerekir.

– AF OFF modunda; radyo, sinyalleri en
güçlü olan istasyona otomatik olarak ayar-
lanmaz ve bu istasyona, ayar butonlar› va-
s›tas› ile manuel olarak ayar yap›lmas› ge-
rekir.
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Alternatif frekans arama fonksiyonunu dev-
reye almak/devre d›fl› b›rakmak için; "AF-
TA" (1) butonunu, bir "bip" sesi duyana
kadar bas›l› konumda tutunuz. RDS istasyo-
nunun ismi (e¤er mevcut ise) ve e¤er AF
fonksiyonu devrede ise, "AF" mesaj› görün-
tüye gelir.

E¤er radyo AM band›nda çal›fl›yor ise;
"AF-TA" (1) butonuna bas›ld›¤› zaman,
FM band›na geçilir ve seçilen son istasyon
çalmaya bafllar.

TA fonksiyonu (trafik bilgileri)

FM band›ndaki (FM1, FM2 ve FMT) baz›
istasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de yay›n-
larlar. Bu durumda, "TP" mesaj› görüntü-
ye gelir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu devreye
almak/devre d›fl› b›rakmak için, "AF-TA"
(1) butonuna bir saniyeden daha k›sa bir
süre ile bas›n›z.

Radyo dinlerken, ekranda afla¤›da belirti-
len mesajlar görüntüye gelebilir:

TA ve TP: Trafik bilgileri yay›nlayan bir is-
tasyona ayar yap›lm›fl ve trafik bilgileri fonk-
siyonu devrede ise.

TP: Trafik bilgileri yay›nlayan bir istasyo-
na ayar yap›lm›fl, fakat trafik bilgileri fonk-
siyonu devre d›fl› ise.

TA(*): Trafik bilgileri fonksiyonu devre-
de, fakat radyo trafik bilgilerini yay›nlama-
yan bir istasyona ayarlanm›fl ise.

TA ve TP ekranda gösterilmiyor: Trafik
bilgilerini yay›nlamayan bir istasyona ayar
yap›lm›fl ve trafik bilgileri fonksiyonu devre
d›fl› ise.

(*) E¤er TA trafik bilgileri fonksiyonu devrede,
fakat ayar yapt›¤›n›z istasyon trafik bilgilerini ya-
y›nlam›yor ise, her 30 saniyede bir "bip" sesi du-
yars›n›z.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu ile afla¤›-
daki ifllemlerin yap›lmas› mümkündür:

a) FM band›nda sadece trafik anonslar›n›
yay›nlayan RDS istasyonlar›n›n aranmas›.

b) Kompakt Disk (radyoya entegre CD ça-
larda) veya CD çalar (bagaja monte edilen)
dinlenirken de trafik anonslar›n›n al›nmas›.

c) Radyonun sesi kapal› olsa bile, trafik bil-
gilerinin önceden ayarlanan minimum ses
seviyesinde al›nmas›.

Yukar›da belirtilen durumlar›n her biri için
yap›lmas› gereken ifllemler afla¤›da verilmifl-
tir.
a) Trafik anonslar›n› yay›nlayan istasyon-

lar›n yay›nlar›n› almak için, afla¤›daki ifllem-
leri yap›n›z:

– FM1, FM2 veya FMT band›n› seçiniz.
– "TA" mesaj› görüntüye gelene kadar,

"AF-TA" (1) butonuna k›sa bir flekilde (bir
saniyeden daha k›sa bir süre için) bas›n›z.

– “˙ ”̇ (7) veya “¯¯” (4) butonuna
bas›n›z.
TA fonksiyonu devrede iken, istasyonlar›

kaydetmek için, kay›t prosedürünü uygula-
y›n›z ("Manuel istasyon kayd›" konusuna
bak›n›z).
b) Kompakt Disk veya CD dinlerken tra-

fik bilgilerini almak isterseniz; Kompakt Dis-
ki yuvas›na (radyo üzerindeki) yerlefltirme-
den veya CD çalar› (bagajdaki) açmadan ön-
ce, trafik bilgilerini (TP) yay›nlayan bir is-
tasyona ayar yap›n›z ve TA fonksiyonunu
devreye al›n›z. E¤er CD dinlenirken, bu is-
tasyonda herhangi bir trafik anonsu yay›n-
lan›r ise; kaset veya CD geçici olarak durur
ve anons sona erer ermez, kald›¤› yerden
itibaren otomatik olarak çalmaya bafllar. Tra-
fik bilgileri yay›nlanmaya bafllad›¤› zaman,
k›sa bir süre ile "INFO TRA" mesaj› görün-
tüye gelir ve ard›ndan di¤er bilgiler (frekans,
CD ismi, çalma süresi vb.) görüntülenir.
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E¤er CD çalar çal›fl›rken, ayn› anda trafik
bilgilerini de almak istiyorsan›z, "AF-TA"
(1) butonuna 1 saniyeden daha k›sa bir sü-
re ile bas›n›z; radyo, FM band›ndan dinle-
nilen son istasyonu çalmaya bafllar, TA tra-
fik bilgileri fonksiyonu devreye girer ve tra-
fik bilgileri al›n›r. E¤er seçilen istasyon trafik
bilgilerini yay›nlam›yor ise, otomatik olarak
bu bilgileri yay›nlayan bir istasyonun aran-
mas›na bafllan›r.

Trafik ile ilgili mesaj› durdurmak isterseniz,
mesaj al›n›rken "AF-TA" (1) butonuna 1
saniyeden daha k›sa bir süre ile bas›n›z.

c) Radyo dinlemiyor iken trafik anonslar›-
n›n al›nmas›:

– TA fonksiyonunu devreye almak için,
ekranda "TA" mesaj› görüntüye gelene ka-
dar, "AF-TA" (1) butonuna 1 saniyeden
daha k›sa bir süre ile bas›n›z.

– Ekranda "TP" mesaj› görüntüye gelene
kadar, trafik bilgilerini yay›nlayan bir istas-
yona ayar yap›n›z; "VOL-" (19) butonu-
nu bas›l› konumda tutarak, sesi kapat›n›z.

Bu flekilde, istasyon trafik bilgilerini yay›n-
lad›¤› zaman; bunlar›, önceden ayarlanan
minimum ses seviyesinde dinlemek müm-
kün olur.

D‹KKAT Baz› ülkelerde, baz› radyo istas-
yonlar› TP fonksiyonu devrede olmas›na
(ekranda "TP" mesaj› gösterilir) ra¤men,
trafik anonslar›n› yay›nlamayabilirler.

Radyo AM band›nda çal›fl›rken, "AF-TA"
(1) butonuna bas›l›r ise; radyo, FM band›n-
da en son dinlenilen istasyona ayarlan›r.
E¤er ayar yap›lan istasyon trafik bilgilerini
yay›nlam›yor ise ("TP" mesaj› ekranda gös-
terilmez), radyo otomatik olarak trafik
anonslar›n› yay›nlayan bir istasyonu arama-
ya bafllar. 

Trafik bültenlerinin dinlendi¤i ses seviyesi,
radyo dinlenirken kullan›lan ses seviyesine
ba¤l› olarak de¤iflir;

– ses seviyesi 30’un alt›nda ise; trafik bül-
tenleri için ses seviyesi 20’ye (sabit de¤er)
eflittir,

– ses seviyesi 30’un üzerinde ise, trafik
bültenleri için ses seviyesi, o andaki ses se-
viyesi +1’e eflittir.

E¤er bir trafik bülteni yay›nlan›rken, ses se-
viyesi de¤ifltirilir ise; de¤er ekranda gösteril-
mez ve yeni de¤er sadece yay›nlanmakta
olan trafik bülteni için kullan›l›r.

Ses ayar fonksiyonunu, trafik bülteni ya-
y›nlan›rken, "AUD" (18) butonu vas›tas›
ile devreye alabilirsiniz. Yeni yap›lan ayar-
lar, bülten sona erdi¤i zaman da, daha son-
ra kullan›lmak üzere saklan›r.

D‹KKAT E¤er TA fonksiyonu devreye
al›nm›fl ve ayar yap›lan istasyon trafik bil-
gilerini o anda ve daha sonra yay›nlayama-
yacak (ekranda "TP" mesaj› görünmez) ise;
1 dakika sonra, afla¤›daki durumlar söz ko-
nusu olur:

– E¤er CD dinliyor iseniz, otomatik olarak
trafik anonslar›n› yay›nlayan baflka bir istas-
yon aran›r.

– E¤er radyo dinliyor iseniz, trafik bilgile-
rinin al›nmas›n›n mümkün olmad›¤›n› be-
lirtmek için bir "bip" sesi verilir. Bu durumu
sona erdirmek için, ya trafik anonslar›n› ya-
y›nlayan baflka bir istasyona ayar yap›lma-
s›, ya da TA fonksiyonunun devre d›fl› b›ra-
k›lmas› gerekir.
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Acil durum alarmlar›n›n al›nmas›

Radyo, RDS modunda iken, genel tehlike
durumuna sebep olan s›ra d›fl› olaylar›n (dep-
remler, seller, vb.) ortaya ç›kmas› halinde,
yap›lan acil durum anonslar›n› (e¤er dinledi-
¤iniz istasyon bu anonslar› yay›nl›yor ise)
alacak flekilde ayarlanm›flt›r. 

Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye al›-
n›r ve devre d›fl› b›rak›lmaz.

Program türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün seçilmesi)

PTY fonksiyonunu devreye almak için,
"PTY" mesaj› ile birlikte, dinlenilen son is-
tasyona ait program türü (örne¤in "NEWS-
HABERLER") görüntüye gelene kadar,
"PTY" (2) butonuna k›sa bir flekilde bas›-
n›z. Bu fonksiyon, PTY programlar›na (mev-
cut ise) öncelik verir. Bu programlar acil du-
rum mesajlar›n› ve çeflitli konular› (örne¤in;
müzik, haber bültenleri gibi) içerebilir.

D‹KKAT PTY fonksiyonunun devreye al›n-
mas› için, radyonun FM band›na ayarlanm›fl
olmas› gerekir.

E¤er istasyon PTY modunda yay›n yapm›-
yor ise, 5 saniye süre ile "NO-PTY" me-
saj› görüntüye gelir.

2 saniye sonra, istasyonun ismi veya fre-
kans› ekranda gösterilir.

Program türlerinin listesi afla¤›da verilmifl-
tir:

NEWS (Haberler)

AFFAIRS (Güncel olaylar)

INFO (Bilgiler)

SPORT (Spor programlar›)

EDUCATE (E¤itim ile ilgili programlar)

DRAMA (Drama)

CULTURE (Kültür programlar›)

SCIENCE (Bilimsel programlar)

VARIED (E¤lence programlar›)

POP M (Pop müzik)

ROCK M (Rock müzi¤i)

M, O, R, M (Enstrümantal müzik)

LIGHT M (Hafif müzik)

CLASSICS (Klasik müzik)

OTHER M (Di¤er müzik türleri)

PTY program türünü de¤ifltirmek için,
“¯¯” (4) veya “˙ ”̇ (7) veya 6 adet is-
tasyon kay›t butonundan birine bas›n›z. E¤er
ekranda istasyon frekans› veya ismi göste-
rilirse, dinlenilen program türünün görüntü-

ye gelmesi için, “¯¯” (4) veya “˙ ”̇ (7)
butonuna bas›n›z.

Dinlenilen program türünü, 6 adet istasyon
kay›t butonundan birine kaydetmek için, bu-
tona bir saniyeden daha uzun bir süre ile ba-
s›n›z. Kay›t iflleminin gerçekleflti¤ini belirten
bir "bip "sesi duyulur. Bu program türünde
yay›n yapan bir istasyonun aranmas› ile ilgi-
li olarak, "Otomatik ayar" ve "‹stasyonla-
r›n taranmas› (Scan fonksiyonu)" paragraf-
lar›na bak›n›z.

E¤er seçilen program türünde yay›n yapan
hiçbir istasyon bulunamaz ise, bir "bip" se-
si duyulur. Radyo daha önce seçilen istasyo-
nu çalmaya bafllar ve ekranda yaklafl›k 2 sa-
niye süre ile "NO-PTY" mesaj› gösterilir.

PTY fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak için,
"PTY" (2) butonuna k›sa bir flekilde tek-
rar bas›n›z.
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‹stasyonun PTY program türünün
kontrol edilmesi 

Dinlemekte oldu¤unuz istasyonun yay›n-
lad›¤› PTY program türünü ö¤renmek için,
bir "bip" sesi duyana kadar, "PTY" (2) bu-
tonuna bas›n›z. "Bip" sesinden sonra, dinle-
mekte oldu¤unuz istasyonun yay›nlad›¤›
program türü (bir önceki paragrafa bak›n›z)
görüntüye gelir. E¤er istasyonun PTY kodu
yok ise, "NO-PTY" mesaj› görüntülenir.
Yaklafl›k 5 saniye sonra, dinlenilen RDS is-
tasyonunun ismi veya frekans› ekranda tek-
rar görüntülenir.

EON fonksiyonu         
(güçlendirilmifl di¤er yay›n
istasyonlar› flebekesi)

Baz› ülkelerde, trafik raporu yay›nlayan is-
tasyonlar› bir araya toplayan yay›n istasyon-
lar› flebekesi mevcuttur. Bu durumda, ayn›
yay›n istasyonlar› flebekesindeki istasyonlar-
dan biri ne zaman trafik anonsu yay›nlar ise;
dinlemekte oldu¤unuz program, bu raporu
almak için geçici olarak kesilir (sadece TA
fonksiyonu devrede iken).

Programlar›n taranmas›

Ayn› yay›n flebekesi içinde yay›nlanan fark-
l› programlar› alabilir ve tarayabilirsiniz (sa-
dece FM band›nda) - örne¤in NDR1, NDR2,
NDR3, NDR4, N-JOY…

Bu fonksiyonu devreye almak için, "AF-
TA" (1) butonuna k›sa bir flekilde basarak,
AF fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Tara-
ma ifllemini bafllatmak için, “˙ ”̇ (7) ve-
ya “¯¯” (4) butonuna bas›n›z.

D‹KKAT ‹stasyona daha önceden en az
bir kez ayar yapm›fl olman›z gerekir.

Stereo yay›n yapan istasyonlar

E¤er al›nan yay›n›n sinyali zay›f ise, oto-
matik olarak Stereo’dan Mono’ya geçifl ya-
p›l›r.

MENU (Menü (flekil 170)
"MENU" (9) butonu fonksiyonlar› 

Menü fonksiyonunu devreye almak için,
"MENU" (9) butonuna 1 saniyeden da-
ha k›sa bir süre ile bas›n›z. Ekranda "ME-
NU" mesaj› görüntüye gelir. 

Menü fonksiyonlar›n› taramak için, “▲”
(6) veya “▼” (8) butonunu kullan›n›z. Se-
çilen fonksiyonu devreye almak/devre d›fl›
b›rakmak için, “˙ ”̇ (7) veya “¯¯” (4)
butonunu kullan›n›z.

Seçilen fonksiyon ile ilgili durum ekranda
gösterilir.

Menü taraf›ndan kumanda edilebilen fonk-
siyonlar flunlard›r:

– EQ SET (Ekolayzer ayarlar›, sadece
ekolayzer devrede ise)

– PRESET/USER/CLASSIC/
ROCK/JAZZ (Önceden belirlenen eko-
layzer ayarlar›n›n devreye al›nmas›/devre
d›fl› b›rak›lmas› ve seçilmesi)

– HICUT (Tiz seslerin azalt›lmas›)
– PHONE (Telefon için ses seviyesi, e¤er

monte edilmifl ise)
– CD NAME (CD’ye isim verilmesi, sa-

dece CD yerlefltirilmifl ise)

– SVC (Otomobilin h›z›na göre otoma-
tik ses ayar›)

– SENS DX/LO (Ayar hassasiyeti)

– CD (CD ekran› ayarlar›)

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

207

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 2�7



– CDC (CD çalar ekran› ayarlar›, e¤er
monte edilmifl ise)

– REG (Bölgesel programlar)

Menü fonksiyonundan ç›kmak için, "ME-
NU" (9) butonuna tekrar bas›n›z.

Ekolayzerin devreye al›nmas›/
devre d›fl› b›rak›lmas› (BOSE HI-FI
sistemi bulunan tipler hariç)

Entegre ekolayzer, devreye al›nabilir veya
devre d›fl› b›rak›labilir. Ekolayzer devre d›fl›
iken, sadece bas ("BASS") ve tiz ("TREB-
LE") tonlar ayarlanabilir; fonksiyon devre-
ye al›nd›¤›nda ise, ses e¤rilerinin ayarlanma-
s› mümkün olur.

Ekolayzeri devre d›fl› b›rakmak için; “▲”
(6) or“▼” (8) butonlar›n› kullanarak,
“PRESET” seçimini yap›n›z.

Ekolayzeri devreye almak için; “▲” (6)
veya “▼” (8) butonlar›n› kullanarak, afla-
¤›daki fonksiyonlardan birini seçiniz:

– “USER” (kullan›c› taraf›ndan de¤iflti-
rilebilen 7 ekolayzer band› ayar›)

– “CLASSIC” (önceden belirlenen eko-
layzer ayar›)

– “ROCK” (önceden belirlenen ekolay-
zer ayar›)

– “JAZZ” (önceden belirlenen ekolay-
zer ayar›).

“▲” (6) veya “▼” (8) butonlar›n› kul-
lanarak, menüden ekolayzer ayar› için son
seçimi yapt›ktan sonra; “˙ ”̇ (7) veya
“¯¯” (4) butonlar›n› kullanarak de¤ifliklik
yapabilirsiniz.

Ekolayzer ayarlar›ndan biri devrede iken,
ekranda "EQ" mesaj› görüntülenir.

BOSE HI-FI sistemi bulunan tiplerde, sinya-
lin genli¤inin ve faz›n›n analog olarak den-
gelenmesi, amplifikatör taraf›ndan otoma-
tik olarak gerçeklefltirilir.

Ekolayzer ayarlar› (sadece 
ekolayzer devrede ise)

Ekolayzer ayar›n› istedi¤iniz flekilde yap-
mak için; “▲” (6) veya “▼” (8) buton-
lar›n› kullanarak, "USER" seçimini yap›n›z;
ekranda "EQ SET" mesaj› görüntülenir.

Ekolayzer ayarlar›n› de¤ifltirmek için,“˙̇ ”
(7) veya “¯¯” (4) butonunu kullan›n›z.
Ekranda, 7 adet çubuktan oluflan bir grafik
götüntüye gelir. Bu çubuklar›n her biri, sol
veya sa¤ kanal için frekans› gösterir. “˙ ”̇
(7) veya “¯¯” (4) butonunu kullanarak,
ayar yapaca¤›n›z çubu¤u seçiniz; seçilen çu-
buk yan›p sönmeye bafllar ve “▲” (6) ve-
ya “▼” (8) butonlar›n› kullanarak, bu çu-
buk üzerinde ayar yapman›z mümkün olur. 

Yeni ayarlar› kaydetmek için, "MENU"
(9) butonuna tekrar bas›n›z. Ekranda hala
"EQ SET" mesaj› görüntülenir.
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Tiz seslerin azalt›lmas› 
fonksiyonu (HICUT)

Bu fonksiyon, gönderilen sinyallere ba¤l›
olarak, tiz tonlar›n azalt›lmas› için kullan›l›r.
Fonksiyonu devreye almak veya devre d›fl›
b›rakmak için, “¯¯” (4) veya “˙ ”̇ (7)
butonuna bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bil-
giler ekranda gösterilir:

– “HICUT ON”: fonksiyon devrede

– “NO HICUT”: fonksiyon devre d›fl›.

Telefonda konuflma sesi ayar
fonksiyonu (PHONE)

Bu fonksiyon, telefonda konuflma sesinin
ayarlanmas› (1’den 66’ya kadar) veya se-
sin kesilmesi (OFF ayar›) için kullan›l›r.

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “¯¯” (4) veya “˙˙” (7)
butonunu kullan›n›z.

Ses seviyesini ayarlamak için, “VOL+”
(21) veya “VOL-” (19) butonlar›n› kul-
lan›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “PHONE 23”: fonksiyon devrede ve
ses seviyesi 23’e ayarlanm›fl

– “PHONE OFF”: fonksiyon devre d›-
fl›.

CD’ye isim verilmesi (CD NAME)

Bu fonksiyon, sadece kompakt disk yeri-
ne yerlefltirilmifl ise seçilebilir. Fonksiyonu
devreye almak için, “¯¯” (4) veya “˙ ”̇
(7) butonlar›n› kullan›n›z; ekranda "CD-
NAME" mesaj› görüntülenir. E¤er CD’nin
bir ismi mevcut ise, ekranda bu isim görün-
tülenir; e¤er mevcut de¤il ise, sekiz adet
k›sa çizgi görüntüye gelir. E¤er yeni bir isim
için kay›t yap›lam›yor ise, ekranda kaydedil-
mifl olan ilk isim gösterilir.

Yeni CD’nin ismini de¤ifltirmek veya bir
isim vermek için, “¯¯” (4) veya “˙˙”
(7) butonuna bas›n›z. De¤ifltirilecek karak-
terin yerini seçmek için, butonlara tekrar ba-
s›n›z. Karakteri seçmek veya de¤ifltirmek
için, “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna ba-
s›n›z.

‹smi kaydetmek için, "MENU" (9) buto-
nuna tekrar bas›n›z.

Bir ismi silmek için, fonksiyonu devreye al›-
n›z ve silinecek ismi seçmek için “▲” (6)
veya “▼” (8) butonuna bas›n›z. Daha son-
ra yaklafl›k 2 saniye süre ile “MENU” (9)
butonuna bas›n›z. Sistemden bir "bip" sesi
gelir ve ekranda yaklafl›k 2 saniye süre ile
"ONE CLR" mesaj› görüntülenir. Bu nok-
tada, yeni bir isim vermek için gereken pro-
sedür bafllat›labilir.

Bütün isimleri silmek için, fonksiyonu dev-
reye al›n›z ve "MENU" (9) butonuna yak-
lafl›k 4 saniye süre ile bas›n›z. Sistemden iki
kez "bip" sesi gelir ve ekranda yaklafl›k 2
saniye süre ile "ALL CLR" mesaj› görün-
tülenir. Bu noktada, isim verme prosedürü
bafllat›labilir.

Ses seviyesinin otomobilin h›z›na
göre ayarlanmas› fonksiyonu
(SVC) (baz› tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu ka-
bini içindeki gürültü seviyesi aras›ndaki ora-
n›n korunmas› için, ses seviyesini otomobi-
lin h›z›na göre otomatik olarak ayarlar; sü-
rat artt›kça, ses seviyesi de otomatik olarak
art›r›l›r.  

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “¯¯” (4) veya “˙ ”̇ (7)
butonuna bas›n›z. Fonksiyonun mevcut du-
rumu ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir:

– “SVC-ON”: fonksiyon devrede

– “SVC-OFF”: fonksiyon devre d›fl›.
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‹stasyon arama hassasiyetinin
ayarlanmas› (SENS DX/LO)

Bu fonksiyon ile, otomatik istasyon arama
hassasiyetinin de¤ifltirilmesi mümkündür.
Düflük hassasiyet ("SENS-LO") ayar› ya-
p›ld›¤›nda, sadece yay›nlar› çok iyi al›nan is-
tasyonlar aran›r. Yüksek hassasiyet
("SENS-DX") ayar› yap›ld›¤›nda, bütün is-
tasyonlar aran›r. Dolay›s›yla, çok say›da is-
tasyonun yay›n yapt›¤› bölgelerden geçer-
ken, sadece sinyalleri güçlü olan istasyonla-
r› seçmek için, düflük hassasiyet ("SENS-
LO") ayar›n› seçiniz.

Hassasiyeti ayarlamak için, “¯¯” (4) ve-
ya “˙ ”̇ (7) butonuna bas›n›z. Fonksiyo-
nun mevcut durumu ile ilgili bilgiler ekranda
gösterilir:

– “SENS-LO”: düflük hassasiyet 

– “SENS-DX”: yüksek hassasiyet.

Kompakt disk bilgi ekran› 
fonksiyonu (CD)

Bu fonksiyon ile, CD dinlerken (radyoya
entegre CD çalarda) ekranda hangi bilginin
gösterilece¤ini seçmek mümkündür.

‹ki farkl› ayar söz konusudur:

– TIME (parçan›n bafllang›c›ndan itibaren
geçen süre)

– NAME (CD ismi).

Menüden, “▲” (6) veya “▼” (8) bu-
tonunu kullanarak, "CD" seçimini yapt›ktan
sonra, ekranda "CD-DISP" mesaj› görün-
tüye gelir. Ayar› de¤ifltirmek için, “¯ ”̄ (4)
veya “˙ ”̇ (7) butonunu kullan›n›z. 

CD çalar bilgi ekran› fonksiyonu
(CDC) (e¤er monte edilmifl ise)

Bu fonksiyon sadece CD çalar›n (bagaj›n
içine) ba¤lanm›fl olmas› halinde seçilebilir.
Bu durumda ekranda "CDC-DISP" mesa-
j› görüntülenir.

Fonksiyonu de¤ifltirmek için, “¯¯” (4)
veya “˙ ”̇ (7) butonunu kullan›n›z. 

Ekranda "TIME" (çalma süresi) ve "CD-
NR" (CD numaras›) mesajlar›ndan biri gö-
rüntülenir.

Bölgesel programlar›n al›nmas›
fonksiyonu (REG)

Baz› ulusal istasyonlar, günün belirli saat-
lerinde, bölgelere göre farkl›l›k gösteren çe-
flitli bölgesel programlar yay›nlarlar. Bu fonk-
siyon, sadece yerel (bölgesel) istasyonlara
ayar yap›lmas›n› sa¤lar. Yay›n›n› ald›¤›n›z
bölgesel bir program› dinlemeye devam et-
mek isterseniz, fonksiyonu devreye alman›z
gerekir.

Fonksiyonu devreye almak/devre d›fl› b›-
rakmak için, “˙ ”̇ (7) veya “¯¯” (4)
butonlar›na bas›n›z.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bilgi-
ler ekranda gösterilir:

– “REG-ON”: fonksiyon devrede

– “REG-OFF”: fonksiyon devre d›fl›.

E¤er bu fonksiyon devre d›fl› iken, belirli
bir bölge için yay›nlanan bölgesel bir prog-
rama ayar yaparsan›z; otomobil farkl› bir böl-
geye girdi¤i zaman, yeni bölge için yay›n ya-
pan bölgesel istasyonun yay›nlar›n› al›rs›n›z.

D‹KKAT Bu fonksiyon devre d›fl› ("REG-
OFF") ve AF (alternatif frekans arama)
fonksiyonu devrede iken; radyo, seçilen is-
tasyona ait en güçlü sinyalleri veren frekan-
sa otomatik olarak ayar yapar.
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CD ÇALAR (CD de¤ifltirici) 
(baz› tiplerde) (flekil 170)

CD çalar›n seçilmesi

Ses sistemine entegre CD çalar› seçmek
için, CD yerine yerlefltirilmifl iken, ses siste-
mini aç›n›z, daha sonra "CD" çal›flma mo-
dunu seçmek için, k›sa bir flekilde ve ard
arda "SRC" (14) butonuna bas›n›z. Ses
sistemi kapal› iken, CD yuvas›na CD yerlefl-
tirildi¤inde de, CD çalar aç›l›r.

CD’nin yerlefltirilmesi/ 
ç›kart›lmas›

Mekanizmay› harekete geçirmek için,
CD’yi dikkatle (3) yuvas›na yerlefltiriniz; me-
kanizma CD’nin do¤ru konuma geçmesini
sa¤lar.

CD’yi yerinden ç›kartan mekanizmay› ça-
l›flt›rmak için, ses sistemi aç›k iken, “˚” (5)
butonuna bas›n›z.

CD yerinden ç›kart›ld›ktan sonra, CD’yi din-
lemeye bafllamadan önce devrede olan ça-
l›flma moduna geri dönülür. Ses sistemi ka-
pal› iken, CD yerinden ç›kart›lamaz.

Muhtemel ar›za mesajlar›

E¤er yerlefltirilen CD okunamaz durumda
ise, ekranda yaklafl›k 2 saniye süre ile "CD-
ERROR" mesaj› görüntülenir. Daha sonra
CD d›flar› ç›kart›l›r ve CD seçilmeden önce
kullan›lan kayna¤a geri dönülür. 

Ekrandaki bilgiler

CD çalar çal›fl›r durumda iken, ekranda,
afla¤›daki anlama gelen mesajlar görüntüle-
nir:

“T05”: CD üzerindeki parçan›n numara-
s›n› belirtir.

“03:42”: parçan›n bafl›ndan itibaren ge-
çen süreyi belirtir (e¤er ilgili Menü fonksiyo-
nu devrede ise).

“MADONNA”: CD’ye verilen ismi be-
lirtir.

Parça seçimi (ileri/geri do¤ru)

CD’deki bir sonraki parçay› çalmak için,
“▲” (6) butonuna; bir önceki parçay› çal-
mak için “▼” (8) butonuna bas›n›z. 

Parçalar› ard arda sürekli olarak seçmek için,
butonu bas›l› konumda tutunuz.

E¤er parça çal›nmaya bafllad›ktan sonra
3 saniye geçmifl ise, parçay› bafl›ndan iti-
baren tekrar dinlemek için, “▼” (8) buto-
nuna bas›n›z. Bu durumda bir önceki par-
çay› çalmak için, butona ard arda iki kez ba-
s›n›z.
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H›zl› ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, h›zl› bir flekilde ile-
ri do¤ru gitmek için “˙ ”̇ (7) butonunu;
h›zl› bir flekilde geri do¤ru gitmek için “¯¯”
(4) butonunu bas›l› konumda tutunuz. Bu-
ton serbest b›rak›ld›¤›nda, h›zl› ileri/geri git-
me ifllemi durdurulur.

E¤er menüden CD ismi görüntüleme fonk-
siyonu seçilmifl ise, bu bilginin yerine CD’de-
ki parçan›n çalma süresi gösterilir. Butona
son kez bas›ld›ktan yaklafl›k 2 saniye son-
ra, tekrar CD ismi görüntüye gelir.

Pause (duraklama) fonksiyonu

CD çalar› durdurmak için, 3 no.lu istasyon
kay›t butonuna (15) bas›n›z. Ekranda "CD-
PAUSE" mesaj› gösterilir.

Parçay› tekrar dinlemek için, 3 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (15) tekrar bas›n›z.

CD’deki parçalar›n taranmas›
(Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, bir CD’deki bütün parça-
lar›n bafl taraflar›n›n dinlenmesi mümkün-
dür.

CD’de yer alan bütün parçalar›n ilk 10 sa-
niyelik k›sm›n› dinlemek için, "SRC" (14)
butonunu bir saniyeden daha uzun bir süre
ile bas›l› konumda tutunuz. Parçalar çal›n›r-
ken, ekranda dönüflümlü olarak 2 saniye sü-
re ile seçilen CD fonksiyonu (CD’deki parça-
n›n çalma süresi veya CD ismi) ve "SCAN"
mesaj› görüntüye gelir. E¤er Scan fonksi-
yonu devrede ise, Repeat (parçan›n sürekli
tekrarlanmas›) ve Mix (parçalar›n kar›fl›k s›-
rada çal›nmas›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›-
rak›l›r.

Parçalar›n taranma s›ras› afla¤›da aç›klan-
m›flt›r:

– Çal›nan parçadan itibaren, CD’deki son
parçaya kadar.

– CD’deki birinci parçadan, Scan (parça-
lar›n taranmas›) fonksiyonu devreye al›nd›-
¤› zaman çal›nmakta olan parçaya kadar.

Scan (parçalar›n taranmas›) fonksiyonu,
afla¤›da belirtilen durumlarda devre d›fl› b›-
rak›l›r:

– Ses sistemi kapat›ld›¤›nda.

– Çalmakta olan parçay› dinlemeye de-
vam etmek için "SRC" (14) butonuna tek-
rar bas›ld›¤›nda.

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (butonlar›n ikisine birden bas›l›rsa
parça atlan›r).

– ‹stasyon kay›t butonlar›ndan birine ba-
s›ld›¤›nda. 

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda.

– PTY (program türü) fonksiyonu devre-
ye al›nd›¤›nda.

– Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde.

– “AUD” (18) butonuna bas›ld›¤›nda.

– TA fonksiyonunun devrede olmas› ve
istasyonun bir trafik bülteni yay›nlamas› ha-
linde. 

– “MENU” (9) butonuna bas›ld›¤›nda.

E¤er Scan fonksiyonu, ifllemin sonunda
devre d›fl› b›rak›lmaz ise; bu fonksiyon dev-
reye al›nd›¤› zaman çalmakta olan parça-
ya dönülür.
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Repeat fonksiyonu (son parçan›n
sürekli olarak tekrarlanmas›)

CD’de dinlenilen son parçay› sürekli olarak
tekrarlamak için, 4 no.lu istasyon kay›t bu-
tonuna (12) bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2
saniye süre ile "RPT TRUCK" mesaj› gös-
terilir.

Repeat fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak
için, 4 no.lu istasyon kay›t butonuna (12)
tekrar bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2 saniye
süre ile "RPT OFF" mesaj› gösterilir. Fonk-
siyon devrede iken, ekranda "RPT" mesa-
j› gösterilir.

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, fonksiyon
devre d›fl› b›rak›l›r.

D‹KKAT Repeat fonksiyonu devreye al›n-
d›¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Mix
(parçalar›n kar›fl›k s›rada çal›nmas›) fonksi-
yonlar› devre d›fl› b›rak›l›r. 

Parçalar›n rastgele çal›nmas›
(Mix fonksiyonu)

Seçilen CD’deki parçalar› kar›fl›k s›rada çal-
mak için, 5 no.lu istasyon kay›t butonuna
(11) bas›n›z. Yeni bir parça çalmaya bafl-
lar ve ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile
"CD-MIX-ON" mesaj› gösterilir. Fonksi-
yonu devre d›fl› b›rakmak için, 5 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (11) tekrar bas›n›z.
Ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile "CD-
MIX-OFF" mesaj› gösterilir.

Mix fonksiyonu devrede iken, CD’deki par-
çalar›n hepsi kar›fl›k s›rada çal›n›r.

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, fonksiyon
devre d›fl› b›rak›l›r.

D‹KKAT Mix fonksiyonu devreye al›nd›-
¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Re-
peat (parçan›n sürekli olarak tekrarlanma-
s›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.

TPM fonksiyonu (CD’deki 
parçalar›n çal›nma s›ras›n›n 
kaydedilmesi)

TPM fonksiyonu (parça programlama bel-
le¤i), bir CD’deki parçalar›n çal›nma s›ras›n›n
kaydedilmesini ve daha sonra ayn› s›rada
çal›nmas›n› sa¤lar.

Fonksiyonu devreye almak için; CD din-
lerken, 1 no.lu istasyon kay›t butonuna
(17) bir saniyeden daha k›sa bir süre ile
bas›n›z. Fonksiyon devrede iken, ekranda
"TPM" mesaj› gösterilir.

Parçalar› kaydetmek için, istedi¤iniz par-
çay› seçiniz, daha sonra 1 no.lu istasyon ka-
y›t butonuna (17), "bip" sesini duyana ka-
dar, yaklafl›k 1 saniye süre ile bas›n›z. Ek-
randa "STORED" (kaydedildi) mesaj› gö-
rüntüye gelir. Bu prosedürü, kaydetmek is-
tedi¤iniz di¤er parçalar için de tekrarlay›n›z.
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CLR fonksiyonu (CD’deki 
parçalar›n çal›nma s›ras› kayd›n›n
iptali)

CD’deki bir parçan›n veya bütün parçalar›n
TPM fonksiyonu ile kaydedilen çal›nma
s›ras›n›n iptal edilmesini sa¤lar.

Sadece bir parçan›n çal›nma s›ras› kayd›-
n› silmek için, TPM fonksiyonu devrede iken,
“▲” (6) veya “▼” (8) butonlar›n› kulla-
narak, parçay› seçiniz. Daha sonra, 2 no.lu
istasyon kay›t butonuna (16), yaklafl›k 2
saniye süre ile bas›n›z; TPM fonksiyonu dev-
re d›fl› b›rak›l›r, bir "bip" sesi duyulur ve ek-
randa "TR CLR" mesaj› görüntülenir.

Seçilen CD’deki bütün parçalar›n çal›nma
s›ras› kay›tlar›n› silmek için, TPM fonksiyo-
nunu devreye al›n›z. Daha sonra, 2 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (16), yaklafl›k 4 sa-
niye süre ile bas›n›z; TPM fonksiyonu dev-
re d›fl› b›rak›l›r, yaklafl›k olarak 2 ve 4 sani-
ye sonra iki kez "bip" sesi duyulur ve ekran-
da "CD CLR" mesaj› görüntülenir.

CD CHANGER (Çoklu Kompakt
Disk Çalar) (Baz› tiplerde)

Alfa Romeo aksesuar serisinde, radyo ile
ba¤lant› için çok kutuplu bir kablo ve
montaj braketi ile birlikte, 5 ve 10 CD
içeren iki farkl› CD changer (çoklu kom-
pakt disk çalar) kiti mevcuttur.

CD çalar›n seçilmesi

CD çalar› açmak için, ses sistemini aç›n›z
ve "CHANGER" (bagaj›n içine monte edi-
len CD çalar) fonksiyonunu seçmek için, ard
arda ve k›sa bir flekilde "SRC" (14) buto-
nuna bas›n›z.

Bir CD’yi, CD kartufluna yerlefltirdikten son-
ra ilk kez dinlerken, kartufltaki ilk CD’nin ilk
parças› çal›nmaya bafllar.

Muhtemel ar›za mesajlar›

E¤er seçilen konumda CD mevcut de¤il ise
(CD çalar içine CD kartuflu yerlefltirilmedi¤i
için), ekranda "CHANGER" mesaj› görün-
tülenir. 

E¤er çal›nacak CD okunamaz durumda ise,
ekranda "CD-ERROR" mesaj› görüntüle-
nir ve bir sonraki CD seçilir; e¤er baflka CD
yok veya di¤er CD’ler de okunamaz durum-
da ise, ses kayna¤› de¤ifltirilene kadar (rad-
yoya entegre CD çalardaki Kompakt Disk ve-
ya radyoya geçilene kadar) ekranda "NO
CD" mesaj› görüntülenir.

CD çalarda herhangi bir ar›za veya kartu-
flun ç›kart›lmas›nda problem olmas› halinde,
"CD ERROR" mesaj› görüntüye gelir.

Ekrandaki bilgiler

CD çalar çal›fl›r durumda iken; ekranda,
afla¤›daki anlama gelen mesajlar görün-
tülenir:

“T05”: CD üzerindeki parçan›n numara-
s›n› belirtir.

“03:42”: parçan›n bafl›ndan itibaren ge-
çen süreyi belirtir (e¤er ilgili Menü fonksiyo-
nu devrede ise).

“CD 04”: Kartufl içindeki CD’nin numa-
ras›n› belirtir.
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CD seçimi

Bir önceki CD’yi seçmek için, “¯¯” (4);
bir sonraki CD’yi seçmek için, “˙ ”̇ (7)
butonuna bas›n›z. E¤er menüden CD’deki
parçan›n çal›nma süresi görüntüleme fonk-
siyonu seçilmifl ise, bunun yerine yaklafl›k 2
saniye süre ile CD numaras› gösterilir.

E¤er seçilen konumdaki kartuflun içinde CD
mevcut de¤il ise, ekranda "NO CD" mesaj›
görüntülenir ve otomatik olarak bir sonraki
CD çal›n›r.

Parça seçimi (ileri/geri do¤ru)

Seçilen CD’deki bir sonraki parçay› çalmak
için, “▲” (6) butonuna; bir önceki parçay›
çalmak için “▼” (8) butonuna bas›n›z.

Parçalar› ard arda sürekli olarak seçmek
için, butonu bas›l› konumda tutunuz.

E¤er parça çal›nmaya bafllad›ktan sonra
3 saniye geçmifl ise, parçay› bafl›ndan iti-
baren tekrar dinlemek için, “▼” (8) buto-
nuna bas›n›z. Bu durumda bir önceki par-
çay› çalmak için, butona ard arda iki kez ba-
s›n›z.

H›zl› ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, h›zl› bir flekilde ileri
do¤ru gitmek için“˙ ”̇ (7) butonunu; h›z-
l› bir flekilde geri do¤ru gitmek için “¯¯”
(4) butonunu bas›l› konumda tutunuz. Bu-
ton serbest b›rak›ld›¤›nda, h›zl› ileri/geri git-
me ifllemi durdurulur.

Butonlara k›sa bir flekilde bas›l›p b›rak›ld›-
¤›nda, parça üzerinde 1 saniye ileri veya ge-
ri do¤ru gidilir.

E¤er menüden CD numaras› görüntüleme
fonksiyonu seçilmifl ise, bu bilginin yerine
yaklafl›k 2 saniye süre ile CD’deki parçan›n
çalma süresi gösterilir.

CD’deki parçalar›n taranmas›
(Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, seçilen CD’deki bütün par-
çalar›n bafl taraflar›n›n dinlenmesi mümkündür.

CD’de yer alan bütün parçalar›n ilk 10 sa-
niyelik k›sm›n› dinlemek için, "SRC" (14)
butonunu bir saniyeden daha uzun bir süre
ile bas›l› konumda tutunuz. Parçalar çal›n›r-
ken, ekranda dönüflümlü olarak 2 saniye sü-
re ile seçilen CD fonksiyonu (CD ismi, çalma
süresi veya numaras›) ve "SCAN" mesaj›
görüntüye gelir. E¤er Scan fonksiyonu dev-
rede ise, Repeat (parçan›n sürekli tekrarlan-
mas›) ve Mix (parçalar›n kar›fl›k s›rada ça-
l›nmas›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.

Parçalar›n taranma s›ras› afla¤›da aç›klan-
m›flt›r:

– Çal›nan parçadan itibaren, CD’deki son
parçaya kadar.

– CD’nin de¤ifltirilmesi ve bütün parçalar›n
taranmas› (bu ifllem CD çalardaki bütün
CD’ler için yap›l›r)

– Birinci parçadan, Scan (parçalar›n taran-
mas›) fonksiyonu devreye al›nd›¤› zaman
çal›nmakta olan parçaya kadar.

Scan (parçalar›n taranmas›) fonksiyonu,
afla¤›da belirtilen durumlarda devre d›fl›
b›rak›l›r:

– Ses sistemi kapat›ld›¤›nda.
– Çalmakta olan parçay› dinlemeye de-

vam etmek için "SRC" (14) butonuna tek-
rar bas›ld›¤›nda.

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna ba-
s›ld›¤›nda (butonlara ayn› anda bas›ld›¤›n-
da, parça atlan›r). 
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– ‹stasyon kay›t butonlar›ndan birine bas›l-
d›¤›nda. 

– Autostore (otomatik kay›t) fonksiyonu
devreye al›nd›¤›nda.

– PTY (program türü) fonksiyonu devreye
al›nd›¤›nda.

– Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde (radyo
veya radyoya entegre CD çalar seçildi¤inde).

– “AUD” (18) butonuna bas›ld›¤›nda.

– TA fonksiyonunun devrede olmas› ve
istasyonun bir trafik bülteni yay›nlamas›
halinde. 

– “MENU” (9) butonuna bas›ld›¤›nda.

E¤er Scan fonksiyonu, ifllemin sonunda
devre d›fl› b›rak›lmaz ise; bu fonksiyon dev-
reye al›nd›¤› zaman çalan parçaya dönülür.

Pause (duraklama) fonksiyonu

CD çalar› durdurmak için, 3 no.lu istasyon
kay›t butonuna (15) bas›n›z. Ekranda "CD-
PAUSE" mesaj› gösterilir.

Parçay› tekrar dinlemek için, 3 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (15) tekrar bas›n›z.

Repeat fonksiyonu (son parçan›n
sürekli olarak tekrarlanmas›)

CD’de dinlenilen son parçay› sürekli olarak
tekrarlamak için, 4 no.lu istasyon kay›t bu-
tonuna (12) bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2
saniye süre ile "RPT TRUCK" mesaj› gös-
terilir.

Repeat fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak
için, 4 no.lu istasyon kay›t butonuna (12)
tekrar bas›n›z. Ekranda, yaklafl›k 2 saniye
süre ile "RPT OFF" mesaj› gösterilir. Fonk-
siyon devrede iken, ekranda "RPT" mesa-
j› görüntülenir. 

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, fonksiyon
devre d›fl› b›rak›l›r.

D‹KKAT Repeat fonksiyonu devreye al›n-
d›¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Mix
(parçalar›n kar›fl›k s›rada çal›nmas›) fonksi-
yonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.

Parçalar›n rastgele çal›nmas›
(Mix fonksiyonu)

Seçilen CD’deki parçalar› kar›fl›k s›rada çal-
mak için, 5 no.lu istasyon kay›t butonuna
(11) bas›n›z. Yeni bir parça çalmaya bafl-
lar ve ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile
"CD-MIX-ON" mesaj› gösterilir. Fonksi-
yonu devre d›fl› b›rakmak için, 5 no.lu is-
tasyon kay›t butonuna (11) tekrar bas›n›z.
Ekranda, yaklafl›k 2 saniye süre ile "CD-
MIX-OFF" mesaj› gösterilir.

Mix fonksiyonu devrede iken, CD’deki par-
çalar›n hepsi kar›fl›k s›rada çal›n›r.

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, fonksiyon
devre d›fl› b›rak›l›r.

D‹KKAT Mix fonksiyonu devreye al›nd›-
¤›nda, Scan (parçalar›n taranmas›) ve Re-
peat (parçan›n sürekli olarak tekrarlanma-
s›) fonksiyonlar› devre d›fl› b›rak›l›r.
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Koruyucu sigorta

Radyonun arka taraf›nda, 10A’l›k koruyu-
cu bir sigorta mevcuttur. Sigortay› de¤ifltir-
mek için, radyonun d›flar› ç›kart›lmas› gerek-
ti¤inden dolay›; bu ifllemi Alfa Romeo yetkili
servisinde yapt›r›n›z.

flekil 174

AA00AA00112288bb

flekil 173

AA00AA00112277bb

TEKN‹K B‹LG‹LER

Radyo

Maksimum güç: 4 x 40W.

Anten (flekil 172)

Anten, otomobilin tavan› üzerine monte
edilmifltir. Otomobil, otomatik bir y›kama
sisteminde y›kan›rken; hasar görmemesi
için, anteni gevfletip, yerinden ç›kartman›z
tavsiye edilir.

flekil 172

AA00AA00333355bb

Hoparlörler (flekil 173-174)

Ses sistemi afla¤›dakileri içerir:
– Her biri 30W gücünde, 4 adet (2 adet

önde, 2 adet arkada tweeter (A)) 

– Her biri 40W gücünde, 165 mm çap›n-
da 4 adet (2 adet önde, 2 adet arkada) ho-
parlör (B).
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CD MP3 ÇALAR
(tiplere/pazara göre 
mevcuttur.)

G‹R‹fi

Bu bölümde, sadece MP3 çalar›n kullan›l-
mas› anlat›lm›flt›r. Radyo, CD çalar ve CD de-
¤ifltiricinin kullan›lmas› ile ilgili bilgiler için
"CD çalarl› Radyo bölümü" ne bak›n. Dü¤-
melerle ilgili aç›klamalar, 196. Resimde gös-
terilmifltir. 

NOT: MPEG Layer-3 ses kodu çözme tek-
nolojisinin lisans›, Fraunhofer IIS ve Thom-
son Multimedia kurulufllar›na aittir. 

MP3 modu

Normal ses CD ‘lerinin yan› s›ra sistem s›-
k›flt›r›lm›fl ses dosyalar› olan MP3 CD ‘lerini
de çalar. Normal bir ses CD ‘si konuldu¤u
zaman, radyo daha önce ("CD çalarl› rad-
yo") bölümünde anlat›lan flekilde çal›fl›r. 

En iyi ses niteliklerini elde etmek için,
mümkün olan en düflük devirle kaliteli CD
‘ler kullanman›z tavsiye edilir. 

Bir CD MP3, afla¤›da anlat›lan yap›ya sa-
hiptir:

- MP3 kay›tlar› bulunan/bulunmayan bir
ana klasör vard›r;

- bu klasörün alt›nda, "alt klasörleri"
olan/olmayan di¤er klasörler ve/veya MP3
kay›tlar› vard›r;

- "alt klasörlerin" içinde, di¤er "alt klasör-
ler" ve/veya MP3 kay›tlar› vard›r.

Her bir CD MP3 klasörü, grafikte gösteri-
len flekilde say›l›r (sonraki sayfada yer alan
örne¤e bak›n).
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- ana klasör, daima 1 numara ile gösteri-
lir;

- birinci klasöre verilen numara 2’dir ve bu-
nu 3 ile 4 numaralar› verilen "alt klasörler"
izler;

- birinci klasöre verilen numara 5’dir ve bu-
nu 6 ile 7 numaralar› verilen "alt klasörler"
izler;

- bu ifllem, di¤er bütün klasörler için tek-
rarlan›r.

MP3 klasörlerine girmek için (sonraki kla-
sörün seçilmesi) 6 tufluna (▲) veya 8 (▼)
tufluna (önceki klasörün seçilmesi) bas›n
(Resim 196). 

Örnek: 1. klasörde (No. 2) iseniz, seçile-
bilecek klasörler flunlard›r:

- 6 tufluna (▲) basarak ana klasöre (No.
1) girebilirsiniz;

- 6 tufluna (▲) basarak "alt klasöre" (No.
3) girebilirsiniz.

MP3 kayd› içermeyen klasörler (örne¤in
2. klasör (No.5) ve "alt klasör 3.1 (No.9)
gibi klasörler) seçilemez. 

Örnek: 3. klasörde (No. 8) iseniz, seçile-
bilecek klasörler flunlard›r:

- 8 tufluna (▼) basarak "alt klasöre" 2.X
‘a (No. 7) girebilirsiniz.

- 8 tufluna (▼) basarak 3.1.1. "alt kla-
söre" (No. 10) girebilirsiniz.

Örnek:
1 Ana klasör
Kay›t 1
Kay›t n

2 Klasör 1
Kay›t 1
Kay›t n

5 Klasör 2

8 Klasör 3
Kay›t 1
Kay›t n

12 Klasör n
Kay›t 1
Kay›t n

Anahtar:
n = Klasörlerin/kay›tlar›n adedi
= Klasörlerin yap›s›

4 "Alt klasör" 1.n
Kay›t 1
Kay›t n

7 "Alt klasör" 2.n
Kay›t 1
Kay›t n

11 "Alt klasör" 3.n
Kay›t 1
Kay›t n

3 "Alt klasör" 1.1
Kay›t 1
Kay›t n

6 "Alt klasör" 2,1
Kay›t 1
Kay›t n

9 "Alt klasör" 3,1

10 "Alt klasör" 3.1.1
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MP3 dosyalar›n nitelikleri ve çal›flma ko-
flullar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

- yazma iflleminde kullan›lan CD kay›t ci-
haz›n›n ISO 9660 Standard›na uygun olma-
s› flartt›r.

- müzik dosyalar›, ".mp3" uzant›s›na sa-
hip olmal›d›r: farkl› uzant›ya sahip dosyalar
çal›nmazlar;

- çal›nabilen örnekleme frekanslar› flunlar-
d›r: 44.1 kHz, stereo (96 to 320 kbit/s) -
22.05 kHz, mono or stereo (32 to 80
kbit/s);

- de¤iflken bit de¤erine sahip kay›tlar›n ça-
l›nmas› mümkündür.

ÖNEML‹ Kay›tlar›n (dosyalar›n) isimleri,
afla¤›da belirtilen karakterleri içermemelidir:

(boflluk); ‘ (kesme imi), (ve "&" imi);
(aç›k veya kapal› parantez iflaretleri). Bir CD
MP3 kayd› yaparken, dosya isimlerinin bu
karakterleri içermedi¤inden emin olun, ka-
rakterlerin kullan›lmas› durumunda radyo ka-
y›tlar› izleyemez.

Klasör ismi ekranda gösterilir

CD ye kaydedilen klasörün içerdi¤i  MP3
klasörüne verilen isim, bir y›ld›z imi ile son-
land›r›lm›fl olarak ekranda gösterilir. 

Komple MP3 klasör ismi örne¤i: "BEST
OF *".

Kay›t (flark›) ismi ekranda 
gösterilir

MP3 kay›tlar›, iki farkl› yöntemle isimle-
nidirlebilirler:

- seçilen yayda ekli bir ID3-TAG tan›mlama
etiketi varsa, MP3 kayd›n›n ismi afla¤›da an-
lat›lan yolla gösterilir:

- kay›t isminin ilk bölümü, ID3-TAG etiket-
te haf›zaya al›nan kay›t isminin karfl›l›¤›d›r
ve bir y›ld›z imi ile sona erer;

- kay›t isminin ikinci bölümü, ID3-TAG eti-
kette haf›zaya al›nan sanatç› isminin karfl›-
l›¤›d›r ve bir y›ld›z imi ile sona erer;

- Seçilen kayda ekli bir ID3-TAG tan›mla-
ma etiketi yoksa, kayd›n CD ye yaz›ld›¤› dos-
ya ismine karfl›l›k olan kay›t ismi (MP3
uzant› k›saltmas› hariç) ekranda gösterilir
(Örnek "TITLE1*").

Sonraki/önceki klasörün seçilmesi

Sonraki klasörü seçmek için 6 tufluna (▲),
önceki klasörü seçmek için 8 (▼) tufluna
bas›n. Seçilen yeni klasörün ismi, ekranda
gösterilir.

Klasör seçim ifllemi çevrimler halinde sür-
dürülür: son dosyadan sonra yeniden ilk dos-
yaya geçilir ya da bunun tam tersi gerçek-
leflir.

ÖNEML‹ Sadece en az bir kay›t içeren
klasörler seçilebilir.

Sonraki 2 saniye içinde herhangi bir kla-
sör/kay›t seçilmezse; yeni klasörün 1. kay-
d› çalmaya bafllar. 

Geçerli klasörün son kayd› çal›nd›ktan son-
ra, içinde en az bir kay›t bulunan bir sonra-
ki klasöre geçirilir.

Ekrandaki bilgiler

Bir MP3 CD ‘si konuldu¤u zaman, anlam-
lar› afla¤›da belirtilen verilerle birlikte "MP3"
simgesi ekranda gösterilir.

- "T05": MP3 CD sindeki kay›t adedini be-
lirtir;

- "BEST OF *". klasöre verilen ismi be-
lirtir (ilgili menü ifllevi aç›k ise);

- "XXXXX": kay›t (flark›) ismini belirtir
(ilgili menü ifllevi aç›k ise);

- "03:42": parçan›n bafl›ndan itibaren ge-
çen süreyi belirtir (ilgili menü ifllevi aç›k ise);

- "BEST O1": MP3 CD ‘sine verilen ismi
belirtir (ilgili menü ifllevi aç›k ise);

CD ismi ifllevi seçilmiflse ve hiç bir CD is-
mi kaydedilmemiflse, ekran kay›t (flark›) sü-
resini gösterir.
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Parça seçimi (ileri/geri)

Önceki kayda dönmek için 4. tufla ̄ ¯ ve-
ya sonraki kayda geçmek için 7. tufla ˙˙
bas›n (flekil 170). kay›t (flark›) seçim ifl-
lemi çevrimler halinde sürdürülür: son kay›t-
tan sonra yeniden ilk kayda geçilir ya da bu-
nun tam tersi gerçekleflir.

Sonraki 2 saniye içinde herhangi bir kla-
sör/kay›t seçilmezse; bir sonraki kay›t çal-
maya bafllar. 

Parça çal›nmaya bafllad›ktan sonra 3 sani-
ye geçmifl ise, parçay› bafl›ndan itibaren tek-
rar dinlemek için, 4 ( ¯¯) tufluna k›sa sü-
re bas›n›z. Bu durumda bir önceki parçay›
çalmak için, butona ard arda iki kez bas›n›z.

H›zl› ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, h›zl› ileri gitmek
için 7 ( ˙ )̇ tuflunu; h›zl› geri gitmek için
4 ( ¯¯)  tuflunu bas›l› konumda tutunuz.
Tufl b›rak›ld›¤›nda, h›zl› ileri/geri alma iflle-
mi durdurulur.

Menüden klasör verisi, CD ismi veya par-
ça ad› seçilmiflse, yaklafl›k 2 saniye sonra
bu verilerin yerini CD süresi al›r.

Tarama ifllevi (MP3 CD’sindeki
parçalar›n taranmas›) 

Bu ifllev, CD nin içerdi¤i tüm parçalar›n bafl-
lang›ç bölümünü dinlemek olana¤› sa¤lar.
Ses duyuluncaya ve CD’de kay›tl› her parça-
n›n bafllang›c› 10 saniye süreyle çal›nmaya

bafllay›ncaya kadar; 14 (SRC-SC) tuflu-
nu bas›l› tutun. Parçalar çal›n›rken, ekran-
da dönüflümlü olarak 2 saniye süre ile seçi-
len CD ifllevi (CD’deki parçan›n çalma süre-
si veya CD ismi) ve "SCAN" verisi gösteri-
lir. Tarama ifllevi aç›k ise, Tekrar (parçan›n
sürekli tekrarlanmas›) ve Kar›fl›k çalma (par-
çalar›n kar›fl›k s›rayla çal›nmas›) ifllevleri dev-
re d›fl› b›rak›l›r.

Parçalar›n taranma s›ras› afla¤›da aç›klan-
m›flt›r:

- Çal›nan parçadan itibaren, klasördeki son
parçaya kadar;

- yürütülmekte olan tarama ifllevi, mev-
cut kay›tlar›n en bafl›ndan bafllayarak en so-
na gidecek flekilde de¤ifltirilebilir (ve böyle-
ce ifllem durduruluncaya kadar CD ‘deki bü-
tün kay›tlar s›rayla taran›r). 

Scan (parçalar›n taranmas›) fonksiyonu,
afla¤›da belirtilen durumlarda devre d›fl› b›-
rak›l›r:

- çalmakta olan parçay› dinlemeye devam
etmek için (SRC-SC) (14) tufluna tekrar
bas›ld›¤›nda;

- bir ön haf›za tufluna (1’den 6’ ya kadar)
bas›lmas›;

- ses kesme ifllevinin aç›lmas›;

- ses kayna¤›n›n de¤ifltirilmesi;

- 14 (SRC-SC), 9 (MENU-PS) veya 18
(AUD-LD) tufllar›ndan birisine bas›lmas›;

- TA ifllevi aç›k ve seçilen istasyon bir tra-
fik bülteni yay›nl›yorsa.

Tarama ifllevi, kullan›c› taraf›ndan durdu-
ruluncaya kadar devam eder.

Tekrar ifllevi (Repeat Fonksiyonu)

Çal›nan parçay› sürekli olarak dinlemek
için, 12 (4-RPT) tufluna bas›n: Ekranda,
yaklafl›k 2 saniye süre ile "RPT TR" me-
saj› gösterilir.

Bir klasördeki MP3 kay›tlar›n› sürekli din-
lemek için 12 (4-RPT) tufluna bas›n. Ek-
randa, yaklafl›k 2 saniye süre ile "RPT
DIR" mesaj› gösterilir.

Tekrar ifllevini kapatmak için, 12 (4-
RPT) tufluna tekrar bas›n: Ekranda, yakla-
fl›k 2 saniye süre ile "RPT OFF" mesaj›
gösterilir.

Parça çal›nd›ktan sonra yaklafl›k 2 saniye
süreyle "REPEAT TRACK" (kayd› tekrar-
la) veya "REPEAT DIRECTORY" (dizi-
ni tekrarla) verisi gösterilir.

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, ifllev kapa-
t›l›r.

ÖNEML‹ Tekrar ifllevi aç›ld›¤›nda, Tara-
ma ve Kar›fl›k çalma ifllevleri devre d›fl› b›-
rak›l›r.
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Kar›flt›rma fonksiyonu
(parçalar›n kar›fl›k çal›nmas›)

MP3 CD sinde kay›tl› bir klasörde bulunan
parçalar›n kar›fl›k çal›nmas› için, 11 (5-
MIX) tufluna bas›n. Yeni bir parça çalma-
ya bafllar ve ekranda, yaklafl›k 2 saniye sü-
re ile "MIX DIRECTORY" (Dizin s›ras›
de¤ifltirildi) verisi gösterilir.

MP3 kayd› içeren bütün klasörlerin karma
düzende çal›nmas› için 11 (5-MIX) tuflu-
na tekrar bas›n. ekranda, yaklafl›k 2 sani-
ye süre ile "MIX ALL DIRECTORY" (Bü-
tün dizinleri kar›flt›r) verisi gösterilir.

Bu ba¤lamda ilk karma dizin, geçerli kla-
sördeki bütün parçalardan oluflur ve ard›n-
dan bir sonraki klasöre geçilerek, içerdi¤i ka-
y›tlar karma dizin fleklinde düzenlenir. Bu ifl-
lem, kalan bütün dosyalar için ayn› biçim-
de tekrarlan›r.

‹fllevi kapatmak için, 11 (5-MIX) tufluna
tekrar bas›n. ekranda, yaklafl›k 2 saniye sü-
re ile "MIX OFF" mesaj› gösterilir.

Kar›flt›rma ifllevi aç›k oldu¤u zaman, CD’nin
veya CD ‘de¤ifltiriciden seçilen CD‘nin  için-
deki parçalar›n tümü, karma dizin ile çal›n›r.

Bir parça çal›nd›ktan sonra, yaklafl›k 2 sa-
niye süreyle ekranda "MIX DIRECTORY"
(Dizini kar›flt›r) veya "MIX ALL DIREC-
TORY" (Bütün dizinleri kar›flt›r) verisi gös-
terilir. 

Ses kayna¤› de¤ifltirildi¤inde, ifllev kapa-
t›l›r.

ÖNEML‹ Karma ifllevi aç›ld›¤›nda, Tara-
ma (parçalar›n taranmas›) ve Tekrar (parça-
n›n sürekli tekrarlanmas›) ifllevleri devre d›-
fl› b›rak›l›r.

MP3 ‹fllev bilgisi (klasör verisi)

Geçerli klasörü görmek için, 10 (6-MP3)
tufluna k›sa süre bas›n. seçilmifl olan geçer-
li dosyan›n ismi, yaklafl›k 5 saniyelik süre-
de iki kere gösterilir.  Daha sonra ekranda
önceden seçilmifl CD kipinin gösterilmesine
devam edilir. 

Klasör ismi gösterilirken 10 (6-MP3) tuflu-
na tekrar bas›l›rsa, o anda çal›nmakta olan
MP3 kayd›n›n ad› yaklafl›k 5 saniyelik süre
içinde iki kere gösterilir. Daha sonra ekran-
da önceden seçilmifl CD kipinin gösterilme-
sine devam edilir.

MENÜ

9 (MENU-PS) butonunun 
fonksiyonlar›

Menüyü açmak için, 9 (MENU-PS) tufluna
k›sa bir süre bas›n›z. Ekranda "MENU" gö-
rünecektir.

Menü ifllevlerini taramak için, 6 (▲) ve-
ya 8 (▼) tuflunu kullan›n. Seçilen ifllevi aç-
mak/kapatmak için, 4 (¯¯) veya 7 (
˙ )̇ tuflunu kullan›n.

Seçilen ifllevin geçerli durumu ekranda gös-
terilir.

Menü kullan›larak düzenlenebilen ifllevler
flunlard›r:

- KULLANICI EQ AYARLARI (ekolay-
z›r ayarlar›, sadece KULLANICI ekolayz›r› aç›k
oldu¤u zaman);

- PRESET/USER/CLASSIC/ROCK
/JAZZ (önceden belirlenen ekolayz›r ayar-
lar›n›n aç›lmas›/kapat›lmas›);

- REGIONAL MODE (bölgesel program-
lar);

- CD (CD ekran› ayarlar›)

- MP3 EKRANI (MP3 CD’si ekran ayar-
lar›);

- CDC EKRANI (CD de¤ifltirici ekran ayar-
lar›, varsa);)
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- DUYARLILIK (ayar hassasiyeti);

- SVC AYARI (h›za ba¤l› otomatik ses
seviye ayar›) (baz› tiplerde);

- CD ‹S‹MLEND‹RME ifllevi (CD ‘lere
isim verilmesi, Sadece CD veya CD De¤iflti-
rici seçildi¤i zaman);

- TELEFON ayar› (telefon ses seviyesi
ayar›, telefon varsa);

- T‹Z KESME ifllevi (tiz seslerin azalt›l-
mas›);

- ÇALIfiMA SÜRES‹ (kapanma kipi);

Menüden ç›kmak için, 9 (MENU-PS) tuflu-
na tekrar bas›n.

ÖN HAFIZA/KULANICI/KLAS‹K/
ROCK/CAZ fonksiyonu 
(ekolayz›r›n aç›lmas›/kapat›lmas›)

Dahili ekolayz›r, aç›labilir veya kapat›labi-
lir. Ekolayz›r kapal› iken, sadece bas
("BASS") ve tiz ("TREBLE") tonlar ile ses
ayar› yapmak mümkündür; ifllev aç›ld›¤›n-
da, ses e¤rilerinin ayarlanmas› mümkün
olur. 

Ekolayz›r› kapatmak için, 6 (▲) veya 8
(▼) tuflunu kullanarak "PRESET" konumu-
nu seçin.

Ekolayz›r› açmak için; 6 (▲) veya 8 (▼)
tuflu ile afla¤›daki ifllevlerden birini seçin:

- "USER" (kullan›c› taraf›ndan de¤ifltiri-
lebilen 7 bant ekolayz›r ayar›);

- "CLASSIC" (klasik müzi¤in en iyi fle-
kilde çal›nmas› için önceden belirlenen eko-
layz›r ayar›);

- "CLASSIC" (klasik müzi¤in en iyi fle-
kilde çal›nmas› için önceden belirlenen eko-
layz›r ayar›);

- "CLASSIC" (klasik müzi¤in en iyi fle-
kilde çal›nmas› için önceden belirlenen eko-
layz›r ayar›);

6 (▲) veya 8 (▼) tufllar›n› kullanarak,
Menüde ekolayz›r ayar› için son seçimi yap-
t›ktan sonra; de¤ifliklikler için 4 (¯¯) veya
7 ( ˙ )̇ tufllar›n› kullan›n.

Ekolayz›r ayarlar›ndan biri devrede iken,
ekranda "EQ" verisi gösterilir.

KULLANICI EKOLAYZIR AYARLARI
ifllevi (ekolayz›r, sadece KULLANI-
CI seçene¤inde ayarlanabilir)

Ekolayz›r ayar›n› istedi¤iniz flekilde yap-
mak için; 6 (▲) veya 8 (▼) tufllar›n› kul-
lanarak, "USER EQ SETTINGS" pence-
resini aç›n.

Ekolayz›r ayarlar›n› de¤ifltirmek için, " 4
(¯¯) veya 7 ( ˙ )̇ tuflunu kullan›n.

Ekranda, 7 adet çubuktan oluflan bir gra-
fik gösterilir; bu çubuklar›n her birisi, sol ve-
ya sa¤ kanal için belirli bir frekans dilimini
gösterir. 4 (¯¯) veya 7 ( ̇ )̇ tuflunu kul-
lanarak, ayar yapaca¤›n›z çubu¤u seçiniz;
seçilen çubuk yan›p sönmeye bafllar ve 6
(▲) veya 8 (▼) tuflunu kullanarak, bu çu-
buk üzerinde ayar yapman›z mümkün olur.

Yeni ayarlar› kaydetmek için, 9 (MENU-
PS) tufluna tekrar bas›n. Ekran "USER EQ
SETTINGS" verisini göstermeye devam ed-
er.
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BÖLGESEL YAYIN fonksiyonu
(bölgesel yay›nlar›n al›nmas›)

Baz› ulusal istasyonlar, günün belirli saat-
lerinde, bölgelere göre farkl›l›k gösteren çe-
flitli programlar yay›nlarlar.

Bu ifllev, sadece yerel (bölgesel) istasyon-
lar›n ayarlanmas›n› sa¤lar. Yay›n›n› ald›¤›n›z
bölgesel bir program› dinlemeye devam et-
mek isterseniz, fonksiyonu devreye alman›z
gerekir. ‹fllevi açmak/kapatmak için, 4
(¯¯) veya 7 ( ˙ )̇ tufluna bas›n.

‹fllevin geçerli durumu ile ilgili bilgiler ek-
randa gösterilir:

- "BÖLGESEL MOD: AÇIK": ifllev aç›k;

- "BÖLGESEL MOD: KAPALI": ifllev
kapal›.

Bu ifllev kapal› iken, belirli bir bölge için ya-
y›nlanan bölgesel bir programa ayar yapar-
san›z; araç farkl› bir bölgeye girdi¤i zaman,
o bölge için yay›n yapan bölgesel istasyo-
nun yay›nlar›n› al›rs›n›z.

ÖNEML‹ Bu ifllev kapal› ("REGIONAL
MODE- OFF") ve AF (alternatif frekans
arama) ifllevi devrede iken; radyo, seçilen
istasyona ait en güçlü sinyalleri veren fre-
kansa otomatik olarak geçer.

CD EKRAN ifllevi (CD veri ekran›)

Bu ifllev ile, CD dinlerken (radyoya bile-
flik CD çalarda) ekranda hangi bilginin gös-
terilece¤ini seçmek mümkündür.

6 (▲) veya 8 (▼)tufllar› ile menüdeki
"CD" ifllevi seçildikten sonra, ekranda "CD
DISPLAY" verisi gösterilir.  Ekolayz›r ayar-
lar›n› de¤ifltirmek için, 4 (¯¯) veya 7
(˙ )̇ tuflunu kullan›n. 

‹ki farkl› ayar yap›labilir:

- TIME (parçan›n bafllang›c›ndan itibaren
geçen süre);

- "NAME" (CD ismi).

MP3 EKRAN ifllevi 
(MP3 CD’si veri ekran›)

Bu ifllev ile, MP3 CD’si dinlerken ekranda
hangi bilginin gösterilece¤ini seçmek müm-
kündür.

‹fllev, sadece MP3 CD ‘si konulduktan son-
ra aç›labilir. Bu durumda, "MP3 DISP-
LAY" verisi gösterilir. ‹fllevi de¤ifltirmek için,
4 (¯¯) veya 7 (˙ )̇ tuflunu kullan›n.

Dört farkl› ayar yap›labilir:

- "DIR" (Dosya ismi);

- "TRACK" (kay›t ismi);

-  TIME (parçan›n bafllang›c›ndan itibaren
geçen süre);

- "NAME" (CD ismi).

CDC DISPLAY (CD De¤ifltirici veri ekran›)
(tak›lm›fl ise)

Bu ifllev, sadece CD de¤ifltirici tak›lm›fl ise
seçilebilir. Bu durumda, "CDC DISPLAY" ve-
risi gösterilir.

‹fllevi de¤ifltirmek için, 4 (¯¯) veya 7
(˙ )̇tuflunu kullan›n.

Üç farkl› ayar yap›labilir:

- TIME (parçan›n bafllang›c›ndan itibaren
geçen süre);

- "CD NR" (CD numaras›);

- "NAME" (CD ismi).
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SENSITIVITY fonksiyonu 
(radyo hassasiyeti ayar›)

Bu fonksiyon ile, otomatik istasyon arama
hassasiyetinin de¤ifltirilmesi mümkündür.

"YEREL DUYARLILIK" seçildi¤inde, sa-
dece yay›nlar› çok iyi al›nan istasyonlar ara-
n›r; "UZAK MESAFE DUYARLILI⁄I"
seçildi¤i zaman, yay›n› temiz al›nabilen bü-
tün istasyonlar aran›r. Bu nedenle, çok sa-
y›da istasyonun yay›n yapt›¤› bölgelerden
geçerken, sadece sinyalleri güçlü olan is-
tasyonlar› seçmek için, duyarl›l›¤› düflük olan
"SENSITIVITY LOCAL" seçene¤ini belir-
leyin.

Duyarl›l›¤› ayarlamak için, 4 (¯¯) veya
7 (˙ )̇tuflunu kullan›n. ‹fllevin geçerli du-
rumu ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir:

- "SENSITIVITY: LOCAL": düflük has-
sasiyet;

- "SENSITIVITY: DISTANCE": yüksek
hassasiyet.

SVC AYARI (h›za ba¤l› otomatik
ses seviye ayar›) (baz› tiplerde)

SVC ifllevi, ses seviyesi ile yolcu kabini için-
deki gürültü seviyesi aras›ndaki oran›n ko-
runmas› için, ses seviyesini otomobilin h›z›-
na göre otomatik olarak ayarlar; h›z artt›k-
ça, ses seviyesi de art›r›l›r. 

‹fllevi açmak/kapatmak için, 4 (¯¯) ve-
ya 7 (˙ )̇ tufluna bas›n. ‹fllevin geçerli du-
rumu ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir:

- "SVC SETTING: AÇIK": ifllev aç›k;

- "SVC SETTING: KAPALI: ifllev kapa-
l›.

CD NAMING fonksiyonu 
(CD’ye isim atanmas›)

CD isim ifllevi ile, 30 adede kadar CD ‘ye
(azami 8 karakterden oluflan) isim vermek
mümkündür.

Bu ifllev sadece CD veya CD De¤ifltirici aç›k
olursa seçilebilir. ‹fllevi açmak için, 4 (¯¯)
veya 7 (˙ )̇ tuflunu kullan›n; ekranda "CD
NAMING FUNCTION" (CD isimlendir-
me ifllevi)  E¤er CD’nin bir ismi mevcut ise,
ekranda bu isim görüntülenir; e¤er mevcut
de¤il ise, sekiz adet k›sa çizgi görüntüye ge-
lir. E¤er yeni bir isim için kay›t yap›lam›yor
ise, ekranda kaydedilmifl olan ilk isim gös-
terilir.

Yeni CD’nin ismini de¤ifltirmek veya bir
isim vermek için, 4 (¯¯) veya 7 (˙ )̇ tu-
fluna bas›n. De¤ifltirilecek karakterin yerini
seçmek için, butonlara tekrar bas›n›z. Karak-
teri seçmek veya de¤ifltirmek için, 6 (▲)
veya 8 (▼) tufluna bas›n.

Yeni ayarlar› kaydetmek için, 9 (MENU-
PS) tufluna bas›n. ekranda "CD NAME" ve-
risi gösterilir.
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Girilen CD ismini silmek için, ifllevi aç›n ve
yaklafl›k 5 saniye süre ile 16 (2-CLR) tuflu-
na bas›n. Sistemden bip sinyali duyulur, isim
silinir ve yaklafl›k 2 saniye süreyle "ONE
NAME DELETED" (Bir isim silindi) verisi
gösterilir. Bu noktada, yeni bir isim vermek
için gereken prosedür bafllat›labilir.

Bütün isimleri silmek için, ifllevi aç›n ve 16
(2-CLR) tufluna en az 8 saniye süre ile ba-
s›n. Sistemden iki kez "bip" sesi gelir ve ek-
randa yaklafl›k 2 saniye süre ile "ALL NA-
MES DELETED" verisi gösterilir. Bu nok-
tada, isim verme ifllemi bafllat›labilir.

TELEFON fonksiyonu 
(telefon sesi seviye ayar›)

Bu ifllev, telefon konuflma sesinin ayarlan-
mas› (1’den 66’ya kadar) veya sesin kesil-
mesi (KAPALI) için kullan›l›r.

‹fllevi açmak/kapatmak için, 4 (¯¯) ve-
ya 7 (˙ )̇ tuflunu kullan›n; 

Ses seviyesini ayarlamak için, "VOL-" (19)
veya "VOL+" (21) tufllar›n› kullan›n.

‹fllevin geçerli durumu ile ilgili bilgiler ek-
randa gösterilir:

- "TELEFON ‹fiLEV‹": ifllev aç›k;

- "TELEFON SES‹: 23": ifllev aç›k ve ses
seviyesi 23’e ayarlanm›fl;

- "KAPALI": ifllev kapal›.

T‹Z KESME ifllevi 
(tiz seslerin azalt›lmas›)

Bu ifllev, yay›n sinyallerine ba¤l› tiz sesle-
rin azalt›lmas› için kullan›l›r. B› ifllevi aç-
mak/kapatmak için, 4 (¯¯) veya 7 (˙ )̇
tufluna bas›n.

‹fllevin geçerli durumu ile ilgili bilgiler ek-
randa gösterilir:

- "T‹Z KESME ‹fiLEV‹: AÇIK": ifllev
aç›k;

- "T‹Z KESME ‹fiLEV‹: KAPALI: ifl-
lev kapal›.

ÇALIfiMA SÜRES‹ (kapanma kipi)

Bu ifllevle, iki farkl› yöntemden yararlana-
rak radyonun kapanma durumunu ayarla-
mak mümkündür. ‹fllevi açmak/kapatmak
için, 4 (¯¯) veya 7 (˙ )̇ tuflunu kullan›n; 

Ekranda, seçilen kip gösterilir: 

- "00 MIN": radyo kontak anahtar›na
ba¤l› olarak kapat›l›r. Kontak anahtar›
STOP konumuna getirildi¤i anda radyo oto-
matik olarak kapan›r.

- "20 MIN": radyo, kontak anahtar›n›n
konumuna ba¤l› olmaks›z›n kapat›l›r. Kon-
tak anahtar› STOP konumuna getirildikten
sonra, radyo azami 20 dakika daha aç›k ka-
l›r.

ÖNEML‹ Kontak anahtar› STOP ko-
numuna getirildikten sonra radyo otomatik
olarak kapan›rsa (hemen kapanma veya 20
dakika sonra gecikmeli kapanma), kontak
anahtar›n›n otomatik olarak MAR konu-
muna getirilmesiyle radyo aç›l›r ancak 20
tuflu kullan›larak radyo kapat›lm›fl ise, kon-
tak anahtar› MAR konumuna getirildi¤in-
de de kapal› kal›r.
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BOSE HI-FI SES
S‹STEM‹
(baz› tiplerde)

BOSE HI-FI sistemi; mükemmel bir ses ka-
litesi elde edilmesini ve yolcu kabinindeki
bütün koltuklarda oturanlar›n, kendilerini
canl› bir konserde gibi hissetmelerini sa¤la-
mak için, Alfa 147’de kullan›lmak üze-
re özel olarak dizayn edilmifltir.

Berrak tiz tonlar›n asl›na uygun mükem-
mellikte elde edilmesi ve bas tonlar›n di¤er
tonlar aras›nda tam olarak farkedilmesi, sis-
temin özelliklerinden olup; Loudness (ses
seviyesi düflük iken bas ve tiz seslerin vur-
gulanmas›) fonksiyonuna gerek kalmam›fl-
t›r. Ayr›ca, sesler bütün yolcu kabini içine ya-
y›larak, otomobilde bulunanlar›n hepsine,
canl› müzik dinledikleri hissini verir.

Sistemde kullan›lan elemanlar›n patenti
al›nm›fl olup; sistem, en modern teknolojinin
ürünüdür. Sistemin kullan›m› kolay olup, bu
konuda fazla bilgisi olmayan insanlar da
rahatl›kla kullanabilir.

flekil 177

AA00AA00333388bb

flekil 175

AA00AA00333366bb

flekil 176

AA00AA00333377bb

TEKN‹K B‹LG‹LER
(flekil 175 – 176 – 177)

Sistem afla¤›dakileri içerir:

– 165mm çap›nda, yüksek verimli ikisi
önde ve ikisi arkada olmak üzere dört adet
woofer (A), her woofer›n içinde bir adet
koaksiyel tweeter,

– bagaj›n sol taraf›na yerlefltirilmifl olan,
12 dm3 hacminde bir bas kutusu (B),

– 6 kanall›, 130 mm çap›nda alt-woofer
ile donat›lm›fl, sinyalin genli¤inin ve faz›n›n
analog olarak dengelenmesini sa¤layan,
yüksek güçlü HI-FI amplifikatör (150W).
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CEP TELEFONU 
ÖN HAZIRLI⁄I
(baz› tiplerde)

Araca, cep telefonu ön haz›rl›k tesisat› ta-
k›lm›fl olabilir. 

Cep telefonu ön haz›rl›k tesisat› flu parça-
lar› kapsar:

- Radyo + telefon çift yollu anten;

- Ahizesiz konuflma kitinin ba¤lanmas› için
özgün soketli ba¤lant› ve besleme kablola-
r›.

Kendi telefonuna uygun
ses kiti, müflteri taraf›ndan

sat›n al›nmal›d›r.

Cep telefonu ve di¤er ak-
sesuarlar›n ba¤lant›lar›n›

sadece Alfa Romeo yetkili servisin-
de yapt›r›n; böylece arac›n›z›n ka-
litesine uygun güvenli ve birinci s›-
n›f iflçili¤in uygulanmas› mümkün
olur.

ARAÇ SAH‹B‹ 
TARAFINDAN 
SATIN ALINAN 
AKSESUARLAR

Otomobili sat›n ald›ktan sonra sürekli elekt-
rik kayna¤›na ihtiyaç duyan elektrikli dona-
n›mlar (alarm, ahizesiz telefon, radyo na-
vigasyon sistemi, uydu kontrollü h›rs›zl›k ön-
leme ünitesi, vs) veya her zaman elektrik
beslemesine fazla yük bindiren aksesuarlar
takmak isterseniz Lineaccessori Alfa Romeo
en uygun cihazlar› önermenin yan› s›ra araç
elektrik sisteminin bu yükü kald›r›p kald›ra-
mayaca¤›n› veya daha güçlü bir aküyle do-
nat›l›p donat›lmayaca¤›n› kontrol ederek top-
lam güç tüketimini de¤erlendirecek nitelikli
personele sahip Alfa Romeo yetkili servisine
baflvurun.

RADYO VER‹C‹LER‹ 
VE CEP TELEFONLARI

Cep telefonlar› ve di¤er radyo vericileri (ör-
ne¤in CB telsizler), arac›n d›fl›na özel bir an-
ten tak›lmad›¤› müddetçe arac›n içinde kul-
lan›lamazlar.

Bunun yan› s›ra, bu sistemlerin ses alma
ve gönderme ifllevleri, otomobil kaportas›-
n›n blendaj oluflturan yap›s›ndan da etkile-
nirler.

Cep telefonlar›n›n ve CB
telsizlerin (harici anten ol-
maks›z›n) arac›n içinde kul-

lan›lmalar›, kabinde yo¤un bir re-
zonans (titreflim) etkisi yaratarak
araçtaki yolcular›n sa¤l›¤› aç›s›ndan
büyük tehlikeler oluflturmas›n›n ya-
n› s›ra motor kontrol ünitesi,
ABS/EBD kontrol üniteleri gibi
elektronik sistemlerin de ar›zalan-
mas›na ve araç güvenli¤inde sorun-
lar yaflanmas›na neden olur.
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GENEL

Bluetooth kablosuz teknoloji, cep telefo-
nunuz ile arac›n›za tak›lm›fl olan ahizesiz ko-
nuflma ünitesi aras›nda kablo kullan›lmadan
ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤lar. 

‹letiflimde k›sa dalga radyo sinyalleri esas
al›n›r ve yaklafl›k 10 m çapl› bir alan için-
de, ses ile verilerin 1 Mb/saniye h›zla ile-
tilmesi sa¤lan›r.

Bluetooth kablosuz teknoloji taraf›ndan
kullan›lan radyo frekans›, s›n›rlama ya da
tahditlere tabi de¤ildir ve ücretsizdir.

Ses alg›lama ifllevli ahizesiz konuflma ki-
ti, telefon ça¤r›lar›n› mevcut yasalar›n gerek-
tirdi¤i flekilde her koflul alt›nda ve ellerinizi
direksiyondan ay›rmadan güvenle alman›z›
sa¤lar.

Arac›n›za tak›lan sistem, size afla¤›da be-
lirtilen ifllevleri sa¤lar:

- telefon ça¤r›lar› s›ras›nda, radyo sesinin
otomatik olarak kesilmesi;

- ahizesiz konuflma;

- konuflma sesinin en iyi kalite ile araçta-
ki hoparlörlerden yay›nlanmas›;

- üç adede kadar cep telefonunun her se-
ferinde bir telefonu kabul edecek flekilde efl-
lefltirilmesi (ba¤lant› öncelikleri için sonraki
sayfalara bak›n);

- ses alg›lama (cep telefon tipine ba¤l› ola-
rak);

- telefon rehberinizin otomatik olarak kay-
dedilmesi (sadece Ericsson/Sony-Ericsson
telefonlarda mümkündür);

- her konuflma için farkl› telefon numara-
lar›n›n kullan›lmas› (örne¤in araç telefon ti-
pine ba¤l› larak, ev, ifl, cep telefonlar›);

- ses komutu ile ça¤r› kabulü/cevap ver-
me/konuflman›n reddi (araç telefon tipine
ba¤l›d›r);

- telefon menüsü ve sesle kumanda ifllevi
üzerinden ses seviyesinin ayarlanmas› (Ses
Sistemi paragraf›na bak›n);

- "özel" konuflma kipi, ahizesiz konuflma
durumundan normal telefon durumuna ge-
çifl (araç telefon tipine ba¤l› olarak);

- eko ve fon seslerinin azalt›lmas›.

SES ALGILAMA ‹fiLEVL‹ AH‹ZES‹Z KONUfiMA 
K‹T‹ (Kablosuz Bluetooth Teknolojisi) 
(baz› tiplerde)

Alfa147-118-239.qxp  6/19/�8  1:58 PM  Page 229



O
TO

M
O

B
‹L

‹N
TA

N
IT

IM
I

230

S‹STEM‹N ELEMANLARI

Ahizesiz konuflma kiti, afla¤›da belirtilen
temel parçalar› içerir:

- elektronik kontrol kutusu

- mikrofon

- tufl tak›m›

- radyo ba¤lant› kablosu

verici, sinyal iflleme ifllemcisi ve çal›flt›r-
ma yaz›l›m›.

Üstün kaliteli mikrofon, ön tavan lambas›-
n›n muhafazas›na yerlefltirilmifl ve koflullar
ne olursa olsun en iyi iletiflimi sa¤layacak
flekilde tasarlanm›flt›r.

Tufl tak›m› (Resim 204), orta konsola yer-
lefltirilmifltir ve sadece iki adet tuflu vard›r:
yeflil tufl (A) ve k›rm›z› tufl (B), ahizesiz ko-
nuflma kitinin bütün ifllevlerini kontrol etmek
için kullan›l›r.

fiu ifllemler için yeflil tufla (A) bas›n:

- ses alg›lama ifllevinin aç›lmas›,

- ça¤r›ya veya çift ça¤r›ya cevap verilmesi,

- aranan son numaran›n tekrar aranmas›,

- "özel" konuflma durumuna geçilmesi.

Afla¤›daki ifllevleri gerçeklefltirmek için k›r-
m›z› tufla (B) bas›n:.

- konuflman›n sona erdirilmesi,

- telefon ça¤r›s›n›n reddi,

Sistem haf›zas›n› silmek için, ye-
flil (A) ve k›rm›z› (B) tufllara ayn›
anda ve en az 2 saniye süreyle ba-
s›n.

ÖNEML‹ Haf›zan›n silinmesi, kay›tl› bütün
telefonlar›n devreden ç›kart›lmas›na, kay›t-
l› bütün telefon numaralar›n›n silinmesine
neden olur ve efllefltirme iflleminin tekrarlan-
mas›n› gerektirir.

UYUMLU ARAÇ TELEFONLARI

Uyumlu araç telefonlar›n›n listesi afla¤›da
verilmifltir:

Üretici Model

Ericsson R520, T39m, T68m 

Motorola V500, V525, V600 

270C, 280i 

Nokia 3650/3660, 

6310, 6310i, 6600, 

6650, 7600, 

8910, 8910i, N-Gage, 

Panasonic X70 

Philips Fisio 820, Fisio 825 

Siemens S55, S56, SX1 

Sony Ericsson T68i, P800, 

P900,T606/ 

T610/T630, 

Z600/Z608 

PDA/Smartphone E200, XDA II 

flekil 177

AA00AA11003366mm
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S‹STEM‹N DEVREYE ALINMASI
‹lk efllefltirmeden sonra, sistemi devreye

almak için sadece kontak anahtar›n›n MAR
konumuna getirilmesi yeterlidir. Sistem et-
kin oldu¤u zaman, tufl tak›m›ndaki her iki
lamba da yanar. Telefonunuzla ahizesiz ko-
nuflma kitini efllefltirmek için, telefonunuzu
alarak arac›n içine oturun Bluetooth iflle-
vini etkinlefltirin.

ARAÇ TELEFONUNUZLA 
AH‹ZES‹Z KONUfiMA K‹T‹N‹N
‹LK EfiLEfiT‹RME ‹fiLEM‹

Araç telefonunuzla ahizesiz konuflma ki-
tinizi ilk defa efllefltirmek için, telefonunu-
zun kullanma k›lavuzundaki bilgilere uygun
olarak Bluettoth ifllevini etkinlefltirin. ‹fl-
lev etkinleflti¤i zaman, ilgili simge telefo-
nunuzun ekran›nda gösterilir. 

Efllefltirme ifllemi ilk defa yap›l›rken kit efl-
lefltirme ifllevi anlam›na gelen "Accoppiare
l’apparecchio" sözcükleri varsay›lan dil olan
‹talyanca ile iflitilir (varsay›lan dil oldu¤u için
mesajlar daima ‹talyanca ‘d›r).

Bu aflamadan sonra telefon/ahizesiz ko-
nuflma kiti efllefltirme ifllemi, telefon kul-
lanma k›lavuzunda anlat›lan flekilde gerçek-
lefltirilir (telefonunuzun kullanma k›lavuzun-
da verilen efllefltirme talimat›n› uygulay›n).

ÖNEML‹ Bluettoth kablosuz teknolojiye
sahip ahizesiz konuflma kitini efllefltirirken;
"Accoppiare l’apparecchio" (Kit efllefltirme)
mesaj›n› sürekli dinlememek için, araç rad-
yosunun  TELEFON kanal›ndaki sesi en aza
indirebilirsiniz (Ses Sistemi paragraf›na ba-

k›n). ‹talyanca mesaj (Kit efllefltirme) sa-
dece ses sistemi aç›k oldu¤u zaman duyu-
labilir. 

Efllefltirme ifllemi yap›l›rken, siz-
den girifl kodunu soran bir mesaj
ekranda gösterilir; girifl kodu ola-
rak "1234" yaz›n ve onaylay›n.

Bu ifllem yap›ld›ktan sonra, telefonunuz ile
ahizesiz konuflma kitiniz aras›ndaki ba¤lan-
t› derhal kurulur ve iki cihaz bir kaç metre-
den az mesafe içinde iletiflim kurarlar. Du-
yulan "bip" sinyali, iletiflimin kuruldu¤unu
belirtir. 

Burada anlat›lan ilk efllefltirme yöntemi,
araç telefonlar›n›n çok büyük bölümü için ge-
çerlidir.

ÖNEML‹ Sistem sadece kontak anahta-
r› MAR konumundayken çal›fl›r.

Efllefltirme ifllemi, sadece telefonunuzla ahi-
zesiz konuflma sisteminin ilk iletiflimi için ge-
reklidir.  ‹lk efllefltirme ifllemi s›ras›nda  "Ac-
coppiare l’apparecchio" (Kit efllefltirme) me-
saj› iflitilmedi¤i takdirde, tufl tak›m›ndaki (A)
ve (B) tufllar›na ayn› anda ve en az 2 sani-
ye süreyle basarak sistemi s›f›rlay›n.

EK TELEFONLARIN 
EfiLEfiT‹R‹LMES‹

Bir baflka telefonu daha efllefltirmek ister-
seniz, önceki paragraflarda anlat›lan efllefl-
tirme yöntemini tekrarlaman›z gerekir ve
3 adede kadar araç telefonunu efllefltirebi-
lirsiniz.  Di¤er telefonlar› efllefltirmek için sis-
temi (sonraki paragrafta anlat›lan flekilde)
s›f›rlamak gerekir.

HAFIZANIN S‹L‹NMES‹
Sistem haf›zas›n› silmek için, yeflil (A) ve

k›rm›z› (B) tufllara ayn› anda ve en az 2
saniye süreyle bas›n.

ÖNEML‹ Haf›zan›n silinmesi, kay›tl› bü-
tün telefonlar›n devreden ç›kart›lmas›na, ka-
y›tl› bütün telefon numaralar›n›n silinmesine
neden olur ve efllefltirme iflleminin tekrarlan-
mas›n› gerektirir.

EfiLEfiT‹RME ÖNCEL‹⁄‹
En az 2 adet telefon efllefltirilecekse, ilk

efllefltirilen telefon (kronolojik s›raya göre)
yüksek öncelikli olur.  Bu durumun anlam›,
sistem etkinlefltirildi¤i zaman (kontak anah-
tar› MAR konumunda) araca girildi¤i za-
man ilk telefon araflt›r›lacak ve mevcutsa
ba¤lanacakt›r.

Öncelikli telefonun bulunamamas› duru-
munda, sistem ikinci s›r5ada yer alan tele-
fonu aramaya bafllar.

‹LET‹fi‹M
Araç telefonlar›n›n çok büyük bölümü için

geçerli olan temel iletiflim yöntemleri afla-
¤›da aç›klanm›flt›r.

Elle ça¤r› yap›lmas›

- Araç telefonunun tufl tak›m›ndan yarar-
lanarak, numaray› yaz›n,

- Ça¤r›y› bafllatmak için telefon tufluna ba-
s›n,
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- ça¤r›, otomatik olarak ahizesiz konuflma
durumuna geçer (baz› telefon modellerinde,
örne¤in SIEMENS S55 ‘te, ahizaqsiz konufl-
maya geçmek için yeflil tufla (A) bas›lmas›
gerekir).

Ses alg›lama iflevini kullanarak
arama (telefon rehberindeki kayda
ses etiketi eklendikten sonra)

- Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n:

- sesli sinyal duyuluncaya ve/veya araç ses
sisteminin ekran›nda "PHONE" verisi gös-
terilinceye kadar bekleyin. 

- aramak istedi¤iniz kiflinin ad›n› söyleyin

- sistem onay›n›z› almak için önce ismi tek-
rarlar, sonra aramay› bafllat›r

- sistem taraf›ndan tekrarlanan isim, ara-
mak istedi¤iniz isimle uyuflmuyorsa, tufl ta-
k›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n ve ifllemi
tekrarlay›n.

Ses alg›lama ifllevinden yararlanarak nu-
mara arama ifllemi, sadece telefon rehberin-
deki kay›tlara ses etiketleri eklendi¤i zaman
mümkün olur.

Ahizesiz konuflma sistemi rehbere eklen-
mifl olan bütün ses etiketlerini alg›lar ve ses
etiketi bulunan herhangi bir numaran›n bu
ifllev kullan›larak aranmas›n› mümkün k›lar.

Ayr›ca (araç telefonunun tipine ba¤l› ola-
rak) ses etiketleri do¤rudan ahizesiz konufl-
ma kitinin haf›zas›na da kaydedilebilir an-
cak bu durumda sadece ahizesiz konuflma
sisteminin haf›zas›ndaki kay›tlar kullan›labi-
lir. 

ÖNEML‹ Sistem, sadece do¤ru biçimde
kaydedilmifl sesleri alg›layabilir, bu neden-
le ses kay›tlar›n› yaparken do¤al ve anlafl›-
labilir bir tonda konuflmaya özen gösterin. 

En iyi çal›flma koflullar›n› elde etmek için,
afla¤›da belirtilen tavsiyelere uyun:

- kap›lar› ve camlar› kapat›n

- motoru durdurun ve havaland›rmay› ka-
pat›n (kontak anahtar› MAR konumunda)

- kayd›, sürücü koltu¤una oturarak yap›n

- +uzun isimler kullan›yorsan›z (örne¤in;
"John" yerine "John Brown" diyorsan›z), sis-
tem etiket kay›t süresinin azami 2 saniye
oldu¤unu  unutmaman›z gerekir.

ÖNEML‹ Sesli uyar›y› kullanmadan ön-
ce, Bluetooth kablosuz teknoloji "Ses al-
g›lama" ifllevinin ve telefonunuzdaki (araç
telefonunun tipine ba¤l›) "Ses Ekleme" iflle-
vinin etkin olup olmad›¤›n› kontrol edin. Ses
alg›laman›n verimi ve kullan›labilir olmas›,
seçilen araç telefonunun modeline ba¤l›d›r. 

Ça¤r›ya cevap verilmesi

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n.

Ça¤r›n›n reddedilmesi

Tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n.

Konuflman›n sona erdirilmesi

Tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n.

Son numaran›n tekrar aranmas›

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n ve nu-
maray› yeniden arama ifllemi bafllay›ncaya
kadar bas›l› tutun.

Ses alg›lama (cep telefon tipine
ba¤l› olarak)

- Yeni bir telefon ça¤r›s›n› reddetmek için,
tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n.

- Yeni ça¤r›y› kabul etmek ve telefonu aç-
mak için yeflil tufla (A) bir kere bas›n.

- Yeni ça¤r›y› kabul etmek ve telefonu aç-
mak için yeflil tufla (A) bir kere bas›n.

- Görüflmeyi sona erdirmek için, k›rm›z› tu-
fla (B) bir kere bas›n.

ÖNEML‹ ‹kinci ça¤r›, sadece telefonunuz-
daki "Avviso di chiamata" "Ça¤r› bekletme"
ifllevi aç›k oldu¤u takdirde kabul veya red-
dedilebilir. 
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ERICSSON/SONY ERICSSON 
TELEFONLAR

‹sme ses etiketinin eklenmesi

- "Ba¤lant›" menüsünden "Aksesuarlar" ›
seçin."

- sistem menüsünü seçin

- "Telefon rehberini" aç›n

- "Liste" yi seçin (rehber kay›t listeniz gös-
terilir)

- bir isim belirleyin ve seçin

- sistemin uyar›s›n› duyars›n›z, sonra o is-
mi tavan ön lambas›n›n yuvas›na yerleflti-
rilmifl olan mikrofona yönelerek do¤al ve an-
lafl›l›r biçimde söyleyin.

- sistem ismi tekrarlar ve onaylaman›z için
sizin de tekrarlaman›z› talep eder.

Ses etiketi eklemek istedi¤iniz her isim
için, bu ifllemi tekrarlay›n.

Ses etiketlerinin do¤ru biçimde kaydedil-
mesi için, flu tavsiyeleri uygulay›n:

- Kay›tlar› sessiz bir yerde yap›n

- kap›lar› ve camlar› kapat›n

- Motoru durdurun, radyoyu ve havaland›r-
may› kapat›n

- mikrofona do¤ru anlafl›l›r ve do¤al bir ses-
le konuflun.

Anahtar sözcükler

Ahizesiz konuflma kitinde önceden belir-
lenmifl iki sesli komut vard›r ("Telefon"  ve
"Kapat"). _"Telefon" sözcü¤ü, aramak ve-
ya ça¤r›ya cevap vermek için (tufl tak›m›n-
daki yeflil A tuflunun görevleri) ve "Kapat"
sözcü¤ü bir ça¤r›y› reddetmek veya konufl-
may› sona erdirmek için (tufl tak›m›ndaki k›r-
m›z› B tuflunun görevleri) kullan›l›r.

"Ses ekleme" ifllevinden yararlanarak
anahtar sözcükleri kaydetmek isterseniz,
afla¤›da belirtilen ifllemleri yap›n:

- "Ba¤lant›" menüsünde "Aksesuarlar" › se-
çin."

- sistem menüsünü seçin

- "Ses alg›lama" y› seçin

- "Anahtar sözcükleri" seçin

- kaydedilecek sözcü¤ü ("Telefon" veya
"Kapat") seçin

- sistemin uyar›s›n› duyars›n›z, sonra o is-
mi tavan ön lambas›n›n yuvas›na yerleflti-
rilmifl olan mikrofona yönelerek do¤al ve an-
lafl›l›r biçimde söyleyin.

- sistem ismi tekrarlar ve onaylaman›z için
sizin de tekrarlaman›z› talep eder.

"Ses ekleme” seçene¤inden 
yararlanarak numara aramak

- "Telefon" anahtar sözcü¤ünü söyleyin.

- bip sesini bekleyin

- aramak istedi¤iniz ismi söyleyin

- sistem onay›n›z› almak için önce ismi tek-
rarlar, sonra aramay› bafllat›r

- sistem taraf›ndan tekrarlanan isim, ara-
mak istedi¤iniz isimle uyuflmuyorsa, "Ka-
pat" deyin veya tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tu-
fla (B) bas›n ve ifllemi tekrarlay›n.

"Ses ekleme seçene¤inden yararla-
narak ça¤r›lar› kabul veya reddet-
mek

ÖNEML‹ Ça¤r›n›n kabulü ile ilgili uyar›lar
de¤ifliktir ve cep telefonunun tipine ba¤l›d›r.
Bu nedenle baz› modellerde önce A veya B
tufllar›na basmak ve sonra cevap ver-
mek/reddetmek/konuflmay› sona erdirmek
için "anahtar sözcü¤ü söylemek gerekir.

- Ça¤r›ya cevap vermek için "Telefon" de-
yin.

- Görüflmeyi sona erdirmek için "Kapat" de-
yin.

- Ça¤r›y› reddetmek için "Kapat" deyin.

Telefon rehberinin ahizesiz konufl-
ma sistem haf›zas›na Bluetooth kablo-
suz teknoloji ile aktar›lmas›, cep telefonu
rehberinin ahizesiz sistem haf›zas› taraf›n-
dan kullan›lmas›n› mümkün k›lar.

ÖNEML‹ Sadece telefon haf›zas›na ka-
y›tl› olan verileri aktarabilirsiniz, bu nedenle
verileri sistem haf›zas›na kopyalamadan ön-
ce, bütün kay›tlar›n›z› SIM kart haf›zas›na
aktarman›z gerekir. 
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Telefon rehberinin kopyalanmas›:

- "Ba¤lant›" menüsünde "Aksesuarlar" › se-
çin."

- sistem menüsünü seçin

- sistem verileri aktarmaya bafllar ve tele-
fon ekran›nda mesaj gösterilir

- ifllem bitti¤inde, di¤er mesaj gösterilir.

Sistem haf›zas›n›n silinmesi

- Tufl tak›m›ndaki A ve B tufllar›na ayn› an-
da bas›n ve bas›l› tutun.

- s›f›rlama ifllemi, sistem taraf›ndan do¤ru-
lan›r. 

ÖNEML‹ Haf›zan›n silinmesi, kay›tl› bütün
telefonlar›n devreden ç›kart›lmas›na, kay›t-
l› bütün telefon numaralar›n›n silinmesine
neden olur ve efllefltirme iflleminin tekrarlan-
mas›n› gerektirir. 

Ses seviyesinin ayarlanmas›

Konuflma ses seviyesini ayarlamak için,
ahizedeki tufllar› kullan›n.

NOKIA 6310, 6310i, 6650,
7600, 8910 TELEFONLAR

ÖNEML‹ Araca bindikten sonra kontak
anahtar›n› MAR konumuna getirin, telefonu-
nuz ba¤lant› yapmak isteyip istemedi¤inizi
sorar.  ‹sterseniz, bu ifllevi kapatabilirsiniz.
Bunu yapmak için, telefon menüsüne girin;

Bluetooth kablosuz teknoloji seçene¤ini aç›n
ve "Efllefltirilmifl cihazlar› göster" seçene¤ine
gidin; sistem ismi gösterildi¤i zaman "Seçe-
nekler" i aç›n ve Ba¤lant› Yetki Talebi" ni
seçin. 

‹simlerin kaydedilmesi

Bir isme ses etiketi eklemek için telefon
rehberinizi aç›n, istedi¤iniz ismi bulun, son-
ra s›ras›yla "Ayr›nt›lar", "Seçenekler" ve "Ses
ekle" seçeneklerine t›klay›n. "Bafllat tufluna
bas›n ve sinyalden sonra konuflun" mesaj›
gösterilir.  "Bafllat" tufluna bas›n ve ismi söy-
leyin.

Herhangi bir ismin ses etiketini silmek için,
telefon rehberinizi aç›n, sonra s›ras›yla "Ay-
r›nt›lar", "Seçenekler" ve "Ses etiketi" seçe-
neklerine t›klay›n.

"De¤ifltir" seçene¤ine t›klayarak, ses eti-
ketini yeniden kaydedebilirsiniz.

"Sil" seçene¤ine t›klayarak, ses etiket kay-
d›n› silebilirsiniz.

‹letiflim

Elle ça¤r› yap›lmas›

Numaray› girmek için telefonunun tufl ta-
k›m›n› kullan›n.

Ahizesiz konuflma durumunda ba¤lant› oto-
matikj olarak yap›l›r. Tufl tak›m›ndaki (A) ve
(B) tufllar›, telefonla arama ve ça¤r› kabu-
lü için kullan›l›r.

Ses alg›lama seçene¤inden yarar-
lanarak numara aramak

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n ve çe-
vir sesini bekleyin. Sonra aramak istedi¤iniz
kiflinin ad›n› söyleyin.

Son numaran›n tekrar aranmas›

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n ve ba-
s›l› tutun.

Ça¤r›ya cevap verilmesi

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n.

Ça¤r›n›n reddedilmesi

Tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n.

‹kili ça¤r›

- Yeni bir telefon ça¤r›s›n› reddetmek için,
k›rm›z› tufla (B) bas›n.

- Yeni ça¤r› ile görüflmek için yeflil tufla (A)
bir kere bas›n.

- ‹lk ça¤r›ya dönmek için yeflil tufla (A) bir
kere daha bas›n.

- Görüflmeyi sona erdirmek için, k›rm›z› tu-
fla (B) bas›n.

Ses seviyesinin ayarlanmas›

Konuflma ses seviyesini ayarlamak için,
ahizedeki tufllar› kullan›n.
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"Özel" konumda görüflme yapmak

Ahizesiz veya ahizali konuflma seçenekle-
ri aras›nda tercih belirlemek için, yeflil tufla
(A) çok k›sa süre bas›n.

"Özel" konuflma konumu, do¤rudan ahi-
zeden de seçilebilir. Telefonun kullanma k›-
lavuzuna bak›n.

Haf›zan›n silinmesi

Tufl tak›m›ndaki A ve B tufllar›n›n her iki-
sine de ayn› anda bas›n ve bas›l› tutun.

ÖNEML‹ Haf›zan›n silinmesi, kay›tl› bü-
tün telefonlar›n devreden ç›kart›lmas›na, ka-
y›tl› bütün telefon numaralar›n›n silinmesine
neden olur ve efllefltirme iflleminin tekrarlan-
mas›n› gerektirir.

NOKIA 3650, 3660, N-GAGE,
6600 AND SIEMENS SX1 TELE-
FONLAR

ÖNEML‹ Araca bindikten sonra kontak
anahtar›n› MAR konumuna getirin, telefo-
nunuz ba¤lant› yapmak isteyip istemedi¤i-
nizi sorar.  ‹sterseniz, bu ifllevi kapatabilir-
siniz. Bunu yapmak için telefon menüsüne
girin ve Bluetooth seçene¤ini belirledikten
sonra "Ba¤l› ekipman" listesinden sistem is-
mini seçin, "Seçenekler" listesine girerek
"Yetki Talebi" ne t›klay›n. 

ÖNEML‹ Gerekli ahizesiz sistem ayar-
lar›n› aksesuarlar menüsünden seçebilirsiniz.

‹letiflim

Ça¤r›ya cevap verilmesi

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n.

Ça¤r›n›n reddedilmesi

Tufl tak›m›ndaki k›rm›z› tufla (B) bas›n.

Son numaran›n tekrar aranmas›

Tufl tak›m›ndaki yeflil tufla (A) bas›n ve nu-
maray› yeniden arama ifllemi bafllay›ncaya
kadar bas›l› tutun.

‹kili ça¤r›

- Yeni bir telefon ça¤r›s›n› reddetmek için,
k›rm›z› tufla (B) bas›n.

- Yeni ça¤r›ile görüflmek için yeflil tufla (A)
bir kere bas›n.

- ‹lk ça¤r›ya dönmek için yeflil tufla (A) bir
kere daha bas›n.

- Görüflmeyi sona erdirmek için, k›rm›z›
tufla (B) bas›n.

"Özel" konumda görüflme yapmak

Ahizesiz veya ahizali konuflma seçenekleri
aras›nda tercih belirlemek için, yeflil tufla (A)
çok k›sa süre bas›n.

"Özel" konuflma konumu, do¤rudan ahize-
den de seçilebilir. telefonun kullanma
k›lavuzuna bak›n.

Otomatik cevapland›rma

Telefonunuzda "Ana Menü" yü aç›n ve
"Araçlar" › seçin.

Sonra, afla¤›da belirtilen ifllev basamak-
lar›n› uygulay›n:

- Nokia 3650, 6600 and Siemens SX1
telefonlar için, "Ayarlar"

- Nokia N-GAGE telefonlarda "Araçlar". 

S›ras›yla "Ayarlar", "Aksesuarlar" ve
"Ahizesiz" seçeneklerini belirleyin.

S›ras›yla "Otomatik cevapland›rma",
"Seçenekler", "De¤ifltirme", "Aç›k" seçenek-
lerini belirleyin ve "OK" tuflu ile onaylay›n.

Ses seviyesinin ayarlanmas›

Konuflma ses seviyesini ayarlamak için,
ahizedeki tufllar› kullan›n.

Haf›zan›n silinmesi

Tufl tak›m›ndaki A ve B tufllar›n›n her iki-
sine de ayn› anda bas›n ve bas›l› tutun.
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ÖNEML‹ Haf›zan›n silinmesi, kay›tl›
bütün telefonlar›n devreden ç›kart›lmas›na,

kay›tl› bütün telefon numaralar›n›n silin-
mesine neden olur ve efllefltirme iflleminin
tekrarlanmas›n› gerektirir.

ARIZA TESP‹T‹

SORUN ÇÖZÜM

Sistem çal›flm›yor Kontak anahtar›n›n MAR konumunda olup olmad›¤›n› kontrol edin

Sistem, Bluetooth kablosuz teknolojinin Telefonunuzu kapat›n ve tekrar aç›n (ahizesiz kit çal›flm›yorsa)
alg›lanmad›¤›n› belirtiyor

Telefonunuz ahizesiz konuflma kitini alg›lam›yor Telefonunuzu kapat›n ve tekrar aç›n. Telefonunuzdaki Bluetooth kablosuz teknolojinin 
etkin olup olmad›¤›n› kontrol edin (gerekiyorsa telefonunuzun kullanma k›lavuzuna bak›n)

Telefonunuz alg›lanm›yor Ba¤lant› ifllemlerini tekrarlay›n

Arad›¤›n›z kifli, konuflma s›ras›nda ses Anlafl›l›r biçimde ve mikrofona do¤ru konufltu¤unuzdan emin olun.
kalitesinin yetersizli¤inden flikayet ediyor

Arad›¤›n›z kifli, konuflma s›ras›nda sesin Araç telefonunun sesini k›s›n. Ayr›ca gerekiyorsa araç radyosunun TELEFON kanal›ndaki 
yank›lanmas›ndan flikayet ediyor sesi k›s›n (Ses Sistemi paragraf›na bal›n)

Konufltu¤unuz kiflinin sesini duyam›yorsunuz Araç telefonunun sesini ayarlay›n. Ayr›ca gerekiyorsa araç radyosunun TELEFON kanal›ndaki 
sesi kontrol edin (Ses Sistemi paragraf›na bak›n)

Girifl kodu "1234" girildikten sonra ba¤lant› kurulam›yor Ana menüye dönün ve efllefltirme ifllemini tekrarlay›n

Telefonunuz aç›ld›¤› zaman çok yavafl alg›lan›yor Kullan›c› önceli¤ini düzenleyin ("Efllefltirme önceli¤i" paragraf›na bak›n)

Arama yaparken, ses alg›lama ifllevi söyledi¤iniz isimde Söz konusu isimde etiket olup olmad›¤›n› kontrol edin
ses etiketi olmad›¤›n› belirtiyor Ayn› ismi, mikrofona do¤ru anlafl›l›r biçimde tekrarlay›n.

‹ki görüflme hatal› Telefonunuzdaki "Avviso di chiamata" ça¤r› bekletme ifllevinin etkin olup olmad›¤›n› kontrol edin

Baz› telefon rehberi kay›tlar› sistem haf›zas›na Bu kay›tlar›n SIM kart haf›zas›nda de¤il sadece telefon haf›zas›nda kay›tl› olup olmad›¤›n› 
kopyalanm›yor kontrol edin.

SIM card memory 

Sistem sesli uyar›lar› alg›lam›yor Bluetooth kablosuz teknolojiyi, telefonunuzdaki "Ses alg›lama" ve "Ses ekleme" seçeneklerinin 
uygunlu¤unu kontrol edin.

ÖNEML‹ Sistemin kontrol ve tamir edilmesi gerekirse, sadece yetkili servise baflvurunuz.
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YAKIT DEPOSUNUN
DOLDURULMASI 

BENZ‹N MOTORLU T‹PLER

Deponun yanl›fl tipte yak›t ile doldurul-
mas›n› önlemek için; yak›t deposunun dolum
a¤z›, kurflunlu benzin dolum tabancas›n›n
giremeyece¤i kadar küçük yap›lm›flt›r.

Otomobilde mevcut olan
kirlilik kontrol sistemleri,
sadece oktan say›s›

(R.O.N.) en az 95 olan kurflunsuz
benzin kullan›lmas›n› gerektirir.

Acil durumlarda ve çok az
miktarlarda bile olsa, yak›t
deposuna kesinlikle kur-

flunlu benzin koymay›n›z. Katalitik
konvertörü onar›lamayacak biçim-
de tahrip edersiniz. E¤er yak›t de-
posuna yanl›fll›kla baflka bir yak›t
doldurulursa, MOTORU ÇALIfiTIR-
MAYINIZ. Yak›t deposunu ve ya-
k›t sistemini boflalt›n›z.

Verimi düflmüfl bir kata-
litik konvertör, çevreye za-
rarl› gazlar›n yay›lmas›na

ve çevre kirlili¤ine sebep olur.

D‹ZEL MOTORLU T‹PLER

Yak›t deposunu, standart-
lara (EN 590 önerilir) uy-
gun dizel yak›t› ile dolduru-

nuz. Baflka ürünlerin veya kar›fl›m-
lar›n kullan›lmas›, motorun onar›-
lamayacak flekilde hasar görmesi-
ne ve ortaya ç›kan hasar›n garan-
ti d›fl› kalmas›na sebep olur. E¤er
yak›t deposuna yanl›fll›kla baflka
bir yak›t doldurulursa, motoru ça-
l›flt›rmay›n›z ve yak›t deposunu bo-
flalt›n›z. E¤er motor çok k›sa bir sü-
re için bile çal›flt›r›l›rsa, yak›t depo-
sunun yan› s›ra yak›t sistemini de
boflaltman›z gerekir.

So¤uk havalarda (d›fl hava s›cakl›¤›
–10°C’nin alt›nda), otomobil uzun süre kul-
lan›lmam›fl ise, DIESEL MIX kullan›lmal›-
d›r. Bu ürün, kutu üzerinde belirtilen oran-
larda, dizel yak›t› ile kar›flt›r›larak kullan›l-
mal›d›r.

DIESEL MIX katk›s› ile dizel yak›t›, so-
¤uktan dolay› meydana gelecek reaksiyon-
lar oluflmadan önce kar›flt›r›lmal›d›r. Katk›n›n
daha sonra ilave edilmesinin hiç bir yarar›
yoktur.
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YAKIT DEPOSU KAPA⁄I
(flekil 178)

Yak›t deposu kapa¤› (A) anahtarla kilit-
lenebilir ve yanl›fl yere konulmas›n› engelle-
mek için bir kordon (B) ile d›fl depo kapa-
¤›na (C) ba¤l›d›r. Depoya ulaflmak için d›fl
kapa¤› aç›n›z kapa¤› kontak anahtar›n› sa-
at ibresi dönme yönünün tersi yönünde çe-
virerek aç›n›z ve ç›kart›n›z.

Depoyu doldururken yanl›fl yere konul-
mas›n› önlemek için, depo kapa¤› bir kor-
don ile, d›fl depo kapa¤›na ba¤l›d›r.

D‹KKAT Yak›t deposu çok s›k› bir flekil-
de izole edilmifltir ve içinde bas›nç oluflabilir.
Kapak ç›kar›ld›¤› zaman d›flar› ç›kan hava
sesi normaldir.

Depoyu doldurduktan sonra, kapa¤› saat
ibresi dönme yönünde bir veya daha fazla
klik sesi duyuncaya kadar çeviriniz ve son-
ra anahtar› saat ibresi dönme yönünde çe-
virerek kilitleyiniz. D›fl kapa¤› kapat›n›z.

ÇEVREN‹N 
KORUNMASI

Otomobilin tasar›m› ve yap›m› s›ras›nda sa-
dece geleneksel performans ve emniyet dü-
flünülmemifl, ayn› zamanda çevreyi koruma
konusunda da sürekli artan problemler dü-
flünülmüfltür.

Materyallerin seçimi, kullan›lan teknikler
ve özel parçalar, do¤aya zarar veren etki-
leri azaltabilen veya büyük ölçülerde önle-
yebilen sistemlerin  yarat›lmas›, uluslarara-
s› do¤ay› koruma kurallar›na uyulmas› çal›fl-
malar› sonucunda  ortaya ç›km›flt›r.

ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN
MALZEMELER‹N 
KULLANILMASI

Otomobilin parçalar›n›n hiçbiri asbest içer-
mez. Klima sistemi, ozon tabakas›na zarar
verdi¤i düflünülen CFI gazlar›n› (klorofloro
karbitler) içermez.

Somunlar›n ve c›vatalar›n üzerlerindeki pas
önleyici tabakada kullan›lan kadmiyum ile
baz› boyalarda kullan›lan krom gibi su ve
havay› kirleten maddelerin yerine, do¤a ile
dost maddeler kullan›lm›flt›r.

Yang›n tehlikesi oldu¤un-
dan dolay›, yak›t dolum a¤-
z›na atefl veya sigara ile

yaklaflmay›n›z. Zararl› buharlar›
solumamak için dolum a¤z›n›n ya-
k›n›na do¤ru e¤ilmeyiniz.

E¤er gerekiyor ise, yak›t
deposu kapa¤›n› sadece
orijinal kapak ile de¤ifltiri-

niz; aksi taktirde yak›t buhar› ka-
zan›m sistemine zarar verebilirsi-
niz.

flekil 178
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ZARARLI GAZ ÇIKIfiINI 
AZALTAN S‹STEMLER     
(benzin motorlu tipler)

Üç yollu katalitik konvertör
(katalitik egzoz borusu)

Egzoz, de¤iflikli¤e u¤ramayan alafl›m me-
tallerden yap›lan katalitik konvertördür. Pas-
lanmaz çelik kutusu yüksek çal›flma s›cak-
l›klar›na dayan›kl›d›r.

Katalitik konvertör, egzozda bulunan yan-
mam›fl, hidrokarbon, karbon monoksit, nit-
rojen oksidi elektronik enjeksiyon ve ateflle-
me ile zarars›z maddelere dönüfltürür.

Lamda sensörü

Sensör egzoz gazlar›nda bulunan oksijen
miktar›n› belirler. Lamda sensörü taraf›ndan
yay›lan sinyaller enjeksiyon ve ateflleme
elektronik kontrol ünitesinin hava yak›t ka-
r›fl›m›n›n do¤ru olarak ayarlanmas›n› sa¤lar.

Yak›t buhar› geri kazan›m 
sistemi

Motor çal›flm›yor iken bile benzin buhar›-
n›n oluflmas›n› önlemek mümkün olmad›¤›n-
dan dolay›, sistem oluflan buhar› aktif kar-
bon içeren özel bir kap içinde toplar. 

Motorun çal›flmas› s›ras›nda buhar bu
bölümden emilir ve motor çal›fl›rken yak›l›r. 

ZARARLI GAZ ÇIKIfiINI 
AZALTAN S‹STEMLER
(JTD tipleri)

Oksitleyici katalitik konvertör

Bu sistem, egzoz gazlar› içindeki do¤ay›
kirleten maddeleri (karbonmonoksit, yan-
mam›fl hidrokarbonlar ve partiküller) za-
rars›z maddelere dönüfltürür ve böylece,
dizel motorun egzoz gazlar›n›n duman ve
kokusunu azalt›r.

Katalitik konvertör, üzerinde katalize et-
me görevini yapan de¤erli metal bulunan
petek fleklinde seramik bir gövdeyi içeren
çelik bir muhafazadan oluflur.

Egzoz gazlar› dolafl›m (E.G.R.)
sistemi

Bu sistem, motorun çal›flma flartlar›na
göre de¤iflen oranlardaki egzoz gazlar›n›n
tekrar dolafl›m›n› veya tekrar kullan›lmas›-
n› sa¤lar.

Gerekti¤inde, azot oksit emisyonlar›n›n
kontrolü için kullan›l›r.

Dönüfltürme s›ras›nda
yüksek s›cakl›klara ulafl›l-
d›¤› için otomobil yan›c›

materyallerin (Ka¤›t, yak›t, kuru
yapraklar gibi) üzerine park edil-
memelidir.
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BENZ‹N MOTORLU T‹PLER‹N
ÇALIfiTIRILMASI

D‹KKAT motor çal›flt›r›lana kadar gaz pe-
dal›na bas›lmamas› gereklidir.

1) El frenini çekilmifl oldu¤undan emin olu-
nuz.

2) Vitesi kolunu bofla al›n›z.

3) Kavrama pedal›na sonuna kadar bas›-
n›z.

4) Sistemin yüksek elektrik çekici cihazla-
r›n›n (örne¤in,arka cam rezistans›) devre d›-
fl› oldu¤undan emin olunuz.

5) Kontak anahtar›n› AVV pozisyonuna
getiriniz ve motor çal›fl›r çal›flmaz serbest b›-
rak›n›z.

6) E¤er motor çal›flmaz ise, kontak anah-
tar›n› STOP pozisyonuna çeviriniz ve iflle-
mi tekrarlay›n›z.

D‹KKAT E¤er motoru çal›flt›rmakta zor-
lan›yorsan›z, katalitik konvertöre zarar ver-
memek için yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.

Kontakta özel bir güvenlik önlemi mevcut-
tur. Bu cihaz, e¤er motorun ilk denemede
çal›flmam›fl olmas› halinde, sürücünün tek-
rar çal›flt›rmas›ndan önce kontak anahtar›-
n› STOP konumuna getirmesini zorunlu k›-
lar.

Benzer bir flekilde, otomobil hareket halin-
deyken kontak anahtar›n›n MAR konumun-
dan AVV konumuna gelmesine engel olur.

MOTORUN 
ÇALIfiTIRILMASI

D‹KKAT Otomobil elektronik motor ki-
litleme sistemi ile donat›lm›flt›r. E¤er motor
çal›flmazsa "Alfa Romeo fi‹FRE Sistemine"
bak›n›z.

OOOOTTTTOOOOMMMMOOOOBBBB‹‹‹‹LLLL‹‹‹‹NNNN    KKKKUUUULLLLLLLLAAAANNNNIIIILLLLIIIIfifififiIIII

Bu bölümde verilen notla-
ra ve spesifikasyonlara ila-
ve olarak, ilk kullan›ma

baflland›¤› zaman, otomobili tam
performans›yla kullanmaman›z
(Örne¤in afl›r› süratli olarak uzun
mesafeler gidilmesi, afl›r› gaz ver-
me, sert frenleme, vb.) tavsiye edi-
lir.

Otomobilin garajda veya
di¤er kapal› yerlerde çal›fl-
t›r›lmas› tehlikelidir. Motor

oksijeni tüketip, karbondioksit,
karbonmonoksit ve di¤er zehirli
gazlar›n d›flar› at›lmas›na sebep
olur.

Motor çal›flm›yor iken,
gereksiz elektrik çekiminin
ve dolay›s›yla akünün bo-

flalmas›n›n önlenmesi için, kontak
anahtar›n› MAR pozisyonunda b›-
rakmay›n›z.
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1.9 JTD MOTORLU T‹PLER‹N
ÇALIfiTIRILMASI

1) El frenini çekilmifl oldu¤undan emin
olunuz.

2) Vitesi kolunu bofla al›n›z.

3) Kontak anahtar›n› MAR pozisyonu-
na çeviriniz. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran üzerindeki m uyar› lambas› yana-
cakt›r.

4) m uyar› lambas› sönünceye kadar
bekleyiniz. Uyar› lambas› motor ne kadar
s›cak ise o kadar çabuk sönecektir. E¤er
motor çok s›cak ise, uyar› lambas› farkedi-
lemeyecek kadar k›sa bir süre yanar.

5) Kavrama pedal›na sonuna kadar ba-
s›n›z.

6) m uyar› lambas› söner sönmez,
kontak anahtar›n› AVV pozisyonuna çevi-
riniz. E¤er uzun süre beklerseniz, ›s›tma
bujilerinin fonksiyonundan faydalanamaz-
s›n›z.

D‹KKAT Motoru çal›flt›rma s›ras›nda sis-
temin yüksek elektrik çekici cihazlar› (ör-
ne¤in, klima, arka cam rezistans›) otoma-
tik olarak devre d›fl› kalacakt›r.

E¤er motor ilk denemede çal›flmaz ise,
kontak anahtar›n› STOP pozisyonuna çe-
viriniz ve ifllemi tekrarlay›n›z.

E¤er motoru çal›flt›rmada zorlan›yorsa-
n›z, (Alfa fi‹FRE sistemi etkinken) uzun
süre çal›flt›rmak için denemeyiniz.

Otomobilin çal›flmamas›n›n akü boflalma-
s›ndan kaynaklanmas› halinde yard›mc›
akü kullan›n›z. Motoru çal›flt›rmak için akü
flarj cihaz›n› hiç bir flekilde kullanmay›n›z. 

MOTORUN ISITILMASI

– Motoru orta devirlerde çal›flt›rarak, ya-
vaflça hareket ediniz. Aniden gaz vermeyi-
niz.

– Motor so¤utma suyu s›cakl›¤› 50° –
60°C’ye ulaflana kadar motoru fazla zor-
lamay›n›z.

MOTORUN DURDURULMASI

– Gaz pedal›ndan aya¤›n›z› çekerek mo-
torun rölanti süratine gelmesini bekleyiniz.

– Kontak anahtar›n› STOP pozisyonuna
getiriniz ve motoru durdurunuz.

D‹KKAT Otomobilinizi zor koflullarda kul-
land›ktan sonra, motoru durdurmadan önce
so¤utma suyu s›cakl›¤› düflene kadar bir sü-
re rölantide çal›flt›r›n›z.
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AC‹L DURUMLARDA MOTO-
RUN ÇALIfiTIRILMASI

E¤er Alfa Romeo fi‹FRE sistemi kontak
anahtar› taraf›ndan verilen kodu tan›maz ise
(gösterge tablosu üzerindeki Y uyar› lam-
bas› sürekli yanar) acil durumda çal›flt›rma
ifllemi uygulanabilir.

Do¤ru ifllemi yapabilmek için  "Acil durum-
da yap›lacaklar" bölümündeki aç›klamalara
bak›n›z.

PARK ETME

Otomobil duruyorken afla¤›dakileri uygula-
y›n›z:

– Motoru durdurunuz.

– El frenini çekiniz.

– Otomobilin yokufl yukar› durmas› halin-
de birinci vitese, yokufl afla¤› durmas› ha-
linde geri vitese tak›n›z.

– El freninin etkisiz kald›¤› durumda oto-
mobilin durmas›n› sa¤lamak için ön teker-
lekleri çeviriniz.

Otomobili kesinlikle, ite-
rek, çekerek ve yokufl afla-
¤› b›rakarak çal›flt›rmay›-

n›z. Bu metod, katalitik egzoz sis-
temine yak›t dolmas›na ve tamir
edilemeyecek biçimde zarar görme-
sine sebep olabilir.

Motor çal›flmad›¤› sürece,
servo fren sisteminin ve
hidrolik direksiyon sistemi-

nin çal›flmayaca¤›n›, bu sebeple,
fren pedal› ve direksiyon için olduk-
ça fazla güç uygulaman›z gereke-
ce¤ini unutmay›n›z.

Motor çal›flm›yor iken,
akünün boflalmamas› için
kontak anahtar›n› MAR po-

zisyonunda b›rakmay›n›z.

Çocuklar› otomobilde yal-
n›z b›rakmay›n›z. Otomobi-
linizden inerken kontak

anahtar›n› daima yan›n›za al›n›z.

Turboflarjl› otomobiller
özellikle olmak üzere, ge-
nel olarak di¤er otomobil-

lerde de motor kapat›lmadan önce
motorun yüksek devire ç›kart›lma-
s› sak›ncal›d›r.
Motor devrini yükseltmenin hiç

bir amac› yoktur ve gereksiz yere
yak›t harcar. Ayn› zamanda tur-
boflarja zarar verir.

D‹KKAT E¤er otomobil hareket halindey-
ken motor kapan›rsa, daha sonra motor ça-
l›flt›r›ld›¤›nda Alfa Romeo fi‹FRE sistemi uya-
r› lambas› (Y) yanabilir. Bu durumda, mo-
toru durdurarak ve sonra tekrar çal›flt›rarak
uyar› lambas›n›n söndü¤ünü kontrol ediniz.
E¤er uyar› lambas› sönmez ise, yetkili  Alfa
Romeo servis ile temasa geçiniz.
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GÜVENL‹ KULLANIM

Alfa 147’nizin tasar›m› yap›l›rken Al-
fa Romeo, otomobilin yolcular›na verebile-
ce¤i en yüksek güvenlik seviyesini sa¤lamak
için çal›flm›flt›r. Bununla birlikte, sürücünün
otomobili kullan›fl flekli oldukça önemlidir. 

Afla¤›daki bölümde, de¤iflik koflullar alt›n-
da güvenli yolculuk etmeniz için baz› tavsi-
yeler bulacaks›n›z. fiüphesiz bunlar›n pek
ço¤unu biliyorsunuz, fakat hepsini dikkatle
okuman›z faydal› olacakt›r.

D‹REKS‹YONA GEÇMEDEN 
ÖNCE

– Farlar dahil bütün lambalar›n düzgün bir
flekilde çal›flt›¤›ndan emin olunuz.

– En iyi sürüfl pozisyonu için; koltuklar›,
direksiyonu, iç dikiz aynas›n› ve kap› ayna-
lar›n› ayarlay›n›z.

– Koltuk bafll›klar›n› boynunuza de¤il, ba-
fl›n›za destek verecek flekilde ayarlay›n›z.
Pedallara bas›ld›¤›nda, herhangi bir fleyin
(paspaslar gibi) engel teflkil etmedi¤inden
emin olunuz.

– Çocuk koruyucu sistemlerinin (çocuk kol-
tuklar›, tafl›y›c›lar› gibi) uygun flekilde ba¤-
land›¤›ndan emin olunuz. 

– Bagajdaki yüklerin fren yap›ld›¤› zaman
öne do¤ru hareket etmemesi için iyice yer-
leflmifl oldu¤undan emin olunuz.

– Seyahatten önce a¤›r yemekler yeme-
yiniz. Hafif yiyecekler reflekslerinizin daha
h›zl› kalmas›n› sa¤lar. Kesinlikle alkollü içe-
cekler almay›n›z.

Periyodik olarak afla¤›dakileri kontrol edi-
niz:

– lastiklerin durumlar› ve  bas›nçlar›;

– motor ya¤ seviyesi;

– motor so¤utma suyu seviyesi ve siste-
min durumu;

– fren hidrolik s›v› seviyesi;

– hidrolik direksiyon ya¤› seviyesi;

– ön cam y›kama suyu seviyesi.

SEYAHAT ESNASINDA

– Birinci kural otomobili dikkatli kullan-
mak.

– Dikkatli seyahat etmek ayn› zamanda
di¤er sürücülerin hareketlerini  de önceden
tahmin etmek anlam›na gelir. 

– Trafik kurallar›na ve özellikle h›z limit-
lerine dikkat edilmeli.

– Daima kendinizin ve yolcunuzun emni-
yet kemerleri ile ba¤l› oldu¤undan emin olu-
nuz. Emniyet kemerleri ba¤lanmadan seya-
hat etmek, çarp›flma halinde yaralanma ve-
ya ölüm riskini art›r›r.

– Uzun seyahatler sa¤l›¤›n›z iyi ise yap›l-
mal›d›r.

Alkollü iken, uyuflturucu
veya belirli baz› ilaçlar›n
etkisi alt›nda iken, otomo-

bil kullanmak hem siz, hem de di-
¤er sürücüler için tehlikelidir. 
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– Mola vermeden uzun süre otomobil kul-
lanmay›n›z. Mola vererek enerjinizi yeniden
toplay›n›z.

– Otomobili kullan›rken kabin içindeki ha-
van›n s›k s›k de¤iflmifl olmas›n› kontrol edi-
niz.

– Otomobilinizi, motor çal›flm›yor iken ke-
sinlikle yokufl afla¤› kullanmay›n›z. Bu flekil-
de, fren sistemi etkisini kaybedece¤inden
dolay› frenleme için daha çok kuvvet gere-
kecektir.

OTOMOB‹L‹N GECE 
KULLANILMASI

Gece otomobil kullan›m› ile ilgili uyulmas›
gereken baz› kurallar flunlard›r:

– Özellikle daha dikkatli kullan›n›z: oto-
mobilin gece kullan›lmas›nda daha çok kon-
santrasyon gereklidir.

– Özellikle ayd›nlat›lmam›fl yollarda h›z›
azalt›n›z.

– ‹lk uyku belirtilerinde durunuz. Devam
etmeniz siz ve di¤er kifliler için tehlikelidir.
Yeterince dinlendikten sonra yola ç›k›n›z.

– Önünüzdeki araç ile aran›zda b›rakt›¤›-
n›z mesafeyi, gündüz otomobil kullan›rken
b›rakt›¤›n›z mesafeden daha fazla b›rak›n.
Gece önünüzdeki arac›n süratini tahmin et-
mek sadece farlar› gördü¤ünüzden dolay›
kolay olmayabilir. 

– Far ayarlar›n›n uygun olarak yap›ld›¤›n-
dan emin olunuz. E¤er farlar çok düflük ola-
rak ayarlanm›fl iseler, görüfl mesafesini azal-
t›r ve gözlerinizin yorulmas›na sebep olurlar.
E¤er çok yüksek olarak ayarlanm›fl iseler, di-
¤er sürücülerin gözlerini kamaflt›r›rlar.

– Sadece otomobilinizi flehir d›fl›nda kul-
lan›yorsan›z ve di¤er sürücüleri rahats›z et-
medi¤inizden emin iseniz, uzun farlar› kul-
lan›n›z. 

– E¤er uzun farlar›n›z yan›yor ise; karfl›
yönden gelen araçlar ile karfl›laflt›¤›n›zda,
uzun farlar›n›z› söndürüp, k›sa farlar›n›z› ya-
karak bu araçlar›n yan›ndan geçiniz.

– Bütün d›fl lambalar› ve lamba üniteleri-
ni temiz tutunuz.

– fiehir d›fl›nda yolda karfl›n›za ç›kabilecek
hayvanlar olabilece¤i için dikkat ediniz.

Daima çocuklar›n emniyet
kemeri ile ön ve arka em-
niyet kemerlerinin ba¤l› ol-

du¤undan emin olunuz. Emniyet ke-
merleri ba¤lanmadan seyahat et-
mek, çarp›flma halinde yaralanma
veya ölüm riskini art›r›r.

‹lave aksesuarlar›, teker-
lekleri ve jantlar› takarken
dikkat ediniz: bunlar fren-

lerin havalanmas›n› azaltabilir.
Böylece, ani ve s›k frenlemelerde
veya uzun yokufl afla¤› gidifllerde
frenlerin etkisi azal›r. 

Sürücü koltu¤unun önünde-
ki tabanda herhangi bir nes-
ne bulundurmay›n›z; bunlar

pedallar›n alt›na s›k›flabilir ve fre-
nin ve gaz pedal›n›n kullan›lmas›n›
önleyebilir.

Paspaslar›n boyutlar›na
dikkat ediniz. Fren pedal›-
na bas›lmas›n›n çok az bi-

le olsa engellenmesi, frenleme me-
safesinin normalden daha fazla ol-
mas›na sebep olabilir. 

Su, buz ve tuz fren disk-
leri üzerinde tortu b›raka-
bilir, frenlerin ilk kullan›m-

lar›nda etkisini azaltabilir.
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OTOMOB‹L‹N YA⁄MURLU 
HAVADA KULLANILMASI

Ya¤murlu  ve sisli havada otomobil kullan-
mak daha zor ve tehlikelidir. 

Islak bir yolda, asfalt ile lastikler aras›n-
daki yol tutuflu önemli ölçüde azald›¤› için,
her türlü manevra daha zordur. Bu sebeple,
fren mesafesi daha fazla olup, yol tutuflu da-
ha azd›r.

Ya¤murda otomobil kullan›m› ile ilgili uyul-
mas› gereken baz› kurallar flunlard›r:

– H›z›n›z› azalt›p, önünüzdeki araç ile ara-
n›zdaki güvenlik mesafesini daha fazla tu-
tunuz.

– Ya¤murun çok ya¤mas› ve sis durumun-
da görüfl mesafesi azal›r. Bu durumda, gün-
düz bile olsa, daha kolay görülebilmek için
k›sa farlar›n›z› yak›n›z.

– Su birikintilerinden h›zl› geçmeyiniz ve di-
reksiyonu s›k› tutunuz. Su birikintisinden h›z-
l› geçmeniz, direksiyon hakimiyetini kaybet-
menize sebep olabilir (su yast›¤› oluflmas›).

– Görüfl mesafesi problemlerinden kaç›n-
mak için, hava yönelticilerinin pozisyonlar›-
n› camlar›n bu¤usunu alacak flekilde ayarla-
y›n›z ("Otomobilin Tan›t›m›" bölümüne ba-
k›n›z).

– Ön cam sileceklerinin durumunu periyo-
dik olarak kontrol ediniz.

OTOMOB‹L‹N S‹SL‹ HAVADA
KULLANILMASI

– E¤er sis yo¤un ise, zorunlu olmad›kça
yola ç›kmay›n›z. E¤er sisli havada otomo-
bilinizi kullan›yor iseniz düflük h›zda gidiniz.

– Otomobili ortalama bir h›zda kullan›n›z.

– Gündüz dahi, k›sa farlar›, ön sis ve ar-
ka sis  lambalar›n› yak›n›z. Uzun farlar› yak-
may›n›z.

D‹KKAT Görüfl mesafesi baz› bölgeler da-
ha iyi olunca, arka sis lambalar›n› kapat›n›z;
fazla ›fl›k arkadaki sürücüleri rahats›z edebilir.

– Sis ayr›ca asfalt›n ›slanmas›na ve dola-
y›s›yla da manevralar›n zorlaflmas›na ve fren
mesafesinin uzamas›na neden olur.

– Önünüzdeki araç ile aran›za uygun me-
safe koyunuz.

– Mümkünse ani h›z de¤ifliminden kaç›n›-
n›z.

– Mümkünse önünüzdeki arac› sollamay›-
n›z.

– Durman›z gerekir ise (ar›za, görüfl azal-
mas› gibi durumlarda), yolun d›fl›nda durma-
ya çal›fl›n›z. Dörtlü flaflörü ve mümkünse
k›sa farlar› yak›n›z. 

OTOMOB‹L‹N DA⁄LIK 
BÖLGELERDE KULLANILMASI

– Yokufl afla¤› inerken, frenlerin ›s›nma-
mas› için düflük bir vitese takarak, motor fre-
nini kullan›n›z. 

– Otomobilinizi kesinlikle yokufl afla¤›; mo-
tor çal›flm›yor iken, vites boflta iken veya
kontak anahtar›n› ç›kartarak kullanmay›n›z.

– Otomobilinizi virajlar› kendi fleridinizde
dönerek ve düflük bir h›zda kullan›n›z.

– Yokufl yukar› sollama yapman›n, daha
yavafl gitti¤iniz için daha fazla mesafe ge-
rektirdi¤ini unutmay›n›z. E¤er yokufl yukar›
gidiyor iken baflka bir araç taraf›ndan solla-
n›yorsan›z, bu arac›n geçiflini kolaylaflt›r›n›z.
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OTOMOB‹L‹N KARLI VE BUZLU
YOLDA KULLANILMASI

Karl› ve buzlu yolda otomobil kullan›m› ile
ilgili uyulmas› gereken baz› kurallar flunlar-
d›r:

– Otomobili çok yavafl kullan›n›z.

– Hareket etmeden önce sileceklerin buz-
lanma nedeniyle cama yap›flmad›¤›n› kont-
rol ediniz.

– Karl› bir yolda k›fl lastiklerini, veya zin-
cir tak›n›z; bu bölümdeki paragrafa bak›n›z.

– Esas olarak motor frenini kullan›n›z ve
kesinlikle sert fren yapmaktan kaç›n›n›z.

– ABS olmayan bir otomobilde, frene ha-
fif hafif basarak tekerleklerin kilitlenmesin-
den kaç›n›n›z, 

– Ani h›zlanmadan ve yön de¤ifltirmekten
kaç›n›n›z.

– K›fl›n, kuru görünen yollarda buzlu böl-
geler olabilir. Bu sebeple, fazla günefl gör-
meyen, kenarlar›nda a¤açl›k ve kayal›k böl-
geler bulunan yollardan geçerken, buzlar eri-
memifl olabilece¤inden dolay› dikkatli olu-
nuz.

– Önünüzdeki giden arac› uzaktan takip
ediniz.

ABS FREN S‹STEM‹ OLAN B‹R
OTOMOB‹L‹N KULLANILIfiI

ABS iki önemli avantaj sa¤layan frenle-
me sisteminin bir parças›d›r.

1) acil frenlemelerde ve zay›f yol tutuflla-
r›nda kilitlenmeyi, bundan dolay› da kayma-
y› engeller.

2) ani engellerden kaç›nmak için veya oto-
mobilin istenilen yöne gitmesini sa¤lamak
için frenin ve direksiyonun ayn› anda kulla-
n›lmas›n› sa¤lar.

ABS sisteminden daha iyi faydalanmak
için:

– Acil frenlemelerde veya yol tutuflunun
zay›f oldu¤u yerde fren pedal›nda hafif tep-
kiler hissedilebilir: bu ABS fren sisteminin
devreye girmesidir. Fren pedal›n› serbest b›-
rakmay›n›z, sürekli  bir flekilde fren pedal›-
na bas›n›z.

– ABS, tekerleklerin kilitlenmesini önler
fakat, lastik ile yol aras›ndaki mevcut yol tu-
tufl seviyesini art›rmaz. Bu nedenle, ABS
mevcut otomobillerde dahi önünüzdeki araç
ile aran›zda güvenli bir mesafe b›rak›n›z.

ABS, otomobilin kontrol edilebilmesini ko-
laylaflt›r›r fakat, daha h›zl› gitmenize sebep
olmamal›d›r.

KULLANIM 
G‹DERLER‹N‹N VE
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹N‹N
AZALTILMASI

Otomobilinizin kullan›m masraflar›n› ve at-
mosfere kar›flan zehirli emisyonlar› azaltma-
n›z› sa¤layacak baz› tavsiyeler verilmifltir.

GENEL TAVS‹YELER

Otomobilin bak›m›

Otomobilin genel durumu; yak›t tüketimi,
sürüfl konforu ve otomobilin kullan›m ömrü
üzerinde önemli bir etkendir. Bu sebeple,
periyodik bak›m program›nda belirtilen kont-
rol ve ayar ifllemlerinin (bujiler, rölanti dev-
ri, hava filtresi, zamanlama ile ilgili bölüm-
lere bak›n›z) yap›lmas› gereklidir.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
K
U
LL

A
N

IL
Ifi

I

246

Alfa147-24�-254.qxp  6/19/�8  2:�2 PM  Page 246



Lastikler

Lastik bas›nçlar›n›n en az›ndan ayda bir
kez kontrol edilmesi gereklidir. E¤er lastik
bas›nçlar› çok düflük ise, lasti¤in dönme ha-
reketine karfl› direnci daha fazla olaca¤›n-
dan dolay› yak›t tüketimi artar. Bu durum-
da; lasti¤in afl›nmas› artar, yol tutuflunda
azalma olabilir ve otomobilin güvenli¤i de
olumsuz yönde etkilenir.

Fazla yük

Bagajda afl›r› yük ile seyahat etmeyiniz.
Otomobilin a¤›rl›¤› (özellikle flehir içinde) ve
aksesuarlar›, yak›t tüketimi ve denge üze-
rinde oldukça etkilidir.

Portbagaj/kayak tafl›y›c›

E¤er kullanmayacaksan›z, portbagaj› ve
kayak tafl›y›c›s›n› sökünüz. Bu aksesuarlar
otomobilin aerodinamik özelli¤ini bozar ve
yak›t tüketimini art›r›r. Büyük boyutlu yük-
leri tafl›rken, römork kullan›lmas› daha uy-
gundur.

Elektrikli cihazlar

Elektrikli, cihazlar› sadece gerekli oldu¤un-
da kullan›n›z. Arka cam rezistans›, sis lam-
balar›, ön cam silecekleri, ›s›tma sistemi far-
lar› çok fazla enerji çekti¤inden dolay› ya-
k›t tüketimi de artar (flehir içinde %25 ci-
var›nda).

Klima

Klima sistemi; yak›t tüketiminin artmas›na
(ortalama olarak %20 civar›nda) sebep ola-
rak, motoru da büyük ölçüde etkiler. Oto-
mobilin d›fl›ndaki hava s›cakl›¤› uygun ise,
havaland›rma sistemini kullan›n›z.

Aerodinamik aksesuarlar

Otomobil üzerinde kullan›lmas› uygun ol-
mayan aerodinamik aksesuarlar, otomobi-
lin aerodinamik özelli¤inin bozulmas›na ve
yak›t tüketiminin artmas›na sebep olur.

SÜRÜfi fiEKL‹

Motorun çal›flt›r›lmas›

Otomobil duruyor iken; yüksek ya da dü-
flük devirlerde motoru ›s›tmay›n›z. Bu flekil-
de motor çok daha yavafl ›s›n›r, yak›t tüke-
timi ve emisyonlar artar. Motorun çabuk ›s›n-
mas› için, yavaflça hareket ederek, motoru
bir süre düflük devirlerde kullan›n›z.

Gereksiz davran›fllar

Trafik ›fl›klar›nda beklerken veya motoru
durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz. Bun-
lar modern otomobillerde sadece yak›t tüke-
timinin ve çevre kirlili¤inin artmas›na sebep
olur. 

Vites seçimi

Trafik flartlar› uygun olur olmaz bir üst vi-
tese geçiniz. H›zlanmak için, düflük vitesler-
de gaza fazla bas›lmas› yak›t tüketimini ar-
t›r›r. Benzer flekilde, yüksek viteslerin uygun
olmayan flekilde kullan›lmas› da; yak›t tüke-
timini, emisyonlar› ve motorun afl›nmas›n›
art›r›r.
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Maksimum h›zlar

Yak›t tüketimi, h›z ile orant›l› olarak ar-
tar. Örne¤in, 90 km/sa h›zdan 120 km/sa
h›za ç›k›ld›¤›nda; yak›t tüketimi %30 civa-
r›nda artar. H›z›n›z› mümkün oldu¤u kadar
sabit tutunuz. Yak›t tüketiminin ve emisyon-
lar›n artmas›na sebep olan gereksiz frenle-
melerden ve h›zlanmalardan kaç›n›n›z. Oto-
mobilinizi, muhtemel tehlikelerden ve ani
frenlemelerden kaç›nmak için, önünüzdeki
araç ile aran›zda uygun bir güvenlik mesa-
fesi b›rakarak "yumuflak" bir tarzda kullan›-
n›z.

H›zlanma

Gaza birden basarak motor devrini art›r-
mak, yak›t tüketimini ve emisyonlar› art›-
r›r. H›z›n›z› yavafl yavafl art›r›n›z ve maksi-
mum torkun üzerine ç›kmay›n›z.

KULLANIM fiEKL‹

So¤uk motorun çal›flt›r›lmas›

K›sa yolculuklar ve s›k s›k so¤uk motorun
çal›flt›r›lmas›, optimum çal›flma s›cakl›¤›na
eriflilmesini engeller. Bu durumda yak›t tü-
ketimi (flehir içinde %15-30 civar›nda) ve
zararl› emisyonlar artar. 

Trafik ve yol durumu

Yo¤un trafikte, düflük viteslerin s›k s›k kul-
lan›larak, otomobilin yavafl sürüldü¤ü veya
çok say›da trafik ›fl›¤›n›n bulundu¤u büyük
flehirlerde yak›t tüketimi artar.

Otomobilin virajl› yollarda, da¤ yollar›nda
ve bozuk yollarda kullan›lmas› da yak›t tü-
ketimini art›r›r.

Trafikte durulmas›

Uzun süre durman›z gerekiyor ise (hem-
zemin geçitlerde), motoru durdurunuz.

ÇEVREYE SAYGILI
EKONOM‹K 
KULLANIM

Çevresel koruma, Alfa 147’nin üre-
timinde esas olan yol gösterici prensiplerden
biridir.

Otomobilin kirlilik kontrol sistemlerinin, yü-
rürlükte olan kanunlar›n gerektirdi¤inden da-
ha etkili olmas› bir tesadüf de¤ildir.

Bununla birlikte, çevre herkesin ortak ça-
balar› olmadan korunamaz.

Bu konu ile ilgili olarak afla¤›da, el kitab›-
n›z›n çeflitli bölümlerinde verilen ve # iflare-
ti ile belirlenen k›s›mlara ilave olarak, baz›
faydal› bilgiler verilmifltir.

Lütfen tüm bölümleri dikkatle okuyunuz.
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EM‹SYON KONTROL 
S‹STEMLER‹N‹N BAKIMI

Kirlilik kontrol sistemlerinin do¤ru bir flekil-
de kullan›lmas› sadece çevrenin korunma-
s›n› sa¤lamaz, ayn› zamanda otomobilin per-
formans› üzerinde de etkisi vard›r. Bu sis-
temlerin iyi durumda tutulmas›, ekonomik
ve çevreye sayg›l› kullan›m aç›s›ndan temel
kurald›r.

At›lacak ilk ad›m Periyodik Bak›m Progra-
m›’na dikkatle uymakt›r.

E¤er otomobilinizin motoru benzinli ise,
depoyu sadece kurflunsuz benzin (95 ok-
tan) ile doldurunuz. JTD motor için Avrupa
standartlar›na uygun dizel yak›t› kullan›n›z.

E¤er otomobilinizi çal›flt›rmakta güçlük çe-
kerseniz, kontak anahtar›n› uzun süre çevir-
meye devam etmeyiniz. Otomobilinizi özel-
likle; iterek, çekerek veya yokufl afla¤› b›-
rakarak çal›flt›rmaktan kaç›n›n›z. Bütün bun-
lar katalitik konvertöre zarar verebilir. Acil
durumlarda motoru sadece yard›mc› bir akü
kullanarak çal›flt›r›n›z.

Sürüfl esnas›nda motor düzensiz çal›flma-
ya bafllarsa, motoru fazla zorlamadan yolu-
nuza devam ediniz ve mümkün olan en k›-
sa zamanda otomobilinizi yetkili Alfa Romeo
servisine gösteriniz.

Gösterge tablosundaki yak›t rezervi uyar›
lambas› yand›¤›nda, derhal deponuzu dol-
durunuz. Düflük yak›t seviyesi, yak›t›n mo-
tora düzensiz gelmesine yol açarak, egzoz
gazlar›n›n s›cakl›¤›n›n kaç›n›lmaz bir flekilde
yükselmesine ve katalitik konvertörün cid-
di biçimde zarar görmesine sebep olabilir.

Test amac› ile bile olsa, kesinlikle bir ve-
ya daha fazla bujiyi ç›kartarak motoru çal›fl-
t›rmay›n›z. D›fl hava s›cakl›¤› çok düflük ol-
du¤u durumlar d›fl›nda motoru rölantide iken
›s›tmaya çal›flmay›n›z; ›s›tman›z gerekti¤i du-
rumda, 30 saniyeden fazla olmamal›d›r.

Katalitik konvertör ve eg-
zoz borusu üzerindeki ›s›
kalkanlar›n› ç›kartmay›n›z,

yeni ›s› kalkanlar› monte etmeyi-
niz.

Katalitik konvertör, lam-
da sensörü ve egzoz boru-
su üzerine herhangi bir

madde püskürtülmesine izin verme-
yiniz. 

Normal çal›flma koflulla-
r›nda, katalitik konvertör
yüksek s›cakl›k yayar. Bu

sebeple, otomobilinizi alev alabilen
maddeler (ot, kuru yapraklar, çam
yapraklar› gibi) üzerine park etme-
yiniz; yang›n tehlikesi.

Bu önlemlere uyulmamas›
yang›na sebep olabilir.
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RÖMORK ÇEK‹LMES‹

UYARILAR 

Karavan veya römork çekebilmek için, oto-
mobilinizde onaylanm›fl bir çeki kancas› ve
uygun elektrik sistemi olmal›d›r. Montaj ifl-
lemleri daima uzman kifliler taraf›ndan ya-
p›lmal›d›r.

Trafik kurallar›na uygun özellikte ilave di-
kiz aynalar› tak›n›z. Otomobilinizin, üzerin-
deki yüke göre maksimum e¤imdeki yokufl-
lar› ç›kmakta zorlanaca¤›n›, frenleme aral›-
¤›n›n yükselece¤ini ve önünüzdeki arac› sol-
laman›n daha uzun süre alaca¤›n› unutma-
y›n›z.

Yokufl afla¤› inerken, sürekli frene basmak
yerine vitesi küçültünüz.

Çeki kancas›ndaki yük otomobilin çekifl gü-
cünü azalt›r.

Maksimum çekme a¤›rl›¤›n› geçmedi¤iniz-
den emin olmak için, aksesuarlar ve flahsi
yükler de dahil olmak üzere römorkun tam
yüklü a¤›rl›¤›n› göz önüne alman›z gerekti-
¤ini unutmay›n›z. Römorkun tam yüklü a¤›r-
l›¤› El Kitab›nda verilen limitleri geçmemeli-
dir.

Otomobilinizi kulland›¤›n›z ülkede, römork
çekmek için belirlenen maksimum h›z limit-
lerini geçmeyiniz. Her durumda, 100 km/
saatten h›zl› gitmeyiniz.

RÖMORK ÇEK‹ KANCASI
MONTAJI

Çeki kancas› montaj›, afla¤›daki aç›klama-
lar ve/veya çeki kancas› üreticisi taraf›ndan
verilen tamamlay›c› bilgiler dahilinde uzman
kifliler taraf›ndan yapt›r›lmal›d›r. Çeki kanca-
s› 984/20/EEC Direktiflerine uygun olma-
l›d›r.

Kullan›lan her tipteki çeki kancas›, monte
edilen otomobilin maksimum çekme kapa-
sitesi ile uyum sa¤lamal›d›r.

Elektrik ba¤lant›lar› için, genellikle çeki
kancas›ndaki braket üzerinde bulunan grup
ba¤lant›s› kullan›lmal›d›r. 

Elektrik ba¤lant›lar› için, otomobil Üretici-
si ve/veya çeki kancas› Üreticisi taraf›ndan
verilen aç›klamalara uyularak 7 veya 13 uç-
lu, 12V’lik ba¤lant› kullan›lmal›d›r (CU-
NA/UNI ve ISO/DIN standarlar›).

Elektrikli fren sistemi, kesit alan› minimum
2,5 mm2 olan bir kablo ile direkt olarak akü-
ye ba¤lanmal›d›r. Elektrik ba¤lant›lar›na ila-
ve olarak, otomobilin elektrik sistemine; sa-
dece elektrikli fren sistemi ve römork içinde-
ki bir lamba için 15W’yi geçmeyen hatlar
ba¤lanabilir.

ABS fren sistemi römork
frenlerine etki etmez. Bu
sebeple kaygan yollarda

giderken dikkatli olunmal›d›r.

Kesinlikle, römork frenle-
rine kumanda etmek için
otomobilin fren sisteminde

de¤ifliklik yapmay›n›z. Römorkun
fren sistemi, otomobilin hidrolik
fren sisteminden tamamen ba¤›m-
s›z olmal›d›r. 
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MONTAJ fiEMASI (flekil 1)

Çeki kancas›, toplam 8 adet M10 ve 4
adet M12 c›vatalar› kullan›larak Ø iflareti ile
belirtilen noktalardan ba¤lanmal›d›r.

(1), (2) plakalar›n›n minimum kal›nl›¤› 6
mm olmal›d›r.

(3), (4) plakalar›n›n minimum kal›nl›¤› 5
mm olmal›d›r.

Tüm ba¤lant› noktalar›nda (5); 20 mm
çap›nda, 4.5 mm kal›nl›¤›nda takviye sacla-
r› bulunmal›d›r. 

Çeki kancas› arka tampona monte edilir-
ken; tampon üzerinde, çeki kancas›n›n sö-
külmesi halinde görülebilecek delme ve kes-
me ifllemleri yap›lmamal›d›r.

D‹KKAT

BA⁄LANTIDAK‹ MAKS‹MUM YÜK: 60 kg

yazan, uygun boyutlarda ve uygun malze-
meden yap›lm›fl, rahatl›kla görülebilecek
bir plakan›n, tak›lmas› gereklidir. 

 

 

flekil 1

AA00AA00333399bb

Ar
ka
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ük

lü

Mevcut yuva

KES‹T A-A

Küresel ba¤lant›

Mevcut yuva
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Zincirler sadece dinamik tekerlekler üzeri-
ne (ön tekerlekler) tak›labilir.

Kar zinciri sat›n almadan veya kullanma-
dan önce, Alfa Romeo markas›na hizmet ve-
ren yetkili Tofafl servisi ile temasa geçiniz.

Yaklafl›k birkaç metre gittikten sonra, kar
zincirlerinin gerginli¤ini kontrol ediniz.

D‹KKAT Kar zincirleri ta-
k›l› iken ASR sistemini
ASR-OFF butonuna basa-

rak devreden ç›kart›n›z. Buton üze-
rindeki led yanar.

D‹KKAT K›fl lastikleri kullan›l›rken otomo-
bilin yapabilece¤i (%5 artarak) maksimum
h›z limitleri indeksi, yolcu kabini içinde, sü-
rücünün görebilece¤i yerde bulunmal›d›r (CE
Direktiflerine uygun).

Frenleme esnas›nda iyi kontrol ve, yüksek
sürüfl güvenli¤i için, tüm tekerleklerin ayn›
marka ve ebatta olmas› gerekir.

Lastiklerin dönme yönünün de¤ifltirilme-
mesi gerekti¤ini unutmay›n›z.

KIfi LAST‹KLER‹

Bu lastikler karl› ve buzlu yollarda kullan›l-
mak üzere standart lasti¤in yerine kullan›la-
bilecek flekilde özel olarak dizayn edilmifl-
tir.

Otomobiliniz ile birlikte verilen standart las-
tikler boyutunda kar lastikleri kullan›n›z.

Alfa Romeo markas›na hizmet veren yet-
kili Tofafl servisleri iyi bir verim alabilece¤i-
niz en uygun lastikleri önerebilirler.

Kullan›lacak lastikler için, lastik bas›nçlar›
ve spesifikasyonlar›n›n verildi¤i  "Teknik Bil-
giler" bölümüne bak›n›z.

Lastik afl›nmas› 4 mm’nin alt›na indi¤inde,
lasti¤in k›fl özelli¤i azalacakt›r. Bu durumda
de¤ifltirilmelidir.

Lastiklerin k›fl flartlar›nda kullan›m özel-
liklerinden dolay›, normal flartlarda ve uzun
otoyollarda kullan›mlarda bu lastiklerin per-
formans›, standart lastiklerin performans›n-
dan daha düflük olacakt›r.

Bu nedenle, k›fl flartlar›nda kullan›lmal›d›r.

KAR Z‹NC‹RLER‹

Zincir kullan›m› otomobilin kullan›ld›¤› ül-
kenin kurallar›na göre uygulanmal›d›r.

Maksimum zincir yüksekli¤i 12 mm olan
küçük profilli zincir kullan›n›z.

Kar zincirleri, ön amorti-
sör tablalar›na çarpaca¤›
için 205/55 R16"91W ve-

ya 215/45 R17"87W, 225/45
ZR17”91Y ebatlardaki lastiklerde
kullan›lamayabilir.
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Küçük yedek lasti¤e kar
zincirlerinin tak›lmas› müm-
kün de¤ildir. E¤er ön lastik-

lerden biri patlar ise, önce arka las-
tiklerden birini yedek lastik ile de-
¤ifltiriniz ve sonra patlak lasti¤in
yerine ç›kart›lan arka lasti¤i tak›-
n›z. Böylece, ön lastikler normal
boyutta olaca¤› için, üzerlerine kar
zincirleri tak›labilir.

UZUN SÜREL‹ PARK

E¤er otomobilinizi uzun süre kullanmaya-
cak iseniz, afla¤›daki önlemleri al›n›z:

– Otomobili kapal›, kuru ve mümkünse
yeterli havaland›rmas› olan bir yere park edi-
niz.

– Otomobiliniz herhangi bir vitese tak›n›z. 

– El frenini indiriniz.

– Boyal› bölümleri temizleyiniz ve koru-
mak için koruyucu cila yap›n›z.

– Ön cam silecek süpürgeleri lastikleri üze-
rine talk pudras› sürüp, silecekleri cam üze-
rinden kald›r›n›z.

– Camlar› çok az aç›n›z.

– Lastikleri normal bas›nc›n 0,5 bar›n da-
ha üzerinde bir de¤ere flifliriniz ve zaman za-
man kontrol ediniz.

– Alarm sistemini kapat›n›z.

Otomobilinize kar
zinciri tak›lm›fl ise,
h›z›n›z› düflürünüz.

Çukurlara, kald›r›mlara, merdiven-
lere dikkat ediniz ve otomobili uzun
süre kar olmayan yerlerde kullan-
may›n›z. Aksi taktirde amortisör ve
direksiyon sistemine zarar vere-
bilirsiniz.

– Akü kutup bafllar›n› sökünüz (önce ne-
gatif kutup bafl›n›) ve akü flarj durumunu
kontrol ediniz. Otomobil uzun süreli park ha-
linde iken, bu kontrol ayda bir kez yap›l-
mal›d›r. E¤er voltaj 12,5 V’den az ise, akü
tekrar flarj edilmelidir.

– Motor so¤utma sistemini boflaltmay›n›z.

– Otomobilinizi bez veya delikli plastikten
yap›lm›fl bir örtü ile örtünüz. Otomobilin üze-
rindeki nemin buharlaflmas›n› engelleyen de-
liksiz plastik k›l›flar kullanmay›n›z. O
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FAYDALI 
AKSESUARLAR

Kanunlar›n öngördüklerine ilave olarak,
afla¤›dakilerin de (flekil 2) otomobilde
bulundurulmas›n› tavsiye ediyoruz;

– içinde; alkol içermeyen dezenfektan,
steril gazl› bez, bir rulo sarg› bezi, yara ban-
d› gibi malzemeler bulunan ilk yard›m çan-
tas›,

– el feneri,

– yuvarlak uçlu bir makas,

– ifl eldiveni.

flekil 2

AA00AA00114488bb

UZUN SÜRE KULLANILMAYAN
OTOMOB‹L‹N YEN‹DEN 
KULLANILMASI

Uzun bir süre kullanmad›¤›n›z otomobilin
tekrar kullan›lmas› için afla¤›daki ifllemler
yap›lmal›d›r.

– Otomobilin üzerinde biriken tozlar›
silerek temizlemeyiniz.

– Herhangi bir s›z›nt› (ya¤, fren hidroli¤i,
radyatör suyu gibi) olup olmad›¤›n› gözle
kontrol ediniz. 

– Motor ya¤›n› ve filtresini de¤ifltiriniz.

– Afla¤›dakileri kontrol ediniz:
- Fren- debriyaj s›v› seviyesini 
- Motor so¤utma suyu seviyesini

– Hava filtresini kontrol ediniz ve gereki-
yorsa de¤ifltiriniz.

– Lastik bas›nçlar›n› kontrol ediniz ve las-
tiklerin hasarl›, çatlak veya kesik olmama-
lar›na dikkat ediniz. Herhangi bir hasar var-
sa lastikler de¤ifltirilmelidir.

– Motor kay›fllar›n›n durumunu kontrol edi-
niz.

– Akünün kablolar›n› (– negatif) ba¤la-
y›n›z ve dolulu¤unu kontrol ediniz. 

– Vitesi bofla alarak motoru çal›flt›r›n›z.
Kavrama pedal›na aral›klarla basarak mo-
toru birkaç dakika çal›fl›r durumda tutunuz.

Bu ifllemler aç›k havada
yap›lmal›d›r. Egzoz gaz›
karbonmonoksit içerir ve

yüksek derecede zehirlidir ve öldü-
rücü olabilir.
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3) Gaz pedal›na sonuna kadar bas›p, bu
flekilde tutunuz. U uyar› lambas› yaklafl›k
8 saniye kadar yanar ve sonra söner. Bu
noktada gaz pedal›n› serbest b›rak›n›z.

4) U uyar› lambas› yan›p sönmeye bafl-
lar. fi‹FRE kart›n›n üzerindeki flifrenin ilk ra-
kam›na karfl› gelen yan›p sönme adedini sa-
y›n›z, sonra gaz pedal›na bas›n›z ve U uya-
r› lambas› 4 saniye süre için yan›p, tekrar
sönene kadar pedal› bas›l› tutunuz. Gaz pe-
dal›n› serbest b›rak›n›z.

5) U uyar› lambas› tekrar yan›p sönme-
ye bafllar. Lamba fi‹FRE kart›n›n üzerindeki
ikinci rakama karfl› gelen say›da yan›p sön-
dü¤ünde, gaz pedal›na sonuna kadar bas›-
n›z ve pedal› bas›l› tutunuz.

6) fi‹FRE kart›n›n üzerinde yer alan di¤er
rakamlar için de ayn› ifllemleri yap›n›z.

7) Son rakam girildi¤inde, gaz pedal›n› ba-
s›l› tutunuz. U uyar› lambas› 4 saniye sü-
re ile yanar ve sonra söner. Gaz pedal›n› ser-
best b›rak›n›z.

8) U uyar› lambas›, ifllemin do¤ru olarak
tamamland›¤›n› belirtmek için, yaklafl›k 4
saniye süre ile h›zl› bir flekilde yan›p söner.

9) Kontak anahtar›n› STOP pozisyonu-
na geri getirmeden, MAR pozisyonundan
AVV pozisyonuna çevirerek motoru çal›flt›-
r›n›z.

E¤er U uyar› lambas› sürekli yanarsa,
kontak anahtar›n› STOP pozisyonuna çevi-
riniz ve prosedürü 1. ad›mdan itibaren tek-
rarlay›n›z.

D‹KKAT Otomobilinizi acil durumda ça-
l›flt›rma prosedürüne göre çal›flt›rd›ktan son-
ra, derhal Alfa Romeo yetkili servisi ile te-
masa geçmeniz gerekir. Aksi takdirde, an-
lat›lan prosedürü motoru her çal›flt›rmak is-
tedi¤inizde uygulaman›z gerekir.

OTOMOB‹L‹N AC‹L
DURUMLARDA 
ÇALIfiTIRILMASI

E¤er Alfa Romeo fi‹FRE sistemi kontak
anahtar› ile motor bloke etme sistemini dev-
re d›fl› b›rakamaz ise, Y ve U uyar› lam-
balar› yanacak ve motor çal›flmayacakt›r.
Motorun çal›flt›r›labilmesi için acil durum pro-
sedürü uygulanabilir.

D‹KKAT Bu ifllemi denemeden önce, tüm
prosedürü dikkatle okuyunuz. 

E¤er bu ifllemlerde herhangi bir hata ya-
parsan›z, kontak anahtar›n› STOP pozisyo-
nuna çevirip, tüm ifllemleri 1. ad›mdan iti-
baren tekrarlay›n›z.

1) fi‹FRE kart› üzerinde verilen elektronik
flifrenin 5 rakam›n› okuyunuz.

2) Kontak anahtar›n› MAR pozisyonuna
çeviriniz.

AAAACCCC‹‹‹‹LLLL    DDDDUUUURRRRUUUUMMMMDDDDAAAA    YYYYAAAAPPPPIIIILLLLAAAACCCCAAAAKKKKLLLLAAAARRRR

A
C
‹L

D
U
R
U
M

D
A

Y
A
P
IL

A
C
A
K
LA

R

255

Alfa147-255-283.qxp  6/19/�8  2:�6 PM  Page 255



OTOMOB‹L‹N TAKV‹YE ‹LE 
ÇALIfiTIRILMASI

E¤er akünüz boflalm›fl ise (optik hidromet-
re mevcut akü için: ortas›nda yeflil bölüm ol-
mayan koyu renk), motoru çal›flt›rmak için
baflka bir akü kullan›n›z. Bu akünün, bofla-
lan akü ile ayn› veya biraz daha yüksek am-
per de¤erinde olmas› gereklidir ("Teknik
Özellikler" bölümüne bak›n›z).

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z (flekil 1):

1) Her iki akünün pozitif (+) kutuplar›n›
takviye kablosu ile birbirine ba¤lay›n›z.

2) ‹kinci bir takviye kablosu ile, yard›mc›
akünün negatif (–) kutup bafl›n›, aküsü bo-
flalm›fl otomobilin motoru veya vites kutusu
üzerindeki E flasileme noktas›na ba¤lay›n›z.

D‹KKAT Her iki akünün negatif kutup
bafllar›n› direkt olarak birbirine ba¤lamay›-
n›z. Bu ifllem esnas›nda ortaya ç›kabilecek
k›v›lc›mlar, aküden s›zabilecek patlay›c› gaz-
lar› ateflleyebilir. E¤er yard›mc› akü di¤er bir
araçta ise, bu araç ile aküsü boflalm›fl araç
aras›ndaki metal parçalara dokunmaktan ka-
ç›n›n›z.

3) Motoru çal›flt›r›n›z.

4) Motor çal›flt›¤›nda, takviye kablolar›n›
yukar›daki s›ran›n tersine göre ç›kart›n›z.

E¤er motor birkaç denemeden sonra ça-
l›flmaz ise, kontak anahtar›n› çevirmeye de-
vam etmeyip, otomobilinizi yetkili Alfa
Romeo servisine gösteriniz.

flekil 1

AA00AA00114499bb

Bu ifllem deneyimli bir ki-
fli taraf›ndan yap›lmal›d›r.
E¤er bu ifllem do¤ru olarak

yap›lmaz ise, çok fliddetli elektrik
boflalmas›na neden olabilir. Ayr›ca,
akü içinde yer alan s›v› zehirli ve
afl›nd›r›c›d›r; cildiniz ve gözleriniz
ile temas etmemesine dikkat edi-
niz. Atefl ve yanan sigara ile akü-
nün yan›na yaklaflmay›n›z ve k›v›l-
c›ma sebep olmay›n›z.

Acil durumlarda, otomobi-
linizi çal›flt›rmak için kesin-
likle h›zl› akü flarj cihaz›

kullanmay›n›z. Aksi takdirde,
elektronik sistemlere zarar verebi-
lirsiniz.
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GENEL B‹LG‹LER

Krikonun ve yedek lasti¤in kullan›m› ile il-
gili olarak, bu ve bundan sonraki sayfalarda
verilen talimatlara uyunuz.

OTOMOB‹L‹N ‹TEREK VB.
fiEK‹LLERDE ÇALIfiTIRILMASI

LAST‹K PATLAMASI

Otomobili kesinlikle, ite-
rek, çekerek ve yokufl afla-
¤› b›rakarak çal›flt›rmay›-

n›z. Bu metod, katalitik egzoz bo-
rusuna yak›t dolmas›na ve tamir
edilemeyecek biçimde zarar görme-
sine sebep olabilir.

Motor çal›flmad›¤› sürece,
servo fren sisteminin ve
hidrolik direksiyon sistemi-

nin çal›flmayaca¤›n› unutmay›n›z.
Bu sebeple, fren pedal› ve direksi-
yon için oldukça fazla güç uygula-
man›z gerekir.

Trafik kurallar›na uygun
flekilde, duran otomobile
dikkat çekiniz; dörtlü flaflö-

rü yakarak, üçgen reflektör kulla-
narak vb. di¤er sürücüleri uyar›n›z.
Otomobilde bulunan yolcular,

özellikle otomobilin yüklü olmas›
durumunda d›flar› ç›kmal› ve teker-
lek de¤ifltirilene kadar güvenli bir
yerde beklemelidir.
E¤er yol e¤imli veya bozuk yü-

zeyli ise, otomobilin hareket etme-
sini önlemek için, tekerleklerin al-
t›na takoz veya uygun olan baflka
bir nesne yerlefltiriniz.
Otomobil kald›r›lm›fl iken asla mo-

toru çal›flt›rmay›n›z.
Römork çekiyor iseniz, otomobili

kald›rmadan önce römorkun ba¤-
lant›s›n› çözünüz.

Küçük yedek lastik oto-
mobile özeldir. Bu lasti¤i
kesinlikle baflka araçlar

üzerinde kullanmay›n›z. Di¤er mo-
dellere ait yedek lastikleri de, ke-
sinlikle kendi otomobiliniz üzerin-
de kullanmay›n›z.
Otomobiliniz üzerindeki lastikle-

ri farkl› tipte lastikler (saç jantlar
yerine alafl›m jantlar) ile de¤ifltir-
mek isterseniz, tüm bijonlar›n uy-
gun boyda yenileri ile de¤ifltirilme-
si gerekir.
Küçük yedek lastik di¤er lastik-

lerden daha incedir. Sadece patlak
lasti¤in tamir edilece¤i servise git-
mek için kullan›lmal› ve otomobi-
lin h›z› 80 km/saati geçmemelidir.
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Küçük yedek lastik üze-
rinde kullan›m ile ilgili dik-
kate al›nmas› gereken aç›k-

lamalar›n bulundu¤u bir etiket bu-
lunmaktad›r. Etiket kesinlikle ç›kar-
t›lmamal› ve üzeri kapat›lmamal›-
d›r. Etiket üzerindeki dört ayr› dil-
deki aç›klamalar afla¤›daki gibidir:
D‹KKAT!  SADECE KISA SÜREL‹

KULLANIM ‹Ç‹N! MAX HIZ 80
km/sa!  EN KISA ZAMANDA
STANDART LAST‹K ‹LE DE⁄‹fiT‹R‹-
N‹Z. BU AÇIKLAMALARIN ÜZER‹-
N‹  KAPATMAYINIZ.
Jant kapa¤›n› yedek lastik üzeri-

ne takmay›n›z.
Otomobil üzerinde yedek lastik

var iken, otomobilinizin sürüfl per-
formans› de¤iflebilir. H›zlanmaktan
veya ani frenlemelerden, direksi-
yonu aniden k›rmaktan ya da viraj-
lar› yüksek h›zda almaktan kaç›n-
man›z gerekir.

Yedek lasti¤in kullan›m
ömrü yaklafl›k olarak 3000
km’dir. Yedek lastik kulla-

n›m ömrünün sonuna geldi¤inde,
ayn› tipte yeni bir lastik ile de¤ifl-
tirilmelidir.
Yedek lastik jant›na kesinlikle

standart lastik takmay›n›z. Patlak
lasti¤i mümkün olan en k›sa süre-
de tamir ettiriniz ve yerine tak›n›z.
Ayn› anda iki veya daha fazla ye-

dek lastik kullanmay›n›z.
Bijonlar› takmadan önce ya¤lama-

y›n›z. Aksi taktirde bijonlar gevfle-
yebilir.
Kriko, sadece bulundu¤u otomo-

bilin lastiklerini de¤ifltirmek için
kullan›lmal›d›r. Krikoyu kesinlikle
baflka amaçlar için veya baflka mo-
deldeki araçlar› kald›rmak için kul-
lanmay›n›z. Kriko, otomobilin alt›n-
da tamirat yap›l›rken kesinlikle kul-
lan›lmamal›d›r.
E¤er kriko do¤ru olarak yerleflti-

rilmez ise, kald›r›lan otomobil dü-
flebilir.
Krikoyu, üzerinde yer alan etiket-

te belirtilenden daha a¤›r yükleri
kald›rmak için kullanmay›n›z.

Yedek lastik üzerine kar
zincirlerini takmay›n›z. E¤er
öndeki lastiklerden biri (di-

namik tekerlek) patlar ve yolunu-
za devam etmeniz için kar zinciri
takman›z gerekir ise; arka teker-
leklerden birini sökerek ön teker-
le¤in yerine tak›p, yedek lasti¤i de
arka tekerle¤e tak›n›z. Bu flekilde
dinamik tekerleklerdeki lastiklerin
her ikisinde de standart lastik ola-
ca¤›ndan dolay›, kar zincirlerini kul-
lanman›z mümkün olur.
fiiflirme supab›n› kesinlikle kurca-

lamay›n›z.
Jant ve lastik aras›na yabanc› bir

cisim yerlefltirmeyiniz.
Lastiklerin ve yedek lasti¤in ba-

s›nçlar›n› düzenli olarak kontrol edi-
niz. Lastik bas›nçlar› "Teknik özel-
likler" bölümünde verilmifltir.
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TEKERLE⁄‹N 
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

– Krikonun a¤›rl›¤› 2.100 kg’d›r.

– Kriko ayar gerektirmez.

– Kriko tamir edilemez. E¤er ar›zalan›r ise,
yenisi ile de¤ifltirilmesi gereklidir.

– Kriko üzerine sadece kendi kald›rma ko-
lu tak›labilir.

Lasti¤i afla¤›da aç›klanan flekilde de¤iflti-
riniz:

– Otomobili; kendiniz ve yolu kullanan di-
¤er kifliler için tehlike yaratmadan, lasti¤i gü-
venli bir flekilde de¤ifltirebilece¤iniz, zemi-
ni sa¤lam olan düz bir yere park ediniz.

– Motoru kapat›n›z ve el frenini çekiniz.

– Birinci vitese veya geri vitese tak›n›z.

– (A) tutucusunu kullanarak (B) kapa-
¤›n› ç›kart›n›z.

– S›k›flt›r›c› halkay› gevfletiniz (A-flekil 3).

– Tak›mlar›n bulundu¤u bölümü (B) ç›kar-
t›n›z ve de¤ifltirilecek lasti¤in yan›na yerlefl-
tiriniz.

– Yedek lasti¤i ç›kart›n›z (C).

– Tekerlek jant kapa¤›n› (A-flekil 4) ç›-
kart›n›z (sadece saç jantl› tipler için).

flekil 2

AA00AA00115500bb

flekil 3

AA00AA00115511bb

flekil 4

AA00AA00115544bb
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– C›vatalar› verilen anahtar› (A-flekil 5)
yaklafl›k  bir kez döndürerek gevfletiniz.

– Krikoyu de¤ifltirilecek tekerle¤in yak›n›n-
da otomobilin alt›na yerlefltiriniz.

– Kriko kolunu (A-flekil 6) çevirerek kri-
konun üzerindeki olu¤un (B) otomobilin alt
k›sm›na (C)  tekerlekten yaklafl›k 40 cm.
uzakl›kta oturmas›n› sa¤lay›n›z.

– Kriko kolu ile tekerlek yerden yaklafl›k
birkaç cm yükselene kadar otomobili kald›-
r›n›z.

– Bijonlar› tamamiyle sökünüz ve tekerle-
¤i ç›kart›n›z.

– Yedek lastik ile temas edecek yüzeyle-
rin temiz oldu¤undan ve üzerlerinde bijon-
lar›n daha sonra gevflemesine sebep olabi-
lecek pislikler bulunmad›¤›ndan emin olu-
nuz.

– Yedek lasti¤i yuvalar›n (A-flekil 7),
pimlere (B) denk gelecek flekilde tak›n›z.

– Anahtar ile befl bijonu s›k›n›z.

– Otomobili indiriniz ve krikoyu ç›kart›n›z.

– Bijonlar› flekil 8’de gösterildi¤i s›ra ile
s›k›n›z.

STANDART TEKERLE⁄‹N 
TAKILMASI

– Bir evvelki bölümdeki prosedürü izle-
yerek, otomobili kald›r›n›z ve yedek lasti¤i
sökünüz.

Sac jantl› tipler için:

– Standart lasti¤i yuvalar›n (A-flekil 7),
pimlere (B) denk gelece¤i flekilde tak›n›z.

– Lastik ile temas edecek yüzeylerin te-
miz oldu¤undan ve üzerlerinde bijonlar›n da-
ha sonra gevflemesine sebep olabilecek pis-
likler bulunmad›¤›ndan emin olunuz.

flekil 5

AA00AA00115522bb

flekil 6

AA00AA00334411bb
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– Anahtar ile befl bijonu s›k›n›z.

– Otomobili indiriniz ve krikoyu ç›kart›n›z.

– Bijonlar› anahtar ile flekil 8’de göste-
rildi¤i s›ra ile s›k›n›z.

– Jant kapa¤›n› yerlefltirerek, fliflirme su-
pab›n›n kapak üzerindeki yuvas›na oturma-
s›n› sa¤lay›n›z.

– fiiflirme supab›n›n yan›ndan bafllayarak
dairesel olarak kapa¤›n çevresine bast›rarak
yerine sabitleyiniz.

D‹KKAT Jant kapa¤›n›n uygun flekilde ta-
k›lmamas›, otomobil hareket halinde iken
kapa¤›n düflmesine neden olur.

Alafl›m jantl› tipler için:

– Bijon deliklerinden birine, merkezleme
pimini (A-flekil 9) s›k›flt›r›n›z.

– Lasti¤i pim üzerine yerlefltiriniz ve anah-
tar (B) ile dört bijonu s›k›n›z.

– Pimi (A-flekil 9) ç›kart›n›z ve son bi-
jonu da s›k›n›z.

– Otomobili indiriniz ve krikoyu ç›kart›n›z.

– Bijonlar› flekil 8’de gösterildi¤i s›ra ile
s›k›n›z.

flekil 7

AA00AA00115555bb

flekil 8

AA00AA00115566bb

flekil 9

AA00AA00115577bb
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Halojen ampulleri sadece
metal k›s›mlar›ndan tutu-
nuz. E¤er cam k›sm›na do-

kunursan›z, ampulün yayd›¤› ›fl›k
miktar› azal›r ve ampulün kullan›m
ömrü de k›salabilir. Kazara ampu-
le dokunman›z halinde, alkol ile
nemlendirilmifl bir bez ile silip, ku-
rumaya b›rak›n›z.

Halojen ampuller yüksek
bas›nçl› gaz içerirler ve k›-
r›lmalar› halinde etrafa cam

parçac›klar› s›çrayabilir.

Kseon ampullerin de¤iflimi
için Alfa Romeo servisine
müracaat ediniz.

‹fllemi bitirdi¤inizde:

– yedek lasti¤i, bagajda yer alan yuvas›-
na yerlefltiriniz.

– krikoyu çantas›na yerlefltiriniz ve baga-
ja s›k›ca do¤ru olarak yerlefltiriniz.

– kullan›lm›fl tak›mlar› tafl›y›c›s›na yerlefl-
tiriniz.

– tak›m tafl›y›c›s›n› yedek lasti¤in üzeri-
ne yerlefltiriniz ve tutucu halka (A-flekil 3)
ile sabitleyiniz. 

– kapa¤› do¤ru olarak yerlefltiriniz.

AMPUL DE⁄‹fi‹M‹

Elektrik sistemi üzerinde,
sistemin özelliklerini dikka-
te almadan yanl›fl bir flekil-

de yap›lacak de¤ifliklikler ve tami-
ratlar, yang›n tehlikesi ile birlikte
ar›zalara sebep olabilirler.

E¤er mümkün ise, ampul-
leri yetkili Alfa Romeo
servisinde de¤ifltirtiniz. D›fl

lambalar›n do¤ru olarak çal›flmala-
r› ve ayarlanmalar›, güvenli sürüfl
ve kanunlara uygunluk aç›s›ndan
gereklidir.
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D.-E. Halojen ampuller
Ç›kartmak için, tutucu yaydan kurta-
r›n›z.

F. Kseon ampuller
Ampulü ç›karmak için, halka somunu
gevfletip, tutucu yaylar› kurtar›n›z.

GENEL B‹LG‹LER

– Lambalardan biri çal›flm›yor ise, ampu-
lü de¤ifltirmeden önce ilgili sigortay› kontrol
ediniz.

– Sigortalar›n yerleri için "Bir sigortan›n at-
mas›" bölümüne bak›n›z.

– Çal›flmayan bir ampulü de¤ifltirmeden
önce, ba¤lant› yerinin oksitlenip oksitlenme-
di¤ini kontrol ediniz.

– Yanan ampuller, ayn› tip ve güçte am-
puller ile de¤ifltirilmelidir.

– Ampul de¤ifliminden sonra, far yüksek-
li¤ini; kendinizin ve yolu kullanan di¤er ki-
flilerin güvenli¤i için daima kontrol ediniz. 

AMPUL T‹PLER‹ (flekil 10)

Otomobil üzerinde farkl› tiplerde ampul-
ler mevcuttur:

A. Tamamen cam ampuller
Bast›r›nca yerlerine oturur. Ç›kartmak
için sadece çekiniz.

B. Pim kilitli ampuller
Ampulü tutucusundan ç›kartmak için,
bast›rarak saat ibrelerinin dönme yö-
nüne ters yönde çeviriniz.

C. Tüp ampuller
Ba¤lant› yerlerinden kurtararak ç›kar-
t›n›z.

flekil 10

AA00AA00115588bb
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AMPUL 

Uzun farlar

K›sa farlar

Ön park lambalar›

Sis farlar›

Ön sinyal lambalar›

Yan sinyal lambalar›

Arka sinyal lambalar›

Arka fren - park lambalar›

Üçüncü stop lambas›

Geri vites lambas›

Arka sis lambalar›

Plaka lambas›

Kap› iç lambalar›

Ön tavan lambas›

Arka tavan lambas›

Makyaj aynas› ayd›nlatma lambas›

Torpido gözü lambas›

Bagaj lambas›

fiEK‹L 10

D

D

B

E

B

A

B

B

A

B

B

A

C

C

C

A

A

C

GÜCÜ

55W

55W

6W

55W

21W

5W

21W

5W/21W

2.3W

21W

21W

5W

5W

10W

10W

1.2W

5W

5W

T‹P

H7

H7

H6W

H1

PY21W

W5W

P21W 

P21/5W 

W2.3W 

P21W 

P21W 

W5W

C5W 

C10W 

C10W 

W1.2W 

W5W 

C5W 
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B‹R DIfi LAMBA 
ARIZALANDI⁄INDA

KSENON LAMBALAR

Ksenon ampuller, çok uzun ömürlüdür ve
ar›za yapma ihtimali çok düflüktür.

Ön lamba üniteleri ön yan lambalar, k›sa
huzme, uzun huzme ve sis lambas› ampul-
lerinden oluflur.

E¤er gerekiyor ise, siste-
min kontrolünü ve her tür-
lü tamir ifllemini, sadece

yetkili bir Alfa Romeo servisinde
yapt›r›n›z.

Ön lamba ünitesi üzerin-
de herhangi bir ifllem ya-
parken, elektrik boflalma-

s› tehlikesi söz konusu oldu¤undan
dolay›, far kumanda dü¤mesinin 0
konumunda (farlar yanm›yor) ve
kontak anahtar›n›n yerinden ç›kar-
t›lm›fl olmas› gerekir.

HALOJEN FARLAR

Elektrik sistemi üzerinde,
sistemin özelliklerini dikka-
te almadan yanl›fl bir flekil-

de yap›lacak de¤ifliklik ve tamirat,
yang›n tehlikesi ile birlikte ar›zala-
ra sebep olabilir.

D‹KKAT ampul tipi ve güç oran› için ‘Bir
ampul de¤ifltirmeniz gerekti¤inde’ bölümü-
ne bak›.

Ön lamba üniteleri yan lambalar, k›sa huz-
me, uzun huzme ve ön sinyal ampullerin-
den oluflur.

Ünitenin içindeki ampuller afla¤›daki gibi
yerlefltirilmifltir (flekil 21):

(A) K›sa devre farlar.

(B) Uzun farlar

(C) Park lambalar›

(D) Ön sinyaller

D‹KKAT Far iç yüzeyi, hafifçe bu¤ulan-
m›fl olabilir: bu durum bir hata olarak alg›-
lanmamal›d›r; düflük s›cakl›k ve havadaki
nem seviyesinden kaynaklanan do¤al bir
olayd›r. Bu¤ulanma, farlar yak›ld›¤›nda he-
men yok olur. Far›n içinde su damlalar›n›n
bulunmas›, fara su girdi¤ini gösterir: yetkili
bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz.

flekil 11

AA00AA11006666mm

Alfa147-255-283.qxp  6/19/�8  2:�6 PM  Page 265



K›sa farlar (flek. 12-13)

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Koruyucu lastik kapa¤› ç›kart›n›z.

- Elektrik soketini (A) ç›kart›n›z.

- Ampul duyunu (B) serbest b›rak›n›z.

- Ampulü ç›kart›n ve de¤ifltiriniz.

- Metal parça üzerindeki t›rnaklar›n reflek-
tör üzerindeki özel oyuklara oturdu¤undan
emin olarak yeni ampulü tak›n ve duy klip-
sini (B) yerine tak›n›z.

- Elektrik soketini (A) yeniden tak›n›z.

- Lastik koruyucu kapa¤› do¤ru olarak ye-
niden tak›n›z.

Ön park lambalar› (flekil 14)

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Koruyucu lastik kapa¤› ç›kart›n›z.

- T›rnaklara (A) bas›n ve ampul duyunu ç›-
kar›n›z.

- Bast›r›nca oturan ampulü (B) ç›kart›n ve
de¤ifltiriniz.

- Tutucu t›rnaklar›n (A) yerine oturdu¤un-
dan emin olarak ampul duyunu yerine ta-
k›n›z.

- Lastik koruyucu kapa¤› do¤ru olarak ye-
niden tak›n›z.

Uzun farlar (flek. 15-16)

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Koruyucu lastik kapa¤› ç›kart›n›z.

- Elektrik soketini (A) ç›kart›n›z.

- Ampul duyunu (B) serbest b›rak›n›z.

- Ampulü ç›kart›n ve de¤ifltiriniz.

- Metal parçan›n d›fl çevresini reflektörün
d›fl çevresi ile eflleflti¤inden  emin olarak ye-
ni ampulü tak›n ve duy klipsini (B) yerine
tak›n›z.

- Elektrik soketini (A) yeniden tak›n›z.

- Lastik koruyucu kapa¤› do¤ru olarak ye-
niden tak›n›z.
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flekil 13

AA00AA11006688mm

flekil 14

AA00AA11006699mm
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Ön sinyal lambalar› (flek.17)

Ampulü (oranj) de¤ifltirmek için, afla¤›da-
ki yöntemi uygulay›n›z:

- Ampul duyunu saat yönünün tersine (A)
çevirerek ç›kart›n›z.

- Hafifçe iterek ve saat yönünün tersine çe-
virerek ampulü ç›kart›n›z.

- Hafifçe iterek ve saat yönünde çevirerek
ampulü tak›n›z.

- Ampul duyunu yeniden tak›n ve saat yö-
nünde çevirin, do¤ru flekilde oturup oturma-
d›¤›n› kontrol ediniz.

ÖN S‹S LAMBALARI (flekil 18)

D‹KKAT Ampulü de¤ifltirmek ve ön sis
lambalar›n› ayarlamak için Alfa Romeo Yet-
kili Servisi ile temasa geçiniz.

E¤er ön sis lambas› ünite-
si do¤ru olarak ayarlan-
maz ise, lamban›n verdi¤i

›fl›k yeterlili¤i düflecektir ve di¤er
sürücüler bundan rahats›z olabilir-
ler. E¤er bu konuda flüphe ederse-
niz, kontrol ettirmek ve ayarlat-
mak için yetkili bir Alfa Romeo ser-
visi ile temasa geçiniz. 

YAN S‹NYAL LAMBALARI
(flek.19)

- fieffaf kapa¤› (A) duyu s›k›flt›rmak ama-
c›yla eliniz ile otomobilin arka taraf›na do¤-
ru itiniz. 

Ön taraf›n› serbest b›rak›n›z ve üniteyi d›-
flar› ç›kart›n›z.

- Ampul duyunu saat yönünün tersine (B)
çevirerek kapaktan ç›kart›n›z.

- Bast›r›nca oturan ampulü ç›kart›n ve de-
¤ifltiriniz.

- Transparan kapaktaki (A) ampul duyu-
nu (B) tekrar tak›n, sonra duy yerine gire-
ne kadar üniteyi konumland›r›n›z.
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GER‹ V‹TES LAMBALARI VE 
ARKA S‹S LAMBALARI 
(flek. 20-21)

Geri vites lambalar› ve arka sis lambalar›
arka kaba¤a ba¤l› olan arka ayd›nlatma üni-
tesindedirler; s›ras›yla biri arac›n sa¤›nda ve
biri de arac›n solunda öne do¤ru bakacak fle-
kilde bulunurlar.

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

-

Arka kapa¤› aç›n.

- Kapa¤› (A) ç›kar›n, verilen tornavida ile
uzatma parças›n› kullanarak (çizimdeki gi-
bi çal›flarak), bahsedilen ayd›nlatma ünite-
sinin ba¤lant› somunlar›n› (B) gevfletin. 

- Ayd›nlatma ünitesini d›flar›ya do¤ru çekin.

- Elektrik soketini (C) gevfletiniz.

- Vidalar› (D) gevfletin ve ampul duyunu
ç›kar›n.

- Hafifçe iterek ve saat yönünün tersine çe-
virerek ampulü ç›kart›n.

- Ampulü de¤ifltirin, sonra ampul duyunu
yeniden tak›n ve vidalar› (D) s›k›flt›r›n.

- Elektrik soketini (C) yeniden s›k›flt›r›n.

- Somunlar› (B) s›k›flt›rarak ayd›nlatma üni-
tesini arka kapa¤a yeniden tak›n, ard›ndan
bast›rarak kapa¤› (A) yeniden tak›n›z.

ARKA S‹NYAL LAMBALARI
ARKA PARK LAMBALARI-FREN
LAMBASI (flek. 22-23)

Arka sinyal lambalar› ve park lambas›-fren
lambas› gövdeye ba¤lanm›fl olan arka ay-
d›nlatma ünitesindedirler.

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Bagaj›n içindeki önceden flekillendirilmifl
döflemeyi (A) aç›n, verilen tornavida ve
uzatma parças›n› kullanarak (çizimdeki gi-
bi çal›flarak), ayd›nlatma ünitesini ba¤layan
somunlar› (B) gevfletin.

- Ayd›nlatma ünitesini d›flar›ya do¤ru çekin.

- Elektrik soketini (C) ay›r›n›z.

- Viday› (D) gevfletin ve ampul duyunu
ç›kar›n›z.

- Hafifçe iterek ve saat yönünün tersine çe-
virerek de¤ifltirilecek olan ampulü ç›kart›n›z.
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AA00AA11004400mm

flekil 20

AA00AA00116677mm

flekil 21

AA00AA00116688mm

flekil 18

AA00AA11007733mm
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(E) - arka park lambas›-fren lambas› için
ampul.

(F) - arka sinyal lambalar› için ampul.

- Ampulü de¤ifltirin, sonra ampul duyunu
yeniden tak›n ve viday› (D) s›k›flt›r›n.

- Elektrik soketini (C) yeniden ba¤lay›n.

- Vidalar› (B) s›k›flt›rarak ayd›nlatma üni-
tesini yeniden gövdenin üzerine tak›n.

- Önceden flekillendirilmifl döflemeyi (A)
kapat›n›z.

PLAKA LAMBALARI (flek. 24)

Ampulleri de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Duyu (B) s›k›flt›rmak için okla gösteri-
len noktada, transparan kapak çerçevesi
üzerinde çal›fl›n,  Karfl› ucunu serbest b›rak›n
ve üniteyi ç›kar›n.

- Ampul duyunu saat yönünün tersine (A)
çevirerek transparan kapaktan ç›kart›n.

- Bast›r›nca oturan ampulü ç›kart›n ve de-
¤ifltirin.

- Transparan kapaktaki ampul duyunu (A)
tekrar tak›n, sonra duy yerine oturana ka-
dar (B) üniteyi yeniden tak›n›z.

‹LAVE FREN LAMBASI (ÜÇÜNCÜ
STOP) (flek. 25-26)

Ampulleri de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n:

- Arka kapa¤› aç›n, vidalar› (A) gevfletin
ard›ndan elektrik soketini (B) ay›r›n›z.

- Transparan kapak-ampul duyunu (C) des-
tekten (D) ç›kar›n›z.

- Yan t›rnaklar (E) üzerinde çal›flarak, am-
pul duyunu ç›kar›n›z.

- De¤ifltirilecek olan duyu ç›kar›n›z.
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AA00AA00116699mm

flekil 23

AA00AA00117700mm

flekil 24

AA00AA00117711mm
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AYDINLATMA LAMBASI 
(flekil 27) (baz› tiplerde)

(uygulanabilir olan modeller ve pazarlar-
da)

Ampulü de¤ifltirmek için, afla¤›daki yön-
temi uygulay›n›z:

- Kap›y› aç›n ve transparan kapaklar› tes-
pit eden viday› (A) gevfletiniz.

- ‹ki adet transparan kapaktan oluflan üni-
teyi ç›kar›n ve sonra ampulü de¤ifltirin, yan
temas yerlerinden serbest b›rakarak yeni am-
pulün temas yerlerine do¤ru flekilde tespit
edildi¤inden emin olunuz.

- ‹ki adet transparan kapa¤› yeniden hi-
zalay›n ve ba¤lant› vidas›n› (A) s›k›flt›r›n›z. 

‹Ç LAMBALARDAN 
B‹R‹N‹N YANMAMASI

ÖN TAVAN LAMBASI
(flekil 28 - 29)

Ampulün de¤ifltirilmesi için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Lamba ünitesini (A) okun gösterdi¤i
noktalardan (tutucu mandallar›n taraf›) çe-
kerek ç›kart›n›z.

– Koruyucu kapa¤› (B) aç›n›z.

– Ampulü yan ba¤lant›lar›ndan serbest b›-
rak›n›z ve yeni ampulün ba¤lant›lar aras›-
na do¤ru olarak oturdu¤undan emin olarak
de¤ifltiriniz.

A
C
‹L

D
U
R
U
M

D
A

Y
A
P
IL

A
C
A
K
LA

R

270 flekil 28

AA00AA00117755bb

flekil 25

AA00AA00117722mm

flekil 27

AA00AA00117744mm

flekil 26

AA00AA00117733mm
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– Koruyucu kapa¤› (B) kapat›n›z.

– Lamba ünitesini tutucu mandallar›ndan
klik sesi duyuncaya kadar bast›rarak yeri-
ne yerlefltiriniz.

ARKA TAVAN LAMBASI
(flekil 30 - 31)

Ampulün de¤ifltirilmesi için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Tavan lambas›n› (A) okun gösterdi¤i
noktadan çekerek ç›kart›n›z.

– Ampulü yan ba¤lant›lar›ndan serbest b›-
rak›n›z ve yeni ampulün kontaklar aras›na
do¤ru olarak oturdu¤undan emin olarak de-
¤ifltiriniz.

– Lamba ünitesini önce ba¤lant› taraf›n-
dan, sonra di¤er taraf›ndan do¤ru olarak yer-
lefltirerek yerine (B) oturmas›n› sa¤lay›n›z.

MAKYAJ AYNASI AYDINLAT-
MA LAMBASI (baz› tiplerde)
(flekil 32 - 33)

Ampulün de¤ifltirilmesi için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Aynan›n kapa¤›n› (A) aç›n›z.

– fieffaf kapa¤› (B) flekilde ok ile göste-
rilen noktalardan çekerek ç›kart›n›z.

– Ampul tutucusunu (C) yuvas›ndan ha-
fifçe kald›rarak bast›r›nca oturan ampulü ç›-
kart›n›z ve de¤ifltiriniz.

– Ampul tutucusunu yuvas›na do¤ru ola-
rak (C) yerlefltiriniz.

– fieffaf kapa¤› (B) önce bir taraf›ndan,
sonra di¤er taraf›ndan do¤ru olarak yerlefl-
tirerek yerine oturmas›n› sa¤lay›n›z.

flekil 32

AA00AA00117799bb
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flekil 29

AA00AA00117766bb

flekil 30

AA00AA00117777bb

flekil 31

AA00AA00117788bb
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flekil 36

AA00AA00118833bb

flekil 37

AA00AA00118844bb

TORP‹DO GÖZÜ AYDINLATMA
LAMBASI (flekil 34 - 35)

Ampulün de¤ifltirilmesi için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Torpido gözünü aç›n›z, lamba ünitesini
(A) flekilde ok ile gösterildi¤i noktadan çe-
kerek ç›kart›n›z.

– Koruyucu kapa¤› (B) aç›n›z ve bast›r›n-
ca oturan ampulü de¤ifltiriniz.

– Koruyucu kapa¤› (B) yerine yerlefltiri-
niz.

– Lamba ünitesini önce bir ucundan, son-
ra di¤er ucundan do¤ru olarak yerlefltirerek
yerine oturmas›n› sa¤lay›n›z.

BAGAJ LAMBASI (flekil 36 - 37)

Ampulün de¤ifltirilmesi için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Bagaj kapa¤›n› aç›n›z.
– Lamba ünitesini (A) flekilde ok ile gös-

terilen noktadan çekerek ç›kart›n›z.
– Koruyucu kapa¤› (B) aç›n›z, ampulü yan

ba¤lant›lar›ndan serbest b›rak›n›z ve yeni
ampulü ba¤lant›lar aras›na do¤ru olarak otur-
du¤undan emin olarak de¤ifltiriniz.

– Koruyucu kapa¤› (B) kapat›n›z.

– Lamba ünitesini önce bir ucundan, son-
ra di¤er ucundan do¤ru olarak yerlefltirerek
yerine oturmas›n› sa¤lay›n›z.

flekil 33

AA00AA00118800bb

flekil 34

AA00AA00118811bb

flekil 35

AA00AA00118822bb
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B‹R S‹GORTANIN ATMASI

GENEL B‹LG‹LER 

Sigorta elektrik sistemi için koruyucu bir
sistemdir: genellikle sistemdeki ar›za veya
yanl›fl çal›flma nedeniyle aktif hale gelir (ör-
ne¤in elektri¤i keser).

E¤er elektrikli cihazlardan herhangi birisi
çal›flm›yor ise, sigortas›n› kontrol ediniz. ‹let-
kenin (A-flekil 38) kopmam›fl olmas› ge-
rekir; e¤er kopmuflsa, sigortay› ayn› amper
de¤erinde (ayn› renkte) bir di¤eri ile de¤ifl-
tiriniz.

(B) - Sa¤lam sigorta

(C) - Atm›fl sigorta

De¤ifltirilecek sigortay›, kontrol kutusunun
içinde yer alan (D) pensesini kullanarak ye-
rinden al›n›z.

flekil 38

AA00AA00118855bb

Sigortay› kesinlikle farkl›
bir sigorta  ile de¤ifltirme-
yiniz. ‹letken daima ayn›

renkte olmal›d›r.

Sigortay›, kesinlikle daha
yüksek amper de¤erinde
sigorta ile de¤ifltirmeyiniz:

E¤er genel sigorta (MA-
XI S‹GORTA veya MEGA
S‹GORTA) atarsa, onarma-

y›n›z ve yetkili Alfa Romeo servi-
si ile temasa geçiniz.

Herhangi bir sigortay› de-
¤ifltirmeden önce, kontak
anahtar›n›n yerinden ç›kar-

t›lm›fl oldu¤unu ve tüm elektrikli ci-
hazlar›n devre d›fl› oldu¤unu kont-
rol ediniz.

E¤er sigorta tekrar atar-
sa, yetkili Alfa Romeo ser-
visi ile temasa geçiniz.
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Koruyucu sigortalar›n yerleri için, takip
eden sayfalardaki tablolara ve flekillere (fle-
kil 41, 42 ve 43) bak›n›z.

Alfa 147’nin sigortalar› üç kontrol
kutusunda grupland›r›lm›fl ve ön panelde,
akünün pozitif terminali üzerinde ve akünün
yan›na yerlefltirilmifltir.

Ön panel üzerindeki kontrol kutusuna ula-
flabilmek için iki adet tespit eleman›n› (A-
flekil 39) gevfleterek kapa¤› (B) ç›kart›-
n›z.

Akü terminali üzerindeki kontrol kutusuna
ulaflabilmek için koruyucu kapa¤› ç›kart›n›z.

Akünün yan›ndaki kontrol kutusuna ulafla-
bilmek için tutucular› (A-flekil 40) serbest
b›rak›n›z ve kapa¤› (B) ç›kart›n›z.

3.2 V6 24V modellerinde akü terminali
yan›ndaki sigorta kontrol kutusuna ulafla-bil-
mek için A tutucular› vas›tas› ile B kapa¤›-
n› ç›kart›n›z.

Akünün yak›n›ndaki sigorta kutusuna ulafl-
mak içinde C tutucular› vas›tas› ile D kapa-
¤›n› ç›kart›n›z.

flekil 39

AA00AA00118866bb

flekil 40

AA00AA00118877bb

flekil 41 ön panel üzerindeki kontrol kutusu

AA00AA00113344bb

A
C
‹L

D
U
R
U
M

D
A

Y
A
P
IL

A
C
A
K
LA

R

274

Alfa147-255-283.qxp  6/19/�8  2:�6 PM  Page 274



fiekil 42 akü yan›ndaki kontrol kutusu

AA00AA00113377bb

fiekil 43 akünün pozitif terminali üzerindeki kontrol kutusu

AA00AA00221155bb
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Selespeed transmisyon pompas› (2.0 T.SPARK Selespeed tipleri)

Kontak

Far yüksekli¤i ayar tertibat›

Klima sistemi

Klima sistemi

Klima kompresörü

Is›tma ünitesi rölesi bobini

30

30

10

7.5

15

7.5

7.5

F03 (MAXI-S‹GORTA)

F73 (MAXI-S‹GORTA)

F13

F31

F39

F19

F31

42

43

41

41

41

42

41

SERV‹SLER fiEK‹L S‹GORTA AMPER DE⁄ER‹

Dörtlü flaflör

Sa¤ k›sa far

Sol k›sa far

Sa¤ uzun far

Sol uzun far

Sis far›

Fren lambas›

Geri vites lambas›

+30 sinyal lambalar›

10

10

10

10

10

15

10

7.5

10

F53

F12

F13

F14

F15

F30

F37

F35

F53

41

41

41

42

42

42

41

41

41

LAMBALAR fiEK‹L S‹GORTA AMPER DE⁄ER‹

S‹GORTALARIN L‹STES‹
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Anahtar-kumanda +30

Selespeed transmisyon 

Selespeed transmisyon

Radyo

Navigatör

Arka cam silece¤i

Sol arka elektrik kumandal› cam

Sa¤ arka elektrik kumandal› cam

Arka cam rezistans›

Ön cam-arka cam y›kay›c›s› (iki yollu pompa)

Çakmak

Elektrik ›s›tmal› koltuklar

Is›tmal› kap› aynalar›-›s›tmal› su f›skiyeleri

Cruise control

Merkezi kap› kilitleme

Far y›kay›c›s›

Servisler + 30

Ana servisler (elektronik enjeksiyon)

‹kinci servisler (elektronik enjeksiyon)

‹kinci servisler

15

15

7.5

15

15

15

20

20

30

30

20

15

7.5

7.5

20

20

15

7.5

15

7.5

F32

F32

F51

F39

F39

F52

F33

F34

F40

F43

F44

F45

F41

F35

F38

F09 / F5

F39

F17 / F8

F11 / F9

F49

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

42

41

42

42

41

SERV‹SLER fiEK‹L S‹GORTA AMPER DE⁄ER‹
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Hacimsel koruma sensörleri

VDC sistemi sensörü

Direksiyon aç›s› sensörü

EOBD sistem teflhis soketi

Cep telefonu ba¤lant›s›

Sürücü kap›s› kontrol ünitesi beslemesi

Yolcu kap›s› kontrol ünitesi beslemesi

Kumandalar ayd›nlatmas›

Klima kumandalar› ayd›nlatma

Gösterge paneli

Gösterge paneli

Sürücü taraf› kap› kontrol ünitesi

ABS kontrol ünitesi

ABS kontrol ünitesi

Ön panel kontrol kutusu

Bagaj kontrol ünitesi

Hava yast›¤› kontrol ünitesi

Elektronik enjeksiyon kontrol ünitesi +30

Motor bölümü kontrol kutusu (benzin motorlu tipler)

Ön panel kontrol ünitesi

Römork kontrol ünitesi (mevcut ise)

15

7.5

7.5

15

15

20

20

7.5

7.5

10

10

15

7.5

50

50

15

7.5

7.5

125

70

10

F39

F42

F42

F39

F39

F47

F48

F49

F35

F37

F53

F39

F42

F04 (MAXI-S‹GORTA)

F02 (MAXI-S‹GORTA)

F39

F50

F18 / F6 

F70 (MEGA-S‹GORTA)

F71 (MAXI-S‹GORTA)

F36

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

42

42

41

41

42

43

43

41

SERV‹SLER fiEK‹L S‹GORTA AMPER DE⁄ER‹
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Klima kontrol fan›

Radyatör fan› (birinci h›z-benzin motorlu tipler)

Radyatör fan› (ikinci h›z-benzin motorlu tipler)

Korna

Yak›t pompas›

Enjektörler (benzin motorlu tipler)

Ateflleme bobini

Bagaj kap›s› elektrikli açma

Elektronik enjeksiyon sistemi

Bose sistemi

Bose sistemi

Tavan cam›

Tavan cam›

‹lave kalorifer

‹lave kalorifer

Is›tma bujisi ›s›tmas› (1.9 JTD tipleri)

Is›tmal› yak›t filtresi (1.9 JTD tipleri)

Motor bölümü kontrol kutusu (1.9 JTD tipleri)

Radyatör fan› (birinci h›z – 1.9 JTD tipleri)

Radyatör fan› (ikinci h›z – 1.9 JTD tipleri)

Enjektörler (1.9 JTD tipleri)

(*) Ön paneldeki kontrol kutusu arkas›ndaki ilave bir braket üzerindeki sigorta.

40

30

50

15

15

15

15

25

7.5

15

15

20

15

30

50

50

20

150

40

60

20

F05 (MAXI-S‹GORTA) A/C

F06 (MAXI-S‹GORTA) FAN1

F07 (MAXI-S‹GORTA)FAN2

F10 / F3

F21 / F4

F22

F21 / F10

F60 (*)

F16 / F11

F61 (*)

F62 (*)

F63 (*)

F46

F08

F72 (MAXI-S‹GORTA)

F01 (MAXI-S‹GORTA)

F20

F70 (MEGA-S‹GORTA)

F06 (MAXI-S‹GORTA)

F07 (MAXI-S‹GORTA)

F22

42

42

42

42

42

42

42

41

42

41

41

41

41

42

43

42

42

43

42

42

42

SERV‹SLER fiEK‹L S‹GORTA AMPER DE⁄ER‹
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OTOMOB‹L‹N ÇEK‹LMES‹
Çeki kancas›, otomobilin bagaj hal›s› alt›n-

daki tak›m kutusu içinde bulunmaktad›r. 
Çeki kancas›n› takmak için afla¤›daki ifl-

lemleri yap›n›z:
– Çeki kancas›n› tak›m kutusundan ç›kar-

t›n›z.
– Otomobilin ön (flekil 44) veya arka

(flekil 45) taraf›ndaki bast›r›nca oturan ka-
pa¤› (A) ç›kart›n›z. Bunun için, tornaviday›
otomobile hasar vermemek için ucuna ko-
ruyucu bir bez koyarak kullan›n›z.

– Çeki kancas›n› sonuna kadar yuvas›na
vidalay›n›z.

flekil 44

AA00AA00118888bb

Çeki kancas›n› vidalama-
dan önce yuvay› dikkatle
temizleyiniz. Otomobili çek-

meden önce çeki kancas›n›n yuva-
s›na do¤ru olarak s›k›flt›r›ld›¤›ndan
emin olunuz.

AKÜNÜN BOfiALMASI

Her fleyden önce, akünün boflalmas›n› ön-
lemek ve akünün ömrünün daha uzun ol-
mas›n› sa¤lamak için "Otomobilin bak›m›"
bölümünü dikkatle okuyunuz.

AKÜNÜN fiARJ ED‹LMES‹

D‹KKAT Akünün flarj edilmesi ile ilgili
aç›klamalar sadece bilgi için verilmifltir. Bu
ifllem yetkili Alfa Romeo servisi taraf›ndan
yap›lmal›d›r. 

Aküyü çok düflük bir amper de¤erinde ve
yaklafl›k 24 saatlik bir süre içerisinde, ya-
vaflça doldurman›z tavsiye edilir. Akünün çok
uzun süre flarj edilmesi, zarar görmesine ne-
den olabilir.

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– Akünün negatif (-) kutup bafllar›n›n ba¤-
lant›lar›n› sökünüz.

– fiarj kablolar›n› aküye ba¤lay›n›z.

– fiarj aletini aç›n›z.

– fiarj ifllemini tamamlad›¤›n›z zaman,
akü ba¤lant›lar›n› sökmeden önce flarj ci-
haz›n› kapat›n›z.

– Akünün negatif (-) kutup bafllar›n› tek-
rar ba¤lay›n›z.

Akü suyu zehirli ve afl›n-
d›r›c›d›r. Deri veya gözler
ile temas ettirmeyiniz.

Aküyü doldurma ifllemi, iyi hava-
land›rmal› ve alevlerden veya muh-
temel k›v›lc›m kaynaklar›ndan uzak
bir yerde yap›lmal›d›r; patlama ve
yang›n tehlikesi.
OTOMOB‹L‹N TAKV‹YE ‹LE 
ÇALIfiTIRILMASI

Bu bölümde yer alan "Otomobilin takviye
ile çal›flt›r›lmas›" bölümüne bak›n›z.

Donmufl bir aküyü sarj et-
meye çal›flmay›n›z. Önce
normal haline dönmesini

bekleyiniz, aksi taktirde patlama
tehlikesi vard›r. E¤er akü donmufl
ise, içindeki elemanlarda kopukluk-
lar olmad›¤›ndan ve gövdesinin çat-
lamad›¤›ndan emin olmak için uz-
man bir kifli taraf›ndan kontrol edil-
melidir.

Motoru çal›flt›rmak için
kesinlikle akü flarj cihaz›
kullanmay›n›z. Bu flekilde,

elektronik sistemlere ve özellikle
de ateflleme, yak›t besleme ve
elektronik kontrol ünitelerine za-
rar verebilirsiniz.
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flekil 45

AA00AA00118899bb

Otomobili çekmeye baflla-
madan önce, kontak anah-
tar›n› önce MAR ve sonra

STOP pozisyonuna çeviriniz. Kontak
anahtar›n› yerinden ç›kartmay›n›z.
E¤er anahtar ç›kart›l›r ise, direksi-
yon otomatik olarak kilitlenir ve te-
kerleklerin dönmesi engellenir.
Otomobil motor çal›flmadan çeki-

liyor iken, servo fren sisteminden
ve hidrolik direksiyon sisteminden
yararlanamad›¤›n›z için, fren peda-
l› ve direksiyon için daha fazla kuv-
vet gerekti¤ini unutmay›n›z. Oto-
mobilin çekilmesi için, esnek kablo-
lar/halatlar kullanmay›n›z.
Çekme ifllemi yap›l›rken, ba¤lan-

t› eleman›n›n, temasta bulundu¤u
parçalara zarar vermedi¤inden
emin olunuz. Otomobil çekilirken,
çeki kancas› ve otomobilin çekilme-
si ile ilgili özel trafik kurallar›na
uyulmas› gerekir.

D‹KKAT Selespeed vites mevcut tipler
için, vites kolunun bofl (N) konumda oldu-
¤undan emin olunuz (otomobili iterek kont-
rol ediniz) ve mekanik vites mevcut normal
otomobillerin çekilmesi ile ilgili verilen bil-
gileri uygulay›n›z.

E¤er vitesi bofl konuma getirmek mümkün
de¤ilse, otomobili çekmeyiniz ve Alfa Ro-
meo yetkili servisi ile temasa geçiniz.

Otomobil çekilirken moto-
ru çal›flt›rmay›n›z.

KR‹KO ‹LE

Bu bölümde yer alan "Lastik patlamas›"
k›sm›na bak›n›z.

– Krikonun a¤›rl›¤› 2.100 kg’d›r.

– Kriko ayar gerektirmez.

– Kriko tamir edilemez. E¤er ar›zalan›r ise,
yenisi ile de¤ifltirilmesi gereklidir.

– Kriko üzerine sadece kendi kald›rma
kolu tak›labilir.

Kriko, sedece ait oldu¤u
otomobilin tekerlek de¤ifli-
mi için kullan›lmal›d›r. Kri-

ko, baflka amaçlar için, örne¤in
baflka otomobillerin kald›r›lmas›
için kullan›lmamal›d›r. Krikoyu ke-
sinlikle otomobilin alt›nda tamirat
yapmak için kullanmay›n›z.

E¤er kriko do¤ru olarak
yerlefltirilmez ise, kald›r›-
lan otomobil düflebilir. Kri-

koyu, üzerinde yer alan etikette
belirtilenden daha a¤›r yükleri kal-
d›rmak için kullanmay›n›z.

OTOMOB‹L‹N 
KALDIRILMASI
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GARAJ KR‹KOSU VEYA L‹FT
‹LE

Otomobil sadece krikonun veya liftin, fle-
kilde gösterildi¤i gibi yanlara yerlefltirilerek
kald›r›lmal›d›r (flekil 46-47).

flekil 47

AA00AA00334444bb

Krikonun veya liftin oto-
mobile hasar vermemesine
dikkat ediniz.

flekil 46

AA00AA00334433bb

B‹R KAZA OLMASI

– Sakin olmak önemlidir.

– E¤er do¤rudan kaza ile ilgili de¤il iseniz,
kazadan en az on metre mesafede durunuz.

– E¤er otobanda iseniz, otomobiliniz ile
emniyet fleridini kapatmay›n›z.

– Motoru durdurunuz ve dörtlü flaflörü
yak›n›z.

– E¤er gece ise, farlar›n›z ile kaza yerini
ayd›nlat›n›z.

– Dikkatli davran›n›z, ezilme tehlikesine
karfl› kendinizi koruyunuz.

– K›rm›z› üçgen reflektörü, aç›kça görüle-
bilece¤i ve otomobilden gerekti¤i kadar uza-
¤a yerlefltirerek, kazaya dikkat çekiniz.

– Mümkün oldu¤u kadar do¤ru bilgi ve-
rerek, acil yard›m ça¤›r›n›z. Otobanda iseniz
özel acil durum telefonlar›n› kullan›n›z.

– Otobanda, özellikle görüfl kötü iken y›-
¤›lmalar oldu¤unda, di¤er araçlar›n duran
araçlara çarpma ihtimali oldukça yüksektir.
Derhal otomobilinizden ç›k›n›z ve bariyerle-
rin arkas›na s›¤›n›n›z.

– E¤er kap›lar aç›lm›yor ise, otomobilden
ç›kmak için lamine ön cam› k›rmaya çal›fl-
may›n›z. Arka cam ve yan camlar daha ko-
lay k›r›l›r.

– Kazaya kar›flan araçlar›n kontak anah-
tarlar›n› ç›kart›n›z.

– E¤er benzin veya baflka kimyasal mad-
delerin kokusunu al›rsan›z, sigara içmeyiniz
ve tüm sigaralar›n söndürüldü¤ünden emin
olunuz.

– Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, yan-
g›nlar› söndürmek için; yang›n söndürücü,
battaniye, kum veya toprak kullan›n›z. Ke-
sinlikle su kullanmay›n›z.

– Ayd›nlatma sistemlerini kullanman›z ge-
rekmiyorsa akünün negatif terminal ba¤lan-
t›lar›n› ç›kart›n›z.
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flekil 48

AA00AA00119911bb

HERHANG‹ B‹R‹N‹N 
YARALANMASI

– Yaral›y› kesinlikle yaln›z b›rakmay›n›z.
Kazaya do¤rudan kar›flmayanlar için de, yar-
d›m etme zorunlulu¤u vard›r.

– Yaral›n›n etraf›na toplanmay›n›z.

– Yaral›y›, yard›m›n gelmekte oldu¤una
ve k›sa sürede ulaflaca¤›na ikna ediniz.
Pani¤e kap›lmas› halinde, yaral›y› sakinlefl-
tirmek için yak›n›nda durunuz.

– Yaral›lar› tutan emniyet kemerlerini
çözünüz veya kesiniz.

– Yaral›ya içecek bir fley vermeyiniz.

– Afla¤›daki durumlar haricinde, yaral›y›
k›m›ldatmay›n›z:

– Yaral› kifliyi sadece, otomobilin yanma
tehlikesi varsa, suya gömülüyorsa veya bir
uçurumdan afla¤› düflmesi ihtimali varsa, ya
da benzeri durumlarda otomobilden ç›kart›-
n›z. Yaral›n›n kollar›n› veya bacaklar›n› çek-
meyiniz, bafl›n› e¤meyiniz ve vücudunu
mümkün oldu¤u kadar düz tutunuz.

‹LK YARDIM ÇANTASI (flekil 48)

‹lk yard›m çantas›nda en az›ndan afla¤›da-
kiler bulunmal›d›r:

– yaralar› örtmek ve temizlemek için ste-
ril gazl› bez;

– de¤iflik geniflliklerde sarg› bezleri;

– de¤iflik boyutlarda antiseptik yara bant-
lar›;

– bir rulo flaster;

– bir paket pamuk;

– bir flifle dezenfektan,

– bir paket ka¤›t mendil;

– yuvarlak uçlu bir makas;

– bir c›mb›z;

– iki adet turnike (kanamay› durdurmak
için).

‹lk yard›m çantas›na ilave olarak, bir bat-
taniye bulundurunuz.
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Bununla birlikte, Periyodik bak›m gereken
tüm bak›m› karfl›lamaz: ilk 20.000 km’den
önce  ve daha sonraki bak›mlar aras›nda,
otomobilin lastik hava kontrolleri, s›v› sevi-
yeleri kontrolü ve gerekiyorsa tamamlanma-
s› gibi rutin bak›m ifllemlerinin yap›lmas› ge-
rekti¤i unutulmamal›d›r.

D‹KKAT Periyodik bak›m ifllemleri, Üre-
tici firma taraf›ndan belirlenmifltir. Bunlar›
yapt›rmaman›z garantinin geçersiz olmas›-
na neden olur.

Periyodik Bak›m daha önceden belirlenen
zamanda tüm yetkili Alfa Romeo servisleri
taraf›ndan yap›l›r.

E¤er yap›lmas› gereken ifllemlere ilave ola-
rak, parça de¤iflimi veya tamiratlar gereki-
yor ise, bu ifllemler sadece müflterinin ona-
y› al›narak yap›l›r.

D‹KKAT Ufak problemlerde, bir sonraki
periyodik bak›m için kilometrenin dolmas›
beklenmeden derhal yetkili Alfa Romeo ser-
visi ile temasa geçiniz.

Bakanl›kla belirlenen 10 y›ll›k kullan›m
ömrü boyunca, sat›fl sonras› servis hizme-
tleri ve yedek parça temininin imalatç› /
ithalatç› firma taraf›ndan sa¤lanmas› zo-
runludur.

PER‹YOD‹K      
BAKIM

Otomobilinizin uzun y›llar mükemmel du-
rumda kalabilmesi için, bak›m program›n›n
do¤ru olarak yap›lmas› flartt›r.

Bu nedenle Alfa Romeo her 20.000 kilo-
metrede bir yap›lan kontrol ve bak›m ifllemi
programlam›flt›r.

D‹KKAT Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ek-
ran mevcut olan tiplerde, ekranda bak›m ya-
p›lmas› gereken kilometreden itibaren
2.000 km daha yap›ld›ktan sonra, bak›m
yap›lmas› gerekti¤ini belirtmek için, "EL K‹-
TABINA BAKINIZ" uyar›s› otomatik olarak gö-
rüntüye gelir ve bu uyar› kontak anahtar›
MAR pozisyonuna çevrildi¤inde 200
km’de bir tekrarlan›r. "Ayarlanabilir çok fonk-
siyonlu ekran" bölümündeki "Servis" parag-
raf›na bak›n›z.
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PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU

20 40 60 80 100 120 140 160 1801000 km

Lastiklerin afl›nma ve durumlar›n›n kontrolü, gerekirse bas›nç ayar›

Ayd›nlatma sistemi kontrolü (farlar, sinyal lambalar, dörtlü flasörler, bagaj, yolcu
kabini, torpido gözü ayd›nlatmas›, uyar› lambalar, vs)

Ön cam y›kama sistemi kontrolü, f›skiye ayar›

Ön cam ve arka cam silecekleri pozisyon ve afl›nma kontrolü

Ön disk fren balatalar› afl›nma uyar› lambas›n›n çal›flma kontrolü

Arka fren balatalar›n›n afl›nma kontrolü

Karoser ve taban kaplamas›, borular (egzoz - yak›t - frenler) ve kauçuk parçalar›n
(körükler - hortumlar - burçlar gibi)  gözle kontrolü

Tahrik kay›fllar›n›n durumlar›n›n gözle kontrolü                                                                                                                        

El freni kursunun ayar›

Yak›t buhar› geri kazan›m sisteminin kontrolü (benzin motorlu tipler)

Hava filtresi de¤iflimi (benzin motorlu tipler)

Hava filtresi de¤iflimi (1.9 JTD motorlu tipler)

S›v› seviyelerinin tamamlanmas› (motor so¤utma, frenler, ön cam y›kama, akü, vs) 

Selespeed otomatik transmisyon ya¤ seviyesi kontrolü ve gerekirse tamamlanmas›
(2.0 T.SPARK Selespeed tipi)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
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20 40 60 80 100 120 140 160 1801000 km

Triger kayışının gözle kontrolü

Denge mili kayışının değişimi (sadece 2.0 T.SPARK tipi)

Triger kayışının (*) değişimi (1.9 multijet için 120.000 km'de bir)

Poly-V tahrik kayışının değişimi (1.9 multijet için 120.000 km'de bir)

Bujilerin değişimi (1.6 T.SPARK 120HP-2.0 T.SPARK tipleri)

Bujilerin değişimi (1.6 T.SPARK 105HP tipleri) 

Test cihazı ile elektronik ateşleme/enjeksiyon sisteminin kontrolü

Supap ayar kontrolü (1.9 JTD tipleri)

Mekanik vites kutusu yağ seviyesi kontrolü

Motor yağı değişimi (1.9 JTD 16V dizel tiplerde 10.000 km'de bir)

Motor yağı filtresi değişimi (1.9 JTD 16V dizel tiplerde 10.000 km'de bir)

Fren hidroliği değişimi (veya her iki yılda bir)

Yakıt filtresi değişimi (1.9 JTD tipleri)

Polen filtresi değişimi (veya yılda bir)

Egzoz gazının/dumanının kontrolü (1.9 JTD tipleri)

(*) veya yapılan kilometreye bakılmaksızın her 3 yılda bir.
NOT Periyodik bakım bedeli, periyodik bakım tablosunda sıralanan kontrol ve belirli ayarları kapsar. Sarf malzemeleri, triger kayışı, fren balatalarının değişimi, subap ayarları vb. işlemler ilave ücrete
tabidir.



‹LAVE KONTROLLER

Her 1.000 km’de veya uzun yolculuklar-
dan önce, kontrol ve gerekiyor ise seviye-
lerin tamamlanmas›:

– so¤utma suyu seviyesi,

– fren s›v›s›/hidrolik kavrama kontrol s›-
v›s› seviyesi,

– direksiyon hidroli¤i seviyesi,

– ön/arka cam y›kama ve far y›kama s›-
v›s› seviyesi,

– lastik durumlar› ve bas›nçlar›.

Her 3.000 km’de, motor ya¤› seviyesi-
ni kontrol ediniz ve gerekiyor ise seviyeyi ta-
mamlay›n›z.

Özellikle Fiat Grubu’nun, Alfa Romeo mar-
ka otomobiller için haz›rlanm›fl ve üretilmifl
ürünleri kullanman›z tavsiye edilir ("Teknik
Özellikler" bölümünde verilen "Ya¤lar›n ve
s›v›lar›n teknik özellikleri" tablosuna bak›-
n›z).

YILLIK BAKIM PLANI

Bir y›l içerisinde, 20.000 km’den
az yol yapan araçlar için (örne¤in
10.000 km) afla¤›daki periyodik
kontroller yap›lmal›d›r:

– Lastiklerin durumu/afl›nmas› kontrolü
ve bas›nçlar›n›n ayar› (yedek lastik dahil). 

– Ayd›nlatma sistemi kontrolü (farlar, sin-
yaller, dörtlü flaflör, bagaj lambas›, yolcu ka-
bini ayd›nlatma lambas›, uyar› lambalar›).

– Ön cam silecekleri çal›flma kontrolü, f›s-
kiye ayar›.

– Ön cam silecekleri afl›nma/ ön ve arka
cam silecekleri pozisyonunun kontrolü.

– Ön fren balatalar› afl›nma kontrolü.

– Gözle kontroller: motor, vites kutusu,
transmisyon, borular (egzoz, yak›t pompa-
s›, frenler),  plastik parçalar (kaplamalar, bi-
lezikler, vb), fren ve yak›t sisteminin esnek
borular›.

– Akü flarj durumunun kontrolü.

– Çeflitli kay›fllar›n gözle kontrolü.

– S›v›lar›n kontrolü ve  gerekiyor ise ta-
mamlanmas› (motor, so¤utma, fren hidro-
lik, ön cam y›kama, akü, vb). 

– Motor ya¤›n›n de¤ifltirilmesi. 

– Motor ya¤ filtresinin de¤ifltirilmesi.

– Kombine aktif karbon filtresinin de¤ifl-
tirilmesi.
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D‹KKAT 
Motor ya¤›

E¤er genellikle afla¤›da belirtilen koflullar
söz konusu ise, motor ya¤›n› Periyodik Ba-
k›m Tablosu’nda belirtilenden daha s›k de-
¤ifltiriniz;

– römork çekilmesi,

– tozlu yollarda kullan›m,

– 0°C’den daha düflük hava s›cakl›kla-
r›nda sürekli tekrar edilen k›sa yolculuklar
(7-8 km’den daha az),

– otomobilin s›k s›k rölantide çal›fl›r hal-
de b›rak›lmas› veya düflük h›zda uzun me-
safeler katedilmesi (taksiler veya da¤›t›m
yapan otomobiller gibi), ya da otomobilin
çok s›k kullan›lmamas›.

D‹KKAT 
Hava filtresi

E¤er otomobilinizi tozlu yollarda kullan›yor
iseniz; hava filtresini Periyodik Bak›m Tab-
losu’nda belirtilenden daha s›k de¤ifltiriniz.

E¤er otomobilinizi kullan›fl flekliniz ile ilgi-
li olarak, motor ya¤› veya hava filtresini ne
kadar sürede de¤ifltirmeniz gerekti¤i konu-
sunda flüpheye düflerseniz, yetkili Alfa Ro-
meo servisine dan›fl›n›z.

D‹KKAT 
Polen filtresi

Otomobilin tozlu ve kirli ortamlarda s›k s›k
kullan›lmas›, filtrenin Periyodik Bak›m Tab-
losu’nda belirtilenden daha s›k de¤ifltirilme-
sini gerektirebilir; özellikle yolcu kabinine gi-
ren hava azal›r ise de¤ifltirilmelidir.

D‹KKAT 
Akü

Akü suyunun (elektrolit) donmas› ihtima-
linden kaç›nmak için, tercihen so¤uk mev-
simlerin bafl›nda akü flarj durumunun kont-
rol edilmesi gerekir.

E¤er otomobil genellikle k›sa yolculuklar
için kullan›l›yor ise veya üzerinde özellikle
piyasadan al›nan ve kontak anahtar› ç›kar-
t›ld›¤› zaman bile sürekli elektrik tüketen ak-
sesuarlar varsa, bu kontrolün daha s›k yap›l-
mas› gereklidir.

E¤er otomobil s›cak iklimlerde veya özel-
likle a¤›r koflullar alt›nda kullan›l›yor ise, akü
suyu (elektrolit) seviyesini Periyodik Bak›m
Tablosu’nda belirtilenden daha s›k kontrol
etmeniz gerekir.

Otomobilin bak›m› Alfa
Romeo yetkili servisinde
yapt›r›lmal›d›r. Rutin bak›m

ifllemlerine müdahale etti¤inizde ve
ufak tamir ifllerini kendiniz yapmak
istedi¤inizde; daima uygun teçhi-
zatlar›, orijinal Alfa Romeo yedek
parçalar›n› ve gerekli s›v›lar› kul-
land›¤›n›zdan emin olunuz. E¤er hiç
tecrübeniz yoksa, bu ifllemleri ken-
diniz yapmay›n›z.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
 B

A
K
IM

I

288

Alfa147-284-3�5.qxp  6/19/�8  2:28 PM  Page 288



flekil 2 – 2.0 T. SPARK Selespeed tipi

AA00AA0000119944bb

flekil 1 – 1.6 T.SPARK (105HP) – 1.6 T.SPARK (120HP) – 2.0 T.SPARK tipleri

AA00AA0000119922bb

SEV‹YE KONTROLLER‹

1 Motor ya¤› - 2 Akü - 3 Fren hidrolik s›v›s› - 
4 Ön cam/arka cam/far y›kama s›v›s› -
5 Motor so¤utma suyu - 6 Hidrolik direksi-
yon ya¤› - 7 Selespeed vites kutusu ya¤› 

Motor bölmesinde çal›fl›r-
ken sigara içmeyiniz; bu
bölümde bulunabilecek alev

alabilir gazlar ve buharlar yang›-
na sebep olabilir.

Seviye tamamlarken,
farkl› tipteki s›v›lar› birbir-
leri ile kar›flt›rmay›n›z, bun-

lar birbirleri ile uyumlu olmayabi-
lirler ve otomobilin zarar görme-
sine sebep olabilirler.
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flekil 3 – 1.9 JTD tipleri

AA00AA0000334455bb

AA00AA00440055bb

1 Motor ya¤› - 2 Akü - 3 Fren hidrolik s›v›s› - 
4 Ön cam/arka cam/far y›kama s›v›s› - 5
Motor so¤utma suyu - 6 Hidrolik direksi-
yon ya¤›
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MOTOR YA⁄I (flekil 4-5)

Motor ya¤ seviyesi, otomobil düz bir ze-
minde ve motor hala s›cak iken (motoru dur-
durduktan yaklafl›k 5 dakika sonra) kontrol
edilmelidir.

Ya¤ seviyesi ölçüm çubu¤unu (A) yerin-
den ç›kart›n›z, temizleyiniz, yerine tekrar
yerlefltiriniz ve ya¤ seviyesinin çubuk üze-
rindeki MIN ve MAX referans iflaretleri
aras›nda oldu¤unu kontrol ediniz. MIN ve
MAX referans iflaretleri aras›ndaki bölü-
me karfl› gelen ya¤ miktar› yaklafl›k 1 litre-
dir.

E¤er ya¤ seviyesi MIN referans iflareti-
nin alt›nda ise, kapa¤› ç›kartarak (B) dol-
durma deli¤inden MAX seviyesine ulaflana
kadar ya¤ doldurunuz.

D‹KKAT E¤er periyodik kontrolde seviye
MAX iflaretinin üzerinde ise, do¤ru seviye-
nin yap›lmas› için Alfa Romeo yetkili servisi
ile temasa geçiniz.

D‹KKAT Motor ya¤›n› tamamlad›ktan ve-
ya de¤ifltirildikten sonra, motoru birkaç sa-
niye (yaklafl›k befl saniye) çal›flt›r›n›z ve son-
ra motoru durdurup birkaç dakika bekledik-
ten sonra ya¤ seviyesini kontrol edniz.

Motor ya¤› tüketimi

Maksimum ya¤ tüketimi, gennellikle her
1000 km’de 400 gramd›r. Otomobil yeni
iken, motor parçalar› birbirine al›flmal›d›r.
Motor ya¤› tüketimi, ancak 5.000 ÷ 6000
km yol yap›ld›ktan sonra sabit olarak düflü-
nülebilir.

D‹KKAT Motor ya¤› tüketimi, sürüfl flek-
line ve otomobilin durumuna göre de¤iflik-
lik gösterebilir.

flekil 4 - Benzinli tipler

AA00AA0000119955bb

Motor s›cak iken motor
bölümünde çal›fl›rsan›z
yanma riskinden kaç›nmak

için dikkatli olunuz. Motor s›cak
iken; elektrikli fan›n çal›flmaya bafl-
lay›p yaralanmalara sebep olabile-
ce¤ini unutmay›n›z.

Motorda mevcut olan
ya¤lardan farkl› özelliklere
sahip olan ya¤lar ile sevi-

ye tamamlamay›n›z.

Kullan›lm›fl motor ya¤lar›
ve ya¤ filtreleri çevreye
zarar veren maddeler içe-

rirler. Ya¤ ve filtre de¤iflimi için
yetkili Alfa Romeo servisine gitme-
niz tavsiye edilir. Servisler, kulla-
n›lm›fl ya¤ ve filtrelerin kanunlara
uygun ve çevreye zarar vermeye-
cek bir flekilde yok edilmesini sa¤-
layan sistemlerle donat›lmaktad›r.

flekil 5 - 1.9 JTD tipleri

AA00AA0000334477bb
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SELESPEED TRANSM‹SYON 
YA⁄I (flekil 6)

Selespeed sisteminin ya¤ seviye kontrolü,
otomobil düz bir zeminde motor duruyor ve
so¤uk iken yap›lmal›d›r.

Ya¤ seviye kontrolü için:

– Kontak anahtar›n› MAR pozisyonuna
çeviriniz;

– Havaland›rma borusunu ve kapa¤› ç›kar-
t›n›z (A) ve seviyenin kapa¤›n seviye ölçüm
çubu¤unun üzerindeki MAX iflareti ile ay-
n› seviyede oldu¤unu  kontrol ediniz.

– E¤er ya¤ seviyesi MAX iflaretinin alt›n-
da ise, seviyeye ulaflana kadar ya¤ ile dol-
durunuz;

– Kapa¤› tekrar yerine takt›ktan sonra ha-
valand›rma borusunu kapak üzerindeki yu-
vas›na tamamen yerlefltiriniz ve kontak
anahtar›n› STOP konumuna çeviriniz.

MOTOR SO⁄UTMA SUYU 
(flekil 7)

Sistemin içindeki ya¤dan
farkl› özelliklere sahip ya¤-
lar eklemeyiniz.

flekil 6

AA00AA0000119977bb

Motor çok s›cak iken ken-
dinizi yakma tehlikesi oldu-
¤undan dolay›, genleflme

kab›n›n kapa¤›n› açmay›n›z.

Motor so¤utma suyu seviyesi, otomobil
düz bir zeminde duruyor ve motor so¤uk
iken periyodik olarak kontrol edilmeli ve su
seviyesi MIN ve MAX iflaretleri aras›nda
olmal›d›r. 

E¤er seviye çok düflük ise, kapa¤› (A) ç›-
kart›n›z ve %50 saf su ve %50 FL GRU-
BU’nun ALFA ROMEO ‹Ç‹N PARAF-
LU11 kar›fl›m›n› yavaflça dolum deli¤inden
boflaltarak seviyeyi MAX iflaretine gelince-
ye kadar tamamlay›n›z.

flekil 7

AA00AA00224400bb

Kullan›lm›fl vites kutusu
ya¤lar› çevreye zarar ve-
ren maddeler içerirler. Ya¤

ve filtre de¤iflimi için yetkili Alfa
Romeo servisine gitmeniz tavsiye
edilir. Servisler, kullan›lm›fl ya¤ ve
filtrelerin kanunlara uygun ve çev-
reye zarar vermeyecek bir flekilde
yok edilmesini sa¤layan sistemler-
le donat›lmaktad›r.

Motor s›cak iken motor
bölümünde çal›fl›rsan›z yan-
ma riskinden kaç›nmak için

dikkatli olunuz. Motor s›cak iken;
elektrikli fan›n çal›flmaya bafllay›p
yaralanmalara sebep olabilece¤ini
unutmay›n›z.
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H‹DROL‹K D‹REKS‹YON YA⁄I
(flekil 8)

Rezervuardaki ya¤ seviyesinin maksimum
seviyede oldu¤unu kontrol ediniz.

Bu ifllem, otomobil düz bir zeminde duru-
yor, motor çal›flm›yor ve so¤uk iken yap›l-
mal›d›r.

Seviyesinin rezervuar üzerindeki MAX
iflaretinde veya ölçüm çubu¤u  (A) üzerin-
deki son çentikte (maksimum seviye) oldu-
¤unu kontrol ediniz.

Hidrolik direksiyon rezervuar›nda ya¤ se-
viyesi belirtilen noktan›n alt›nda ise "Ya¤-
lar›n ve s›v›lar›n teknik özellikleri" bölümün-
de verilen listede belirtilen ya¤lar ile afla¤›-
daki flekilde seviyeyi tamamlay›n›z.

– Motoru çal›flt›rarak rezervuardaki ya¤›n
yerleflmesini sa¤lay›n›z.

– Motor çal›fl›rken direksiyonu bir kaç kez
tam sa¤a ve sola çeviriniz.

– MAX seviyesine gelene kadar ya¤ ila-
ve ediniz ve kapa¤›n› kapat›n›z.

So¤utma sistemi bas›nçl›-
d›r. Kapa¤› de¤ifltirmeniz
gerekir ise, sisteme zarar

vermemek için orijinal parça kul-
lan›n›z.

So¤utma sistemindeki an-
tifiriz karfl›m›, -40°C’ye ka-
dar koruma garanti eder. 

flekil 8

AA00AA00221166bb

Hidrolik direksiyon ya¤›
kolayl›kla alev ald›¤›ndan
dolay›, motorun s›cak bö-

lümleri ile temas etmemesine dik-
kat ediniz.

Ya¤ tüketimi oldukça az-
d›r. E¤er otomobili k›sa bir
süre kulland›ktan sonra se-

viye tamamlamak gerekir ise,  yet-
kili Alfa Romeo servisine sistem-
de bir kaçak olup olmad›¤›n› kont-
rol ettiriniz.
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Piyasada bulunan baz›
cam y›kama s›v›s› katk›la-
r› yan›c›d›r. Motor bölmesi

içindeki s›cak parçalar ile temas et-
meleri halinde alev alabilirler.

FREN VE KAVRAMA SIVISI 
(flekil 9)

Kapa¤› (A) gevfletiniz ve rezervuardaki s›-
v› seviyesinin maksimum seviyede oldu¤u-
nu kontrol ediniz.

D‹KKAT Fren ve kavrama s›v›s› higrosko-
piktir (örne¤in nemi emer). Bu nedenle,
e¤er otomobil nem oran› yüksek bölgede
kullan›l›yorsa, s›v›n›n Periyodik Bak›m Prog-
ram›ndaki aral›klardan daha s›k de¤ifltirilme-
si gerekir.

ÖN CAM/ARKA CAM/FAR YI-
KAMA SIVISI (flekil 10)

Kapa¤› (A) aç›n›z ve rezervuardaki  sevi-
yeyi kontrol ediniz.

E¤er gerekiyorsa su ve DP1 kar›fl›m› ile
seviye tamamlay›n›z:

– Yaz mevsiminde %30 DP1 ve %70 su;

– K›fl mevsiminde %50 DP1 ve %50 su;

– Hava s›cakl›¤›n›n -20°C ’nin alt›nda ol-
du¤u durumlarda sadece DP1

flekil 9

AA00AA00221177bb

flekil 9–a

AA00AA00440088bb

Rezervuar kapa¤›n› gev-
fletirken otomobilinizin bo-
yal› bölümlerine oldukça

afl›nd›r›c› olan fren hidrolik s›v›s›
damlatmaktan kaç›n›n›z. E¤er dam-
lar ise, derhal su ile y›kay›n›z.

Fren hidrolik ve kavrama
s›v›s› zehirli ve oldukça
afl›nd›r›c›d›r. Kazara temas

edilmesi halinde, etkilenen bölge-
yi su ve sabun ile y›kay›p durula-
y›n›z. E¤er içilirse, derhal doktor ça-

¤›r›n›z.
Kutu üzerindeki π sembo-

lü sentetik tip fren hidroli-
¤inin, mineral tip hidrolik-

ten ay›rt edilmesini sa¤lar. Mine-
ral tipte hidrolik kullan›lmas›, özel
kauçuk frenleme sistemi contala-
r›n› tamir edilemeyecek biçimde
tahrip eder.

flekil 10

AA00AA00224422bb
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HAVA F‹LTRES‹

Hava filtresi, do¤ru enjeksiyon ve ateflle-
me operasyonu için kontrol ünitesine elekt-
rik sinyalleri gönderen ›s› ve hava ak›m sen-
sörlerine ba¤l›d›r.

Bu nedenle, motorun do¤ru çal›flmas›, az
yak›t sarfiyat› ve egzoz emisyonu seviyesi
bak›m›ndan mükemmel bir flekilde çal›flma-
l›d›r.

Ön cam y›kama suyu ka-
b› bofl iken yola ç›kmay›n›z.
Görüflünüzü art›rmak için

ön cam y›kama sisteminin kullan›l-
mas› gereklidir.

Pompa motorlar›na zarar
vermemek için rezervuar-
da su yokken silecek y›ka-

y›c›lar›n› devreye sokmay›n›z.

Hava filtresinin de¤iflme-
si ile ilgili aç›klamalar sa-
dece bilgi için verilmifltir.

Bu ifllem, Alfa Romeo yetkili servi-
si taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Otomobilin genel olarak
tozlu yollarda kullan›lmas›
halinde, filtrenin Periyodik

Bak›m Tablosu’nda belirtilenden
daha k›sa aral›klarla de¤ifltirilmesi
gerekir.

Hava filtresini temizleme-
ye çal›flmak motora ciddi
flekilde zarar verebilir.

O
TO

M
O

B
‹L

‹N
 B

A
K
IM

I

295

Alfa147-284-3�5.qxp  6/19/�8  2:28 PM  Page 295



flekil 12

AA00AA00222244bb

POLEN F‹LTRES‹ 

Bu filtre; yolcu kabini içine giren havan›n
mekanik olarak filtre edilmesinin yan› s›ra,
elektrostatik bir etki ile toz, polen, vb. par-
tiküllerden ar›nd›r›lmas›n› da sa¤lar.

Y›lda bir kez, özellikle yaz aylar›nda polen
filtresini yetkili Alfa Romeo servisinde kont-
rol ettiriniz.

E¤er otomobil genellikle kirli bölgelerde ve-
ya tozlu yollarda kullan›l›yor ise; filtre kont-
rol edilmeli ve e¤er gerekiyor ise Periyodik
Bak›m Tablosunda verilen aral›klardan daha
s›k de¤ifltirilmelidir.

D‹KKAT E¤er filtre de¤ifltirilmez ise; kli-
ma sisteminin verimi, hava ç›k›fllar›nda ve
hava yönelticilerinde hava ak›fl›n›n kesilme-
sine sebep olacak derecede ciddi olarak dü-
flebilir.

AKÜ

Akü "Fazla Bak›m Gerektirmeyen" tiptedir
ve elektrolit seviyesinin ve akü flarj durumu-
nun kontrol edilmesini sa¤layan bir göster-
ge (A-flekil 12) ile donat›lm›flt›r. 

flekil 11

AA00AA00334499bb

Normal koflullarda, elektrolit seviyesinin
saf su kullan›larak tamamlanmas› gerek-
mez. Bununla birlikte, akünün iyi durumda
oldu¤undan emin olmak için, akü kapa¤›
üzerinde yer alan gösterge vas›tas› ile peri-
yodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu
göstergenin, orta bölgesi yeflil renkte, d›fl ta-
raf› koyu renkte olmal›d›r.

E¤er gösterge parlak aç›k renkte veya or-
ta bölgesi yeflil renkte olmay›p, tamamen
koyu renkte ise, yetkili Alfa Romeo servisi
ile temasa geçiniz.

D‹ZEL YAKIT F‹LTRES‹
(1.9 JTD tipleri)

SUYUN BOfiALTILMASI   
(flekil 11)

Yak›t besleme devresinde
su bulunmas›; tüm enjeksi-
yon sisteminin ciddi flekil-

de hasar görmesine ve motorun dü-
zensiz çal›flmas›na sebep olabilir.
E¤er c uyar› lambas›n›n ayarlana-
bilir çok fonksiyonlu ekrandaki me-
saj ile birlikte yanmas› durumunda,
mümkün olan en k›sa zamanda Al-
fa Romeo yetkili servisi ile temasa
geçiniz.
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Akü üzerinde ve yak›n›n-
da çal›fl›rken daima özel bir
koruyucu gözlük tak›n›z.

Akünün, elektrolit seviye-
si düflük iken kullan›lmas›;
tamir edilemeyecek flekilde

zarar görmesine, gövdesinin çatla-
mas›na ve s›v›n›n tamam›n›n d›fla-
r› akmas›na sebep olabilir.

fiARJ DURUMUNUN 
KONTROLÜ 

Akünün flarj durumu, üzerindeki gösterge
vas›tas› ile ve göstergenin rengine ba¤l› ola-
rak kontrol edilebilir. 

Afla¤›daki tabloda (flekil 12) veya akü-
nün üzerindeki etikette aç›klanan ifllemleri
yap›n›z.

Parlak 
beyaz renk

Ortas›nda yeflil renkli
bölge bulunmayan koyu renk

Ortas›nda yeflil renkli bölge 
bulunan koyu renk

Aküler çevreye zarar veren
maddeler ihtiva ederler.
Akünüzü yetkili Alfa Romeo

servisinde de¤ifltirmeniz tavsiye edi-
lir. Servisler, kullan›lm›fl akülerin ka-
nunlara uygun ve çevreye zarar ver-
meyecek flekilde yok edilece¤i sis-
temler ile donat›lmaktad›r.

Elektrikli ve elektronik aksesuar-
lar›n yanl›fl tak›lmas› oto-
mobilinizde ciddi hasarla-
ra yol açabilir. Otomobili-

nizi sat›n ald›ktan sonra, sürekli
elektrik çeken ilave aksesuarlar
(alarm sistemleri, cep telefonu araç
kiti, h›rs›zl›k önleme sistemi gibi)
takmak isterseniz; yetkili Alfa Ro-
meo servisine gidiniz. Buradaki uz-
man personel, size aksesuar seri-
sinden en uygun aksesuarlar› öner-
menin yan› s›ra, otomobilin elekt-
rik sisteminin yeterli olup olmad›-
¤›n› kontrol edecek veya daha yük-
sek kapasitede bir akünün monte
edilmesinin gerekip gerekmedi¤ini
de belirleyecektir.

E¤er otomobil uzun bir süre için
so¤uk bir ortamda kalacak
ise, donmas›n› önlemek için
aküyü sökünüz ve daha s›-

cak bir ortamda saklay›n›z.
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Elektrolit seviyesini tamamlay›n›z

Akü flarj› düflük

Elektrolit seviyesi ve 
akü flarj› yeterli

Yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz

Aküyü flarj ediniz
(Yetkili Alfa Romeo servisi

ile temasa geçmeniz
tavsiye edilir)

Herhangi bir ifllem
yap›lmas› gerekmez          
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D‹KKAT E¤er akü %50'den daha az bir
flekilde flarj etmifl halde b›rak›l›r ise; sülfat-
lama sebebi ile hasara u¤rar, motorun çal›fl-
mas› bozulur ve elektrolitin donma ihtimali
artar (-10°C’de donma görülebilir). E¤er
otomobil uzun süre kullan›lmayacak ise,
"Otomobilin kullan›m›" bölümündeki "Uzun
süreli park" paragraf›na bak›n›z.

AKÜ DE⁄‹fi‹M‹

Akü ayn› özelliklere sahip bir akü ile de¤ifl-
tirilmelidir. E¤er farkl› özelliklere sahip bir
akü ile de¤ifltirilirse, Periyodik Bak›m Tablo-
sundaki aral›klar geçersiz olacak ve bak›m
için akü üreticisi firman›n vermifl oldu¤u aç›k-
lamalar›n uygulanmas› gerekecektir.

AKÜNÜN fiARJ ED‹LMES‹

D‹KKAT Akünün flarj edilmesi ile ilgili
aç›klamalar sadece bilgi için verilmifltir. Bu
ifllemin yetkili Alfa Romeo servisi taraf›ndan
yap›lmal›d›r. 

Aküyü çok düflük bir amper de¤erinde ve
yaklafl›k 24 saatlik bir süre içerisinde, ya-
vaflça doldurman›z tavsiye edilir. Akünün çok
uzun süre flarj edilmesi, zarar görmesine ne-
den olabilir.

Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:

– Akünün negatif (–) kutup bafllar›n›n
ba¤lant›lar›n› sökünüz.

– fiarj kablolar›n› aküye ba¤lay›n›z.

– fiarj aletini aç›n›z.

– fiarj ifllemini tamamlad›¤›n›z zaman,
akü ba¤lant›lar›n› sökmeden önce flarj ci-
haz›n› kapat›n›z.

– Akünün negatif (–) kutup bafllar›n› tek-
rar ba¤lay›n›z.

Akü suyu zehirli ve afl›n-
d›r›c›d›r. Deri veya gözler
ile temas ettirmeyiniz.

Aküyü doldurma ifllemi, iyi hava-
land›rmal› ve alevlerden veya muh-
temel k›v›lc›m kaynaklar›ndan uzak
bir yerde yap›lmal›d›r; patlama ve
yang›n tehlikesi.

Donmufl bir aküyü flarj et-
meye çal›flmay›n›z. Önce
normal haline dönmesini

bekleyiniz, aksi taktirde patlama
tehlikesi vard›r. E¤er akü donmufl
ise, içindeki elemanlarda kopukluk-
lar olmad›¤›ndan, zehirli ve afl›nd›-
r›c› s›v›n›n d›flar› akma riski olabi-
lece¤inden gövdesinin çatlamad›-
¤›ndan emin olmak için uzman bir
kifli taraf›ndan kontrol edilmelidir.
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Bu sistemler (fabrikada veya daha sonra
monte edilen), afla¤›daki tabloda da gös-
terildi¤i gibi, akünün her Ah de¤eri için 0,6
mA’dan fazla ak›m çekmemelidir:

AKÜNÜN ÖMRÜNÜN
UZATILMASI ‹Ç‹N YARARLI
TAVS‹YELER

Akünüzün çabuk bitmemesi ve do¤ru ola-
rak çal›flmas›n› sa¤lamak için afla¤›da veri-
len aç›klamalara dikkat ediniz:

– Ba¤lant›lar her zaman s›k› bir flekilde ta-
k›l› olmal›d›r.

– Motor çal›flm›yor iken, güç çeken akse-
suarlar› (radyo, dörtlü flaflör, park lambala-
r› gibi) uzun süre aç›k b›rakmay›n›z.

– Otomobilinizi park ederken bütün kap›-
lar›n ve bagaj kap›s›n›n kapal› olmas›na dik-
kat ediniz ki tavan ›fl›¤› aç›k kalmas›n.

– Elektrik sisteminde herhangi bir çal›flma
yapmadan evvel, akünün negatif kutbunu
ç›kart›n›z.

– Otomobilinizi sat›n ald›ktan sonra, sü-
rekli elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm
sistemleri, cep telefonu araç kiti, h›rs›zl›k ön-
leme sistemi gibi) takmak isterseniz; yet-
kili Alfa Romeo servisine gidiniz. Buradaki
uzman personel, size aksesuar serisinden
en uygun aksesuarlar› önermenin yan› s›-
ra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup
olmad›¤›n› kontrol edecek veya daha yük-
sek kapasitede bir akünün monte edilmesi-
nin gerekip gerekmedi¤ini de belirleyecek-
tir. Bu sistemler, kontak anahtar› yerinden
ç›kart›ld›¤›nda (otomobil park halinde) da
aküden güç çekerler.

Akü

50 Ah

60 Ah

70 Ah
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Kabul edilen 
maksimum ak›m

30 mA

36 mA

42 mA

Ayr›ca, motor çal›flm›yor iken de yüksek
ak›m çeken elektrikli cihazlar›n (biberon ›s›-
t›c›s›, elektrikli süpürgeler, cep telefonlar›,
mini so¤utucular, vb), akünün boflalmas›-
na sebep olabilece¤ini unutmay›n›z.

– ‹lave aksesuar montaj› yap›l›rken, elek-
trik kablolar› ba¤lant›s›nda uygun olmayan
ba¤lant› elemanlar›n›n kullan›lmas›n›n tehli-
keli oldu¤u unutulmamal›d›r. 

ELEKTRON‹K 
KONTROL ÜN‹TELER‹

Otomobil normal olarak kullan›lmakta ise,
özel önlemlerin al›nmas› gerekmez. 

Bununla birlikte, elektrik sistemi üzerinde
çal›fl›yor iseniz veya akünün takviye ile ça-
l›flt›r›lmas› gerekli ise, afla¤›daki kurallara
dikkatle uyman›z gerekir:

– Aküyü elektrik sisteminden sökmeden
önce daima motoru kapat›n›z.

– Aküyü flarj edecekseniz, elektrik sistemi
ile ba¤lant›lar›n› sökünüz.

– Otomobili kesinlikle akü flarj cihaz› ile
çal›flt›rmay›n›z. Daima yard›mc› bir akü kul-
lan›n›z.

– Akü kutup bafllar›n›n do¤ru uçlara ba¤-
land›¤›ndan emin olunuz ve ba¤lant› ifllemi-
nin uygun olarak yap›ld›¤›n› kontrol ediniz.

– Elektronik kontrol ünitelerinin ba¤lant›-
lar›n› sökmeden veya takmadan önce, kon-
tak anahtar›n›n MAR pozisyonunda oldu-
¤undan emin olunuz.
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– Akü kutup bafllar›n› kesinlikle k›v›lc›m at-
latarak kontrol etmeyiniz.

– Otomobil gövdesi üzerinde elektrik ark
kayna¤› yap›yor iseniz, elektronik kontrol
ünitelerinin ba¤lant›lar›n› sökünüz. E¤er s›-
cakl›k 80°C’yi geçerse (karoser üzerinde
özel ifllemler gibi); üniteleri sökünüz.

Elektrik sistemi üzerinde;
sistemin teknik özellikleri-
ni göz önüne almadan ve

yanl›fl bir flekilde yap›lan de¤iflik-
likler veya tamiratlar yang›n tehli-
kesi ile birlikte ar›zalara yol açabi-
lirler.

flekil 13

AA00AA00222255bb

TEKERLEKLER VE 
LAST‹KLER

LAST‹K BASINÇLARI

Yedek lastik dahil olmak üzere, tüm las-
tiklerin bas›nc›, düzenli olarak ve uzun yol-
culuklardan önce daima kontrol edilmelidir.

Lastik bas›nçlar›, lastik hareketsiz ve so-
¤uk iken yap›lmal›d›r.

Otomobili kulland›¤›n›z zaman lastik ba-
s›nçlar›n›n artmas› normaldir. Lastikler s›cak
iken bas›nçlar› kontrol etmeniz veya yeni-
den ayarlaman›z gerekir ise, bas›nç de¤eri-
nin belirtilen de¤erden 0.3 bar daha fazla
olmas› gerekti¤ini unutmay›n›z.

Do¤ru bas›nç de¤erleri için "Teknik özellik-
ler" bölümüne bak›n›z.

Yol tutuflunun iyi olmas›
için, lastik bas›nçlar›n›n
do¤ru de¤erde olmas› ge-

rekir.

Yanl›fl lastik bas›nçlar› düzensiz afl›nma-
ya neden olur (flekil 15):

A - Do¤ru bas›nç: lastik homojen flekilde
afl›n›r.

B - Normalden az bas›nç: lastik kenarlar-
dan afl›n›r.

C - Normalden fazla bas›nç: lastik orta k›-
s›mlardan afl›n›r.

E¤er bas›nç çok düflük ise,
lastik fazla ›s›n›r ve ciddi
biçimde zarar görebilir.

Lastikler, difl derinlikleri 1.6 milimetrenin
alt›na düfltü¤ünde de¤ifltirilmelidir. Otomo-
bilin kullan›ld›¤› ülkenin kurallar›na uyunuz.
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UYARILAR

Mümkün oldu¤u kadar ani frenlemelerden
ve sert kalk›fllardan kaç›n›n›z.

Kald›r›m kenarlar›na ve di¤er sert engelle-
re çarpmay›n›z, çukurlara girmeyiniz. En-
gebeli yollarda uzun süre gitmek lastiklere
zarar verebilir. Lastiklerde anormal flifllikler,
düzensiz afl›nmalar ve lastik yanaklar›nda
kesilmeler olup olmad›¤›n› periyodik olarak
kontrol ediniz. E¤er bu durumlardan herhan-
gi biri oluflur ise, otomobilinizi yetkili Alfa
Romeo servisine gösteriniz.

Tekerlek ve lastiklere ciddi olarak zarar ve-
rebilece¤inden dolay›, afl›r› yüklü otomobil
ile yola ç›kmaktan kaç›n›n›z.

E¤er lastiklerinizden biri patlar ise; lasti¤e,
tekerle¤e, süspansiyon ve direksiyon siste-
mine zarar vermemek için derhal durup de-
¤ifltiriniz. Lastikler çok kullan›lmasalar bile
eskirler. Difllerde ve yanaklarda oluflan çat-
laklar, lasti¤in eskidi¤inin iflaretidir. Otomo-
bilin üzerinde alt› y›ldan fazla kalan lastik-
ler, hala kullan›labilir durumda olup olma-
d›klar›n› saptayabilecek bir uzman taraf›n-
dan kontrol edilmelidir. Yedek lasti¤i de dik-
katle kontrol etmeyi unutmay›n›z.

E¤er lastiklerin de¤ifltirilmesi gerekiyor ise,
daima yeni lastikler kullan›n›z ve nereden
geldi¤i belli olmayan lastikleri kullanmaktan
kaç›n›n›z.

Alfa 147’nin lastikleri tubeless lastik-
lerdir. Bu lastiklerde kesinlikle iç lastik kul-
lanmay›n›z.

Lastik de¤iflimlerinde supaplar›n da de¤ifl-
tirilmesi tavsiye edilir.

Ön ve arka lastiklerin eflit olarak afl›nma-
lar›n› sa¤lamak için, her 10-15 bin kilomet-
rede bir lastiklerin yerini de¤ifltirmeniz gere-
kir. Dönme yönlerinin de¤iflmemesi için, ay-
n› taraftaki lastikleri birbiri ile de¤ifltiriniz.

Soldaki lasti¤i sa¤a taka-
rak veya tersini yaparak,
lastikleri çapraz olarak de-

¤ifltirmeyiniz.

HORTUMLAR

Fren ve yak›t sistemi lastik hortumlar› için
Periyodik Bak›m Tablosu’na dikkatle uyu-
nuz. Ozon, yüksek s›cakl›klar ve sistem içe-
risinde uzun süre s›v› bulunmam›fl hortum-
larda sertleflmelere ve muhtemel kaçakla-
ra sebep olabilecek çatlaklara neden olur.
Bu sebeple, dikkatle kontrol edilmeleri ge-
rekir.
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flekil 15

AA00AA00222266bb

flekil 16

AA00AA00222277bb

Silecekleri de¤ifltirmek için afla¤›dakileri
uygulay›n›z:

– Ön cam silecek kolunu (A) kald›r›p, si-
lecek süpürgesinin pozisyonunu kol ile dik
aç› (90° aç›)yapacak flekilde ayarlay›n›z.

– Ba¤lant› yaylar›n›n t›rna¤›na (B) bast›-
r›n›z t›rna¤›na ve silecek süpürgesini (A) ko-
lundan al›n›z.

– T›rna¤› kol üzerindeki özel yuvas›na yer-
lefltirerek, yeni silecek süpürgesini tak›n›z.
Silecek süpürgesinin uygun flekilde yerine
oturdu¤undan emin olunuz.

Arka cam silecek süpürgesinin
de¤ifltirilmesi (flekil 16)

– Kapa¤› (A) kald›r›n›z ve somunu (B)
gevfleterek silecek kolunu otomobilden ç›-
kart›n›z.

– Yeni silecek kolunu do¤ru olarak yerlefl-
tiriniz ve somunu sabitleyiniz.

– Kapa¤› indiriniz.

ÖN CAM/ARKA CAM
S‹LECEKLER‹

S‹LECEK SÜPÜRGELER‹

Lastik k›s›mlar› periyodik olarak uygun bir
s›v› ile temizleyiniz. DP1 tavsiye edilir. 

Silecek süpürgelerinin lastik kenar› e¤ril-
mifl veya afl›nm›fl ise, de¤ifltiriniz. Silecek
süpürgelerinin yaklafl›k y›lda bir kez de¤iflti-
rilmeleri gerekir.

Baz› basit önlemler ile silecek süpürgele-
rinin zarar görme ihtimalini azaltabilirsiniz:

– S›cakl›k s›f›r derecenin alt›na düfltü¤ün-
de, silecek süpürgelerinin donarak cama ya-
p›fl›p yap›flmad›¤›n› kontrol ediniz. E¤er ge-
rekiyor ise, buz çözücü bir antifriz ile çözül-
melerini sa¤lay›n›z.

– Cam üzerinde biriken karlar› temizleyi-
niz. Bu flekilde; silecek süpürgelerini korur
ve elektrikli ön cam silecek motorunun zor-
lan›p, fazla ›s›nmas›n› engellemifl olursunuz.

– Ön ve arka cam sileceklerini kuru cam
üzerinde çal›flt›rmay›n›z.

Kötü havada görüflü azal-
taca¤› için, afl›nm›fl silecek
süpürgeleri ile yola ç›kmak

tehlikelidir.

Ön cam silecek süpürgesinin de-
¤ifltirilmesi (flekil 15)

D‹KKAT Sürücü taraf›ndaki sileceklerde,
ön cam ile silecek aras›ndaki temas› art›r-
mak için deflektör mevcuttur. Yanl›fl mon-
tajdan kaç›nmak için, silecekleri de¤ifltirme-
den evvel, silecekteki deflektörün yönünü
kontrol ediniz; daha sonra yeni silece¤i ay-
n› yönde tak›n›z.
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FAR YIKAYICI
(baz› tiplerde)

Su f›skiyelerinin bozulmam›fl ve temiz ol-
du¤unu periyodik olarak kontrol ediniz.

E¤er f›skiyelerin yönünün ayarlanmas› ge-
rekiyor ise, Alfa Romeo yetkili servisi ile te-
masa geçiniz.

SU FISK‹YELER‹
(flekil 17-18)

E¤er hiç s›v› püskürtmüyor ise,
önce rezervuarda s›v› olup olmad›¤›n› kont-
rol ediniz. Bu bölümde yer alan "Seviye
Kontrolleri" k›sm›na bak›n›z.

Daha sonra, f›skiye deliklerinin t›kal› olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Gerekiyor ise bir
i¤ne kullanarak temizleyiniz.

E¤er gerekiyorsa, f›skiyenin yönünü ayar
vidas› (A) ile ayarlay›n›z.

KAROSER

OTOMOB‹L‹N KÖTÜ HAVA
fiARTLARINDAN KORUNMASI

Pas oluflumunun ana sebepleri flunlard›r;

– hava kirlili¤i

– havadaki nem ve tuz (deniz kenar›nda
veya çok s›cak ve nemli bölgelerde)

– mevsime özel çevre flartlar›.

Ayr›ca, havadaki tozun, rüzgarla tafl›nan
kumun ve di¤er araçlardan s›çrayan çamur
ve tafllar›n afl›nd›r›c› etkisi de göz ard› edil-
memelidir.

Alfa 147’nizin karoserini pasa karfl›
etkin bir biçimde korumak için, Alfa Romeo
yüksek teknolojiye sahip çözümler uygula-
m›flt›r.

Bu çözümlerin en önemlileri flunlard›r:

– Otomobilin paslanma ve çizilmeye kar-
fl› dirençli olmas›n› sa¤layan boya sistemle-
ri ve ürünleri.

– Pasa karfl› yüksek direnci olan galvaniz-
li (veya ön ifllem görmüfl) çelik sac kulla-
n›lmas›.

– Gövdenin alt›na, motor bölmesine, ça-
murluk iç k›s›mlar›na ve di¤er parçalara yük-
sek koruyucu özelliklere sahip, balmumu ih-
tiva eden ürünlerin püskürtülmesi.

flekil 18

AA00AA11008899mm
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flekil 17

AA00AA11008888mm

flekil 19

AA00AA11001133mm
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Otomobilinizi, uzun süre güneflte park edil-
mifl ise veya motor kaputu s›cak iken y›ka-
may›n›z; boyan›n cilas›n› bozars›n›z.

D›fl plastik parçalar, normal y›kama ifllemi
bittikten sonra temizlenmelidir. 

Mümkünse, otomobilinizi a¤açlar›n alt›na
park etmekten kaç›n›n›z. Genellikle damla-
yan sak›zl› maddeler boyay› matlaflt›r›r ve
paslanma ihtimalini art›r›r.

D‹KKAT Kufl pislikleri, derhal büyük bir
dikkatle y›kanmal›d›r. Bunlar›n asidi zarar-
l›d›r.

Camlar

Camlar› temizlemek için özel cam temiz-
leyici ürünler kullan›n›z. Camlar› çizmekten
ve fleffafl›¤›na zarar vermekten kaç›nmak
için çok temiz bezler kullan›n›z.

D‹KKAT Rezistansa zarar vermemek için,
rezistansl› arka cam›n iç k›sm›n› rezistansla-
r›n yönüne paralel olarak yavaflça siliniz.

– D›fl etkiye aç›k; kap› alt›, çamurluk içle-
ri ve kenarlar gibi bölgelerin korunmas› için
plastik kaplama malzemelerinin püskürtül-
mesi.

– Parçalar›n iç k›s›mlar›nda suyun birikme-
sini, rutubeti ve paslanmay› önlemek için
"aç›k" kesitlerin kullan›lmas›.

GÖVDEN‹N VE ALT 
KISIMLARIN GARANT‹S‹

Alfa 147 bütün orijinal karoser kons-
trüksiyonu ve gövde parçalar› pas nedeni ile
delinmeye karfl› garanti edilmifltir. Bu garan-
tinin genel flartlar› için "Garanti Kitapç›¤›" na
bak›n›z.

GÖVDEN‹N ‹Y‹ DURUMDA 
TUTULMASI ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Boya 

Boya sadece otomobilinizin çekici görün-
mesini sa¤lamaz, ayn› zamanda sac› korur.

E¤er otomobilinizin boyas› üzerinde derin
çizikler ve afl›nmalar varsa, pas oluflumunu
engellemek için rötufl yapman›z tavsiye edi-
lir.

Rötufl yaparken, sadece orijinal ürünleri kul-
lan›n›z ("Teknik Özellikler" bölümüne ba-
k›n›z).

Boyan›n iyi durumda kalabilmesi için yap›-
lacak ifllemlerden biri de otomobilin y›kan-
mas›d›r. Y›kama iflleminin s›kl›¤› otomobilin
kullan›ld›¤› flartlara ve çevreye ba¤l›d›r. Ör-
ne¤in otomobilinizi hava kirlili¤inin yüksek
oldu¤u yerlerde tuz serpilmifl yollarda kul-
lan›yorsan›z, s›k s›k y›kaman›z tavsiye edi-
lir.

Deterjanlar sular› kirletir.
Bu sebeple; otomobilin, y›-
kama esnas›nda kullan›lan

suyun toplan›p, ar›t›labilece¤i bir
yerde y›kanmas› gerekir.

Otomobili uygun flekilde y›kamak için:

1) Otomatik y›kama makinelerinde hasar
görmesini önlemek için, anteni tavandan sö-
künüz.

2) Gövdeyi düflük bas›nçl› su ile ›slat›n›z.

3) Süngeri s›k s›k az sabunlu suya bat›ra-
rak, otomobili y›kay›n›z.

4) Su ile iyice durulay›p, hava püskürterek
kurutunuz veya yumuflak bir bez ile kuru-
lay›n›z.

Otomobili kurularken, suyun birikebilece-
¤i, kolayca görülemeyen; kap› çerçeveleri,
motor kaputu ve farlar›n etraf› gibi bölgele-
ri de unutmay›n›z. Y›kama iflleminden he-
men sonra otomobili kapal› bir alana götür-
meyip, aç›kta b›rakarak üzerindeki suyun
buharlaflmas›n› sa¤lay›n›z.
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Motor bölümü

Her k›fl mevsiminin sonunda, motor bölü-
münü dikkatle, suyu elektronik kontrol üni-
teleri üzerine yönlerdirmeden y›kat›n›z. 

Deterjanlar sular› kirletir.
Bu sebeple; otomobilin, y›-
kama esnas›nda kullan›lan

suyun toplan›p, ar›t›labilece¤i bir
yerde y›kanmas› gerekir.

D‹KKAT Otomobil; motor so¤uk ve kon-
tak anahtar› STOP pozisyonunda iken
y›kanmal›d›r. Otomobili y›kad›ktan sonra,
çeflitli koruyucu elemanlar›n (lastik körükler
ve çeflitli muhafazalar gibi) ç›kmad›¤›ndan
ve zarar görmedi¤inden emin olunuz.

DER‹ KOLTUKLARIN 
TEM‹ZLENMES‹

– Kurumufl kiri, güderi veya nemli bir bez
ile fazla bast›rmadan temizleyiniz.

– S›v› ve gres lekelerini kuru emici bir bez-
le siliniz. Bunu takiben yumuflak bez ile ve-
ya sabunla suyla ›slat›lm›fl güderiyle siliniz.
E¤er leke hala ç›kmam›fl ise üzerindeki aç›k-
lamalara uyarak özel temizleyicileri kulla-
n›n›z.

D‹KKAT Asla alkol veya ispirto içeren
madde kullanmay›n›z.

PLAST‹K BÖLÜMLER

‹ç plastik parçalar için, görünümlerini de¤ifl-
tirmeyecek özel ürünler kullan›n›z.

D‹KKAT Gösterge tablosunun cam›n›
temizlemek için alkol veya benzin kullan-
may›n›z.

Otomobil içinde aeresol
kutular› bulundurmay›n›z.
Bunlar›n patlama tehlikesi

vard›r. Aeresol kutular›n›n 50°C‘
den daha fazla s›cakl›¤a maruz kal-
mamalar› gerekir. Hava ›s›nmaya
bafllad›¤›nda, otomobil içindeki
s›cakl›k bu rakam›n üzerine ç›ka-
bilir.

OTOMOB‹L‹N ‹Ç‹

Sac›n paslanmas›na sebep olabilece¤i için,
paspaslar›n alt›nda su birikip birikmedi¤ini
(ayakkab› ve flemsiyelerden damlayan su-
lar gibi) zaman zaman kontrol ediniz.

Otomobilin içini temizle-
mek için kesinlikle alev ala-
bilen malzemeler (petrol

eteri veya benzin) kullanmay›n›z.
Silme esnas›nda oluflan elektrosta-
tik flarjlar yang›na sebep olabilir.

KOLTUKLARIN, KUMAfi VE
KAD‹FE BÖLÜMLER‹N 
TEM‹ZLENMES‹

– Tozlar yumuflak bir f›rça veya elektrik
süpürgesi kullan›larak temizlenebilir. Kadife
bölümler için f›rçan›n nemlendirilerek kul-
lan›lmas› daha iyi sonuç verir. 

– Daha iyi bir temizlik için koltuklar,
sabunlu su ile nemlendirilmifl bir sünger ile
silinebilir. 
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TANITIM PLAKASI

Plaka, motor bölmesinde ön travers üze-
rinde (flekil 2) yer al›r.

Afla¤›daki bilgileri içerir:
(A) Uluslararas› onay detaylar› için bölüm
(B) Takip eden flasi numaras› için bölüm
(C) Çeflitli uluslararas› kanunlar taraf›n-

dan onaylanan mevcut maksimum
a¤›rl›klar

(D) Otomobilin tipi ve ilave bilgi bölümü

(E) Duman endeksi için bölüm (1.9 JTD
tipleri)

(F) Üretici firma ismi için bölüm

fiAS‹ KOD NUMARASI

Bu numara, sa¤ ön amortisörün (flekil 3)
üst ba¤lant› yeri üzerinde yer al›r ve afla¤›da-
ki bilgileri içerir:

– Otomobilin modeli: ZAR 937.000

– Üretici seri numaras› (flasi seri numara-
s›).

OTOMOB‹L TANITIM
PLAKALARI

Tan›t›m kodlar›n›n kaydedilmesi tavsiye
edilir. Tan›t›m plakas› afla¤›daki pozisyonlar-
da (flekil 1-2) etiketler üzerindedir.

1 - Tan›t›m plakas›

2 - fiasi kod numaras›

3 - Boya tan›t›m plakas›

4 - Motor kod numaras›

TTTTEEEEKKKKNNNN‹‹‹‹KKKK    ÖÖÖÖZZZZEEEELLLLLLLL‹‹‹‹KKKKLLLLEEEERRRR

flekil 1

A0A0245b

flekil 2

A0A0246b

flekil 3

A0A0247b
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BOYA TANITIM PLAKASI

Plaka (flekil 4) bagaj›n sol iç taraf›nda
yer al›r ve afla¤›daki bilgileri içerir:

A. Boya üreticisi

B. Renk ismi

C. Renk kodu

MOTOR KOD NUMARASI

Vites kutusu taraf›ndaki karterin üzerinde
yer al›r.

MOTOR VE fiAS‹ VERS‹YON NUMARALARI

flekil 4

A0A0248b

1.6 T.SPARK (105HP)

1.6 T.SPARK (120HP)

2.0 T.SPARK

2.0 T.SPARK Easy Speed

2.0 T.SPARK Selespeed

1.9 JTD (100HP)

1.9 JTD (115HP)

JTD 16V (150HP)

JTD 16V (126HP)

JTD 16V (136HP)

(*) Baz› pazarlarda

3-kap›l› tipler

937 AXA1A 00

937 AXB1A 01

937 AXC1A 03

937 AXC11 02

937 AXC11 02G

937 AXD1A

937 AXF1A 18E

937 AXD1A 04E

937 AXM1B 20D (*)

937 AXS1B 27b (*)

5-kap›l› tipler

937 BXA1A 00

937 BXB1A 01

937 BXC1A 09

937 BXC11 07H

937 BXC11 02

937 BXD1A

937 BXF1A 19E

937 BXD1A 08E

937 BXM1B 21D (*)

937 BXS1B 28b (*)

Motor kodu

AR37203

AR32104

AR32310

AR32310 

AR32310

182B9000

937A2000

937A5000

937A4000 (*) 

192B1000 (*)

fiasi numaras›
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Motor kodu

Motor tipi

Silindir say›s›

Silindir çap› x kurs mesafesi mm

Motor hacmi cm3

S›k›flt›rma oran›

Maksimum güç (EEC):
kW
bhp

dev/dk

Maksimum tork (EEC):
Nm

kgm
dev/dk

Bujiler (*)

Yak›t

MOTOR
1.6 T.SPARK

(105HP)

AR37203 

Otto

4, tek s›ra

82 x 75.65

1598

10.3

77
105
5600

140
14.3
4200

NGK
BKUR6ETB
(merkez)

NGK CR7EKC
(yan)

Minimum 95
oktanl›

kurflunsuz
benzin

1.6 T.SPARK
(120HP)

AR32104 

Otto

4, tek s›ra

82 x 75.65 

1598

10.3 

88
120
6200

146
14.9
4200

NGK
BKR6EKPA
(merkez)

NGK PMR7A
(yan)

Minimum 95
oktanl›

kurflunsuz
benzin

2.0 T.SPARK

AR32310 

Otto 

4, tek s›ra

83 x 91 

1970

10.0

110
150
6300

181
18.5
3800

NGK
BKR6EKPA
(merkez)

NGK PMR7A
(yan) 

Minimum 95
oktanl›

kurflunsuz
benzin

1.9 JTD
(100HP)

937A2000

Dizel

4, tek s›ra

82 x 90.4

1910

18.5

74
100
4000

200
20.4
1500

–

Standart
dizel yak›t› 

(*) Her bir silindir için iki farkl› çeflit buji vard›r.

(**) Baz› pazarlarda
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1.9 JTD
(150HP)

932A000

Dizel

4, tek s›ra

82 x 90.4

1910

18.0

85
115
4000

275
28

2000

–

Standart
dizel yak›t›

JTD 16V
(150HP)

932A000

Dizel

4, tek s›ra

82 x 90.4

1910

18.0

110
115
4000

305
31

2000

–

Standart
dizel yak›t›

JTD 16V (**)
(126HP)

932A000

Dizel

4, tek s›ra

82 x 90.4

1910

18.0

93
126
4000

305
31

2000

–

Standart
dizel yak›t›

JTD 16V (**)
(136HP)

932A000

Dizel

4, tek s›ra

82 x 90.4

1910

18.0

100
136
4000

305
31

2000

–

Standart
dizel yak›t›
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Tip

Motor rölanti devri dev/dk

Ateflleme s›ras›

1.6 T.SPARK
(105HP)

Çok noktal› elektronik
enjeksiyon

840 ± 20

1-3-4-2

1.6 T.SPARK
(120HP)

Çok noktal› elektronik enjeksiyon

840 ± 20 

1-3-4-2

1.9 JTD

Süperflarj ile Common Rail direkt
enjeksiyon

840 ± 20 

1-3-4-2

Vites kutusu

Kavrama

Çekifl

1.6 T.SPARK (105HP)
1.6 T.SPARK (120HP)

2.0 T.SPARK

5 ileri vites + geri vites, ileri
vitesler senkromeçli

Hidrolik, kuru tek disk

Ön

2.0 T.SPARK Selespeed

5 ileri vites + elektronik
kontrollü geri vites

Elektrohidrolik, kuru tek disk

Ön

1.9 JTD
(115HP)

5 ileri vites + geri vites, tümü
senkromeçli

Hidrolik, kuru tek disk

Ön

JTD 16V
(126HP-136HP-150HP)

6 ileri vites + geri vites, tümü
senkromeçli

Hidrolik, kuru tek disk

Ön

YAKIT VE ATEfiLEME S‹STEM‹

Yak›t sisteminde yap›lacak de¤ifliklerin veya  onar›mlar›n do¤ru olarak veya teknik özelliklerin dikkate
al›narak yap›lmamas›, yang›n riski ile birlikte anormal çal›flmaya sebep olabilir.

AKTARMA ORGANLARI

2.0 T.SPARK
2.0 T.SPARK Selespeed

Çok noktal› elektronik
enjeksiyon

840 ± 20 
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Servis frenleri:
– ön

– arka

El freni

BUJ‹LER

Bujilerin temizli¤i ve sa¤laml›¤›, motorun
verimi ve kirlili¤e sebep olan emisyonlar›n
azalt›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir.

Bujinin görünüflünün bir uzman gözü ile in-
celenmesi, ateflleme sistemi ile ilgili olmasa
bile bir ar›zan›n tespit edilmesi için iyi bir
yöntemdir. Bu sebeple, e¤er motorda bir
problem varsa; bujilerinizi Alfa Romeo
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

Bujiler Periyodik Bak›m
Tablosu’nda belirtilen za-
manlarda de¤ifltirilmelidir-

ler. Sadece belirtilen tipteki buji-
leri kullan›n›z; e¤er ›s›l de¤erleri
gerekenden az ise veya belirtilen
ömürleri garanti edilmemifl ise,
problemler ç›kabilir.

FRENLER

Ön

Arka

Tip 

Asgari dönüfl dairesi çap› m

1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP)
2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD

Hidrolik direksiyon ile krameyer kumanda

11.5 - 12.1 (*)

SÜSPANS‹YON

D‹REKS‹YON

1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP)
2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD 

Disk

Disk

Kumanda kolu ile kumanda edilen arka frenler 

1.6 T.SPARK (105HP) - 1.6 T.SPARK (120HP)
2.0 T.SPARK - 2.0 T.SPARK Selespeed - 1.9 JTD

Denge çubu¤u ile dört kenarl› sistem

Mc Pherson tipi 

(*) ; 3.2 V6 24V
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Standart

Jantlar

Lastikler

Küçük – jant
yedek lastik: – lastik

Opsiyonel

Jantlar

Lastikler 

K›fl lastikleri

normal yükte bar/psi

tam yükte bar/psi

TEKERLEKLER

SO⁄UK LAST‹K BASINÇLARI 

1.6 T.SPARK PROGRESSION
(105HP - 120HP) 1.9 JTD PROGRESSION

6J x 15” (sac)

185/65 R15” 88H

4J x 15”

125/80 R15” 95M

6.5J x 15” (alafl›m)
6.5J x 16” (alafl›m)
7J x 17” (alafl›m) 

195/60 R15” 88V 
205/55 R16” 91W (•)
215/45 R17” 87W (•)

185/65 R15” 88Q (M+S)
205/55 R16” 91T (M+S)

1.6 T.SPARK DISTINCTIVE
(105HP - 120HP) 1.9 JTD DISTINCTIVE

6.5J x 15” (alafl›m)

195/60 R15” 88V

4J x 15”

125/80 R15” 95M

6.5J x 16” (alafl›m)
7J x 17” (alafl›m)

205/55 R16” 91W (•)
215/45 R17” 87W (•)

195/60 R15” 88Q (M+S)
205/55 R16” 91T (M+S)

2.0 T.SPARK
2.0 T.SPARK Selespeed

6.5J x 16” (alafl›m)

205/55 R16” 91W (•)

4J x 15”

125/80 R15” 95M

6.5J x 15” (alafl›m)
7J x 17” (alafl›m)

195/60 R15” 88V
215/45 R17” 87W (•)

205/55 R16” 91T (M+S)
215/45 R17” 87H (M+S)

185/65 R15” 
Ön Arka

2.2 (32) 2.2 (32)

2.5 (36) 2.5 (36)

Lastik s›cak iken yap›lan ölçümlerde; verilen de¤ere 0.3 (4 psi) bar eklenmelidir.
K›fl lastikleri fliflirme bas›nc› belirtilen de¤erlerden 0.2 (3 psi) bar daha fazla olmal›d›r.

(•) Zincir tak›lamayan lastikler
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195/60 R15” 
Ön Arka

2.2 (32) 2.2 (32)

2.5 (36) 2.5 (36)

205/55 R16” 
Ön Arka

2.3 (33) 2.3 (33)

2.6 (38) 2.6 (38)

215/45 R14” 
Ön Arka

2.4 (35) 2.3 (33)

2.7 (39) 2.6 (38)

125/80R15” 

4.2 (61)
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JANTLAR VE LAST‹KLER
Preslenmifl sac veya alafl›m jantlar.
Radyal tubeless lastikler.
Onaylanm›fl tüm lastikler otomobilin bel-

gelerinde belirtilmifltir.
D‹KKAT Bu kitap ile otomobilin belge-

lerindeki farkl›l›klarda, sadece son tarihli ola-
n› dikkate al›n›z. 

Güvenli sürüfl için, otomobil üzerindeki tüm
tekerleklere belirtilen boyutta, ayn› tip ve
marka lastikler tak›lmal›d›r.
D‹KKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç

lastik kullanmay›n›z.

LAST‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER‹N
DO⁄RU OLARAK OKUNMASI

Afla¤›da, lastik üzerinde yer alan kodlar›n
anlamlar›n› aç›klayan bilgiler verilmifltir. 

Lastik üzerindeki kod, afla¤›da verilen
örneklerden birine benzeyebilir.

Yük endeksi (kapasite)

60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg

84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg

Örnek:

205/55 R 16 91 W

veya

205/55 ZR 16

205 = Nominal lastik geniflli¤i (mm cinsin-
den iki kenar aras›ndaki mesafe).

55 = Yükseklik/genifllik oran› yüzdesi 
R = Radyal lastik
ZR = 240 km/saatin üzerindeki h›zlar

için radyal lastik
16 = ‹nç cinsinden jant çap› 
91 = Yük (kapasite) endeksi, örne¤in

91 = 615 kg. ZR lastiklerde mev-
cut de¤ildir.

W, Z = Maksimum h›z endeksi. ZR lastik-
lerde, Z h›z endeksi, R’den önce
yer al›r.
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Q2 KEND‹NDEN K‹L‹TLEMEL‹ D‹FERANS‹YELL‹ ÖNDEN ÇEK‹fi S‹STEM‹
(BAZI T‹PLERDE)

Alfa Q2 Sistemi her türlü yol koflulunda en yüksek performansı mümkün kılar. Alfa Q2’nin özelli¤i,
önden çekiflli sisteme kendinden kavramalı bir LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) adapte edilmesidir.
Sa¤ ve sol tekerlek arasındaki tork seviyesi TORSEN B isimli ön diferansiyel kavramasına göre
ayarlanmaktadır.
Devamlı ve dereceli mekanik ayar sistemi, her türlü yol koflulunda yumuflak sürüfl, yüksek stabilite ve
yüksek konfor flartlarını sa¤lamaktadır. Fakat her halukarda güvenlik kurallarına uymak kullanıcının
sorumlulu¤undadır.
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1.6 T.SPARK (105HP)

1.6 T.SPARK (120HP)

2.0 T.SPARK

2.0 T.SPARK Easy Speed

2.0 T.SPARK Selespeed

1.9 JTD (100HP)

1.9 JTD (115HP)

JTD 16V (150HP)

– kamber

Ön tekerlekler: – kaster

– toe-in

Arka tekerlekler:
– kamber

– toe-in

Bütün
Versiyonlarda

–0° 48’ ± 20’

+3° 55’ ± 30’

–2 ± 0.6 mm
(-18’ ± 5’)

–44’ ± 20’

+3 ± 1 mm
(+27’ ± 9’)

TEKERLEK AYARLARI (Yüksüz ve normal çal›flma durumunda)

PERFORMANS

Maksimum h›z endeksi

Q = 160 km/saate kadar.

R = 170 km/saate kadar.

S = 180 km/saate kadar.

T = 190 km/saate kadar.

U = 200 km/saate kadar.

H = 210 km/saate kadar.

V = 210 km/saatin üzeri.

ZR = 240 km/saatin üzeri.

W = 270 km/saate kadar.

Y = 300 km/saate kadar.

Kar lastikleri için maksimum h›z
endeksi.

Q M + S = 160 km/saate kadar.

T M + S = 190 km/saate kadar.

H M + S = 210 km/saate kadar.

KÜÇÜK YEDEK LAST‹K

Preslenmifl sac jant.

Tubeless lastik.

Baz› özel pazarlar için normal ebatta yedek
lastik.

Maksimum h›z
km/h

185

195

208

208

208

183

191

208

H›zlanma
0-100 km/sa

sn.

11.3
10.6

9.3

9.3

9.3

11.8

10

8.8

0-1000 m
h›zlanma

sn.

33
31.8

30.2

30.2

30.2

35.5

35.5

30.0
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BOYUTLAR

flekil 5

A0A1091m

3-kap›l› tipler A B C D E F G H I

1.6 T.SPARK IMPRESSION-
PROGRESSION

(105HP - 120HP) 1.9 JTD
IMPRESSION-PROGRESSION

(100HP - 115HP)
JTD 16V PROGRESSION 4223 952 2546 732 1442 (●) 1518 (●) 1892 1729 1502 (●)

1.6 T.SPARK DISTINCTIVE
(105HP - 120HP)

1.9 JTD DISTINCTIVE
JTD 16V DISTINCTIVE 4223 952 2546 732 1442 (■) 1509 (■) 1892 1729 1494 (■)

2.0 T.SPARK
2.0 T.SPARK Selespeed
2.0 T.SPARK Easy Speed 4223 952 2546 732 1421 (▲) 1509 (▲) 1892 1729 1494 (▲)

Boyutlar mm cinsinden ve
standart lastikli otomobil
içindir. 

Opsiyonel lastiklerle çok az
ölçü de¤ifliklileri olabilir. 

Verilen yükseklik bofl otomo-
bil içindir.

(●) 185/65 R15" lastikler ile (■) 195/60 R15" lastikler ile (▲) 205/55 R16 lastikler ile

BAGAJ KAPAS‹TES‹

Kapasite .................................. 292 dm3

Arka koltuklar yat›r›ld›ktan sonraki
bagaj kapasitesi ........................ 1042 dm3
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flekil 6

Ebatlar mm cinsinden ve
standart lastikli otomobil
içindir.

Opsiyonel lastiklerle çok az
ölçü de¤ifliklileri olabilir. 

Verilen yükseklik bofl otomo-
bil içindir.

A0A1092m

BAGAJ KAPAS‹TES‹

Kapasite .................................. 292 dm3

Arka koltuklar yat›r›ld›ktan sonraki
bagaj kapasitesi ........................ 1042 dm3

5-kap›l› tipler A B C D E F G H I

1.6 T.SPARK IMPRESSION-
PROGRESSION

(105HP - 120HP) 1.9 JTD
IMPRESSION-PROGRESSION

(100HP - 115HP)
JTD 16V PROGRESSION 4223 952 2546 732 1442 (●) 1518 (●) 1892 1729 1502 (●)

1.6 T.SPARK DISTINCTIVE
(105HP - 120HP)

1.9 JTD DISTINCTIVE
JTD 16V DISTINCTIVE 4223 952 2546 732 1442 (■) 1509 (■) 1892 1729 1494 (■)

2.0 T.SPARK
2.0 T.SPARK Selespeed
2.0 T.SPARK Easy Speed 4223 952 2546 732 1421 (▲) 1509 (▲) 1892 1729 1494 (▲)

(●) 185/65 R15" lastikler ile (■) 195/60 R15" lastikler ile (▲) 205/55 R16 lastikler ile
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Bofl a¤›rl›k (yak›t,
yedek lastik, tak›mlar ve
aksesuarlar dahil): kg

Sürücü dahil otomobilin 
tafl›yabilece¤i yük (*): kg

‹zin verilen
azami yük (**)

– ön aks: kg

– arka aks: kg

– toplam: kg

Römork çekme kapasitesi:
– frenli römork: kg

– frensiz römork: kg

Azami portbagaj yükü: kg

Ba¤lant›daki azami yük
(frenli römork): kg

A⁄IRLIKLAR (KG)

(*) Otomobil özel ekipmanlara (tavan cam›, çeki kancas› gibi) sahip ise; yüksüz a¤›rl›k artaca¤›ndan dolay›, izin verilen azami yük de¤erleri de azal›r.
(**)Afl›lmamas› gereken yükler. Sürücü bagajdaki ve/veya otomobildeki di¤er yükleri bu limitlere uyacak flekilde düzenlemelidir.

1.6 T.SPARK
(105HP)

3-kap›l› 5-kap›l›

1190 1210

520 520

980 980

980 980

1710 1730

1300 1300

400 400

50 50

60 60
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1.6 T.SPARK
(120HP)

3-kap›l› 5-kap›l›

1200 1220

520 520

980 980

980 980

1720 1740

1300 1300

400 400

50 50

60 60

2.0 T.SPARK

3-kap›l› 5-kap›l›

1250 1270

520 520

980 980

980 980

1770 1790

1300 1300

400 400

50 50

60 60

2.0 T.SPARK
Selespeed

3-kap›l› 5-kap›l›

1250 1270

520 520

980 980

980 980

1770 1790

1300 1300

400 400

50 50

60 60

2.0 T.SPARK
Easy Speed

3-kap›l› 5-kap›l›

1270 1290

520 520

980 980

980 980

1770 1790

1300 1300

400 400

50 50

60 60

1.9 JTD
(100HP-115HP)
3-kap›l› 5-kap›l›

1270 1290

520 520

980 980

980 980

1790 1810

1300 1300

400 400

50 50

60 60

JTD 16V (126HP-
136HP-150HP)

3-kap›l› 5-kap›l›

1290 1310

520 520

980 980

980 980

1810 1830

1300 1300

400 400

50 50

60 60
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Yak›t deposu: litre
– rezerv yak›t litre

Motor so¤utma
sistemi litre

Karter litre

Karter ve filtre litre

Karter, filtre ve kanallar 
(fabrikada ilk dolum) litre

Mekanik vites kutusu/
diferansiyel litre

Selespeed transmisyon litre

Hidrolik direksiyon litre

ABS’li hidrolik
fren devreleri litre

Ön cam/arka cam y›kama s›v›s›
rezervuar kapasitesi: litre

– far y›kama ile litre

KAPAS‹TELER (Litre)

■ ‹ste¤e ba¤l› olarak sportif kullan›mlar için, tamamiyle sentetik SELENIA RACING 10W-60 motor ya¤› tavsiye edilir.
Zor flartlarda kullan›mlar için, SELENIA PERFORMER 5W-30 motor ya¤› tavsiye edilir.

Gereken yak›t
Tavsiye edilen ürünler

● 95 oktanl› (R.O.N) kurflunsuz
benzin
❍ Standart dizel yak›t› (EN590
sipesifikasyonu) (Avrupa
standartlar›nda)

%50 su ve
ALFA ROMEO ‹Ç‹N
PARAFLU11 KARIfiIMI

■ SELENIA 20K

❑ SELENIA WR

TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
TUTELA CAR MATRYX
(TUTELA ZC63/C) ❍

TUTELA CS SPEED

TUTELA GI/A

TUTELA CAR TOP 4 
FOR ALFA ROMEO

Su ve TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
Kar›fl›m›

1.6 T.SPARK
(105HP)

60 ●
7 ●

6.8

4 ■

4.4 ■

5 ■

2.01

–

1.2

0.52

3.2
6.4

1.6 T.SPARK
(120HP)

60 ●
7 ●

7

4 ■

4.4 ■

5 ■

2.01

–

1.2

0.52

3.2
6.4

2.0 T.SPARK

60 ●
7 ●

7.2

4 ■

4.4 ■

5 ■

2.01

–

1.2

0.52

3.2
6.4

2.0 T.SPARK
Selespeed

60 ●
7 ●

7.2

4 ■

4.4 ■

5 ■

2.01

0.6

1.2

0.5

3.2
6.4

1.9 JTD
(100HP-
115HP

60 ❍
7 ❍

7.2

4 ❑

4.4 ❑

5 ❑

2.01

–

1.2

0.52

3.2
6.4

JTD 16V
(126HP-
136HP-
150HP)

63
7

9.2

–

5.90

–

2.0

–

1.2

0.5

2.5
5.3
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2.0 T.SPARK
Easy Speed

60 ●
7 ●

7.2

4 ■

4.4 ■

5 ■

2.01

0.6

1.2

0.5

3.2
6.4
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Kullan›lan ürün Otomobilin en iyi flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak için Tavsiye edilen Kullan›m yerleri
kullan›lan ya¤ ve s›v›lar›n teknik özellikleri ya¤lar ve s›v›lar

2.0 TS Synthetic ya¤lar, SAE10W-60 SELENIA RACING
Motorlar

1.6 TS ACEA A3-96,  API SJ ve CCMC G5 spesifikasyonlar›n› karfl›layan, SELENIA 20K
Motorlar (*) sentetik çok dereceli SAE 10W-40 ya¤›

ACEA A1 ve API SJ spesifikasyonlar›n› karfl›layan, SELENIA
sentetik çok dereceli SAE 5W-30 ya¤›. PERFORMER
–20°C’nin alt›ndaki s›cakl›klarda tavsiye edilir.

Dizel ACEA B3 ve API CF spesifikasyonlar›n› karfl›layan, SELENIA
motor ya¤lar› sentetik çok dereceli SAE 5W-40 ya¤›. WR DIESEL

–15°C’nin alt›ndaki s›cakl›klarda tavsiye edilir.

YA⁄ VE SIVILARIN TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

KULLANILAB‹LECEK ÜRÜNLER VE ÖZELL‹KLER‹

(*) ‹ste¤e ba¤l› olarak, sportif otomobil kullan›mlar›nda, tamamiyle sentetik SELENIA RACING 10W60 motor ya¤› tavsiye edilir.

D‹KKAT Motordaki mevcut ya¤dan farkl› ya¤lar ile seviye tamamlamay›n›z.

A
0A
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Kullan›lan ürün

Fren hidrolik s›v›s›

Radyatör antifrizi

Dizel yak›t› 
katk›s›

Ön cam/arka cam/
far y›kama s›v›s›

Tavsiye edilen
ya¤lar ve s›v›lar 

TUTELA CAR 
ZC 75 SYNTH

TUTELA CAR 
CS SPEED

TUTELA CAR MATRYX
(TUTELA ZC 63/C)

TUTELA GI/A

TUTELA CAR TOP 4 
FOR ALFA ROMEO 

PARAFLU11

FOR ALFA ROMEO 

DIESEL MIX

TUTELA PROFESSIONAL
SC 35

Kullan›m yerleri

Manuel vites kutular› ve
diferansiyeller

Selespeed transmisyon.
Elektrikle çal›flan
elektrohidrolik sürüfl

Vites kutusu ve
diferansiyel

Hidrolik direksiyon ünitesi

Hidrolik fren 
ve kavrama

50% su 
50% PARAFLU11

kar›fl›m›,
–  38°C’ye kadar

Dizel yak›t› ile kar›flt›r›lma-
l›d›r (10 litre için 25 cm3)

Suland›r›larak veya su
kat›lmadan kullan›lmal›d›r.

Otomobilin en iyi flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak için
kullan›lan ya¤ ve s›v›lar›n teknik özellikleri

SAE 75W-80 EP ya¤›. 
API GL-5 ve MIL–L – 2105 D LEV spesifikasyonlar›n› karfl›lar.

ATF DEXRON III ya¤›
üa

SAE 75W-85 sentetik ya¤.
API GL4 ve MIL-L-2105 LLEV spesifikasyonlar›n› karfl›lar.

ATF DEXRON II D LEV, SAE 10W ya¤›

Sentetik: NHT SA n. 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J1703-J1704,
CUNA NC 956-01.

Monoetilen glikol esasl›, koruyucu antifriz:
CUNA NC 956-16

Dizel motorlar›n korunmas›n› sa¤layan dizel yak›t katk›s› 
(d›fl hava s›cakl›¤› 0°C’nin alt›nda iken kullan›n›z)

Alkol ve katk›lar›n kar›fl›m›: CUNA NC 956 - II

Transmisyon için
ya¤lar ve gresler
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EC 1999/100 Normlar›na göre
yak›t tüketimi (litre/100km)

fiehir içinde

fiehir d›fl›nda

Kombine (Ortalama)

EC 1999/100 normlar›na göre
CO2 emisyonlar› (g/km)

1.6 T.SPARK (105HP) 192-196 (*)

1.6 T.SPARK (120HP) 194-197 (*)

2.0 T.SPARK 211-211 (*)

2.0 T.SPARK Selespeed 211-211 (*)

2.0 T.SPARK Easy Speed 211-211 (*)

1.9 JTD (100HP-115HP) 155

JTD 16V (150HP) 157

YAKIT TÜKET‹M‹

Afla¤›daki tabloda  verilen yak›t tüketimi
Avrupa normlar›na göre ölçülmüfltür.

Yak›t tüketim de¤erleri ölçüm prosedürü
afla¤›daki koflullar alt›nda gerçeklefltirilmek-
tedir.

– Motor so¤uk iken yola ç›k›l›r ve otomo-
bil flehir içinde yerleflim bölgelerindekine
benzer flartlarda kullan›l›r;

– Otomobil, flehir d›fl› trafi¤indekine ben-
zer flartlarda, bütün viteslerde s›k s›k h›zla-
narak kullan›l›r; sürüfl h›z› 0-120 km/sa
aras›nda de¤ifliklik gösterir;

– Ortalama yak›t tüketimi; otomobil yak-
lafl›k %37 normal flehir içi trafikte ve yak-
lafl›k %63 flehir d›fl› trafikte kullan›larak el-
de edilir.

D‹KKAT Yol durumu, trafik, hava
flartlar›, sürüfl flekli, donan›mlar-
aksesuarlar, otomobildeki yük,
portbagaj, özel tertibatlar ve oto-
mobilin genel durumu aerodinamik
özellikleri etkileyebilir ve gerçek
yak›t tüketim de¤erleri, tabloda
verilen de¤erlere göre farkl›l›k gös-
terebilir ("Çevreye sayg›l› ekono-
mik kullan›m" bölümüne bak›n›z).

EGZOZ
GAZLARINDAK‹ CO2

EM‹SYONLARI
Egzoz gazlar› içindeki CO2 emisyonlar›

(g/km), kombine kullan›mda tespit edil-
mifltir.

1.6 T.SPARK
(120HP)

11.2

6.4

8.2

2.0 T.SPARK 

12.1

7.0

8.9

1.9 JTD
(100HP-115HP)

7.8

4.7

5.8

JTD 16V
(150HP)

8.0

4.7

5.9

2.0 T.SPARK
Selespeed

12.1

7.0

8.9

1.6 T.SPARK
(105HP)

11.1

6.3

8.1
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2.0 T.SPARK
Easy Speed

12.1

7.0

8.9
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AAAALLLLFFFFAAAABBBBEEEETTTT‹‹‹‹KKKK    FFFF‹‹‹‹HHHHRRRR‹‹‹‹SSSSTTTT

ABS .................................... 152
AAcciill  dduurruummddaa  yyaapp››llaaccaakkllaarr ............. 255
Acil durumlarda motorun
çal›flt›r›lmas› ......................... 242
Akü seviyesi ............................... 297

- iterek vb. flekillerde çal›flt›r›lmas› . 257
- takviye ile çal›flt›r›lmas› ............ 256

A¤›rl›klar .................................... 316
Ak›ll› y›kama fonksiyonu .............. 42
Aktarma organlar› ................... 309
Akü ...................................... 296

- akünün ömrünün uzat›lmas› için    
yararl› tavsiyeler...................... 289

- de¤iflimi ................................. 298
- otomobilin takviye ile                  

çal›flt›r›lmas›............................ 256
- flarj edilmesi ...................... 280
- flarj durumunun kontrolü .......... 297

Alfa Romeo fi‹FRE sistemi.............. 4
Ampul de¤iflimi............................262
- ampul tipleri ..................... 263
- genel bilgiler........................... 263

Araç sahibi taraf›ndan sat›n al›nan
aksesuarlar ................................. 144
Arka cam rezistans›.................. 99
Arka cam silecek süpürgesi

- çal›flma flekli........................... 43
- de¤iflimi................................. 302

Arka cam y›kama
- su f›skiyeleri ........................... 303

Arka günlük kullan›m bölümleri ....... 143
Arka koltuklar

- bagaj bölümünün uzat›lmas› ..... 18
- kol dayana¤› .......................... 20
- koltuk bafll›¤› .......................... 20

Arka sis lambalar›
- açma..................................... 119
- ampul de¤iflimi ....................... 262

Arka tavan lambas›
- aç›klamalar ............................ 140
- ampul de¤iflimi ....................... 262

ASR sistemi (kaymay› önleyen
sistem) ...................................... 156
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran. 54

- birimler (UNITS) (birimler) ....... 70
- ilk kontrol............................... 57
- kumanda butonlar›................... 55
- lisan ...................................... 69
- menü (aç›klamalar)................ 54-56
- menü ekran›na girifl ................. 59
- menü off (kapal›) .................... 73
- mevcut durum ile ilgili ekranlar .. 78

- mod 12/24 (12/24 mode) .... 65
- motor ya¤ seviyesinin kontrolü .. 58
- navigation (yol bulma sistemi) .. 68
- radyo (ekran aç›k/kapal›) ........ 66
- saat....................................... 62
- service (bak›m)....................... 72
- sesli uyar› (ayar) ..................... 71
- sürat (speed).......................... 60
- tarih ...................................... 63
- telefon (ekran aç›k/kapal›) ...... 67
- tr›p B (yol bilgisayar›n›n gidilecek yolun 
bir bölümü ile ilgili fonksiyonu
(AÇIK/KAPALI) (TRIP B (ON/OFF) 61

- uyar› lambalar› ........................ 79
- general trip-trip B..................... 74
- yaz saati (DST summer time).... 64

Bagaj
- d›flar›dan anahtar ile aç›lmas›..... 147
- içeriden aç›lmas›................. 146
- uzaktan kumanda ile                       
aç›lmas› ............................ 6

- ayd›nlatma lambas›.................. 147
- kapasite ........................... 315
- kapat›lmas›............................. 147
- uzaktan kumanda ile aç›lmas› . 6
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- uzat›lmas›............................. 18-19
- yük tespit a¤› .......................... 20
- yükün ba¤lanmas› ................... 148
- yük tafl›ma için uyar›lar............. 148

Bagaj ayd›nlatmas›
- ampullerin de¤ifltirilmesi ........... 272

Bak›m
- genel .................................... 263
- ilave kontroller ....................... 269
- y›ll›k bak›m plan› .................... 287
- periyodik bak›m tablosu ........... 285
- uyar›lar ................................. 301

Bardak tafl›y›c›s› ........................... 142
Bir kaza olmas›............................ 282

- herhangi birinin yaralanmas›...... 283
Bose HI-FI sistemi ........................ 227
Boya (bak›m).............................. 304

- boya tan›t›m plakas› ............... 306
Boyutlar ................................ 314
Bu¤u giderme/defrost 

- arka cam..................... 99-101-117
- kap› aynalar› ................. 22-101-117
- ön cam ve ön yan camlar.... 101-116

Bujiler .................................. 310

Camlar
- temizlik.................................. 304

CD çalarl› radyo ........................... 187
- anten..................................... 217

- CD de¤ifltirici ........................... 211
- CD çalar›n seçilmesi.................. 211
- direksiyon üzerindeki kumanda .
butonlar› ................................ 195

- genel bilgiler .......................... 187
- h›rs›zl›¤a karfl› koruma.............. 190
- hoparlörler .............................. 217
- ön panel üzerindeki kumandalar 194
- radyo..................................... 199

Cayd›r›c› led ................................ 141
Cruise Control

- kumandalar ............................ 44
- kaydedilen h›z de¤erine ayar ....
yap›lmas›................................ 46

- h›z de¤erinin art›r›lmas› ............ 45
- h›z de¤erinin ayarlanmas› ......... 45
-  h›z de¤erinin azalt›lmas› .......... 46
- h›z›n kaydedilmesi ................... 45

Çakmak .................................... 141
Çeki kancas› .......................... 250
Çevrenin korunmas› ............... 238 -239
Çocuk emniyet kilidi ..................... 15
Çocuklar›n güvenli bir flekilde
tafl›nmas› .................................... 29
Çok fonksiyonlu dijital ekran .......... 51

- ayd›nlatma reostas›.................. 53
- darbe anahtar› ekran› ............... 53
- kumanda butonlar› .................. 51
- saat (ayar)............................. 52

- sesli uyar›............................... 52
- ayd›nlatma reostas›.................. 77

Dikiz aynas› .............................. 21
Direksiyon kilidi ........................... 13
Direksiyon simidi

- ayarlar .................................. 21
- korna..................................... 47

Direksiyona geçmeden önce........... 243
Dörtlü flaflörler 

- açma ..................................... 118
- EBD elektronik frenleme....... 88

Egzoz gazlar›ndaki CO2 emisyonlar› 320
Ekonomik kullan›m ...................... 248
El freni ....................................... 120
Elektrik kumandal› camlar ............ 23
Elektronik alarm .......................... 8

- devreye al›nmas› ..................... 9
- devre d›fl› b›rak›lmas›................ 10
- hacimsel koruma ..................... 11
- sistemin kapat›lmas›................. 12
- onay belgesi ...................... 12

Elektronik kontrol üniteleri............. 299
Emniyet kemerleri ........................ 25

- arka orta emniyet kemeri.......... 27
- bak›m .................................... 29
- çocuklar›n güvenli bir flekilde   
tafl›nmas›................................ 29

- genel aç›klamalar .................... 27
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- ön emniyet kemeri yükseklik ayar› 26
- ön gerdiriciler ......................... 33
- ön ve arka emniyet kemerleri .... 25

EOBD motor kumanda sistemi........ 84

Far y›kama ............................ 43
Farlar 

- ampul de¤iflimi ....................... 262
- e¤iminin ayarlanmas› .......... 120
- yurt d›fl›nda far ayar› ................ 152

Farlar›n e¤iminin ayarlanmas› ... 120
Faydal› aksesuarlar....................... 254
“Follow me home” fonksiyonu ....... 40
Fren lambalar›

ampul de¤iflimi .......................... 268
Fren ve kavrama s›v›s›

- seviye kontrolü ve 
tamamlanmas›......................... 289

Frenler
- el freni ................................... 120
- s›v› seviye kontrolü ve  
tamamlanmas› ........................ 289

- teknik bilgiler ......................... 227

GENERAL TRIP (gidilecek yolun tamam›
ile ilgili fonksiyon) TRIP B (gidilecek yolun
bir bölümü ile ilgili fonksiyon)........... 74

- TRIP B (ON/OFF) - (yol bilgisayar›n›n 
gidilecek Yolun bir bölümü ile ilgili 
fonksiyonu (AÇIK/KAPALI) ........ 61

Geri vites lambas›
- ampul de¤iflimi........................ 268

Gösterge tablosu ayd›nlatma ayar›
(ayd›nlatma reostas›) .................. 53-77
Gövdenin ve alt k›s›mlar›n garantisi 304
Günefl siperlikleri ........................ 143
Günlük kullan›m bölümleri ........ 143
Güvenli kullan›m ......................... 243

Hacimsel koruma ....................... 11
Hava filtresi, de¤iflim.................... 288
Hava yast›klar›, ön ve yan ............. 34

- yolcu taraf›ndaki ön hava yast›¤›n›n 
manuel olarak devre d›fl›             
b›rak›lmas› .............................. 35

- genel uyar›lar .......................... 37
- ön hava yast›klar› .................... 34
- yan hava yast›klar› (yan-cam) ... 36
- yolcu hava yast›¤› .................... 35

Hava yönelticileri.........................94-95
Havaland›rma

- klima sistemi ......................... 94
- manuel klima kontrol sistemi .... 96
- otomatik iki bölgeli klima sistemi 103

Hidrolik direksiyon ya¤›
- seviye kontrolü ve tamamlanmas› 293

HI-FI sistemi ................................ 227
Hoparlörler...................... 186
Hortumlar .................................. 301

Is›tma 
- klima sistemi ......................... 94
- manuel klima sistemi............... 96
- otomatik iki bölgeli klima             
sistemi ................................... 103

‹ç ayd›nlatmalar
- arka ayd›nlatmalar .................. 137
- bagaj ayd›nlatma lambalar› ....... 147
- gösterge tablosu ayd›nlatmas› 
(ayd›nlatma reostas›)............. 53-77

- ön tavan lambas› .................. 139
- torpido gözü ayd›nlatma lambas› 272

‹ç hava dolafl›m› ...................... 99-114
‹lave ›s›t›c›.................................. 118
‹lave kontroller ........................... 287
‹lave stop lambas›
(3. Stop lambas›) ...................... 269
‹lk kontrol .................................. 57
‹lk yard›m çantas›........................ 283
Kap› aynalar› .............................. 22
Kap› içi ayd›nlatma lambalar›

- ampul de¤iflimi....................... 141
- aç›klamalar............................ 141
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Kap›lar
- d›flar›dan açma/kapatma ......... 13
- içeriden açma/kapatma........ 14
- merkezi kilit ........................ 15
- uzaktan kumanda ile        
açma/kapatma ......................... 5

Kap›lardaki günlük kullan›m cepleri 142
Kar zincirleri ............................. 252
Karoser (temizlik) ................... 303
Kart tafl›y›c›s›............................. 142
Katalitik konvertör ..................... 239
Kavrama

- s›v› seviye kontrolü ve  
tamamlanmas› ...................... 294

- teknik bilgiler........................ 309
Kilometre saati .......................... 48-49
Kilometre sayac› .....................48-49-50
Kilometre sayac› s›f›rlama ........... 50
K›sa farlar

- açma................................... 39
- ampul de¤iflimi ..................... 262
- ampul tipleri ......................... 263

Klima sistemi kumandalar› ..........97-105
Kol dayanaklar› 

- arka .................................... 20
- ön ....................................... 16

Koltuk bafll›klar› 
- arka .................................... 20
- ön ....................................... 17

Kombine aktif karbon
partikül filtre ................... 102
Kontak .................................... 12
Kontak anahtar›/uzaktan kumanda 4

- pil de¤iflimi ........................... 8
Korna....................................... 47
Kriko

- kullan›m............................... 281
- uyar›lar ............................. 281

Kumanda kollar›......................... 39
Kül tablas›

- arka .................................... 142
- ön ....................................... 142

Lambalar›n söndürülmesi.............. 39
Lamda sensörü........................... 239
Lasti¤in de¤ifltirilmesi .............. 259

- genel bilgiler ve uyar›lar ...... 257
- lastik bas›nçlar› .................. 287

Makyaj aynas› ayd›nlatma lambas›
- ampul de¤iflimi ..................... 271
- aç›klamalar............................. 140

Manuel klima kontrol sistemi ......... 96
Manuel vites kutusu 

- vites kolu ............................... 121

Motor
- motor kaputu .......................... 149
- motor kod numaralar›............... 307
- teknik de¤erler ........................ 308

Motor bölümü.............................. 305
- motor kaputu .......................... 149
- y›kanmas›............................... 305

Motor devir saati.......................... 50
Motor kaputu .............................. 149
Motor kod numaralar› ................... 307
Motor so¤utma suyu

- seviye kontrolü ve              
tamamlanmas› ........................ 292

- s›cakl›k göstergesi ve                 
uyar› lambas›..................... 48-49-50

Motor ya¤ bas›nc› (uyar› lambas›) .. 80
Motor ya¤ tüketimi....................... 291
Motor ya¤›

- seviye kontrolü ve                 
tamamlanmas› ........................ 289

- ya¤ tüketimi ........................... 288
Motorun çal›flt›r›lmas›.................... 125

-  kontak .................................. 12
- motorun durdurulmas› ......... 127
- motorun ›s›t›lmas› ............... 241

Motorun durdurulmas›.................... 241
Otomatik iki bölgeli klima
sistemi ........................................ 103
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Otomatik yak›t kesme
dü¤mesi .................................... 119
Otomobil tan›t›m plakas›.............. 306
Otomobili kald›rma noktalar› 281
Otomobilin bak›m›............. 284
Otomobilin çekilmesi ................ 130
Otomobilin içi (temizlik) ............. 305
Otomobilin kald›r›lmas›

- kriko ile............................ 281
- lift ile .................................. 282
- garaj krikosu ile .................... 282

Otomobilin kullan›l›fl›......... 240
Otomobilin takviye ile
çal›flt›r›lmas› .............................. 256
Otomobilin tan›t›m› ........... 4
Otomobilin y›kanmas›

- d›fl› ..................................... 303
- içi......................................... 305
- motor bölümü ........................ 305

Ön cam y›kama
- ak›ll› y›kama fonksiyonu .......... 42
- çal›flma flekli .......................... 41
- seviye kontrolü ve        
tamamlanmas› ....................... 289

- silecek süpürgelerinin      
de¤ifltirilmesi.......................... 302

- su f›skiyeleri .......................... 303
Ön cam/arka cam/far y›kama s›v›s›

- seviye kontrolü ve        
tamamlanmas› ....................... 294

Ön koltuklar
- ayarlar .................................. 15
- arka cepler ............................ 17
- elektrikli ›s›tma tertibat› ........... 17
- kol dayana¤›.......................... 16
- koltuk bafll›klar› ...................... 17

Ön panel ................................ 47
Ön tavan lambas›

- aç›klamalar............................ 139
- ampul de¤iflimi....................... 262

Park etme ................................. 212
Park lambalar›

- açma .................................... 39
- arka park lambalar›                  
ampul de¤iflimi ....................... 268

- ön park lambalar›                    
ampul de¤iflimi ....................... 266

Performans................................. 313
Periyodik bak›m tablosu ............... 285
Plaka lambalar›

- ampul de¤iflimi ....................... 269
- Portbagaj tafl›y›c›s›................... 150

Radyo vericileri ve cep telefonlar› . 144
Radyo-teyp ................................. 159

- anten .................................... 178
- h›rs›zl›¤a karfl› koruma............. 162
- direksiyon üzerindeki kumanda 
butonlar› ................................ 167

- teyp...................................... 181
- genel bilgiler ......................... 158
- hoparlörler ............................. 186
- ön panel üzerindeki                 
kumandalar............................ 166

- radyo .................................... 161
Römork çekilmesi .................. 250

Saat........................................ 52-62
Selektör...................................... 40
Selespeed vites kutusu.................. 122

- ar›za sinyali ............................ 129
- otomatik çal›flma (City) ............ 129
- motorun çal›flt›r›lmas› ............... 125
- motorun durdurulmas› .............. 125
- otomobilin durdurulmas› ........... 127
- otomobilin ilk hareketi.............. 126
- park edilmesi .......................... 130
- sesli uyar› ............................... 130
- sistemin devreye al›nmas› ......... 123
- ya¤ seviye kontrolü ............ 292
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- yar› otomatik çal›flma (manuel) 128
Seviye kontrolleri 

- fren ve kavrama s›v›s› seviye       
kontrolü ve tamamlanmas› ........ 294

- hava filtresi kontrolü ve de¤iflimi 295
- hidrolik direksiyon ya¤› seviye     
kontrolü ve tamamlanmas› ........ 293

- Selespeed vites kutusu seviye    
kontrolü ve tamamlanmas› ........ 292

- motor ya¤› seviye kontrolü ve
tamamlanmas› ........................ 291

- ön cam/arka cam/far                  
y›kama s›v›s›............................. 294
- motor so¤utma suyu seviye        
kontrolü ve tamamlanmas› ........ 292

Seyahat esnas›nda
- ABS fren sistemi olan bir otomobilin
kullan›l›fl› ................................ 246

- çevreye sayg›l› ekonomik           
kullan›m ................................. 248

- da¤l›k bölgelerde kullan›lmas› .... 245
- gece kullan›m ......................... 244
- karl› ve buzlu yolda kullan›lmas› 246
- sisli havada kullan›lmas› ........... 245
- ya¤murlu havada kullan›lmas›.... 245

Sigortalar
- akünün pozitif terminali üzerindeki

kontrol kutusu ......................... 275
- akü yan›ndaki kontrol kutusu..... 275
- genel bilgiler ........................... 273
- korunan sigortalar›n listesi......... 276
- ön panel üzerindeki kontrol          
kutusu.................................... 274

Sinyal lambalar›
- açma ..................................... 40
-  arka ampullerin de¤ifltirilmesi ... 268
- ön ampullerin de¤ifltirilmesi ....... 267
- yan ampullerin de¤ifltirilmesi ..... 267
- tipleri ..................................... 263

Sis lambalar›
- ampul de¤iflimi........................ 266
- ampul tipleri ........................... 263
- açma ..................................... 118

Su f›skiyeleri
- ön cam/arka cam ................... 302

Sunroof (Aç›l›r Taan)
- acil durumda açma .................. 146
- açma-kapatma........................ 145
- arka k›sm›n›n kald›r›lmas› ........ 146

Sürüfl flekli .................................. 247
Süspansiyon ............................... 310
fiasi versiyonlar›........................... 307
fi‹FRE kart› ................................. 5

Tak›mlar.................................... 259
Tan›t›m plakas› ........................... 306
Tekerlekler

- afl›nma.................................. 300
- kar zincirleri ........................... 252
- k›fl lastikleri........................252-311
- lastik de¤ifltirilmesi.................. 259
- lastik ile ilgili bilgilerin do¤ru         
olarak okunmas› ..................... 312

- lastik tipleri ve jantlar .............. 311
- uyar›lar................................. 301

Tekerlekler
- de¤ifltirme ............................ 259
- lastik bas›nçlar›.................. 311
- lastikler ve jantlar .................. 311
- tekerlek ayarlar›..................... 313
Teknik özellikler.............. 306

Telefon (ba¤lant›lar) ................... 144
- cep telefonlar› ....................... 144
-  radyo vericileri ...................... 144

Temizlik ve bak›m
- camlar.................................. 304
- deri koltuklar......................... 305
- gövde ...............................303-304
- kumafl koltuklar..................... 305
- motor bölümü ....................... 305
- otomobilin içi ........................ 305
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- plastik bölümler ..................... 305
Torpido gözü ............................. 139
Tropido gözü ayd›nlatma lambas›

- aç›klamalar ........................... 139
- ampul de¤iflimi ...................... 262

Tutunma kollar› .......................... 139

Uyar› lambalar› .......................... 79
Uzaktan kumanda

- elektronik alarm sistemi ........... 8
- ilave anahtarlar....................... 9
- kap› açma/kapatma ............... 5
- onay belgesi........................ 12
- pil de¤iflimi............................. 8

Uzaktan kumanda pilinin
de¤ifltirilmesi............................... 8
Uzun farlar

- açma..................................... 40
- ampul de¤iflimi ....................... 262
- ampul tipleri ........................... 263

Uzun süreli park .......................... 253

Üçüncü stop lambas› ................ 269

VDC sistemi (Araç Dinami¤inin
Kontrolü) .................................... 154

Ya¤ ve s›v›lar›n teknik özellikleri ... 318
Ya¤mur sensörü........................... 42
Yak›t

- rezerv uyar› lambas› ile yak›t
göstergesi........................ 48-49

- teknik bilgiler................... 317
- yak›t depo kapa¤›................... 238
- yak›t deposunun doldurulmas› 237
- yak›t kesme dü¤mesi ............. 119
- tüketim................................ 320

Yak›t depo kapasitesi ................. 317
Yak›t filtresi (dizel motorlu tipler) 296
Yak›t göstergesi ........................ 50
Yak›t ve ateflleme sistemi ........... 309
Yedek lastik............................... 258
Y›ll›k bak›m plan› ........................ 287
Yol bilgisayar› ............................ 54

- general trip (gidilecek yolun tamam›
ile ilgili fonksiyon) .................. 74

- trip B (gidilecek yolun bir bölümü ile
ilgili fonksiyon)                                
trip B (açma/kapatma) ........... 61  

Yük s›n›rlay›c› (emniyet kemerleri) 26
Yük tafl›ma

- uyar›lar ................................. 148
- yükün ba¤lanmas› .................. 148

Yük tespit a¤› ............................. 20
Yükün ba¤lanmas› ...................... 148

Zararl› gaz ç›k›fl›n› azaltan sistemler 239
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YA⁄ DE⁄‹fi‹M‹NDE
UZMANLARIN ÖNER‹S‹

SELENIA

Sat›n ald›¤›n›z otomobil teknolojinin en
son ürünü olan Selenia ile kullan›lmak
üzere imal edilmifltir.
Otomobilinizin ya¤›n› de¤ifltirmeniz ge-
rekti¤inde, Selenia ya¤lar›n› tüm yetkili
servislerde bulabilirsiniz.

AAvvrruuppaa’’nn››nn  hheerr  yyeerriinnddee  3355..000000’’ddeenn
ffaazzllaa  mmoottoorr  uuzzmmaann››,,  oottoommoobbiilliinniizziinn
mmoottoorruu  iiççiinn  eenn  iiyyii  kkoorruuyyuuccuu  oollaarraakk
SSeelleenniiaa’’yy››  ttaavvssiiyyee  eettmmeekktteeddiirr..

SSEELLEENNIIAA  ‹‹LLEE  ‹‹LLGG‹‹LL‹‹  BB‹‹LLGG‹‹  EEDD‹‹NNMMEEKK  ‹‹ÇÇ‹‹NN
SSEERRVV‹‹SS  MMÜÜDDÜÜRRÜÜNNÜÜZZEE  DDAANNIIfifiIINNIIZZ..
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Yeni otomobilinizin motoru; en ileri düzeydeki uluslararas› spesifikasyonlar› karfl›layan sen-
tetik bazl› bir ya¤ olan SSeelleenniiaa  2200KK  AAllffaa  RRoommeeoo ile birlikte düflünülerek gelifltirilmifltir.

Yeni teknoloji ürünü motorlar için gelifltirilen ve yüksek seviyede kimyasal stabiliteye sahip
olan SSeelleenniiaa  2200KK  AAllffaa  RRoommeeoo; motorun daha uzun süre temiz kalmas›n› temin ederek,
ya¤ de¤iflim periyodunun 20.000 km’ye kadar ulaflmas›n› sa¤lar.

SSEELLEENNIIAA  2200KK  AALLFFAA  RROOMMEEOO

Yak›t tasarrufu sa¤layan yüksek kalitede bir ya¤ olan Selenia: %2’ye ulaflan yak›t tasarrufu
ve yüksek s›cakl›klarda maksimum stabilite sa¤lar.

Sportif otomobil kullan›mlar›nda, tamamiyle sentetik SSEELLEENNIIAA  RRAACCIINNGG tavsiye edilir.

SSEELLEENNIIAA  PPEERRFFOORRMMEERR

Çok so¤uk iklim flartlar›nda motorun mükemmel bir flekilde çal›flmas›n› sa¤layan özel ya¤.

SSEELLEENNIIAA  TTUURRBBOO  DDIIEESSEELL

Normal hava emiflli, turbo veya multi-valve (çok subapl›) motorlar için gelifltirilen bir ya¤
olan Selenia Turbo diesel:

• motor so¤uk iken yüksek seviyedeki ak›c›l›k
• yüksek s›cakl›klarda maksimum stabilite
• ve motorun çok temiz kalmas›n› sa¤lar.

SSEELLEENNIIAA  WWRR  DDIIEESSEELL

Çok so¤uk iklim flartlar›nda kullan›lan hava emiflli turbo veya multi-valve (çok subapl›) mo-
torlar için gelifltirilmifl olan özel ya¤.

OTOMOB‹L‹N‹Z ‹Ç‹N MÜKEMMEL SEÇ‹M SELENIA
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