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Deðerli Müþterimiz,

Alfa Romeo’yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

Alfa GT, Alfa Romeo’nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr.

Bu el kitabý, aracýnýzýn özelliklerini ve kullanýmýný anlamanýza yardýmcý olmak için hazýrlanmýþtýr.

Bundan sonraki sayfalar Alfa GT ile özdeþleþmiþ olan; yüksek seviyelerdeki performans, kalite, güvenlik ve çevre korunmasý 
hakkýnda gereken tüm bilgileri içermektedir.

“Alfa Romeo Garanti Kitapçýðý”nda garanti þartlarý ve sunulan hizmetleri bulacaksýnýz.

Bir Alfa Romeo satýn aldýðýnýzda bir otomobile sahip olmanýn yaný sýra, yardýma ihtiyaç duyduðunuzda; verimli, yardýma hazýr ve yaygýn bir
organizasyonun hizmetinizde olduðunu bilmenin rahatlýðýný da yaþarsýnýz. 

Ayný zamanda Alfa Romeo’nun “tamamen geri dönüþtürülebilir” olduðunu hatýrlatýrýz. 

Doða bundan iki þekilde yararlanýr: atýklardan kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr.

Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Bu kitap, Alfa GT’nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile
ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.
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ÇOK ÖNEMLÝ!

YAKIT KAPASÝTESÝ

Benzinli motorlar: yalnýzca 98 oktanlý kurþunsuz benzin kullanýnýz.

JTD motorlarý: Standartlara uygun dizel yakýtlarýný kullanýnýz (EN 590 Avrupa Topluluðu dizel yakýt standartý-
na  uygun yakýtýn kullanýlmasý tavsiye edilir.)

MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI

Mekanik vitesli benzin motorlu tipler: El freninin çekili olduðundan emin olunuz; gaz pedalýna bas-
madan debriyaj pedalýna sonuna kadar basýn, kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþ-
maz anahtarý serbest býrakýnýz.

Selespeed vitesli benzin motorlu tipler: Ayaðýnýzý fren pedalýndan tamamen çekiniz, kontak
anahtarýný AVV konumuna getirin ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz; vites otomatik olarak boþa
alýnýr (ekranda N konumu gösterilir).

JTD motorlu tipler: Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirip Y ile m uyarý lambalarýnýn sönmesini bek-
leyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý serbest býrakýnýz.

OTOMOBÝLÝN YANICI MADDELERÝN ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ

Katalitik konvertör çalýþýrken  çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi çim, kuru yapraklar, çam yapraklarý
veya diðer yanýcý bir malzemelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi.

K
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ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR

Aracý satýn alýndýktan sonra elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlar monte ettirmek
isterseniz yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý
tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir.

ÞÝFRE KARTI

Bu kartý aracýn dýþýnda, güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Otomobilinizin acil durum prosedürüne göre çalýþtýr-
manýz gerektiðinde ihtiyacýnýz olacaðý için, ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima
yanýnýzda bulundurmanýz tavsiye edilir.

PERÝYODÝK BAKIM

Doðru bakým, araç performans seviyeleri ile güvenliðini korumanýzý, çevre korumasý ve düþük kullaným giderlerinin
zaman içinde deðiþmemesini saðlar.

KULLANICI EL KÝTABI...

...otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý dile ilgili önemli bilgiler,
tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý) â (otomobilin korunmasý)
sembollerine özellikle dikkat edin.

ÇEVRENÝN KORUNMASI

Bu araç, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli test
edilmesini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.U



4

Servis hizmetleri ile ilgili her türlü problem, otomobilin satýn alýndýðý bayiye veya yetkili servislere bildirilmelidir.

Alfa Romeo Garanti Kitapçýðý 

“Alfa Romeo Garanti Kitapçýðý”, yeni otomobil ile birlikte verilir ve Alfa Romeo tarafýndan verilen hizmetler ve garanti þartlarý ile ilgili düzen-
lemeleri içerir. 

Otomobilinizin performansýnýn , güvenlik ve ekomomik kullaným ile ilgili özelliklerinin korunmasý için, imalatçý firma tarafýndan belirlenen
peryodik bakým iþlemlerinin doðru olarak yapýlmasý gerekir. Bu durum, garantinin geçerliliðini gürdürmesi için de gereklidir.

“Servis” kýlavuzu

Alfa Romeo Yetkili Servislerini içerir. Servisler, Alfa Romeo marka ve logosu ile tanýnabilir.

Bu kitapçýkta anlatýlan tüm modellerin her ülkede bulunabilir olduðunu göz önünde bulundurunuz. Bu kitapçýkta anlatýlan aksesuarlarýn 
yalnýzca bazýlarý araçlarda standart olarak takýlmýþlardýr. Mevcut aksesuarlarýn listesi Alfa Romeo Bayiilerinden istenmelidir.
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BU KÝTAPTA KULLANILAN SEMBOLLER

Bu sayfada gösterilen semboller, dikkatle okunmasý gereken konularý belirtmektedir.

Bu sembol aracýn çevreye zarar ver-
memesini saðlamak için, izlemeniz
gereken doðru prosedürleri belirtir.

Dikkat. Bu talimatlarýn kýsmen veya
tamamen yerine getirilmemesi ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat. Bu talimatlarýn kýsmen veya
tamamen yerine getirilmemesi 
otomobilde ciddi hasarlara yol açabilir ve
bazen garantinin de geçersiz kalmasýna
sebep olabilir.

KÝÞÝSEL 
GÜVENLÝK

ÇEVRENÝN 
KORUNMASI

OTOMOBÝLÝN 
GÜVENLÝÐÝ

Bu kitapta yer alan metinler, þekiller ve teknik özellikler, otomobilin baský esnasýndaki mevcut durumunu belirtir.
Ürünlerimizi geliþtirmek için yapmakta olduðumuz çalýþmalar sonucunda, Alfa Romeo üzerinde imalat esnasýnda teknik 

deðiþiklikler yapýlabilir; dolayýsýyla da teknik özellikler ve donanýmlar önceden bildirilmeden deðiþtirilebilir. 
Bu konu ile ilgili daha detaylý bilgi için, imalatçý firmanýn bayilerine müracaat ediniz. 
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ALFA ROMEO 
ÞÝFRE (CODE) SÝSTEMÝ

Otomobilinizde, kontak anahtarý
çýkartýldýðýnda otomatik olarak dev-
reye giren ve hýrsýzlýða karþý ekstra
koruma saðlayan elektronik bir motor
bloke etme sistemi (Alfa Romeo ÞÝFRE)
mevcuttur. Kontak anahtarlarýnýn her
birinin tutamaðýnda, motor
çalýþtýrýlýrken, kontak ünitesi içinde yer
alan özel bir anten tarafýndan gönder-
ilen radyo frekansýndaki sinyalleri mo-
düle eden elektronik bir tertibat mev-
cuttur. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol
ünitesinin, anahtarý tanýmasýný
saðlayan “þifre”dir ve motorun
çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn
tanýnmasý halinde mümkün olur

ANAHTARLAR

Araçla birlikte metal giriþli ve uzaktan
kumanda iþlevli iki anahtar teslim
edilir (Þekil 2).

Uzaktan kumanda anahtarýnýn
fonksiyonlarý:

– merkezi kapý açma/kilitleme

– bagaj kapaðý açýlmasý

– elektronik alarm açma/kapama
(eðer mevcut ise)

– cam açma/kilitleme (bazý tiplerde).

OOTTOOMMOOBBÝÝLLÝÝNN    TTAANNIITTIIMMII

þekil 2

A0A0002b

þekil 1

A0A00621b

SEMBOLLER

Alfa GT’nizi oluþturan bazý
parçalarýn üzerine ve yanýna, renkli özel
etiketler konulmuþtur. Bu etiketler
üzerinde, size belirli bir parça ile ilgili
olarak alýnmasý gereken önlemleri
hatýrlatan semboller yer alýr.
Bu sembollerin bir listesi, motor
kaputunun altýnda görülebilir (þekil
1).
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Anahtar metal kýsmý aþaðýdaki iþlem-
ler için kullanýlýr:

– kontaðýn açýlmasý

– Sürücünün kapý kilidi ile bu iþlevi
saðlayan bazý tiplerde seçimli olarak,
yolcu kapý kilidi

– yolcu yaný hava yastýðýnýn devre
dýþý býrakýlmasý

DÝKKAT Anahtarlarda mevcut olan
elektronik elemanlarýn tam verimini
saðlamak için güneþ ýþýnlarýna doðru-
dan maruz kalmalarýný önleyiniz.

Anahtarlarla birlikte ÞÝFRE kartý
anahtar kodlarýný (acil durum çalýþtýr-
malarý için hem mekanik hem de elek-
tronik olarak) basýlý olarak bulun-
durur(þekil 3).

ÞÝFRE kartý üzerindeki kod numaralarý
aracýn içerisinde olmamakla beraber
güvenli bir yerde saklanmalýdýr.

Sürücü, herhangi bir acil durumda
çalýþtýrma durumuna karþýn elektronik
KOD kartý her zaman yanýnda bulun-
durmalýdýr.

UZAKTAN KUMANDALI
ANAHTAR

Uzaktan kumandalý anahtar (þekil
4) aþaðýdakilere sahiptir:

– anahtar tutamaðýna geri kat-
lanabilen bir metal uç (A).

– metal ucun açýlmasý için bir düðme
(B).

– uzaktan kumandalý kapý açýlýmý ve
ayný zamanda elektronik alarmý (bazý
tiplerde) kapatmak için bir düðme (C).

– uzaktan kumandalý kapý kilidi ve
ayný zamanda elektronik alarmý (bazý
tiplerde) açmak için bir düðme (D).

– uzaktan bagaj açma düðmesi (E).

– çýkarýlabilir halka (F).

þekil 3

A0A0003b

Eðer araç sahibi
deðiþirse, aracýn yeni
sahibine tüm anahtarlar

ile KOD kartý verilmelidir.

þekil 4

A0A0600b
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(B) butonuna, sadece
anahtar vücudunuzdan,
özellikle gözlerinizden

ve zarar görebilecek diðer ob-
jelerden (örn. giysiler) uzak-
tayken basýlmalýdýr.  Düðmeye
yanlýþlýkla basabilecek kim-
selerin, özellikle çocuklarýn,
anahtara ulaþamayacaklarýn-
dan emin olunuz.

kapýsý açýlmazsa, sistem otomatik
olarak herþeyi yeniden kilitler.

Elektronik alarm sistemiyle
donatýlmýþ araçlarda, (C) tuþuna bas-
mak bu sistemi kapatýrken (D) tuþu
sistemi yeniden açacaktýr.

BAGAJ KAPAÐININ AÇILMASI

Bagaj alarm devrede olsa bile, (E)
butonuna basýlarak uzaktan kumanda
ile dýþýndan açýlabilir. Sinyal lambalarý;
bagaj açýlýrken iki kez, bagaj kap-
atýlýrken de bir kez (bazý tiplerde) yanýp
söner.

Eðer otomobilde elektronik alarm mev-
cut ise, bagaj açýlýrken, alarm sistemi
volumetrik (hacimsel) korumayý ve
bagaj kontrol sensörünü devre dýþý
býrakýr ve sistemden iki kez “bip” sesi
duyulur (bazý tiplerde).

Bagaj tekrar kapatýldýðýnda, kontrol
fonksiyonlarý yeniden devreye alýnýr ve
sistemden iki kez “bip” sesi duyulur
(bazý tiplerde).

Anahtarýn metal ucu (A) aþaðýdakileri
çalýþtýrýr:

– kontak anahtarý
– sürücünün kapý kilidi ve bazý tiplerde

yolcu kapý kilidi

– yolcu yaný hava yastýðý devreden
çýkarma (deaktivasyon) anahtarý

Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna
çýkarmak için, (B) tuþuna basýnýz 

Halkayý (F) dýþarý çýkarmak için ince
uçlu bir nesne (örn. kalem) kullanarak
okun gösterdiði yönde çalýþýnýz. Metal ucu anahtar tutamaðýna geri

takmak için:

– (B) düðmesini basýlý tutunuz

– metal ucu (A) hareket ettiriniz

– (B) butonunu býrakýp ardýndan
metal giriþi (A) kilitlenme sesini
duyana kadar çeviriniz.

Uzaktan kumanda kullanarak kapýlarý
açmak için (C) düðmesini kullanýnýz,
kapýlar açýlacak ve sinyal lambalarý iki
kere yanýp sönecektir. Uzaktan kuman-
da kullanarak kapýlarý kapamak için
(D) düðmesine basýnýz, kapýlar açýlacak
ve sinyal lambalarý bir kere yanýp
sönecektir. (C) düðmesine basýlarak
kapýlar açýlýr, eðer sonraki 60 saniye
içerisinde herhangi bir kapý veya bagaj



Kayýt iþlemi esnasýnda
mevcut olmayan
anahtarlar, bellekten

silinir. Bunun sebebi, kayýp
veya çalýnmýþ anahtarlarýn,
motoru çalýþtýrmak için kul-
lanýlmasýný önlemektir.
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ÇALIÞMA ÞEKLÝ

Kontak anahtarý STOP pozisyonuna
her çevrildiðinde, Alfa Romeo Þifre siste-
mi, motor elektronik kontrol ünitesinin
fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr.

Kontak anahtarýný MAR pozisyonuna
çevrilerek, otomobil her çalýþtýrýldýðýn-
da, Alfa Romeo ÞÝFRE kontrol ünitesi,
blokajýn kaldýrýlmasý için, motor kon-
trol ünitesine bir tanýtým þifresi gön-
derir. Bu þifre gizli olup, dört milyar
farklý kombinasyonu mevcuttur ve
anahtarýndan gönderilen þifrenin sis-
tem tarafýndan tanýnmasý halinde,
kontak ünitesinin etrafýný çevreleyen bir
anten vasýtasý ile gönderilir.

DÝKKAT Otomobil hareket halinde
ve kontak anahtarý MAR pozisyonunda
iken Alfa Romeo ÞÝFRE uyarý lam-
basýnýn (Y) yanmasý:

1) Uyarý lambasýnýn yanmasý, sis-
temin kendi kendini test ettiðini gös-
terir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi
ile). Kontak anahtarýný STOP pozisy-
onuna çevirerek motoru durdurunuz.
Sonra anahtarý MAR pozisyonuna
çeviriniz. Uyarý lambasý yanar ve yak-
laþýk bir saniye sonra sönmesi gerekir.
Eðer uyarý lambasý yanmaya devam
ederse, anahtarý STOP pozisyonunda
en az 30 saniye tutunuz ve yukarýda
anlatýlan iþlemleri tekrarlayýnýz. Eðer
problem sürerse, yetkili Alfa Romeo
servisi ile temasa geçiniz.

Eðer þifre tanýnmaz ise, gösterge
tablosu üzerinde yer alan Alfa Romeo
ÞÝFRE uyarý lambasý (Y) yanar.

Bu durumda, kontak anahtarýnýn;
önce STOP, sonra da MAR pozis-
yonuna çevrilmesi gerekir. Eðer blokaj
devam ederse, otomobil ile birlikte ve-
rilen diðer anahtar denenmelidir. Eðer
motor hala çalýþtýrýlamýyor ise, “Acil
durumda yapýlacaklar” konusunda
verilen talimatlarý uygulayýnýz ve daha
sonra yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.

DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin
kendine ait bir þifresi vardýr. Bu
þifrelerin, sistemin kontrol ünitesinin
belleðine kaydedilmesi gerekir. Yeni
anahtarlarýn (en fazla sekiz adet)
kaydedilmesi için; sahip olduðunuz
bütün anahtarlarý, ÞÝFRE kartýný, kim-
liðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili
Alfa Romeo servisine gidiniz.
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2) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran bulunmayan tiplerde, uyarý lam-
basýnýn yanýp sönmesi; otomobilin,
motor bloke etme sistemi tarafýndan
korunmadýðýný gösterir. Bu durum,
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
bulunan otomobillerde, uyarý lam-
basýnýn yanmasýnýn yaný sýra, “IMMO-
BILIZER. NOT PROGRAMMED”
(ÝMMOBÝLÝZER PROGRAMLANMADI)”
mesajýnýn da görüntüye gelmesiyle
bildirilir. Bu durumda, derhal yetkili
Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz
ve tüm anahtarlarýn þifrelerini hafýzaya
kaydettiriniz. .

Eðer ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran bu-
lunmayan tiplerde, kon-
tak anahtarý MAR pozis-

yonundayken, yaklaþýk 2 saniye
sonra, Alfa Romeo ÞÝFRE uyarý
lambasý (Y) tekrar yanýp sön-
meye baþlar ise veya ayarlan-
abilir çok fonksiyonlu ekran bu-
lunan tiplerde, uyarý lambasý
tekrar yanar ve “IMMOBILIZER
NOT PROGRAMMED” (ÝM-
MOBÝLÝZER PROGRAMLANMA-
DI)” mesajý yeniden görüntüye
gelirse, anahtarlarýn þifreleri
kaydedilmemiþ demektir;
dolayýsýyla da otomobil, hýrsýz-
lýk teþebbüslerine karþý Alfa
Romeo ÞÝFRE sisteminin koru-
masý altýnda deðildir. Bu du-
rumda, anahtarlarýn þifrelerini
kaydettirmek için, yetkili Alfa
Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

ANAHTAR PÝLÝNÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Eðer butona (B veya C-þekil 6)
basýldýðýnda, anahtar üzerinde yer alan
led (B) kýsa bir þekilde yanýp söner ise;
pilin, piyasada satýlan ayný tipte yeni
bir pil ile deðiþtirilmesi gerekir.

Kullanýlmýþ piller çevre-
ye zararlýdýr. Bunlarýn,
mevcut kanunlarla belir-

lenen özel kaplar içinde imha
edilmesi gerekir. Pilleri ateþe
veya yüksek sýcaklýklara maruz
býrakmayýnýz. Çocuklardan uzak
tutunuz.

þekil 5

A0A0603b

Pil deðiþimi:

– butona (A-þekil 5) basýnýz ve
metal bölümü (B) açýk konuma
getiriniz;

– ince uçlu bir tornavida kullanarak
açma düðmesini (C) çeviriniz ve pil
taþýyýcýyý (D) dýþarý çekiniz;

– pili (E), kutuplarý doðru olacak
þekilde yenisi ile deðiþtiriniz;

– pil taþýyýcýyý, anahtarýn içine tekrar
yerleþtiriniz ve açma düðmesini (C)
çevirerek sabitleyiniz.
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ELEKTRONÝK ALARM
SÝSTEMÝ (bazý tiplerde)

TANIMLAMA

Alarm sistemi; verici, alýcý, siren ile
birlikte kontrol ünitesi ve (volumetrik)
hacimsel sensörleri içerir. Elektronik
alarm, gösterge tablosuna entegre
alýcý tarafýndan kumanda edilir ve
þifrelenmiþ, çeþitli kod gönderen
anahtarýn uzaktan kumandasý ile dev-
reye alýnýr ve devre dýþý býrakýlýr.
Elektronik alarm kapýlarýn, kaput ve
bagajýn (çevresel koruma) zorlanarak
açýlmasýný, kontak anahtarýnýn kul-
lanýlmasýný, akü kablolarýnýn
kesilmesini, yolcu bölümünde hareket
eden nesnelerin mevcudiyetini (hacim-
sel koruma), aracýn herhangi anormal
kaldýrýlmasýný/eðiminin deðiþtirilmesi-
ni (bazý tiplerde) ve merkezi kilitleri
kontrol eder. Sistem ayrýca hacimsel
koruma fonksiyonunu da devre dýþý
býrakabilir.

DÝKKAT Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi
tarafýndan garanti altýna alýnan motor
bloke etme fonksiyonu, kontak
anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda
otomatik olarak devreye girer.

Uzaktan kumanda, butonlar (B-C-
D-þekil 6) ve led (A) ile birlikte
anahtarýn içinde yer alýr. Butonlar ilgili
kumandayý devreye alýr; verici alýcýya
þifreyi gönderirken, led yanýp söner. Bu
þifre, her gönderimde deðiþir.

UZAKTAN KUMANDAYI ÝÇEREN
ÝLAVE ANAHTARLARIN ÝSTEN-
MESÝ

Alýcý, uzaktan kumandayý içeren en
çok 5 adet anahtarý tanýyabilir.
Otomobilin kullaným ömrü boyunca,
herhangi bir sebeple uzaktan kuman-
dayý içeren yeni bir anahtara ihtiyaç
duyduðunuzda; ÞÝFRE kartýný, kim-
liðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili
Alfa Romeo servisine müracaat ediniz.

ALARMIN DEVREYE ALINMASI

Kapýlar, bagaj ve motor kaputu ve
kontak anahtarý STOP veya PARK
pozisyonundayken (anahtar yerinden
çýkartýlmýþ), uzaktan kumandayý içeren
anahtarý otomobile doðru tutarak,
butona (C-þekil 6) basýnýz ve
býrakýnýz.

Bazý tiplerde, sistem bir “bip” sesi
verir ve kapýlar kilitlenir.

þekil 6

A0A0601b
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Alarmýn devreye giriþinden hemen
önce, ön panel üzerinde yer alan cay-
dýrýcý alarm ledi (A-þekil 7) farklý bir
frekansta yanýp söner. Eðer herhangi
bir arýza tespit edilirse; sistem, uyarý
için ikinci bir “bip” sesi verir.

Denetim durumu

Alarm devreye alýndýktan sonra, ön
panel üzerindeki alarm ledinin 
(A-þekil 7) yanýp sönmesi, sisteminin
denetim moduna girdiðini belirtir. Bu
süreçte led yanýp söner.

DÝKKAT Elektronik alarmýn çalýþma
þekli, farklý ülkelerdeki kanunlara
uygun olarak ayarlanýr.

Kendi kendini test fonksiyon-
larý ve kapý, motor kaputu,
bagaj kontrolü

Eðer alarmý devreye aldýktan sonra,
ikinci bir “bip” sesi duyulursa; butona
(B-þekil 6) basarak, sistemi devre
dýþý býrakýnýz. Kapýlarýn, motor kaputu-
nun ve bagaj kaputunun uygun þekilde
kapatýldýðýný kontrol ediniz, daha sonra
butona (C) tekrar basarak, sistemi
devreye alýnýz.

Aksi takdirde, uygun þekilde kapatýl-
mamýþ olan kapý, motor kaputu veya
bagaj kaputu, alarm sisteminin kon-
trolü altýndan çýkar.

Eðer kapýlar, motor kaputu ve bagaj
doðru olarak kapatýlmamýþ ise ve kon-
trol sinyali tekrarlanýrsa, sistemin kendi
kendini testi sonucunda bir çalýþma
arýzasý tespit edilmiþ demektir. Bu
durumda, yetkili Alfa Romeo servisi ile
temasa geçiniz.

ALARMIN 
DEVRE DIÞI BIRAKILMASI

Alarmý devre dýþý býrakmak için uzak-
tan kumandalý anahtarýn (B-þekil 6)
tuþuna basýnýz. Sistem aþaðýdaki gibi
tepki verir (bazý tiplerin haricinde):

– sinyal lambalarý kýsa bir þekilde iki
kez yanýp söner

– sirenden iki kez kýsa “bip” sesi
gelir,

– kapýlar kilitlenir

DÝKKAT Eðer sistem devreden
çýkartýldýðý zaman ön paneldeki alarm
ledi (A-þekil 7) yanmaya devam
ederse (maksimum 2 dakika veya kon-
tak anahtarý MAR durumuna getiril-
inceye kadar) aþaðýdakiler göz önünde
bulundurulmalýdýr:

þekil 7

A0A0005b
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– eðer led farklý frekanslarda yanýp
sönmeye devam ederse, otomobilin
içine girmek için çeþitli teþebbüslerde
bulunulmuþ demektir. Ledin yanýp
sönme adedine bakýlarak, söz konusu
teþebbüsün türünü anlamak
mümkündür:

1 kez yanýp sönme: bir veya
daha fazla kapý 

2 kez yanýp sönme: bagaj
kapaðý 

3 kez yanýp sönme: motor
kaputu 

4 kez yanýp sönme: ultrasonik
koruma 

5 kez yanýp sönme: otomobilin
normal olmayan bir þekilde kaldýrýl-
masý / eðiminin deðiþtirilmesi (bazý
tiplerde) 

6 kez yanýp sönme: marþ
motoru kablolarýnýn kurcalanmasý.

7 kez yanýp sönme: akü kablo-
larýnýn kurcalanmasý ve acil durum
kablolarýnýn kesilmesi.

8 kez yanýp sönme: sensörlere
ve sirene giden baðlantý hattýnýn kur-
calanmasý 

9 kez yanýp sönme: alarmýn
durumuna girilmesine sebep olan en
az üç farklýk sebep

ALARM DURUMUNA GÝRÝLMESÝ

Otomobilin alarmý devredeyken,
aþaðýdaki durumlarda alarm durumu-
na girilir:

–  kapýlardan biri, bagaj kaputu veya
motor kaputu açýlýr ise;

–  akü baðlantýlarý sökülür veya elek-
trik kablolarý kesilirse;

– yolcu kabini içine girilir ise, örneðin
camlar kýrýlarak (hacimsel koruma);

– motorun çalýþtýrýlmasý için teþeb-
büste bulunulursa;

– otomobil normal olmayan bir þek-
ilde kaldýrýlýr / eðimi deðiþtirilir ise
(bazý tiplerde)

Alarm durumu oluþtuðunda, bazý
tiplerde, siren çalar ve dörtlü flaþör
çalýþýr (26 saniye süre ile). Çalýþma
þekli ve çevrimin sayýsý, otomobilin tip-
ine baðlý olarak deðiþir.

Maksimum sayýda çevrimin gerçek-
leþmesi öngörülür.

Alarm durumu sona erdikten sonra,
alarm sistemi normal koruma fonksiy-
onlarýna döner.

HACÝMSEL KORUMA

Koruma sisteminin doðru þekilde
çalýþmasýný saðlamak için, yan cam-
larýn ve tavan camýnýn (mevcut olan
tiplerde). 

Hacimsel koruma fonksiyonu aþaðýda
belirtilen iþlemlerin hýzlý bir þekilde
yapýlmasý ile iptal edilebilir (örneðin
otomobilde evcil hayvanlarýn býrakýl-
masý halinde); kontak anahtarý MAR
konumunda iken iþleme baþlayarak,
anahtarý STOP konumuna çeviriniz,
ardýndan derhal MAR konumuna ve
tekrar  STOP konumuna getirip
anahtarý yerinden çýkarýnýz. 

Ön panel üzerindeki led (A-þekil 7)
fonksiyonun devre dýþý olduðunu belirt-
mek için, yaklaþýk 2 saniye kadar
yanar.

Hacimsel koruma fonksiyonunu tekrar
çalýþtýrmak için, kontak anahtarýný en
az 30 sn MAR pozisyonunda tutunuz. 

Bununla birlikte, bu fonksiyonu devre
dýþý býrakýr ve kontak anahtarý MAR
pozisyonundayken çalýþan elektrik
kumandalý tertibatlara (elektrik
kumandalý camlar gibi) kumanda
etmek isterseniz; 30 saniye içinde,
anahtarý MAR pozisyonuna çeviriniz,
elektrikli kumandayý kullanýnýz ve
anahtarý tekrar STOP
pozisyonuna çeviriniz. Bu þekilde,
hacimsel koruma fonksiyonu tekrar
devreye girmez.
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ALARM SÝSTEMÝNÝN 
KAPATILMASI

Alarm sistemini tamamen kapatmak
için (örneðin otomobilin uzun süre kul-
lanýlmasý halinde), sadece anahtarý
kullanarak kapýlarý kilitleyiniz.

ONAY BELGESÝ

Her ülkede radyo frekanslarý ile ilgili
yürürlükte olan kanunlara göre;

- vericinin kodlanmasý gereken
pazarlar için, onay numarasý verici
üzerine yazýlmýþtýr.

(Tiplere / pazarlara baðlý olarak, kod
numarasý verici ve/veya alýcý üzerinde
yer alabilir.

KONTAK

ANAHTAR (þekil 8)

Anahtar dört farklý pozisyona
çevrilebilir:

– STOP: motor çalýþmýyor, anahtar
çýkartýlabilir, motor bloke etme sistemi
devrede, direksiyon mekanik olarak
kilitli, direkt olarak elektrik alanlar
(örneðin dörtlü flaþör) hariç, bazý
servisler devre dýþý.

– MAR: sürüþ pozisyonu. Motor
bloke etme sistemi devre dýþý ve bütün
elektrikli sistemler kullanýlabilir.

DÝKKAT Motor durdurulduðunda,
anahtarý bu pozisyonda býrakmayýnýz.

– AVV: motorun çalýþtýrýlmasý için
geçici konum.

DÝKKAT Eðer motor çalýþmaz ise
anahtarý STOP konumuna geri çevirip
iþlemi tekrarlayýnýz.

Kontak üzerinde, motor çalýþýrken
AVV pozisyonuna geçmeyi önleyen bir
emniyet tertibatý mevcuttur.

– PARK: motor çalýþmýyor, anahtar
çýkartýlabilir, motor bloke etme sistemi
devrede, direksiyon kilitli, park lam-
balarý otomatik olarak yanýyor.

DÝKKAT Anahtarý PARK pozisy-
onuna çevirmek için, ilk olarak kon-
taðýn üzerindeki (A) tuþuna basýl-
malýdýr.

þekil 8

A0A0016b

Otomobilden in-
diðinizde, otomobilde
bulunan birinin yan-

lýþlýkla kumandalarý çalýþtýr-
masýný önlemek için, kontak
anahtarýný daima yanýnýza
alýnýz. Çocuklarý otomobilde
kesinlikle yalnýz býrakmayýnýz.
El frenini çekmeyi unutmayýnýz.
Eðer otomobil, eðimli bir yerde
yukarý doðru duruyorsa; birinci
vitese, aþaðý doðru duruyorsa;
geri vitese takýnýz.

Eðer kontak herhangi
bir þekilde kurcalan-
mýþsa (örn. bir hýrsýzlýk

giriþiminde), otomobilinizi kul-
lanmadan önce yola çýkmadan
önce Alfa Romeo Yetkili Servis-
lerine kontrol ettiriniz.



Direksiyon sistemi veya
direksiyon mili ayarla-
malarýný içeren satýþ

sonrasý herhangi bir iþlem
kesinlikle yasaktýr (örn.: hýrsýz-
lýða karþý sistem kurulumu),
bunlar performans ile güvenliði
kötü bir þekilde etkiler, garanti-
nin iptaline yol açar ve ayrýca
aracýn homologasyon þartlarýn-
da uygunsuzluk yaratýr.
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DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ

Kilitleme:
– Kontak anahtarýný STOP veya

PARK pozisyonunda iken yerinden
çýkartýp, kilitleme iþlemini kolaylaþtýr-
mak için direksiyonu hafifçe çeviriniz.
Serbest býrakma: 

– Kontak anahtarýný MAR pozis-
yonuna doðru çevirirken, direksiyonu
hafifçe saða sola çeviriniz.

Otomobiliniz hareket
halinde iken, kontak
anahtarýný kesinlikle

çýkartmayýnýz. Direksiyon ilk
olarak çevrildiðinde direksiyon
simidi otomatik olarak kilit-
lenecektir. Otomobil çekilirken
de bu durum geçerlidir.

KAPILAR

Bir kapýyý açmadan
önce, daima güvenli
açýlýp açýlmayacaðýndan

emin olunuz.

DIÞARIDAN AÇMA/KAPATMA

Ön kapýlar 

– Sürücü kapýsýný açmak için anahtarý
saat yönünde çevirin, yolcu kapýlarýný aç-
mak için, bazý tiplerde opsiyonel olmak
üzere, anahtarý saat yönünün tersine çe-
viriniz ve anahtarý çýkararak kapý kolunu
çekiniz (A-þekil 9).

– Kapýyý kapatmak için, kilitteki
anahtarý açtýðýnýz yönün tersine
döndürünüz.

þekil 9

A0A0017b

þekil 10

A0A0018b

ÝÇERÝDEN AÇMA/KAPATMA

Ön kapýlar 

– Kapýyý açmak için, kapý kolunu
çekiniz (A-þekil 10).

– Kapýyý kapatmak için, kapýyý
çekiniz; dýþarýdan açýlmasýný önlemek
için ise ön paneldeki (A-þekil 11)
düðmesine basýnýz, söz konusu
düðmedeki uyarýcý led (B) kilitlemenin
gerçekleþmiþ olduðunu onaylamak için
sarý bir ýþýkla yanar.
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ÖN KOLTUKLARMERKEZÝ KÝLÝT SÝSTEMÝ  

Bu sistem, kapý kilitlerinin merkezi
olarak kilitlenmesini saðlar.

Merkezi kilitleme sistemini devreye
almak için kapýlar düzgün olarak ka-
patýlmýþ olmalýdýrlar, aksi halde 
kilitleme iþlemi gerçekleþmez.

DÝKKAT Merkezi kilitleme sistemi
devredeyken ön kapýlardan birisinin
içerideki kapý kolunu açýlmasý için çek-
mek tüm kapýlarýn açýlmasýyla
sonuçlanýr.

Güç kesimi durumunda (sigorta
atmasý, akü baðlantý kopukluðu, vb.)
kilidin elle çalýþtýrýlmasý yine de
mümkündür.

þekil 11

A0A0019b

Her türlü ayar iþlemi
araç hareketsiz iken
yapýlmalýdýr.

KOLTUÐUN ÝLERÝ-GERÝ
AYARLANMASI 
(þekil 12)

(A) kolunu kaldýrýp koltuðu geriye
veya ileriye doðru itiniz; sürüþ pozis-
yonunda kollar hafifçe serbest
olmalýdýr ve eller direksiyonun simi-
dinin üzerinde yer almalýdýr.

þekil 12

A0A0602b

Kolu býraktýktan sonra,
koltuðu ileri geri oy-
natarak sabitlendiðini

kontrol ediniz. Bu tespitleme
iþleminin yapýlmamasý duru-
munda koltuk beklenmedik bir
þekilde oynayabilir ve bu da
araç kontrolünün kaybýna sebep
olabilir.
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ORTA KOL DAYANAÐI 
(bazý tiplerde) (þekil 13)

Bazý tiplerde sabit olarak kol
dayanaðý ayarlanabilirdir ve istenen
duruma yükseltilip alçaltýlabilir.

Ayarlamak için, kol dayanaðýný
hafifçe yükseltip, ardýndan serbest
býrakma butonuna basýnýz (A).

Kol dayanaðýnýn içinde bir eþya
koyma bölmesi mevcuttur, bunu kul-
lanmak için kapaðý kaldýrýp butona
basýnýz (B).

KOLTUK ARKALIÐININ 
YATIRILMASI 
(þekil 12)

Arka koltuklara eriþmek için (E) kolu-
nu çekiniz, koltuk arkalýðý katlanýr ve
koltuk ileri doðru hareket etmekte
serbesttir.

Hafýzaya sahip bir düzeltme
mekanizmasý koltuk arkalýðýný yeniden
eski durumuna getirmeyi mümkün
kýlar.

Koltuk arkalýðý sürüþ durumuna geti-
rildiðinde (E) kolunun üst kýsmýndaki
“kýrmýzý bant”ý kontrol ederek doðru
bir þekilde sabitlendiðinden emin
olunuz. “Kýrmýzý bant” koltuk arkasýnýn
sabitlenmediðini belirtir.

Ayrýca koltuðu ileri geri oynatarak
saðlam bir þekilde sabitlendiðini kon-
trol ediniz.

KOLTUK ARKALIÐI AÇI AYARI
(þekil 12)

(C) istenilen durumu elde edene
kadar çeviriniz.

þekil 13

A0A0023b

SÜRÜCÜ KOLTUÐU BEL DESTEÐÝ
AYARI (þekil 12)

(D) düðmesini en rahat durumu elde
edene kadar çeviriniz.

SÜRÜCÜ KOLTUÐUNUN
YÜKSEKLÝK AYARI 
(þekil 12)

Koltuðu yükseltmek için (B) kolunu
yukarý doðru çekiniz, ardýndan istenen
yüksekliðe varana kadar kolu yukarý
aþaðý hareket ettiriniz ve býrakýnýz.
Koltuðu indirmek için (B) kolunu aþaðý
doðru itiniz, ardýndan istenen yüksek-
liðe varana kadar kolu yukarý aþaðý
hareket ettirin ve býrakýnýz.

DÝKKAT Ayarlamalar yalnýzca
sürücü koltuðunda oturulurken yapýl-
malýdýr.



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

18

ARKA CEPLER  (þekil 16)
(bazý tiplerde)

Ön koltuklar sýrt dayanaðýn arkasýnda
bir ceple donatýlmýþlardýr.

KOLTUK BAÞLIÐI AYARI 
(þekil 15)

Yolcu güvenliðini arttýrmak için
baþlýklarýn yükseklikleri ayarlanabilir.

Ayar için, (A) düðmesine basýn ve
baþlýðý yerine oturana kadar yukarý
aþaðý hareket ettiriniz.

DÝKKAT Baþlýðýn þekli tiplere baðlý
olarak deðiþebilir. Bu þeklin amacý
sadece nasýl ayarlandýðýný göstermek
içindir.

þekil 15

A0A0604b

Baþlýklarýn boynun
deðil baþýn arka kýs-
mýnýn yaslanabileceði

þekilde ayarlanmýþ olmasý
gerektiðini unutmayýnýz. Sadece
bu durumda arkadan gelen bir
çarpma durumunda koruyucu
görevlerini yapabilirler.

þekil 16

A0A0026b

KOLTUK ISITMASI (þekil 14)
(bazý tiplerde)

Bazý tiplerde bulunmakla birlikte,
koltuk ýsýtmasý koltuðun dýþýndaki (A)
düðmesiyle açýlýp kapatýlabilir.

Isýtmanýn açýlmasý düðmenin üstün-
deki (B) ledinin yanmasýyla gösterilir.

þekil 14

A0A0024b
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ARKA KOLTUKLAR

ÖN KOLTUK SIRT DAYANAÐININ
EÐÝLMESÝ

Arka koltuklara eriþmek için (A þekil
17) kolunu çekiniz, sýrt yaslanma yeri
katlanýr ve koltuk ileri doðru hareket
etmekte serbesttir.

Hafýzaya sahip bir düzeltme
mekanizmasý koltuðun arkasýný
yeniden eski durumuna getirmeyi
mümkün kýlar.

Daima koltuðu ileri geri oynatarak
saðlam bir þekilde sabitlendiðini kon-
trol ediniz.

BAGAJ BÖLÜMÜNÜN 
GENÝÞLETÝLMESÝ

Ýki parçalý arka koltuklar bagaj
bölümünü tamamen veya kýsmen
geniþletmenize olanak saðlar, bu yüz-
den yolcularýn sayýsýna baðlý olarak
farklý yükleme olanaklarý saðlar.

þekil 17

A0A0622b

Gece yolculuk ederken
bagaja kýsmen aðýr bir
yük yüklenirse, farlarýn

yüksekliklerini ayarlamak
gerekir (bkz. “Farlar” para-
grafý).

þekil 18

A0A0605b

Arka eþya rafýnýn çýkarýlmasý:

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– eþya rafýný (B) destekleyen iki
çubuðun uçlarýný (A-þekil 18) (C)
pimlerinden (D) çekip çýkartarak uza-
klaþtýrýnýz;

– pimleri (A-þekil 19) yan destek-
lerindeki yuvalarýndan (B) rafýn dýþýna
býrakýnýz, ardýndan rafý dýþarý çekerek
sökünüz.

þekil 19

A0A0255b
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– koltuk baþlýðýný en yüksek konuma
yükseltiniz, iki desteðin yanlarýndaki iki
düðmenin (A-þekil 21) her ikisine
basýnýz, ardýndan baþ dayanaðýný
yukarý doðru çekerek çýkarýnýz;

– koltuk kemerlerini yana hareket
ettirip döndürmeden düzgün olarak
uzatýnýz;

– sýrt dayanaklarýný tutan kollarý 
(A-þekil 22) ve bunlarý ileri doðru
tek bir yükleme yüzeyi elde etmek için
eðiniz (þekil 23).

þekil 21

A0A0607b

þekil 23

A0A0608 b

Bagajýn tamamen
geniþletilmesi

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– yan kemerlerdeki koltuk tokalarýnýn
sýrt dayanaðýndaki doðru yuvalarda
(A-þekil 20) olup olmadýðýný ve
ortadaki kemer dilinin (B) desteðe (C)
takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz.

– yastýklarýn ortasýndaki kolu çekiniz,
ardýndan bunlarý öne doðru yatýrýnýz;

þekil 20

A0A0623b

þekil 22

A0A0608 b

DÝKKAT Bazý tiplerde, tutucu kollarý
düðmeler ile deðiþtirilmektedir (her
yanda bir tane olmak üzere). Sýrt
dayanaðýný serbest býrakmak ve eðmek
için düðmelerin kendilerini kullanýnýz.



Baþlýklarýn boynun
deðil baþýn arka kýs-
mýnýn yaslanabileceði

þekilde ayarlanmýþ olmasý
gerektiðini unutmayýnýz. Sadece
bu durumda arkadan gelen bir
çarpma durumunda koruyucu
görevlerini yapabilirler.
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Kýsmi geniþletme

Kýsmi geniþletme için aþaðýdaki
iþlemleri takip ediniz:

– minderi eðip minderin ortasýndaki
kolu çekerek mevcut yastýk durumunu
eðiniz;

– koltuk kemerini bir yana hareket
ettirip bunlarý döndürmeden düzgün
olarak uzatýnýz;

– sýrt dayanaðý tutan kolu yükseltin
ve öne doðru eðiniz.

Koltuðu yeniden normal duru-
muna getirmek için

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– koltuk kemerlerini bir yana hareket
ettirip bunu döndürmeden düzgün
olarak uzatýnýz;

– koltuk sýrtlýklarýný her iki sabitleme
elemanýnýn yerleþtiðini duyuncaya
kadar arkaya doðru bunlarý iterek
koltuklarý yükseltiniz;

– orta koltuk kemerini kalkýk
býrakarak minderleri yatay konuma
getiriniz.

KOLTUK BAÞLIÐININ AYARI 
(þekil 24)

Donaným seviyesine baðlý olarak arka
koltuklar için araç iki baþlýk ile
donatýlabilir, ayrýca ortada bir üçüncü
baþlýk da bulundurulabilir.

Baþlýklarý kullanmak için, 2’nolu
“kullaným dýþý” konumundan 1’nolu
“kullaným” konumuna getiriniz.
“Kullaným dýþý” konumuna yeniden
getirmek için (A-þekil 21) düðmesine
basýnýz ve baþlýðý aþaðýya doðru
bastýrýnýz.

Tüm arka koltuk baþlýklarý çýkarýla-
bilir.

þekil 24

A0A0610b

Kýsmi baþlýk formu arkadaki yolcunun
doðru sýrt yaslama pozisyonuna uyum-
ludur, bu da yolcunun baþ dayanaðýný
duðru biçimde kullanmaya zorlayacak-
týr.

DÝKKAT arka koltuklarý kul-
landýðýnýzda, baþlýklar “kullaným”
konumunda tutulmalýdýr.
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DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ 
AYARLARI

Sürücü direksiyon simidi konumu
ayarýný ileri-geri ve yükseklik durumlarý
için ayarlayabilir.

Bunu yapmak için, direksiyon simidini
ileri doðru iterek (A-þekil 27) kolunu
býrakýnýz. 

Direksiyon simidini en uygun konuma
ayarladýktan sonra kolu tamamen öne
doðru iterek kilitleyiniz.

BAGAJ BÖLÜMÜ 
TUTUCU AÐI 
(bazý tiplerde) 

Yalnýzca bazý versiyonlarda sunulan
tutucu að (þekil 26) doðru olarak yük
ve/veya hafif malzeme taþýnmasýný
saðlamakta yardýmcý bir araçtýr.

þekil 27

A0A0706b

Direksiyon konumu-
nun ayarý sadece araç
sabit dururken yapýl-

malýdýr.

ORTA KOL DAYANAÐI 
(bazý tiplerde)(þekil 25)

Yalnýzca bazý tiplerde sunulan kol
dayanaðýný (A) kullanmak için göste-
rildiði gibi aþaðýya indiriniz. 

þekil 26

A0A0624b

þekil 25

A0A0611b
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DÝKÝZ AYNALARININ
AYARI

ÝÇ DÝKÝZ AYNASI

Þiddetli bir çarpma durumunda
sebest býrakma fonksiyonuna sahip bir
güvenlik tertibatý ile donatýlmýþ ayna,
(A-þekil 28) kolu kullanýlarak nor-
mal veya indirekt yansýma olmak üzere
iki farklý konuma hareket ettirilebilir.

þekil 28

A0A0039b

Katlanma (þekil 30)

– Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden
geçiþte ayna sorun olduðu zaman);
aynayý (A) konumundan, katlayarak
(B) konumuna getirmek mümkündür.

þekil 30

A0A0041b

Sürüþ esnasýnda ayna-
lar her zaman (A) konu-
munda olmalýdýr. 

Sürücünün yan aynasý
kavisli olduðundan
mesafelerin algýlan-

masýný hafifçe deðiþtirebilir.

YAN AYNALAR

Elektrikli ayar (þekil 29)

– aynayý seçmek için (A) düðmesini
kullanýnýz (sað veya sol).

– (B) düðmesinin dört yönünden
birine basarak daha önce seçilen
aynayý hareket ettiriniz;

– (A) düðmesini ara kilitleme konu-
muna getiriniz.

DÝKKAT Ayar yalnýzca kontak
anahtarý MAR konumundayken
mümkündür.

þekil 29

A0A0040b
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ELEKTRÝK KUMANDALI
CAMLAR

Bazý tiplerde, elektrik kumandalý
camlar, sýkýþmayý önleyen cam fitilleri
ile donatýlmýþtýr. Sisteme kumanda
eden elektronik kontrol ünitesi, camýn
kapatýlmasý esnasýnda, özel fitiller
vasýtasýyla herhangi bir engelin
mevcudiyetini tespit edebilir. Böyle bir
durumda, sistem camýn hareketini dur-
durur ve derhal ters yönde hareket
etmesini saðlar.

DÝKKAT Eðer sýkýþmayý önleme
fonksiyonu1 dakika içinde 3 kez dev-
reye girerse, sistem otomatik olarak
düzeltme moduna (kendi kendini koru-
ma) girer. Sistemin doðru çalýþma
prosedürüne dönmesini saðlamak için,
kumanda butonunu kullanýnýz. Cam,
önceden belirlenen þekilde, tamamen
kapanana kadar kademeli olarak
yukarý doðru hareket eder. Eðer her-
hangi bir arýza söz konusu deðilse,
doðru çalýþma prosedürüne dönülür;
camý hareket ettiren mekanizma nor-
mal olarak çalýþmaya baþlar. Aksi
takdirde, yetkili Alfa Romeo servisiyle
temasa geçiniz.

DÝKKAT Kontak anahtarý STOP
pozisyonunda veya çýkarýlmýþken, elek-
trik kumandalý camlar yaklaþýk 3 daki-
ka devrede kalýr ve bir kapý açýldýðý an
hemen devreden çýkarýlýr .

Sürücü tarafý (þekil 33)

Sürücü tarafýndaki kapý paneli, kon-
tak anahtarý MAR pozisyonundayken,
aþaðýda belirtilen camlara kumanda
eden butonlarý içerir:
A - sol ön cam
B - sað ön cam.
Camý açmak için butona basýnýz.

Camý kapatmak için butonu çekiniz.

Buz/buðu çözme 
(þekil 31-32)

Elektrik kumandalý aynalar arka cam
rezistansý ile devreye giren ýsýtma
bobinleri ile donatýlmýþlardýr, bu yüz-
den (A) düðmesine basýlýnca aynalarýn
buz/buðusu çözülür.

DÝKKAT Bu fonksiyon zaman
ayarlýdýr ve birkaç dakika sonra
otomatik olarak devreden çýkar.

þekil 32

A0A0612b

þekil 31

A0A0042b
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A0A0043b

þekil 34

A0A0044b

DÝKKAT Sürücü tarafýndaki elektrik
kumandalý cam, camýn açýlmasý ve
kapatýlmasý için “sürekli otomatik çalýþ-
ma” tertibatý ile donatýlmýþtýr. Butonun
üst veya alt kýsmýna kýsa bir þekilde
basýldýðýnda, cam hareket etmeye
baþlar ve otomatik olarak hareketini
sürdürür; botunun üst veya alt kýsmýna
tekrar basýlarak, cam istenilen
pozisyonda durdurulabilir. 

Yolcu tarafý (þekil 34)

(A) butonu yolcu tarafýndaki cama
kumanda eder.

Düðme ve camýn çalýþmasý, sürücü
tarafýnda anlatýlanlarla aynýdýr.

Cam tamamen
açýldýðýnda veya ka-
pandýðýnda, kumanda

butonuna basmaya devam et-
meyiniz.

DÝKKAT Eðer otomobil, duyarlý cam
fitillerini içeren güvenlik sistemi ile do-
natýlmýþsa, kapýlarý kilitledikten sonra,
uzaktan kumandanýn ilgili butonunu
yaklaþýk 2 saniye süreyle basýlý konum-
da tutarak, camlarýn ve tavan camýnýn
(mevcut olan tiplerde) kapanmasýný
saðlayýnýz. Uzaktan kumanda üzerinde-
ki butonun, camlarýn hareketi sona erene
kadar basýlý tutulmasý gerekir. Eðer bu-
ton daha önce serbest býrakýlýrsa, cam-
lar o anda bulunduklarý pozisyonda kalýr-
lar.

Bütün tiplerde, kapý kilitlerini açtýktan
sonra, uzaktan kumanda butonuna yak-
laþýk 2 saniye süreyle basýlýrsa, camlar
ve tavan camý (mevcut olan tiplerde)
açýlýr. 

Elektrik kumandalý
camlarýn uygun bir þe-
kilde kullanýlmamasý

tehlikeli olabilir. Elektrik ku-
mandalý camlarý kullanmadan
önce veya kullanýrken, yolcu-
larýn direkt olarak veya þahsi
eþyalarý vasýtasýyla hareket
halindeki camdan zarar
görmeyeceklerinden emin ol-
unuz.

Otomobilinizden in-
diðinizde, elektrik ku-
mandalý camlarýn kazara

çalýþtýrýlmasýný ve otomobilde
kalanlar için tehlike oluþtur-
masýný önlemek için, anahtar-
larýnýzý daima yanýnýza alýnýz.
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Otomobil hareket
halinde iken (C)
düðmesine basmayýnýz.

EMNÝYET KEMERLERÝ

EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KUL-
LANILIÞI

Emniyet kemeri, göðüs dik tutulup
sýrt arkaya dayanýlýrken takýlmalýdýr.

Kemeri takmak için: dili 
(A-þekil 35) çekili tutarak, kilitlenme
sesini duyuncaya kadar tokanýn (B)
içine itiniz. Eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa
bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin
verip, yavaþça yeniden dýþarý doðru
çekiniz.

Kemeri çýkartmak için: düðme-
ye (C-þekil 35) basýnýz. Kemerin
geriye sarýlýrken dönmesini önlemek
için, kemeri eliniz ile yönlendiriniz
Kemer toplayýcýdan çözülüp, yolcunun
vücudunu otomatik olarak, ona hareket
özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar.

Otomobil dik bir yokuþta park
edildiðinde toplayýcý mekanizma kilit-
lenebilir; bu normal bir durumdur.
Toplayýcý mekanizma, kemer hýzla çe-
kildiðinde, ani fren yapýldýðýnda,
çarpýþma durumunda veya yüksek
hýzda viraj dönerken kilitlenir.

þekil 35

A0A0045b

DÝKKAT Kontrol ünitesinin güç
baðlantý kesintisinde (akü deðiþimi veya
kesintisi ile elektrik kumandalý cam kon-
trol ünitesi koruma sigortalarýnýn deðiþi-
minde), elektrik kumandalý camlarýn
çalýþmasý kontrol edilmelidir.

Aþaðýdaki iþlemleri kapýlar ka-
palýyken yapýnýz:

1. açýldýktan sonra düðmeye en azýn-
dan 3 saniye boyunca basýlý tutacak
þekilde sürücü camýný açýnýz (camýn
alt stopu);

2. kapandýktan sonra düðmeye en
azýndan 3 saniye boyunca basýlý tu-
tacak þekilde sürücü camýný kapa-
týnýz (camýn üst stopu);

3. ayný prosedürü (nokta 1 ve 2) ön
yolcu camý için de yapýnýz;

4. camlarý otomatik olarak çalýþtýrarak
kullanýma hazýr olabilecek uygun duru-
mu kontrol ediniz.
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Ayarladýktan sonra
halkanýn mevcut yüksek-
lik kademelerinden

birine oturduðunu ve hareket
etmediðini kontrol ediniz. Eðer
kemer mevcut pozisyonlardan
birine sabitlenmezse bunu yap-
mak için (A) düðmesi basýlý
deðilken sabitleme halkasýnýn
yerine oturmasýný saðlamak için
biraz daha kuvvet uygulayýnýz.

Koltuk kemeri yüksek-
liðini araç her zaman
hareketsiz haldeyken

ayarlayýnýz. 

þekil 37

A0A0686b

Arka kemerler

Kemeri takmak için: Kemeri hafifçe
toplayýcýsýndan çýkarýnýz ve bantýn dön-
mesini engelleyiniz, ardýndan dili 
(A-þekil 37) emniyet kemerinin
yuvasýna takýnýz (B).

Kemeri çözmek için: (E) butonuna
basýnýz.

ÖN KOLTUK EMNÝYET
KEMERÝNÝN YÜKSEKLÝK AYARI

Ön emniyet kemerinin yüksekliðini
daima kullanýcýya uygun olarak
ayarlayýnýz. Bu önlem etkilerini önemli
derecede arttýrarak kaza esnasýnda
sakatlanma tehlikesini de azaltýr.

Kemer, omuz kenarý ve boyun arasýn-
daki mesafenin yaklaþýk olarak
ortasýndan geçtiðinde uygun olarak
ayarlanmýþ demektir.

Ön koltuk kemer sürgüsü kemerin
yüksekliðine uyumlu olarak 4 farklý
konum alabilir. 

Ayarlamak için düðmeye (A-þekil
36) basýnýz ve ayar kolunu (B) yukarý
yada aþaðý alýnýz. 

þekil 36

A0A0685b
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Arka koltuk emniyet kemerleri þekilde
gösterildiði gibi takýlmalýdýr (þekil
38). (þekil 39) yanlýþ kemer baðla-
ma biçimini göstermektedir. Arka
sýrtlýðý yatýrmak için “Bagaj bölümünü
geniþletmek” paragrafýna bakýnýz.

DÝKKAT Bir kaza olayýnda, arka
koltukta oturup emniyet kemeri tak-
mayan yolcularýn kendilerini yüksek bir
tehlikeye atmalarýnýn haricinde ön
koltuklarda oturanlar için de bir tehlike
oluþturduklarýný unutmayýnýz.

ÖN GERDÝRÝCÝLER

Ön koltuktaki emniyet kemerlerinin
etkinliðini arttýrmak için, araç ön
gerdiriciyle ile donatýlmýþtýr. Bu ter-
tibatlar bir sensör vasýtasýyla þiddetli
bir çarpýþmaya maruz kaldýðýný
“hisseder” ve emniyet kemerlerini
birkaç santimetre sarar. Bu þekilde;
tutma eylemi baþlamadan önce
emniyet kemerinin takaný sarmasý
saðlanýr.

Emniyet kemeri ön gerdiricinin dev-
reye girdiðini gösterecek þekilde ki-
litlenir; emniyet kemeri elle sarýlsa bile
toplanmaz.

DÝKKAT Gerdiricinin maksimum
koruma saðlamasý için emniyet kemeri
gögüs ve kalçalarý saracak þekilde
baðlanmalýdýr.

þekil 39

A0A0387b

þekil 38

A0A0386b

Ön koltuk ön gerdiricileri ancak kilit-
lerine uygun þekilde takýlmýþ olmalarý
durumunda etkin olacaklardýr.

Küçük bir miktar duman ortaya çýka-
bilir. Bu duman hiç bir þekilde zehirli
deðildir ve bir yangýn tehlikesi oluþtur-
maz.

Acil durum gerdirici bakým veya
yaðlama gerektirmez. Orijinal özellik-
lerindeki herhangi bir deðiþiklik
gerdirici etkinliðini sýfýrlayacaktýr. Ýstis-
nai doðal afetler (sel, yüksek dalgalar
gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya
çamurlanýr ise, deðiþtirilmesi gerek-
mektedir.
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Ön gerdirici sadece bir
kez kullanýlabilir. Tetik-
lendikten sonra deðiþti-

rilmeleri için Alfa Romeo Yetk-
ili Servisleriyle temas kurunuz.
Gerdiricinin geçerlilik süresi
etiketin üstündeki üretim tari-
hinden itibaren 10 yýldýr;
gerdirici bu tarih yaklaþýnca 
Alfa Romeo Yetkili Servisi
tarafýndan deðiþtirilmelidir.

Ön gerdiricinin alaný
içerisinde vurma,
titreþim veya (azami 6

saat süresiyle 100°C üzerindeki)
ýsýtma iþlemleri sisteme zarar
verebilir veya tetiklenmesini
saðlayabilir. kaba yol yüzeyleri
veya yanlýþlýkla kaldýrýma vb.
yerlere çýkýlmasýndan kay-
naklanan titreþimler ön gerdiri-
ci üzerinde etkisizdir. Bununla
birlikte, eðer herhangi bir þek-
ilde yardýma ihtiyacýnýz olursa
Alfa Romeo Yetkili Servisi’ne
müracat ediniz.

þekil 40

A0A0675b

YÜK SINIRLAYICILAR

Yolcu emniyetini artýrmak için bir
kaza esnasýnda ön ve arka (modele
göre) emniyet kemeri makaralarý, bir
önden çarpýþma durumunda emniyet
kemerinin tutma eylemi sýrasýnda
omuzlara ve göðüse binen kuvvetin
miktarýný ayarlayacak þekilde kontrollü
bir sarkma saðlayacak bir yük sýnýr-
layýcý içerir.

EMNÝYET KEMERLERÝNÝN 
KULLANIMI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL
BÝLGÝLER 

Sürücü ile yolcular emniyet kemer-
lerinin kullanýmý ile ilgili yerel trafik
kurallarýna uymakla yükümlüdür.

Emniyet kemerini her zaman hareket
etmeden önce takýnýz.

Emniyet kemerleri hamile bayanlar
tarafýndan da takýlacaktýr: emniyet
kemeri takýlýrsa bir kaza durumunda
kendileri ve doðmamýþ çocuklarý için
yaralanma riski büyük oranda azala-
caktýr. Hamile kadýnlar tabii ki karýn
boþluðunun altýna geçecek þekilde
kemerin alt kýsmýn konumlandýr-
malýdýrlar (þekil 40’da gösterildiði
gibi). 



Hiç bir koþul altýnda
emniyet kemerlerinin ve
ön gerdiriclerinin

parçalarý kurcalanmamalý veya
deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlem-
ler kalifiye ve yetkili personel
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Her zaman Alfa Romeo Yetkili
Servislerine baþvurunuz.
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DÝKKAT Emniyet kemeri dönmüþ
olmamalýdýr. Üst kýsým, omuzun
üzerinden göðsü çaprazlamasýna
geçmelidir. Kemerin alt kýsmý karýn
boþluðu boyunca deðil leðen kemiði
boyunca durmalýdýr (þekil 41).
Kemerle vücut arasýnda boþluk oluþtu-
ran herhangi bir nesne kullanmayýnýz
(klipsler, tapa vb).

En üst seviyede güven-
liðin saðlanmasý için,
koltuk arkalýðýnýn

mümkün olduðu kadar dik
pozisyonda ayarlanmýþ olmasý
ve kemerin, göðüs ve kalçalarýn
üzerinden geçerek baðlanmasý
tavsiye edilir. Ön ve arka em-
niyet kemerleri daima baðlan-
malýdýr. Emniyet kemerlerini
baðlamadan yolculuk etmeniz
herhangi bir kaza durumunda,
ciddi olarak yaralanma ve ölüm
riskini arttýrýr.

þekil 41

A0A0673b

þekil 42

A0A0051b

DÝKKAT Her emniyet kemeri, sadece
bir kiþi tarafýndan kullanýlmalýdýr: Her
ikiniz için de tek bir emniyet kemeri kul-
lanarak dizinizde çocuk taþýmayýnýz
(þekil 42). Vücuda baþka nesneler
baðlamayýnýz.
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EMNÝYET KEMERLERÝNÝN DAÝMA
ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN
YAPILMASI GEREKENLER

Emniyet kemerlerini her zaman etkili
durumda tutmak için yapýlmasý
gerekenler:

– emniyet kemerini daima düzgün
biçimde ve sýký takýnýz, asla bük-
meyiniz; engellenmeyecek þekilde
çalýþacaðýndan emin olunuz;

– önemli bir kazadan sonra, kaza
esnasýnda kullanýlan emniyet kemer-
lerini, üzerlerinde herhangi bir hasar
görünmese bile deðiþtiriniz. Ön gerdiri-
ciler devreye girmiþse emniyet kemer-
lerini her zaman deðiþtiriniz;

– emniyet kemerlerini sabunlu su ile
elde yýkayýp, durulayarak, gölgede
kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek
türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr
suyu, renklendirici veya baþka
kimyasal maddeler kullanmayýnýz;

– toplayýcý makaralarýn ýslanmasýný
önleyiniz: doðru çalýþmalarý sadece
içlerine su girmediði takdirde garanti
edilir;

– ciddi bir aþýnma veya kesilme
ibaresi gösteren emniyet kemerini
deðiþtiriniz.

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ 
BÝR ÞEKÝLDE 
TAÞINMASI

Kaza esnasýnda en iyi seviyede koru-
ma için tüm yolcularýn oturmalarý ve
uygun özellikte koruyucu sistemler kul-
lanmalarý gerekir.

Bu özellikle çocuklar için daha önem-
lidir.

2003/20/EC Yönetmeliðine göre
sýradaki talimatlar tüm Avrupa Birliði
ülkeleri için zorunludur.

Bir çocuðun baþý; vücut aðýrlýðýyla
kýyaslandýðýnda yetiþkinlerinkinden
daha büyük ve aðýrken kas ve kemik
yapýsý da tam olarak geliþmemiþtir. 

Bu yüzden kaza esnasýnda onlarý
doðru olarak tutmak için yetiþkinlerde
kullanýlan emniyet kemerlerinden
daha farklý bir sistem gereklidir.

Eðer emniyet kemeri
ciddi kuvvetlere maruz
kalýrsa, örneðin herhan-

gi bir kazadan sonra, kemerin;
baðlantý parçalarý, baðlantý
parçalarýnýn vidalarý ve ön
gerdirici ile birlikte deðiþti-
rilmesi gerekir. Kemerde gözle
görülebilen herhangi bir hasar
olmasa bile, eski özelliklerini
kaybetmiþ olabilir.
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En iyi çocuk koruyucu sistemleri
üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn
sonuçlarý, ECE-R144 Avrupa
Standartlarýnda yer almaktadýr. Bu
standart aþaðýda belirtilen beþ farklý
grupta toplanan çocuk koruyucu sis-
temlerinin kullanýlmasýný zorunlu kýlar:

Grup 0 aðýrlýk 0-10 kg 
Grup 0+ aðýrlýk 0-13 kg
Grup 1 aðýrlýk 9-18 kg
Grup 2 aðýrlýk 15-25 kg
Grup 3 aðýrlýk 22-36 kg

CÝDDÝ TEHLÝKE

Tüm koruyucu sistemlerde sertifika
bilgileri bulunmalý ve sisteme rijit ola-
rak baðlanmýþ, kesinlikle sökülmemesi
gereken bir etiket üzerinde kontrol
edildiðini gösteren iþaret bulunmalýdýr.

1.50 m’den daha uzun boylu olan
çocuklar, koruyucu sistemlerin kul-
lanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul
edilirler ve normal emniyet kemerini
kullanabilirler.

Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn
Alfa Romeo marka araçlar için tasar-
lanmýþ ve özel olarak denenmiþ Alfa
Romeo Aksesuar Serisinde bulunan
çocuk koruyucu sistemlerini kullan-
malarýný tavsiye ediyoruz.

CÝDDÝ TEHLÝKE: Hava yastýðý þiþerken ciddi ve hatta
ölümcül yaralanmalara sebep olabileceðinden hava
yastýðý bulunan ön yolcu koltuðuna kesinlikle çocuk

koltuðu yerleþtirmeyin. Bir kaza durumunda, en güvenli yer
olduðundan çocuðu her zaman arka koltukta taþýmanýz önerilir.
Her durumda çocuk koltuklarý kesinlikle hava yastýðý bulunan ön
yolcu koltuðuna yerleþtirilmemelidir; hava yastýðý þiþme esnasýnda
çarpýþmanýn þiddetinden baðýmsýz olarak ciddi ve hatta ölümcül
yaralanmalara sebep olabilir. Hava yastýðý devreden çýkartma iþle-
vi olan araçlarýn ön koltuklarýna çocuk güvenlik koltuklarý baðla-
nabilir. Bu durumda, etkinsizleþtirmenin gerçekten devreye
girdiðinden emin olmak için gösterge panelindeki F uyarý lam-
basýný mutlaka kontrol edin. (“Ön yolcu hava yastýðý” bölümünde
“Ön ve yan hava yastýklarý” paragrafýna bakýnýz). Ön yolcu
koltuðu, çocuk koltuðuyla ön panel arasýnda herhangi bir temasý
önleyecek þekilde en geri pozisyonda ayarlanmalýdýr.
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0 VE 0+ YAÞ GRUBU (þekil 43) 

13 kg’a kadar olan bebekler, bebeðin
baþýný destekleyen ve arka tarafa bakar
þekilde monte edilen ve ani bir
yavaþlamada bebeðin boynuna hiç bir
kuvvet etki ettirmeyen özel tipte
koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr.

Gösterildiði gibi, koruyucu koltuk
emniyet kemerleri ile sabitlenir ve bu
durumda çocuðu da kendi koltuðun
kemerleri ile sabitlenmelidir.

GRUP 1 (þekil 44)

9-18 kg arasýndaki çocuklar ön
tarafýnda yastýklar bulunan ve emniyet
kemerinin çocuðu ve koltuðu tuttuðu
çocuk koruyucu koltuðunda öne bakar
þekilde oturtulabilirler.

Þekiller sadece örnek
olarak verilmiþtir. kul-
landýðýnýz koltuðu, ve-

rilen talimatlara uygun olarak
monte ediniz.

Grup 0 ve 1 için, arka
tarafta yer alan bir
baðlantý vasýtasýyla

otomobilin emniyet kemerleri
kullanýlarak baðlanan çocuk
koruyucu koltuklarý vardýr.
Çocuk da koltuða özel kemer-
ler vasýtasýyla baðlanýr. Çocuk
koltuklarý; bir yastýk kul-
lanýlarak yanlýþ þekilde monte
edilmeleri halinde, boyutlarýn-
dan dolayý tehlikeli olabilirler.
Daima kullanmakta olduðunuz
çocuk emniyet koltuklarýnýn
özel montaj talimatlarýna
uyunuz.

þekil 43

A0A0659b

þekil 44

A0A0660b
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GRUP 2 (þekil 45)

15 kg’dan daha aðýr olan çocuklar
çocuklar, direkt olarak otomobilin
emniyet kemeri ile baðlanabilirler. 

Çocuk koltuðunun kullaným amacý,
otomobilin emniyet kemerinin çapraz
kýsmýnýn çocuðun göðsü üzerinden
(kesinlikle boðazý üzerinden deðil)
geçmesi ve yatay kýsmýnýn da çocuðun
kalçalarýný (karnýný deðil) sarmasý,
çocuðun doðru konumda bulunmasýný
saðlamaktýr.

GRUP 3 (þekil 46)

22 ila 36 kg aðýrlýk arasý çocuklarýn
göðsü yeterince büyük olduðundan
boþluk saðlayan arka dayanak artýk
gerekli deðildir. 

Þekil arka koltukta çocuk koltuðunun
uygun þekilde yerleþtirilmesini göster-
mektedir.

1,50 m boyunu geçkin çocuklar
yetiþkinler için olan emniyet kemerleri-
ni kullanabilirler.

Þekiller sadece örnek
olarak verilmiþtir. Kul-
landýðýnýz koltuðu, ver-

ilen talimatlara uygun olarak
monte ediniz.

þekil 45

A0A0661b

þekil 46

A0A0662b
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YOLCU KOLTUKLARININ ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMIYLA ÝLGÝLÝ YÖNETMELÝKLERE UYUMU

Alfa GT 2000/3 tarihli, çocuk güvenlik koltuklarýnýn çeþitli araç koltuklarýna takýlmasýyla ilgili yeni EC talimatýnýn belirttiði ve
aþaðýdaki tabloda gösterilen düzenlemelere tam olarak uygundur:

Anahtar:

U = belirtilen “Grup” için Avrupa Standardý ECE-R44 uyarýnca “Evrensel kategori”deki çocuk emniyet sistemleri için uygundur.

Grup 

Grup 0, 0+ 

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Aðýrlýk kapsamý

13 kg’a kadar

9 -18 kg

15 -25 kg

22-36 kg

Ön 
yolcular

U 

U 

U 

U

Arkadaki
yolcular

U 

U 

U 

U 

Arka orta koltuk 
yolcusu

U 

U 

U 

U 
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Aþaðýda çocuklarýn taþýnmasý için
uyulmasý gereken emniyet kurallarýnýn
bir özeti verilmiþtir:

– Bir kaza olmasý durumunda; oto-
mobil içindeki en güvenli yer arka
koltuk olduðundan, çocuk koruyucu
sistemleri arka koltuða monte edilme-
lidir.

– Yolcu hava yastýðý devreden
çýkartýlmýþsa, gerçekten devreden
çýkartýldýðýndan emin olmak için her
zaman gösterge panelindeki F (sarý)
uyarý lambasýný kontrol ediniz. 

– Çocuk koltuðu için temin edilen ve
satýcýnýn vermesi zorunlu olan talimat-
larý dikkatle takip ediniz. Onlarý belge-
ler ve bu kitapçýk ile birlikte otomobil
içinde saklayýnýz. Talimatlarý olmayan
ve okumadan kullanýlmýþ koltuk kul-
lanmayýnýz.

– Kemerlerin yuvalarýna oturup otur-
madýðýný anlamak için her zaman
kemeri çekerek kontrol ediniz.

Eðer yolcu hava yastýðý
devredeyse, çocuklar
asla ön koltuk ta seya-

hat etmemelidirler.

– Tüm çocuk koruyucu sistemleri tek
bir çocuk içindir: asla iki çocuðu ayný
anda oturtmayýnýz.

– Emniyet kemerini çocuðun boðazý
üzerinden geçmediðini daima kontrol
ediniz.

– Seyahat esnasýnda, çocuklarýn yan-
lýþ pozisyonlarda durmasýna veya
kemerlerini çözmelerine izin ver-
meyiniz.

– Çocuklarý ve bebekleri kollarýnýzda
taþýmayýnýz. Hiç kimse, ne kadar güçlü
olursa olsun kaza esnasýnda onlarý
tutamaz.

– Bir kaza durumunda çocuk
koltuðunu yenisiyle deðiþtiriniz.

“ISOFIX” ÇOCUK
EMNÝYET SÝSTEMÝNÝN
MONTAJ ÝÇÝN ÖN
AYARI (bazý tiplerde)

Araç çocuk koruma sistemi montajý
için bir Avrupa standardý sistem olan
“Isofix” çocuk tutma sistem montajý
için düzenlenmiþ arka koltuk ile
donatýlmýþtýr. “Isofix”, geleneksel
çocuk emniyet sistemlerinin kul-
lanýmýný engellemeyen ilave bir
opsiyondur. “Isofix”, çocuk koltuðu üç
aðýrlýk grubunu kapsar: 0, 0+ ve 1.

Farklý tespit sistemine baðlý olarak
“Isofix” çocuk koltuðu, arka koltuk sýrtý
ile yastýðý arasýnda bulunan metal
soketler kullanýlarak tespit yapýlmalýdýr
(A-þekil 47). 

þekil 47

A0A0671b
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Çocuk emniyet sistemi-
ni sadece araç hareket-
sizken monte ediniz.

Isofix çocuk emniyet sistemi, klik
sesleri duyulduðunda montaj
braketlerine düzgün þekilde
oturmuþtur. Her durumda, çocuk
emniyet sisteminin imalatçýsý
tarafýndan temin edilmesi
gereken kurma talimatlarýný
muhafaza ediniz.

– yerine oturma sesini duyana kadar
çocuk emniyet sistemini itiniz;

– Çocuk koltuðunu kuvvetlice iterek
yerine oturup oturmadýðýný kontrol edi-
niz: bütünleþik emniyet mekanizmasý,
gerçekte sadece bir baðlama ele-
manýnýn kilitlenmesi sonucundaki
uygun olan baðlanmayý engellemekte-
dir.

Hem geleneksel emniyet sistemini
hem de “Isofix”i, örneðin birini sola
birini saða olmak üzere, ayný anda
kurmak mümkündür.

Ölçüleri farklý olduðundan, azami iki
geleneksel çocuk koltuðunu veya iki
“Isofix” çocuk koltuðunu arka koltuk-
lara kurmak mümkündür. Ön yolcu
koltuðuna sadece geleneksel çocuk
güvenlik koltuklarýnýn baðlanmasý
mümkündür.

Bu çocuk koltuklarý bu otomobil için
tasarlanmýþ ve denenmiþ olduklarýn-
dan tavsiye edilmektedir.

þekil 48

A0A0663b

“ISOFIX” ÇOCUK KOLTUÐUNUN
TAKILMASI

0 ve 0+ yaþ grubu
0, 0+ aðýrlýk grubundaki çocuklar

(13 kg’a kadar olan bebekler) için
çocuk güvenlik koltuðu arkaya bakar ve
çocuk, çocuk güvenlik koltuðunun
kemerleri (D-þekil 48) ile baðlanýr.

Çocuk büyüyüp aðýrlýk grubu 1’e
geçtikçe çocuðun koltuðunu yüzü yol
istikametine bakacak þekilde takýl-
malýdýr.

Uygun montaj için aþaðýdaki iþlemleri
takip ediniz:

– açma kolunun (B)(içeri doðru)
durup durmadýðýný kontrol ediniz;

– ön ayarlý (A) braketlerini bulunuz,
daha sonra çocuk emniyet sistemini
braketlerin hizasýndaki (C) baðlantý
parçalarýyla yerleþtiriniz
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Grup 1

Uygun montaj için aþaðýdaki iþlemleri
takip ediniz:

– açma kolunun (B- þekil 49)
(içeri doðru) durup durmadýðýný kon-
trol ediniz;

– ön ayarlý (A) braketlerini bulunuz,
daha sonra çocuk emniyet sistemini

ÖN VE YAN 
HAVA YASTIKLARI

Araç, sürücü ile yolcu için ön hava
yastýklarý ile donatýlmýþtýr (yan 
yastýklar - pencere yastýklarý).

ÖN HAVA YASTIKLARI

Ön hava yastýðý (sürücünün ve yolcu-
nun) orta ve yüksek þiddetteki önden
çarpýþmalarda yolcu ve direksiyon veya
ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek
önde oturanlarý korumak için tasarlan-
mýþtýr.

Ön hava yastýklarý önden çarpýþ-
malarda araçta oturanlarý korumak
üzere tasarlanmýþtýr ve bu yüzden diðer
türden kazalarda (yandan çarpma,
arka çarpmalarýnda, devrilmelerde,
vb...) devreye girmemesi bir sistem
arýzasý deðildir.

Kaza durumunda, gerektiðinde bir
elektronik kontrol ünitesi, yastýðýn
þiþmesini tetikler.

Yastýk, hemen þiþerek ön tarafta otu-
ranlarla yaralanmaya sebep olabilen
yapýlar arasýna koruyucu olarak girer.
Yastýk bunun ardýndan hemen iner.

braketlerin hizasýndaki (C) baðlantý
parçalarýyla yerleþtiriniz

– yerine oturma sesini duyana kadar
çocuk emniyet sistemini itiniz;

– Çocuk koltuðunu kuvvetlice iterek
yerine oturup oturmadýðýný kontrol edi-
niz: Bütünleþik emniyet mekanizmasý,
gerçekte sadece bir baðlama ele-
manýnýn kilitlenmesi sonucundaki
uygun olmayan baðlanmayý engelle-
mektedir.

Bu sistemle, çocuðun emniyeti ayrýca
aracýn emniyet kemerleri ve üst kemer
ile saðlanmaktadýr. Aracýn emniyet
kemerlerini çocuk koltuðuna uygula-
mak için çocuk koltuðunun kýlavuzuna
bakýnýz.

þekil 49

A0A0664b
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Yolcu hava yastýðý
muhafazasý ve direksi-
yon simidi üzerine etiket
veya baþka nesne

yapýþtýrmayýnýz. Yolcu tarafýn-
daki ön panelin üzerine eþya
koymayýnýz (örn. cep telefonu)
çünkü yolcu hava yastýðýnýn
düzgün açýlmasýný engelleye-
bilir ve araç içerisindeki yolcu-
larýn ciddi olarak sakatlan-
malarýna neden olabilir.

Ön yolcu hava yastýklarý emniyet
kemerini baðlamýþ olan bir yolcunun
korumasýný arttýrmak üzere tasarlan-
mýþtýr.

Azami þiþmedeki hacmi direksiyon
simidi ile sürücü ve ön panel ile yolcu
arasýndaki boþluðun çoðunu doldurula-
bilecek düzeydedir.

Küçük yandan çarpma olaylarýnda
(emniyet kemerlerinin koruma et-
kisinin yeterli olduðu) hava yastýklarý
açýlmaz. Bu durumda, yandan çarpma
meydana geldiði zaman yolcunun
doðru konumda kalmasýný saðlayacak
emniyet kemerlerinin takýlmasý hayati
bir önem taþýr. 

SÜRÜCÜ ÖN HAVA YASTIÐI

Özel bir yerde aniden þiþebilen bir
yastýktan oluþmaktadýr (þekil 50).

Ön hava yastýðý (sürücünün ve yolcu-
nun), Avrupa kanunlarýna göre ve
Avrupa dýþýndaki çoðu ülkede her
zaman kullanýlmasý gereken emniyet
kemerlerinin yerine geçen bir eleman
deðildir ancak onlarýn kullanýmýný
tamamlar.

Kaza durumunda emniyet kemerini
takmamýþ olan bir kiþi ileri doðru fýrlar
ve o esnada þiþmekte olan yastýkla
temasa geçer. Bu durumlarda hava
yastýðýnýn saðladýðý koruma etkisi aza-
lýr.

Ön hava yastýklarý aþaðýdaki durum-
larda devreye girmeyebilir:

– aracýn ön yüzeyini ilgilendirmeyen
kolay þekil deðiþtirebilir nesnelere karþý
çarpmalarda (örneðin yol kenarý bari-
yerlerine karþý tamponun çarpmasý);

– baþka araç veya koruyucu bariyer-
lerin altýna girildiði durumlarda
(örneðin bir kamyonun veya yol kenarý
bariyerlerinin altýna);

emniyet kemerlerinden daha fazla bir
koruma teþkil etmediklerinden etkin-
leþtirmek uygunsuz olur. Bu yüzden
tetiklenme hatasý, sistemin düzgün
çalýþmadýðý anlamýna gelmemektedir.

þekil 50

A0A0613b
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ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI

Ön panelde özel bir yerde aniden þiþe-
bilen ve sürücününkinden hacim olarak
daha büyük bir yastýktan oluþmaktadýr
(þekil 51).

ÖN YOLCU HAVA YASTIÐININ
MANUEL OLARAK DEVRE DIÞI
BIRAKILMASI (þekil 52)
(bazý tiplerde)

Ön koltukta çocuk taþýmanýz zorunlu
olduðunda, yolcu hava yastýðý kesinlik-
le devreden çýkarýlmalýdýr.

Devre dýþý býrakma/devreye sokma
iþlemi STOP konumundaki kontak
anahtarýyla ve torpido kýsmýnýn içinde-
ki kilidi anahtarla çevrilerek olmak-
tadýr.

CÝDDÝ TEHLÝKE:
Yolcu tarafýna ha-
va yastýðý monte

edilmiþse; ön yolcu koltuðuna
çocuk koltuðu yerleþtirmeyiniz.
Eðer çocuðun ön koltukta taþýn-
masý gerekiyorsa, ön koltuða
çocuk koltuðunu yerleþtirmeden
önce, yolcu hava yastýðýný devre
dýþý býrakýnýz. Kanuni bir
gereklilik olmasa bile, çocuðun
ön koltukta taþýnmasýna gerek
kalmadýðýnda, yolcu hava
yastýðýný derhal devreye al-
manýz tavsiye edilir.

þekil 51

A0A0392b

þekil 52

A0A0392b
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Anahtar her iki konumda takýlabilir ve
çýkartýlabilir.

DÝKKAT Düðme yalnýzca motor
kapalý ve kontak anahtarý
çýkarýlmýþken kullanýlmalýdýr.

Anahtarla çalýþan svicin iki konumu
vardýr ):

– ön yolcu hava yastýðý devrede (P
AÇIK konum): gösterge tablosundaki
F uyarý lambasý söner; ön koltukta
çocuk taþýnmasý kesinlikle yasaklan-
mýþtýr.

– ön yolcu hava yastýðý devre dýþý
(F KAPALI konum): gösterge tablo-
sundaki F uyarý lambasý yanar; ön
koltukta özel koruma sistemi ile
korunan bir çocuk taþýnmasý
mümkündür. 

Gösterge tablosundaki F uyarý lam-
basý yolcu hava yastýðý yeniden aktif
hale getiriline kadar sürekli yanar
durumda kalýr.

Ön yolcu hava yastýðýnýn devreden
çýkarýlmasý yan hava yastýðýnýn çalýþ-
masýna engel olmaz.

YAN HAVA YASTIKLARI
(YAN HAVA YASTIÐI - CAM
HAVA YASTIÐI)
(bazý tiplerde)

YAN YASTIK (þekil 53)

Yan yastýk, ani olarak þiþen ve ön
koltuðun arka dayanaðýnda bulunan
bir yastýktan oluþmuþtur ve orta-yüksek
þiddetteki yandan çarpma durumunda
yolcularýn göðüslerini korur.

CAM HAVA YASTIÐI (þekil 54)

Cam hava yastýðý, yan tavan kapla-
masýnýn içinde bulunan ve özel bir
muhafaza ile gizlenmiþtir. Yastýðýn
geniþ þiþme yüzeyi sayesinde yanal
çarpma olayýnda ön ve arkada bulu-
nanlarýn baþlarýný koruyan iki
“perdeleme” yastýðýndan oluþmuþtur.

DÝKKAT Yandan çarpma durumun-
da, koltukta doðru bir konumda otu-
rarak böylece doðru bir cam yastýðý
açýlmasý saðlayarak en iyi korumayý
elde edebilirsiniz.

þekil 53

A0A0614b

þekil 54

A0A0615b
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DÝKKAT Basamaklar, bordür taþlarý
gibi çýkýntýlý nesnelere þiddetli bir þe-
kilde çaprýlmasý büyük çukurlara veya
yol üzerindeki çökmüþ bölgelere
düþülmesi gibi, otomobilin alt kýsmýný
etkileyecek þiddetli darbelere veya
kazalara maruz kalmasý halinde, ön
ve/veya yan hava yastýklarý þiþebilir.

DÝKKAT Hava yastýklarý þiþerken,
dýþarý az miktarda toz þeklinde bir
madde yayýlýr. Bu zararlý olmayýp, bir
yangýnýn baþlangýcýna iþaret etmez.
Ayrýca þiþen hava yastýðýnýn yüzeyi ve
otomobilin içi de toz halindeki bu
madde ile kaplanabilir. Bu madde,
cildi ve gözleri tahriþ edebilir.
Vücudunuzun bu maddeye maruz
kalan bölgelerini, sabun ve su ile
yýkayýnýz.

Hava yastýklarýnýn piroteknik besleme
(pyrotechnic charge) için 14 yýl ve
dönük temas (twisted contact) için 10
yýl geçerliliði bulunmaktadýr (kilit
alanýnýn sol yanýndaki ön kapýda bulu-
nan etikete bakýnýz). Bu tarih yaklaþýn-
ca Alfa Romeo Yetkili Servislerine
danýþýnýz. 

DÝKKAT Hava yastýðýnýn devreye
girdiði bir kazadan sonra; komple
güvenlik sisteminin elektronik kontrol
ünitesinin, emniyet kemerlerinin ve ön
gerdiricilerin deðiþtirilmesi için, otomo-
bilinizi bir yetkili Alfa Romeo servisine
götürünüz. Serviste, ayrýca elektrik sis-
temini de kontrol ettiriniz.

Hava yastýðýyla ilgili tüm kontrol,
tamir ve deðiþtirme iþlemleri yetkili
Alfa Romeo servisinde yapýlmalýdýr.

Otomobiliniz hurdaya çýktýðýnda hava
yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý için
yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz. Otomobiliniz el
deðiþtirdiðinde; yeni sahibinin, hava
yastýðýnýn kullanýlýþý ile ilgili talimatlar
konusunda bilgilendirilmesi, yukarýda
yer alan uyarýlarý bilmesi ve Kullanýcý El
Kitabý’ný temin etmesi gereklidir.

DÝKKAT Ön gerdiriciler, ön hava
yastýklarý ve yan hava yastýklarý; elek-
tronik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþ-
manýn tipine baðlý olarak devreye
alýnýrlar. Dolayýsýyla bu tertibatlarýn
birinin veya birkaçýnýn devreye
girmemesi sistemin arýzalý olduðu
anlamýna gelmez.

Baþýnýzý, kollarýnýzý ve
dirseklerinizi yastýðýn
þiþme aþamasýnda

yaralanma ihtimalini önlemek
için asla kapýda, camlarda ve
cam yastýðý bölgesinde din-
lendirmeyiniz.

Asla pencereden dýþarý
baþ, kol ve dirseklerinizi
çýkarmayýnýz.
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GENEL UYARILAR

Gösterge tablosu üz-
erinde yer alan ¬ uyarý
lambasýnýn, kontak

anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde yanmasý ve yak-
laþýk 4 saniye sonra sönmesi
gerekir. Eðer uyarý lambasý yan-
maz veya sürekli olarak ya-
narsa, yada otomobil hareket
halindeyken yanarsa, derhal
yetkili Alfa Romeo servisiyle
temasa geçiniz.

Ön koltuk arkalýklarýn-
da koltuk kýlýfý kullan-
mayýnýz.

Kucaðýnýzda, göðüs
hizanýzda birþey taþý-
yarak veya aðzýnýzda

pipo, kalem vb birþey tutarak
asla seyahat etmeyiniz. Hava
yastýðýnýn açýlmasý durumunda
ciddi yaralanmalar olabilir.

Hava yastýðýnýn
serbestçe þiþebilmesini
saðlamak ve kendinizi

ciddi þekilde yaralanmaktan ko-
rumak için, otomobilinizi daima
her iki elinizle direksiyon
simidinden tutarak kullanýnýz.
Otomobilinizi direksiyon simi-
dine doðru eðilerek deðil, dik
bir þekilde sýrtýnýzý koltuða
yaslayarak oturup, kullanýnýz.

Eðer araç çalýnýrsa veya
herhangi biri aracý çal-
maya teþebbüs ederse,

otomobil sel baskýnýna veya
tahrip edici hareketlere maruz
kalýrsa, hava yastýðý sistemini
Alfa Romeo Yetkili Servisi’ne
kontrol ettiriniz.

Kontak anahtarý yerine
takýlmýþ ve MAR konu-
mundayken, motor

çalýþmýyor olsa bile hareket
eden baþka bir aracýn çarpmasý
sonucu hava yastýðýnýn hareket-
siz haldeyken de devreye gire-
bileceðini unutmayýnýz. Bu yüz-
den araç hareketsiz halde olsa
bile çocuklarý kesinlikle ön
koltuklara oturtmayýnýz. Diðer
taraftan, kontak anahtarý STOP
konumundayken herhangi bir
çarpma halinde hava yastýklarý
þiþmez; bu durumda hava
yastýklarýnýn tetiklenmemesi bir
sistem hatasý olarak
düþünülmemelidir.
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KUMANDA KOLLARI

Direksiyon simidinin üzerinde yer
alan kumanda kollarý tarafýndan
kumanda edilen tertibatlar, kontak
anahtarý yalnýzca MAR konumun-
dayken devreye alýnabilir.

SOL KUMANDA KOLU 

Bu kumanda kolu, ön ve arka sis
lambalarý hariç olmak üzere dýþ lam-
balara kumanda eder.

Dýþ lambalar yakýldýðýnda, ön panel
üzerinde bulunan çeþitli kumandalarýn
ýþýklarý yanar.

Kontak anahtarý PARK konumun-
dayken park lambalarý ve plaka lam-
balarý, çentikli düðmesinin konumun-
dan baðýmsýz olarak yanar. 

Kolun (1 veya 2-þekil 60) konumu
yalnýzca saðda ve solda bulunan park
lambalarýnýn (ön ve arka) açýlmasýný
saðlar.

Lambalarýn söndürülmesi
(þekil 55)

Çentikli düðme O simgesini gös-
terirken dýþ lambalar söner.

Kontak anahtarýný MAR
konumuna çevirdiði-
nizde F uyarý ýþýðý (ön

yolcu hava yastýðý devre dýþý
býrakma düðmesi AÇIK konum-
da iken) yolcu hava yastýðýnýn
olasý bir kaza durumunda þiþe-
ceklerini hatýrlatmak için birkaç
saniyeliðine yanýp söner ve
ardýndan kapanýr.

Ön hava yastýklarý ön
gerdiricilerin devreye
girdiði darbelerden da-

ha þiddetli darbelerde tetiklen-
mek için tasarlanmýþtýr. Bu yüz-
den iki darbe eþiði arasýnda
sadece ön gerdiricilerin devreye
girmesi normaldir.

Halka veya destek kol-
larýna baþka nesneler
takmayýnýz.

Hava yastýðý emniyet
kemerlerinin yerini al-
maz, ancak onlarýn

etkinliðini arttýrýr. Ayrýca, ön ha-
va yastýklarý düþük hýzda önden
çarpmalarda, yan çarpýþmalar-
da, arkadan darbelerde veya
devrilmelerde harekete
geçmeyeceðinden, bu durum-
larda yolcular sadece her zaman
takýlmasý gerekli olan emniyet
kemerleri ile korunurlar ki bun-
lar da her zaman takýlmalýdýr-
lar.

Koltuklarýn sýrtlarýný
basýnçlý suyla veya
buharla yýkamayýnýz

(elle veya otomatik koltuk yýka-
ma istasyonlarýnda).
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Park lambalarý (þekil 56)

Çentikli düðmeyi O konumundan 6
konumuna getirdiðinizde park lam-
balarý yanar.

Gösterge panelindeki 3 uyarý lam-
basý da ayný anda yanacaktýr.

Kýsa farlar (þekil 57)

Çentikli düðmeyi 6 konumundan 2
konumuna getirdiðinizde yanar.

þekil 55

A0A0063b

þekil 56

A0A0064b

Uzun farlar (þekil 58)

Uzun farlarý yakmak için çentikli
düðmeyi 2 konumuna getirip ön pan-
ele doðru itiniz (sabit konum);
gösterge paneli üzerindeki 1 uyarý
ýþýðý yanacaktýr.

Kýsa farlarý yeniden yakmak için kolu
direksiyon simidine doðru çekiniz.

þekil 57

A0A0065b

þekil 58

A0A0066b

Kýsa farlar ve sis lambalarý yakýlýrsa
dýþ lamba kontrol ünitesi (Body
Computer içine entegre edilmiþ) aþaðý-
daki þekilde çalýþýr:

– kýsa far ayarýnda baþlangýç pozis-
yonuna geri dönülürken uzun farlarý
yeniden yakýnca sis lambalarý açýk kalýr
ve kýsa farlar söner.

veya

– uzun farlarý açtýðýmýzda sis lam-
balarý kapanýr ve ardýndan uzun farlar
kapatýldýðýnda otomatik olarak
yeniden açýlýrlar.

Bu yüzden, Body Computer deðiþim-
lerinde dýþ farlarýn çalýþma þekilleri
farklý olabilir. 

þekil 59

A0A0067b
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“Follow-me-home” aydýnlat-
ma fonksiyonu (þekil 61)

Bu iþlev aracýn önündeki mekanýn
ayarlanan süre boyunca ýþýklandýrýl-
masýna izin verir ve kontak anahtarýnýn
STOP konumuyla devreye girip sol
taraftaki kolu direksiyon simidine
doðru çekmeyle de devre dýþý edilir.

Bu iþlev, motor durduðunda 2 dakika
süresi içerisinde kolu çekmekle devreye
sokulur. Kolun her bir hareketi ile far-
larýn ve park lambasýnýn yanma
süreleri 30 saniyelik adýmlar halinde
ve toplam 3.5 dakikaya kadar uzatýlýr,
ayarlý zamandan sonra lambalar
otomatik olarak söner. 

Kolun kullanýldýðý her defada
göstergedeki uyarý lambasý 1 yanar.

Bu iþlev 2 saniyeden uzun bir süre
kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ
olarak tutmakla kapatýlabilir.

Selektör (þekil 59)

Ayar halkasýnýn konumuna baðlý
olmaksýzýn, kolun direksiyon simidine
doðru çekilmesi ile (sabit olmayan
pozisyon) farlar selektör yapar.
Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý
da ayný anda yanacaktýr.

DÝKKAT Yalnýzca uzun farlar selektör
yapar. Cezalardan kaçýnmak için yerel
kurallara uyunuz.

Sinyal Lambalarý (þekil 60)

Ayar halkasýnýn konumuna bakýlmak-
sýzýn kolu aþaðýdaki konumlara getire-
bilirsiniz:

yukarý konum (1) - sað dönüþ sinyal
lambalarý devreye girer.

aþaðý, konum (2) - sol dönüþ sinyal
lambalarý devreye girer.

Uyarý lambalarýndan bir tanesi 
(R veya E) gösterge panelinde ayný
anda yanar.

Direksiyon simidi düz konuma
getirldiðinde kol otomatik olarak orta
konuma geri döner ve yön sinyallerinin
çalýþmasý biter.

DÝKKAT Yön deðiþtirmek üzere
olduðu-nuzu göstermek için kýsa
süreyle bir sinyal vermek istediðinizde
sinyal kolunu hafifçe aþaðý veya
yukarý (geçici konum) hareket
ettiriniz. Býrakýldýðýnda kumanda kolu
otomatik olarak ilk konuma döner.

þekil 61

A0A0067b

þekil 60

A0A0068b
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SAÐ KUMANDA KOLU 

Sað kumanda kolu ön cam ile arka
cam yýkama/silme iþlemlerini iþletir.
Ön cam sileceði ayný zamanda far
yýkayýcýsýný da çalýþtýrýr, eðer monte
edilmiþse.

þekil 62

A0A0616b

Ön cam yýkama/silme 
(þekil 62-63)

Bu kumanda kolu 5 ayrý konuma
getirilebilir:

A - Ön cam sileceði kapalý.

B - Fasýlalý çalýþma

Kumanda  kolu (B) konumundayken
(F kumanda düðmesini çevirmek sureti
ile dört ayrý fasýlalý çalýþma hýzý elde
edilebilir.

■ = çok yavaþ fasýlalý
■■ = yavaþ fasýlalý
■■ = orta hýzlý fasýlalý
■■■■ = hýzlý fasýlalý

C - Sürekli yavaþ çalýþma

D- Sürekli hýzlý çalýþma

E - Geçici hýzlý çalýþma fonksiyonu (geçici konum)

(E) konumundaki iþlem kolun tutulduðu süre ile
sýnýrlýdýr.  Kol býrakýldýðýnda  silmeyi býrakarak
tekrar (A) pozisyonuna döner.

“Akýllý yýkama” 
FONKSÝYONU

Kol direksiyon simidine doðru çe-
kildiðinde (geçici konum), ön cam
yýkayýcýsýný çalýþtýrýr.

Kolu çekili tutarak tek bir hareketle
yýkama fýskiyelerinin ve sileceklerin
ayný anda çalýþmasýný saðlamak
mümkündür; gerçekte kol yarým
saniyeden daha uzun süre çekili tutu-
lursa sonuncusu otomatik olarak devr-
eye girer.

Cam sileceði kumanda kolunun
býrakýlmasýndan sonra birkaç silme
hareketi yaparak durur; bir iki saniye
sonra baþka bir “temizleme hareketi”
ile silme iþlemini tamamlar.

þekil 63

A0A0617b
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tarafýndan süpürülen alan içerisinde
bulunur ve bu sensör cam sileceði
motorunda kumanda edilen bir elek-
tronik motoruna kumanda eden bir
elektronik kontrol ünitesine kumanda
eder.

Motor her çalýþtýrýldýðýnda, yaðmur
sensörü kumanda sensörü, kumanda
yüzeyi üzerinde herhangi bir buz oluþu-
munu önlemek için yaklaþýk olarak
40°C’lik bir sýcaklýða otomatik olarak
ayarlanýp sabitlenir.

Yaðmur sensörü aþaðýda belirtilen ve
deðiþik hassasiyet gerektiren durum-
larýn varlýðýný denetleyip bu durumlara
kendiliðinden adapte olur:

– kontrol yüzeyi üzerindeki yabancý
maddeler (tuz, kir, v.s.);

– aþýnmýþ silecek süpürgelerinin
sebep olduðu su izleri;

– gece ile gündüz arasýndaki fark
(insan gözü ýslak cam yüzeyinden
geceleri daha fazla rahatsýzlýk duyar).

Yaðmur sensörü 
(bazý tiplerde) (þekil 64)

Yaðmur sensörü (A), sadece belirli
bazý tiplerde monte edilen, ön cam
sileceði ile kombine, elektronik bir ter-
tibat olup fasýlalý çalýþma esnasýnda
yaðmurun þiddetine baðlý olarak silme
sayýsýný otomatik olarak ayarlar.

Sað kumanda kolu vasýtasýyla
kumanda edilen diðer fonksiyonlarda
herhangi bir deðiþiklik söz konusu
deðildir. 

Yaðmur sensörü, sað kumanda kolu
(B þekil 62) konumuna getiriliðinde
otomatik olarak devreye alýnýr ve cam
kuru iken sileceði hareketsiz olduðu
konumdan (silme yok) þiddetli yað-
murda sürekli yavaþ çalýþma konumu-
na kadar tedrici olarak deðiþen bir ayar
aralýðý mevcuttur.

Çentikli kumanda kolunu (F-þekil
62) çevrilmesi ile yaðmur sensörünün
hassasiyetinin arttýrýlmasý mümkündür,
ön cam kuruyken ilk devamlý hýza
(sürekli, çok yavaþ) hale geçimde dur-
gun haldeykenden daha hýzlý bir
deðiþim elde edilir.

Ön cam yýkamanýn, yaðmur sensörü
devredeyken çalýþtýrýlmasý (kumanda
kolu B konumunda) halinde; normal
yýkama iþlevi yaðmur sensörü alýþýlmýþ
otomatik çalýþma iþlevine geri döndük-
ten sonra gerçekleþir.

Kontak anahtarý STOP konumuna
çevrildiðinde; yaðmur sensörü devre
dýþý kalýr ve daha sonra, eðer kumanda
kolu (B) konumunda kalýrsa, motor
çalýþtýrýldýðýnda (MAR pozisyonu)
tekrar devreye girer. Bu durumda yað-
mur sensörünü etkinleþtirmek için
sadece kolu (A) veya (C) konumuna
getirip ardýndan (B) konumuna geri
getiriniz.

Yaðmur sensörü bu yolla etkinleþirse
silecek en azýndan bir silme hareketi
yaparak sensörün devreye girdiðini
bildirir, ön cam kuru durumda olsa
bile.

Yaðmur sensörü iç dikiz aynasýnýn
arka kýsmýnda yer alýr ve ön cam ile
temas halinde olup ön cam sileceði

þekil 64

A0A0331b
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Far yýkama 
(bazý tiplerde) (þekil 65)

Far yýkayýcýlar kýsa/uzun farlar
yanarken ön cam yýkama devreye
alýndýðýnda çalýþýr.

DÝKKAT Bazý versiyonlarda far
yýkayýcý çalýþýyorken klima sistemi her-
hangi bir likit deterjan kokusunun
yolcu bölmesine giriþini önlemek için
otomatik olarak iç hava dolaþýmý
fonksiyonu devreye girer.

HIZ SABÝTLEME
SÝSTEMÝ 
(CRUISE CONTROL)
(bazý tiplerde)

GENEL BÝLGÝLER

Elektronik kumandalý Cruise Control
(HIZ SABÝTLEYÝCÝ) Sistemi; gaz
pedalýna basmadan aracýn gereken
hýzda kullanýlmasýný saðlar. Bu ter-
tibat, uzun sürüþlerde yorgunluðu
azaltýr çünkü kaydedilen hýz kendi-
liðinden korunur.

DÝKKAT Bu cihaz sadece 30 ila 190
km/h hýzlar arasýnda kullanýlabilir.

þekil 65

A0A0704b Cruise Control, sadece
trafik ve yol koþullarýnýn,
otomobilin yeterince

uzun bir mesafe boyunca, sabit
bir hýzda ve tamamen güvenli
olarak kullanýlmasýna izin
verdiði durumlarda devreye
alýnmalýdýr.

Aþaðýdaki hallerden birinde de 
sistem otomatik olarak devreden çýk-
maktadýr:

– fren pedalýna basýldýðýnda;
– debriyaj pedalýna basýldýðýnda;
– ASR, MSR veya VDC sistemleri dev-

reye girdiðinde;
– Selespeed transmisyonu ile vites

deðiþtirildiðinde;
– Selespeed vites kontrol kolunun

yanlýþlýkla N konumuna çevrilmesi.

KUMANDALAR (þekil 66)

Cruise Control’e ON/OFF kumandasý
(A), +/– kumandasý (B) ve RES
düðmesiyle (C) kumanda edilir.

Kumanda (A) iki konumludur:

– OFF bu konumda sistem devre
dýþýdýr;

þekil 66

A0A0077b
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HIZIN KAYDEDÝLMESÝ

(A) kumandasýný ON konumuna
getirin ve aracý istenen hýza alýþýlmýþ
olarak getirin. (B) kumandasýný en az
üç saniye süresince (+) konumuna
getirin ve sonra býrakýnýz. Otomobilin
hýzý hafýzaya alýnmýþtýr bu nedenle gaz
pedalýndan ayaðýnýzý çekebilirsiniz.

Araç, aþaðýda belirtilen durumlardan
herhangi biri oluþana kadar kaydedilen
sabit hýzda yoluna devam eder:

– fren pedalýna basýldýðýnda;

– debriyaj pedalýna basýldýðýnda;

– ASR, MSR veya VDC sistemleri
devreye girdiðinde;

– Selespeed transmisyonu ile vites
deðiþtirildiðinde;

– selespeed vites kontrol kolunun
yanlýþlýkla N konumuna
çevrilmesi.

DÝKKAT Gerektiðinde (örneðin solla-
ma yaparken) sadece gaz pedalýna
basýlarak hýzlanýlabilir; ardýndan, gaz
pedalýný býraktýðýnýzda araç yeniden
önceden kaydedilen hýza geri dönecek-
tir.

KAYDEDÝLEN HIZ DEÐERÝNÝN
AYARLANMASI

Fren veya debriyaj pedalýnýn kullanýl-
masý sureti ile cihaz devreden çýkmýþ
ise hýz aþaðýda açýklandýðý þekilde
yeniden programlanabilir:

– hafýzaya alýnan hýza ulaþana kadar
kademeli olarak hýzlanmak sureti ile;

– hýzýn hafýzaya alýnmasý esnasýnda
kullanýlan vitese geçmek sureti ile (4,
5.ve 6 vites);

– RES düðmesine (C) basýnýz.

KAYDEDÝLEN HIZ DEÐERÝNÝN
ARTIRILMASI

Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde
artýrýlabilir:

1) gaz pedalýna basýlarak ve daha
sonra ulaþýlan yeni hýz deðerini kayde-
derek (B kumandasýný üç saniyeden
daha uzun bir süre çevirerek);

veya
2) (B) kumandasýný kýsa bir süre ile

(+) konumuna çevirerek: kolun her
atýmý hýzda ufak bir artýþa (yaklaþýk
1,5 km/h) kola sürekli olarak basmak
sürekli bir hýz artýþýna neden olmak-
tadýr. Otomatik olarak yeni hýz deðeri-
ni kaydetmek için (B) kumandasýný
býrakýnýz.

– ON bu konum tertibatýn normal
çalýþma konumudur. Eðer kumanda
(A) bu konumdaysa, gösterge panelin-
in üzerindeki Ü uyarý lambasý yanar.

(B) kumandasý otomobil hýzýnýn
kaydedilmesini veya kaydedilen hýz
deðerinin arttýrýlmasýný veya azaltýl-
masýný saðlar.

Ulaþýlan hýz deðerini kaydetmek veya
kaydedilen hýzýn deðerini arttýrmak için
(B) kumandasýný (+)’ya çeviriniz.

Kaydedilen hýz deðerini düþürmek için
(B) kumandasýný (–)’ye çeviriniz.

Yuvarlak (B) kumandasý her hareket
ettirildiðinde hýz yaklaþýk olarak 1,5
km/h artar veya azalýr. 

Halka þeklindeki bu kumanda
çevrildiðinde hýz sürekli olarak deðiþir.
Ulaþýlan yeni hýz deðeri otomatik
olarak sabit tutulur.

RES düðmesi (C), kaydedilen deðeri
yeniden ayarlar.

DÝKKAT Kontak anahtarýný STOP
konumuna çevirmek veya halka
kumandayý (A) OFF yapmak,
kaydedilen hýzýn silinmesi ve sistemin
kapanmasýný saðlar.
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KAYDEDÝLEN HIZ DEÐERÝNÝN 
AZALTILMASI

Kaydedilen hýz deðeri iki þekilde
azaltýlabilir:

1) sistemi devre dýþý býrakarak
(örneðin fren pedalýna basýlarak) ve
daha sonra yeni hýz deðerini  kayde-
derek (B) kumandasýný en az üç saniye
süreyle (+) konuma getirmek);

2) (B) kumandasýný, otomatik olarak
kaydedilecek olan yeni hýz deðerine
ulaþana kadar (–) pozisyonunda
tutarak.

KAYDEDÝLEN HIZI YENÝDEN
AYARLAMAK ÝÇÝN

Kaydedilen hýz deðeri, motor durdu-
rulduðunda veya (A) kumandasý OFF
konumuna çevrildiðinde otomatik
olarak ayarlanýr.

Tertibat ancak 4, 5 veya 6’ýncý
viteslerde aracýn hýzýna baðlý olarak dev-
reye alýnabilir. Sistem kullanýlýrken yokuþ
aþaðý araç sürerken motor yükü
deðiþimine baðlý olarak hýz kaydedilen-
den daha yükseðe çýkabilir.

(A) kumandasý sisteme zarar verme-
den sürekli ON konumda tutulabilir.
Yine de kullanmadýðýnýzda sistemi 
kapatmanýz tavsiye edilir, kazara hýz
kaydetmemek için kumandayý OFF
konumuna getiriniz.

Cruise Control’ü sadece trafik ve yol
koþullarý tamamen güvenli ise devreye
almanýz tavsiye edilir, örneðin: düz ve
kuru yollarda, gidiþ geliþ þeritlerinin
birbirinden ayrýldýðý otobanlarda, trafik
akýþýnýn iyi olduðu yollarda ve yol
yüzeyinin düzgün olduðu durumlarda.
Sistemi þehir içinde veya yoðun trafik
koþullarýnda kullanmayýnýz.

Cruise Control devrede
seyahat ediyorken vites
kolunu boþa ve Sele-

speed kumanda kolunu N kon-
umuna getirmeyiniz.

Cruise Control, 30 ila
190 km/h arasýndaki hýz-
larda devreye alýnabilir.

Eðer sistem arýzalý veya
çalýþmaz durumda ise (A)
kumandasýný OFF

yapýnýz ve koruyucu sigortanýn
saðlam olup olmadýðýný kontrol
ettikten sonra Alfa Romeo Yet-
kili Servisiyle baðlantý kurunuz.
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ÖN PANEL
(Saðdan direksiyonlu tiplerde, bu kýlavuzun sonunda ilgili paragraftaki gösterge paneli ve ön panel kontrolleri anlatýmlarýna bakýnýz)

1. Döndürülebilen yan hava yönelticileri - 2 Sabit yan cam hava yönelticileri - 3 Dýþ lambalar kumanda kolu - 4. Toplam ve günlük kilometre sayaçlý ve far kon-
um göstergeli hýz ölçer - 5. Yakýt göstergesi, rezerv uyarý lambasý ile birlikte - 6 Çok fonksiyonlu ekran - 7. Motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi - 8. Motor de-
vir saati - 9. Bagaj açma butonu - 10. Kart taþýyýcý (bazý tiplerde) - 11. Radyo (bazý tiplerde) - 12. Döndürülebilen orta hava yöneticisi - 13 Sabit üst hava yö-
neticisi  - 14. Bardak taþýyýcý (bazý tiplerde) - 15. Sis farý düðmesi - 16. Dörtlü flaþör butonu - 17. Arka sis lambasý butonu - 18. Ön yolcu hava yastýðý - 19. Tor-
pido gözü - 20. Kapý kilitleme düðmesi - 21. Isýtma, havalandýrma ve klima kontrolleri - 22. Kül tablasý/Çakmak - 23. Sýcaklýk ölçer  - 24. Ön cam silecekleri
kumanda kolu - 25. Kontak  - 26. Korna - 27. Direksiyon yükseklik ayar kolu - 28. Sürücü hava yastýðý - 29. Kumanda ünitesi; günlük kilometre sayacý sýfýrla-
ma, far yükseklik ayarý, yol bilgisayarý - 30. Motor kaputu açma kolu.

þekil 67

A0A0618b
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A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte
yakýt göstergesi- B Motor soðutma
suyu sýcaklýk göstergesi ve azami
sýcaklýk uyarý lambasý - C. Kilometre
saati - D. Odometre göstergesi (toplam
kilometre sayacý, far konum göstergesi
ile birlikte günlük kilometre sayacý - E.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran - F.
Devir saati

Dizel tip

A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte
yakýt göstergesi- B Motor soðutma
suyu sýcaklýk göstergesi ve azami
sýcaklýk uyarý lambasý - C. Kilometre
saati - D. Odometre göstergesi (toplam
kilometre sayacý, far konum göstergesi
ile birlikte günlük kilometre sayacý) -
E. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran -
F. Devir saati

GÖSTERGE TABLOSU

Benzinli tipler

þekil 68 - 1.8 T. SPARK - 2.0 JTS

þekil 69 - 2.0 JTS Selespeed

A0A0656b

A0A0655b
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þekil 70 -3,2 V6

þekil 71 - JTD16V

Benzinli tipler

A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte
yakýt göstergesi - B Motor soðutma
suyu sýcaklýk göstergesi ve azami
sýcaklýk uyarý lambasý - C. Kilometre
saati - D. Odometre göstergesi (toplam
kilometre sayacý, far konum göstergesi
ile birlikte günlük kilometre sayacý) -
E.Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran -
F. Devir saati

Dizel tip

A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte
yakýt göstergesi- B Motor soðutma
suyu sýcaklýk göstergesi ve azami
sýcaklýk uyarý lambasý - C. Kilometre
saati - D. Odometre göstergesi (toplam
kilometre sayacý, far konum göstergesi
ile birlikte günlük kilometre sayacý) -
E. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran -
F. Devir saati

A0A0687b

A0A0657b
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KÝLOMETRE SAATÝ

(A-þekil 72) göstergesi araç hýzýný
gösterir.

TOPLAM KÝLOMETRE SAYACI 

Ýki sayaçlý (toplam ve günlük)
odometre göstergesi (B-þekil 72) ve
far konum göstergesi.

Gösterge þunlarý gösterir:

– ilk sýrada toplam kilometre (6
rakam)

– ikinci sýrada günlük kilometre (4
rakam)

– far yükseklik cihazýyla ilgili konum.

Günlük kilometre sayacýný sýfýrlamak
için direksiyon kolonunun yanýndaki
panelde (A-þekil 73) düðmesine
birkaç saniyeliðine basýnýz.

DÝKKAT Eðer akü baðlantýlarý
sökülürse günlük kilometre sayacýnda
gösterilen deðerler silinir.

MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 74-
75)

Tehlike sýnýrý (kýrmýzý) aþýrý yüksek
motor hýzýný temsil etmektedir.
Gösterge bu noktadayken uzun süre
sürmeyiniz.

DÝKKAT Motor yüksek devirde çalýþýy-
orken, elektronik enjeksiyon kontrol sis-
temi yakýt akýþýný kademeli þekilde
keserek motor gücünü kademeli olarak
düþürür.

Motor rölantideyken motor devir saati
duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý
gösterebilir, normal iþlemler sýrasýnda bu
normaldir, örneðin klima sistemini veya
faný devreye alýrken. Özellikle devirdeki
hafif bir artýþ, akü þarjýný korur.

þekil 73

A0A0082b

þekil 74 - Benzin motorlu tiplerde

A0A0666b

þekil 75 - JTD16V versiyonlarý

A0A0667b

þekil 72

A0A0665b
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YAKIT GÖSTERGESÝ VE REZERV
UYARI LAMBASI

Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt
miktarýný gösterir.

Rezerv uyarý lambasý K(A-þekil 76)
depoda yaklaþýk 7 litre yakýt kaldýðýný
bildirmek üzere yanar.

DÝKKAT Bazý durumlarda (dik
yokuþlarda örneðin) göstergedeki yakýt
miktarý gerçek miktardan farklý olabilir
veya deðiþikliði daha sonra gösterebilir.

Bu durum, seyahat esnasýnda yakýtýn
depoda sallanmasýndan kaynaklanan
düzgün olmayan yakýt seviye oku-
masýný önlemek amacýyla elektronik
kontrol ünitesi tarafýndan gerçekleþti-
rilen iþlemlerin bir parçasýdýr.

DÝKKAT Depo dolumu her zaman
motor çalýþmýyorken ve kontak anahtarý
STOP konumundayken yapýlmalýdýr.
Motor çalýþmýyor fakat kontak anahtarý
MAR konumundayken yapýlan doldur-
ma iþleminde gösterge geçici olarak
yanlýþ okuma yapabilir. Bu olay, sis-
temin çalýþma mantýðýndan meydana
gelir ve sistem arýzasý deðildir.

MOTOR SOÐUTMA SIVISI 
MAKSÝMUM SICAKLIK
GÖSTERGESÝ VE SICAKLIK UYARI
LAMBASI

Bu sistem motor soðutma suyunun
sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk yaklaþýk
50°C’nin üzerine çýktýktan sonra
göstermeye baþlar.

Normal þartlarda gösterge ibresi nor-
mal olarak skalanýn orta deðerlerini
göstermelidir. Eðer ibre yüksek deðer-
lere yaklaþýrsa (kýrmýzý bölge) aracýn
performansý düþecektir.

u (B-þekil 76) uyarý lambasý (bazý
tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekranda bir mesajla birlikte) yanmasý
sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu
gibi bir durumda otomobili durdurunuz
ve yetkili Alfa Romeo Yetkili Servisiyle
temasa geçiniz.

DÝKKAT Hava sýcaklýðý çok yüksek
olduðunda; düþük hýzda dahi motor
soðutma suyu sýcaklýðý yükselebilir. Bu
durumda, motoru durdurunuz ve
hararet normale döndükten sonra
motoru çalýþtýrýp tercihen daha yüksek
hýzda seyahatinize devam ediniz.

þekil 76

A0A0668b
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ÇOK FONKSÝYONLU DÝJÝTAL EKRAN (bazý tiplerde)

Çok fonksiyonlu dijital ekran þunlarý içerir: saat, dýþ hava sýcaklýðý, uyarýcý ayarý (uyarýcý açýk/kapalý), reostat (aydýnlatma ayarla-
malarý), darbe anahtarýnýn durumu (FPS açýk).

KUMANDA DÜÐMELERÝ (þekil 75)

Dijital göstergede verilen bilgileri (kontak anahtarý MAR konumundayken) kullanmak için, öncelikle direksiyon simidinin yanýn-
daki panelde bulunan kumanda düðmelerini tanýmanýz ve aþaðýdaki paragraflarda açýklandýklarý þekilde kullanmanýz gerekmek-
tedir. Ayrýca herhangi bir þey yapmadan önce bu bölümü iyice okumanýzý tavsiye ederiz.

Ekranda gösterilen deðerlerin arttýrýlmasýný saðlar

Ekranda gösterilen deðerlerin azaltýlmasýný saðlar

1 saniyeden daha kýsa bir süre ile basýldýðýnda (takip eden sayfalarda-
ki açýklamalarda Q ile belirtilir) çeþitli ayarlarýn yapýlmasýný saðlar

2 saniyeden daha uzun bir süre ile basýldýðýnda (takip eden sayfalarda-
ki açýklamalarda R ile belirtilir) istenilen seçimin onaylanmasýný ve
bir önceki ekrana geri dönülmesini saðlar.

DÝKKAT Standart gösterge açýkken (saat + dýþ hava sýcaklýðý), â veya ã
düðmelerine basmak aydýnlatma ayarlarý reostatý açacaktýr.

þekil 75

A0A0022b
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SAAT (þekil 76)

Saatleri ayarlamak

Q’deki MODE düðmesine
bastýðýnýzda, saat rakamlarý yanýp
sönecektir. â veya ã düðmelerini
kullanarak saati istediðiniz gibi
ayarlayýnýz.

Düðmeye her bastýðýnýzda bir birim
artar.

Butonuna sürekli basýldýðýnda;
otomatik hýzlý arttýrma veya azaltma
saðlanýr.

Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, kon-
trolü serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini
düðmeye tek tek basarak tamam-
layýnýz.

Kaydetmek için R’deki MODE
düðmesine basýnýz.

þekil 76

Dakikalarý ayarlamak

Q’deki MODE düðmesine iki kere
bastýðýnýzda, dakika rakamlarý yanýp
sönecektir. â veya ã düðmelerini
kullanarak dakikalarý istediðiniz gibi
ayarlayýnýz.

Düðmeye her bastýðýnýzda bir birim
artar.

Butonuna sürekli basýldýðýnda;
otomatik hýzlý arttýrma veya azaltma
saðlanýr.

Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, kon-
trolü serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini
düðmeye tek tek basarak tamam-
layýnýz.

Kaydetmek için R’deki MODE
düðmesine basýnýz.

DIÞ HAVA SICAKLIÐI(þekil 76)

Dýþ hava sýcaklýðý göstergenin aþaðý
tarafýnda saatin altýnda görülebilir. Dýþ
hava sýcaklýðý 3° C’nin altýnda ise,
gösterge yoldaki olasý bir buzlanma
için uyarýcýyla birlikte yanýp sönmeye
baþlar. Akustik sinyaller 2 saniye kadar
sürerken dýþ hava sýcaklýðý göstergesi
10 saniye kadar yanýp söner. Olasý yol
buzlanma sinyali, bundan sonra dýþ
hava sýcaklýðý ancak 6° C üzerine çýk-
týktan ve yeniden 3° C sýcaklýða indik-
ten sonra verilecektir.

A0A0009b

þekil 77

A0A0083b

SESLI UYARI (þekil 77-78)

Kumandaya eþlik eden sesli uyarý
aþaðýdaki þekilde devreye alýnýp (ON)
devreden çýkarýlýr (OFF):

Q’deki MODE düðmesine 3 defa
basýnýz, ardýndan uyarýcýyý açmak veya
kapatmak için â veya ã
düðmelerini kullanýnýz.

Kaydetmek için R’deki MODE
düðmesine basýnýz.

saat ve dýþ hava sýcaklýðý göstergesi
sesli uyarý devrede ekraný (ON)
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þekil 79

A0A0012b

þekil 80

A0A0013b

þekil 81

A0A0007b

â düðmesini (direksiyon milinin
yanýnda yer alan panel üzerindeki) 4
saniyeden daha uzun bir süre boyunca
basýlý konumda tutulduðunda; bütün
gösterge tablosunun tekjrar aydýnlatýl-
masý saðlanýr.

DARBE ANAHTARI EKRANI 
(þekil 81)(bazý tiplerde)

Aþaðýda gösterilen ekran, belirli bir
þiddetteki çarpýþmadan sonra, darbe
anahtarýnýn devreye girmesi halinde
otomatik olarak görüntülenir.

Darbe anahtarý, yakýt akýþýný keser.

DÝKKAT Kumandalar konusunda yer
alan darbe anahtarý ile ilgili açýkla-
malara bakýnýz.

minimum seviyede aydýnlatýlmýþ ekran

maksimum seviyede aydýnlatýlmýþ ekran
darbe anahtarýnýn devrede olduðunu gösteren
ekran

þekil 78

A0A0014b
sesli uyarý devre dýþý ekraný (buzzer OFF)

AYDINLATMA REOSTASI
(þekil 79-80)

Bu fonksiyon; gösterge tablosu, kilo-
metre sayacý ekraný (toplam ve günlük
kilometre), far yüksekliði ayar ekraný,
saat/ dýþ hava sýcaklýðý ekraný ve radyo
ekraný aydýnlarmalarýnýn ayarlan-
masýný (aydýnlatmanýn azaltýlmasý/
arttýrýlmasý) saðlar. 

Ýstenen aydýnlatma ayarýný elde
etmek için; standart ekran (saat + dýþ
hava sýcaklýðý) açýk iken, â veya ã
düðmelerini kullanýnýz.

Kýsmi aydýnlatma

ã düðmesi (direksiyon milinin
yanýnda yer alan panel üzerindeki) 4
saniyeden daha uzun bir süre boyunca
basýlý konumda tutulduðunda; gösterge
tablosunun aydýnlatmasý, kilometre
saati hariç olmak üzere, kapatýlýr.
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AYARLANABÝLÝR ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN (bazý tiplerde) 

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
sürüþ esnasýnda tüm kullanýþlý ve
gerekli bilgileri gösterebilir ve bir menü
vasýtasýyla aþaðýda belirtilen ayar
iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:
TIME (saat)
DATE (tarih)
OUTSIDE TEMPERATURE (dýþ hava sýcaklýðý)
INFORMATION ABOUT VEHICLE CONDITION
(otomobilin durumu ile ilgili bilgiler)

- Yol bilgisayarý
-  Aydýnlatma ayarlarý (reosta)
- Arýza mesajlarýnýn ilgili sembol ile

birlikte görüntülenmesi
- Uyarýý mesajlarýnýn (örneðin: yolda

buzlanma olabilir) ilgili sembol ile
birlikte gösterilmesi

- 2.0 JTS Selespeed versiyonu için
seçilen vites

- Motor yaðý seviyesi (sadece JTD tip-
leri için)

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekran menüsü

SPEED (HIZ)
- Ýlgili fonksiyonun devreye 

alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
(ON/OFF)

- Hýz limitinin ayarlanmasý
TRIP B (YOL BÝLGÝLERÝ B)

- Ýlgili fonksiyonun devreye 
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý
(ON/OFF)

TIME (SAAT)
- Saatlerin ayarlanmasý
- Dakikalarýn ayarlanmasý

DATE (TARÝH)
- Günün ayarlanmasý
- Ayýn ayarlanmasý
- Yýlýn ayarlanmasý

DST (YAZ SAATÝ)
- Yaz saati uygulamasýnýn devreye 

alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý 
MODE 12/24 (12/24 MODU)

- 12 veya 24 saatlik saat modunun
seçilmesi
RADIO (RADYO)

- Ekranda aþaðýdaki bilgilerin
görüntülenmesi/görüntülenmemesi :

seçilen radyo istasyonunun frekans
veya RDS mesajlarý, kompak
disk ile seçilen ilgili parça

TELEPHONE (TELEFON)
- Aþaðýdaki bilgilerin ekranda görün-

tülenmesi/görüntülenmemesi:
araya veya aranýlan abonenin ismi
ve/veya telefon numarasý

NAVIGATION (YOL BULMA SÝSTEMÝ)
- Takip edilecek rota ile ilgili ekran-

larýn ve bilgilerin görüntülen-
mesi/görüntülenmemesi 

LANGUAGE (DÝL)
- Ekranda gösterilenmesajlar için

lisan seçilmesi
UNITS (BÝRÝMLER)

- km, mi, °C, °F, km/l, l/100km,
mpg ölçü birimlerini seçimi

BUZZER (SESLÝ UYARICI)
- Sesli uyarýcý için ses yüksekliðinin

ayarlanmasý
SERVICE (SERVÝS)

- Periyodik Bakým Programý ile
baðlantýlý doðru araç bakýmýný
ilgilendiren bilgilerin gösterimi

MENÜ OFF (MENÜ KAPATILDI)
- Menüden çýkar.
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T

KUMANDA DÜÐMELERÝ (þekil 82-83)

Ayarlanabilir çok iþlevli dijital göstergede verilen bilgileri (kontak anahtarý MAR konumundayken) kullanmak için, öncelikle
(direksiyon kolonunun yanýndaki ve sað kolun üstündeki panelde bulunan) kumanda düðmelerini tanýmanýz ve gerekmektedir.
Ayrýca herhangi bir iþlem yapmadan önce bu konunun tamamýný okumanýz tavsiye edilir.

þekil 82

þekil 83

1 saniyeden daha kýz bir süre basýldýðýnda (takip eden sayfalardaki
þemalarda T ile belirtilir), bir sonraki ekrana ulaþýlmasýný saðlar

4 saniyeden daha uzun bir süre basýldýðýnda (takip eden sayfalardaki
þemalarda U ile belirtilir), fonksiyonun sýfýrlanmasýný ve yeniden
baþlatýlmasýný saðlar

Duruma baðlý olarak ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde yukarý doðru
hareket edilmesini veya görüntülenen deðerin arttýrýlmasýný saðlar

Duruma baðlý olarak ekranda ve ilgili seçenekler üzerinde aþaðý doðru
hareket edilmesini veya görüntülenen deðerin azaltýlmasýný saðlar

1 saniyeden daha kýsa süre basýldýðýnda, (takip eden sayfalardaki
þemalarda Q ile belirtilir)  istenilen seçimin onaylanmasýný ve/veya
bir  sonraki ekrana ya da menüye ulaþýlmasýný saðlar
2 saniyeden daha uzun bir süre basýldýðýnda (takip eden sayfalardaki
þemalarda R ile belirtilir), istenilen seçimin onaylanmasýný ve stan-
dart ekrana dönülmesini saðlar

A0A0022b

A0A0619b

DÝKKATâ ve ãdüðmeleri aþaðýdaki koþullara baðlý olarak farklý fonksiyonlarý
gerçekleþtirirler: 

- Standart ekran aktive edildiðinde iç aydýnlatmanýn ayarlanmasýný saðlarlar
- Menülerde aþaðý ve yukarý hareket edilmesini saðlarlar
- Ayar iþlemleri esnasýnda, deðerin arttýrýlmasýný ve azaltýlmasýný saðlarlar.
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MENÜ OFF
(menü kapalý) SPEED (hýz)

TRIP B (yol bilgisayarý
- seyehat B)

TIME
(zaman)

DATE (tarih)

DST (SUMMER TIME)
(yaz saati)

MODE 12/24
(12/24 MODU)

RADIO (radyo)

TELEPHONE
(telefon)

NAVIGATION (rota bilgileri)

LANGUAGE (dil)

UNITS (birimler)

BUZZER (sesli uyarý)

SERVICE (servis)

MENÜ TANIMI

Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ, farklý seçim iþlemleri ve ayarlamalara (bakýnýz aþaðýdaki “LANGUAGE (DIL)” ve
“DATE (TARIH)”  örnekleri) eriþmek için â ve ã düðmeleriyle seçilebilen bir dizi iþlevi içerir; daha ayrýntýlý bilgi için, bir önce-
ki bölümde yer alan “Menü ekranýna giriþ” konusuna bakýnýz.

Gün

Yýl Ay

Q

English
(Ýngilizce)

Nederlands
(Felemenkçe)

Espãnol (Ýspanyolca)

Français (Fransýzca)

Deutsch
(Almanca)

Italiano
(Ýtalyanca)

Q
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Eðer ekran bir hata mesajý gösterirse, “Uyarý lambalarý” bölümünde 
verilen ayrýntýlara bakýnýz; eðer iki veya daha fazla hata mevcutsa, gösterge
bunlarý sýrayla gösterir. Mesajýn ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerinde

görüntülenmesini ve/veya motor devir saati üzerindeki uyarý lambasýnýn yanýp
sönmesini sona erdirmek için Q düðmesine basýnýz.

ÝLK KONTROL

Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran CHECK ACTIVE (denetim etkin) mesajýný
görüntüler: otomobilde bulunan bütün elektronik sistemler için arýza teþhis testleri baþlar; bu yaklaþýk 4 saniye kadar sürer (sadece
JTD versiyonlarý için, çok iþlevli ayarlanabilir ekran ayrýca motor yað seviyesini de gösterir, aþaðýdaki “Motor yað seviye deneti-
mi” paragrafýna bakýnýz). Hiç bir arýza tespit edilemezse, motor çalýþtýrýldýðý zaman ekranda CHECK OK (Denetim OK) mesajý
görüntüye gelir.

DÝKKAT Ayarlanabilir çok iþlevli ekran bir hata mesajý gösterirse, “Uyarý lambalarý” bölümünde verilen detaylara bakýnýz.

mekanik vites kutusu 
bulunan otomobiller için

standart ekran

Yalnýzca JTD tipleri

Selespeed vites kutusu 
bulunan otomobiller için
standart ekran

Periyodik Bakým Programýna
göre otomobilin 20,000km’de

bir bakýmýnýn yapýlmasý
gerekir. Bakým yapýlmasý

gereken kilometreden itibaren
2.000 km (veya mil) daha
yapýldýktan sonra, kontak

anahtarý MAR pozisyonuna
çevrildiðinde, bakým yapýlmasý
gerektiðini belirtmek için þek-
ildeki uyarý otomatik olarak
görüntüye gelir ve bu uyarý
200 km’de bir tekrarlanýr..

Eðer herhangi
bir arýza 
mevcut
deðilse

Motor 
çalýþtý 
mý?

EVET

HAYIR
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Motor yað seviyesi kontrolü 
(sadece JTD 16V tipleri için)

Kontak anahtarý MAR konumunda
iken, ayarlanabilir çok fonksiyonlu
gösterge motor yað seviyesini 10
saniye boyunca görüntüler: Bu safhada
ekrandaki görüntüyü silmek ve bir son-
raki ekrana geçmek için Q düðme-
sine basýnýz.

DÝKKAT Gösterilen yað seviyesinin
doðru olduðundan emin olmak için yað
seviyesini araç düz bir yerdeyken kon-
trol ediniz.

(Þekil 84)’te düzgün motor yaðý
seviyesi gösterilmektedir. Yað seviyesi
düzgün olarak düþerken dolu çubuk-
larýn yerini boþ çubuklar almaya
baþlar.

þekil 84

A0A9101g

þekil 85

A0A9102g

þekil 86

A0A9103g

(Þekil 85) yað seviyesinin
öngörülen seviyenin altýnda olduðunu
göstermektedir. Bu durumda çubuk-
larýn tümü boþtur. 

DÝKKAT Bu durumda motor yaðý
seviyesi en kýsa zamanda doldurul-
malýdýr, “Araç Bakýmý” bölümündeki
“Seviye kontrolleri” konusuna bakýnýz. 

(Þekil 86) yað seviyesinin maksi-
mum seviyenin üzerinde olduðunu
göstermektedir. Bu durumda çubuk-
larýn tümü doludur. 

DÝKKAT Bu durumda, doðru motor
yaðý seviyesine ayarlamasý için Alfa
Romeo Yetkili Servisiyle temasa
geçiniz.
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MENÜ EKRANINA GÝRÝÞ

ILK KONTROL iþleminden sonra, otomobil hareketsiz haldeyken ve standart ekran görüntüdeyken, menü ekranýna girmek için
Q düðmesine basýnýz. 

Ekranda hareket etmek için â ile ã düðmelerini kullanýnýz.

Otomobil hareket halindeyken hýz sýnýrýný belirlemek de mümkündür.

Eðer bekleme süresi (iþlem yapýlmaksýzýn) 10 saniyenin üzerindeyse, standart ekran veya Q düðmesine basmadan önce etkin
olan ekrana dönülür; onay verilen bütün iþlemler kaydedilir.

Mekanik transmisyonlu
gösterim

Selespeed transmisyonlu 
gösterim

Araç
hareket 

halinde mi?

Hýz sýnýrýný girmek için 
sonraki sayfaya bakýnýz.

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

Q

Q

Bakýnýz 
ÝLK KONTROL HAYIR

EVET
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SPEED (HIZ)

Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti belirlemek ve bu limit geçildiði zaman sürücüyü uyarmak için, sesli bir uyarýnýn
otomatik olarak devreye girmesini saðlamak mümkündür. Hýz sýnýrýný ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

â ve/veya ã düðmelerini kullanarak istenen hýza ayarlayýnýz. Ayar iþlemleri sýrasýnda
rakamlar ekran üzerinde yanýp söner. Düðmeye her bastýðýnýzda bir birim artar veya

azalýr. Butonuna sürekli basýldýðýnda; hýzlý bir biçimde arttýrma veya azaltma saðlanýr.
Ýstenilen ayara yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini düðmeye tek
tek basarak tamamlayýnýz. Daha önce seçilen birime baðlý olarak (ilerideki sayfalarda

yer alan BÝRÝMLER paragrafýna bakýnýz), 30 ila 250 km/sa veya 20 ila 160 mph
arasýndaki deðerlere ayar yapýlmasý mümkündür.

Menü ekraný

Menü ekranýna dönüþ

Standart ekrana
dönüþ

ÝLK KONTROL ile MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz

Bu ekran, bir uyarýcý
sinyaliyle beraber araç
hýz sýnýrýný aþtýðý anda
göstergede otomatik

olarak gösterilir.

Q

R

Aktivasyon veya
deaktivasyon seçiniz ON/OFF

Q

Q

R

â
ã

â
ã

â
ã

R
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TRIP B (ON/OFF) - (YOL BÝLGÝSAYARININ GÝDÝLECEK YOLUN BÝR BÖLÜMÜ ÝLE ÝLGÝLÝ FONKSÝYONU)

Bu seçenek ile TRIP B iþlevinin (gidilecek yolun bir bölümü ile ilgili) devreye alýnmasý (ON) veya devre dýþý býrakýlmasý (OFF)
mümkündür ki burada, “yolun tamamý” içerisinde yer alan “yolun bir bölümü” seçeneðinde AVERAGE CONSUMPTÝON B (ORTALAMA YAKIT
TÜKETÝMÝ B), AVERAGE VELOCÝTY B (ORTALAMA HIZ B), TRAVEL TÝME B (SEYAHAT SÜRESÝ B), ve TRAVEL DÝSTANCE B (SEYAHAT MESAFESÝ B) ile ilgili gös-
terimler yer alýr. Daha fazla bilgi için “Genel Seyahat - Yolculuk B”ye bakýnýz.

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

Devreye almak (ON) 
veya devreden çýkarmak

için â veya ã
düðmelerini 
kullanýnýz.
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TIME (ZAMAN)

Saati (saat-dakika) ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz:

Menü ekraný

Menü ekranýna dönüþ

Standart ekrana 
dönüþQ

Q

Q

R

R

R

â
ã

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz

â veya ã
düðmesine her basýldýðýnda bir
birim  artýþ veya azalma gerçek-
leþir. Ýlgili butona sürekli basýldý-
ðýnda, hýzlý bir þekilde artýþ veya
azalma saðlanýr. Ýstenilen deðere
yaklaþtýðýnýzda, kontrolü serbest 

býrakýnýz ve ayar iþlemini düðmeye
tek tek basarak tamamlayýnýz.
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DATE (TARÝH)

Tarihi düzeltmek için (yýl-ay-gün) aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart ekrana 
dönüþQ

Q

Q

Q

R

R

R

R

â
ã

â
ã

â
ã

â
ã

â veya ã
düðmesine her basýldýðýnda bir
birim  artýþ veya azalma gerçek-

leþir. Ýlgili butona sürekli
basýldýðýnda, hýzlý bir þekilde artýþ
veya azalma saðlanýr. Ýstenilen
deðere yaklaþtýðýnýzda, kontrolü

serbest 
býrakýnýz ve ayar iþlemini düðmeye

tek tek basarak tamamlayýnýz.

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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DST (SUMMER TIME  - yaz saati)

Yaz saati fonksiyonunu (saatlerin 1 saat ileri alýnmasýný saðlar) devreye almak/devre dýþý býrakmak için, 
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

Menü ekraný

Manü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþ

DST ON iþlevini seçme ve 
aktive etme, 

gösterge gün ýþýðý saatinden yaz saatine
geçer ve tam tersi de daha önce anlatýlan

ZAMAN iþlevinde herhangi bir 
manuel müdahale gerektirmeden yapýlýr.

Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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MODE 12/24 (12/24 MODU)

Bu fonksiyon saati 12 veya 24 saatlik dilimler halinde ayarlamak için kullanýlýr. Ayar için aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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RADIO (radyo)

Radyo ekraný açýk (RADYO DISPLAY ON) iken, radyo açýldýðýnda; ekranda, radyo ekranýndaki bilgilerin aynýsý gösterilir. Bu
fonksiyonu devreye almak/devre dýþý býrakmak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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TELEPHONE (telefon)

Telefon ekraný açýk (TELEPHONE DISPLAY ON) iken, herhangi bir telefon gelir ise, ekranda arayan kiþinin ismi ve telefon
numarasý (eðer telefon rehberinde kayýtlý ise) gösterilir. Bu  fonksiyonu devreye almak/devre dýþý býrakmak için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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NAVIGATION (yol bulma sistemi)

Yol bulma (navigasyon) sistemi ekraný açýk (NAVIGASYON DISPLAY ON) iken, navigasyon sistemi kullanýldýðýnda; ekranda nav-
igasyon sistemi ekranýndaki bilgilerin aynýsý gösterilir. Bu fonksiyonu devreye almak/devre dýþý býrakmak için, aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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LANGUAGE (lisan)

Ekranda gösterilen metinler ve mesajlarýn lisanýný seçmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart 
ekrana dönüþQ

Q

R

R

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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UNITS (birimler)

Ekran, ayar yapýlan ölçü birimi ile ilgili bilgiler verir. Ýstenilen birimleri seçmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna dönüþ

Standart 
ekrana dönüþ

ÖNEMLÝ
Çok fonksiyonlu ekranda ayarlanmýþ sýcaklýk derece birimleri (°C veya °F) ayrýca

iki bölgeli klima kumandasýnda ve navigasyonda da gösterilir.

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

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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BUZZER (sesli uyarý)

Otomobilde bulunan kumandalara ve arýza sinyallerine eþlik eden sesli uyarý â ve/veya ã düðmeleri kullanýlarak, önceden
belirlenmiþ olan bir skalaya göre ayarlanabilir. Devre dýþý býrakmak (OFF) veya ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz:

Menü ekraný

Menü ekranýna dönüþ

Standart ekrana 
dönüþ Q

Q

R

R

â
ã

â
ã

DÝKKAT
Sesli uyarý OFF durumunda 
sesli uyarý arýzalarý bildirilir.

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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SERVICE (servis)

SERVICE (servis) fonksiyonu ile, oto-
mobilin doðru olarak bakýmýnýn yapýl-
masý ile ilgili bilgilerin alýnmasý
mümkün olur. Bu fonksiyonu kullan-
mak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

Menü ekraný

Menü ekranýna 
dönüþ

Standart ekrana 
dönüþ

DÝKKAT
Periyodik Bakým Programý’na
göre aracýn 20,000km’de bir
bakýmýnýn yapýlmasý gerekir.
Bakým yapýlmasý gereken kilo-

metreden itibaren 2.000 km (veya mil) daha yapýldýktan
sonra, kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde,
bakým yapýlmasý gerektiðini belirtmek için, þekildeki
uyarý otomatik olarak görüntüye gelir ve bu uyarý 200
km’de bir tekrarlanýr.Bu ekran sadece Alfa Romeo Yetkili
Servisler tarafýndan sýfýrlanabilir.

Q

Q R

â
ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

â

ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz

Benzin motorlu tipler

(•)

(•)

1.9 JTD 16V tipleri
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MENU OFF (menü kapatýldý)

Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn ard arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur.

Menü ekraný Standart 
ekrana dönüþ

Q
â
ã

ÝLK KONTROL ve MENÜ EKRANINA
GÝRÝÞ konularýna bakýnýz
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GENERAL TRIP (gidilecek yolun tamamý ile ilgili bilgi) - TRIP B (gidilecek yolun bir bölümü ile ilgili
fonksiyon)

YOL BÝLGÝSAYARI (TRIP COMPUTER) fonksiyonu, ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerinde otomobilin ekranýnda çalýþma
durumu ile ilgili bilgileri gösterir. Bu fonksiyon, gidilecek yolun tamamý ile ilgili GENERAL TRIP fonksiyonunu ve bu yolun bir
bölümü ile ilgili TRIP B fonksiyonunu içerir. TRIP B fonksiyonu, (aþaðýdaki þemada da gösterildiði gibi) gidilecek yolun tamamý
içinde yer alýr. Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilir.

GENERAL TRIP (Tüm yol bilgileri) fonksiyonu; ACTUAL CONSUMPTION (MEVCUT YAKIT TÜKETÝMÝ), AVERAGE CONSUMPTION (ORTALAMA YAKIT TÜKETÝ-
MI), RANGE (MENZÝL - YAKIT ALMADAN GÝDÝLEBÝLECEK MESAFE), AVERAGE VELOCITY (ORTALAMA HIZ), TRAVEL TIME (SEYEHAT SÜRESÝ), TRAVEL DISTANCE (GÝDÝLEN
MESAFE) ile ilgili rakamlarý gösterir.

TRIP B (yol bilgileri B) fonksiyonu AVERAGE CONSUMPTION B (ORTALAMA YAKIT TÜKETÝMÝ B), AVERAGE VELOCITY B (ORTALAMA HIZ B), TRAVEL TIME B
(seyahat-sürüþ süresi b), TRAVEL DISTANCE B (GÝDÝLEN MESAFE B) ile ilgili rakamlar gösterir.
Yola çýkýþ prosedürü (sýfýrlama)
GENERAL TRIP fonksiyonu tarafýndan gözlemlenen yeni bir seyahate baþlamak için, kontak anahtarý MAR konumundayken U

düðmesine basýnýz (“Kumanda düðmeleri” konusuna bakýnýz).

GENERAL TRIP ile ilgili ekranlar görüntülenirken sýfýrlama iþlemi (U düðmesi basýlarak) yapýldýðýnda, TRIP B fonksiyonu da sýfýr-
lanýr. Sadece TRIP B fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi (U düðmesine basarak) ise, yalnýzca
bu iþlevin bilgilerini sýfýrlar. 
DÝKKAT Menzil (range), yani yakýt almadan gidilebilecek mesafe ile mevcut yakýt tüketimi bilgileri sýfýrlanamaz.

Yolculuðun bir bölümünün sonu  
Yolculuðun bir bölümünün baþlangýcý

TRIP B sýfýrlama

N

TRIP B (YOL BÝLGÝLERÝ B) sýfýrlama

Yolculuðun bir bölümünün sonu 
Yolculuðun yeni bir bölümünün baþlangýcý

N

N TRIP B (YOL BÝLGÝLERÝ B) sýfýrlama

N N 

N 

TRIP B 

TRIP B

TRIP B

Yolculuðun bir bölümünün sonu
Yolculuðun yeni bir bölümünün baþlangýcý

Yolculuðun bir bölümünün sonu
Yolculuðun bir bölümünün baþlangýcý

TRIP B sýfýrlama

GENERAL TRIP

Tüm yolculuk sonu.
Yeni yolculuðun baþlamasý

GENERAL TRIP sýfýrlamaN 

Tüm yolculuðun sonu 
Yeni yolculuk baþlangýcý

GENERAL TRIP sýfýrlamaN 
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Mekanik transmisyonlu 
standart ekran 

Selespeed transmisyonlu
standart ekran 

GENERAL TRIP ile TRIP B sýfýrlama

T

T

T
T

T
T T

U

U

UU

T

U

ÝLK KONTROL 
konusuna bakýnýz 

Bir sonraki sayfada 
devam edilmektedir
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TRIP B 
fonksiyonu

devrede mi?

DÝKKATP düðmelerine basmak
otomatik olarak standart ekraný geri döndürür. 

TT

UUUU

T T

TRIP B (YOLCULUK B) sýfýrlamaU

Standart ekrana 
dönüþ

EVET

HAYIR
Önceki sayfadan 

devam 
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AYDINLATMA REOSTASI

Bu fonksiyonla gösterge panelinin, radyo ekranýnýn ve klima kontrol ekranýnýn aydýnlatmasýný (karartma/aydýnlatma), 
kilometre sayacý (toplam, günlük), far yükseklik ayarý, radyo rehber ekraný (radio navigator) ve iki zonlu klima kumandasýný
ayarlamak mümkündür.

Kýsmi aydýnlatma

ã düðmesini 4 saniyeden daha fazla basýlý tutmak (direksiyon milinin yanýndaki panelde), gösterge panelinin kilometre saati
haricindeki tüm aydýnlatmasýný kapatýr.

â düðmesini 4 saniyeden daha fazla basmak (direksiyon milinin yanýndaki panelde) gösterge panelindeki aydýnlatmayý
yeniden açacaktýr.

Mekanik 
vites kutusu bulunan
otomobildeki ekran

Selespeed vites kutusu bulunan
otomobildeki ekran

Standart ekrana 
dönüþ

DÝKKAT
Aydýnlatma ayarýnýn yapýlabilmesi için dýþ aydýnlatma lambalarýnýn yakýl-

masý gerekir. Herhangi bir arýza durumunda aydýnlatma ayarý 
(reostat) mümkün deðildir ve gösterge 

en parlak seviyesinde görünür.

Q R

â
ã

â
ã

â
ã

ÝLK KONTROL 
konusuna bakýnýz



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

84

MEVCUT DURUM ÝLE ÝLGÝLÝ EKRANLAR 

Standart ekran:
RADYO EKRANI AÇIK
(RADIO DISPLAY ON)
durumunda görün-
tülenir. 

Standart ekran:
TELEFON EKRANI AÇIK
(TELEPHONE DISPLAY ON)
durumunda bir arama
geldiðinde görüntülenir.

Kontak anahtarý takýlý deðilken kapý açma
veya kapama göstergesi.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran kilometre
sayacý (toplam ve günlük) ekranýyla beraber
zamanlamalý olup, 10 saniye sonra otomatik
olarak kapanýr.

Arýza esnasýnda “Uyarý
lambalarý” konusuna
bakýnýz

Standart ekran; 
navigasyon (yol bulma
sistemi) ekraný açýk 
(NAVIGATION DISPLAY
ON) iken, navigasyon
sistemi kullanýldýðýnda
görüntülenir.

Þekillerdeki ekranlar sadece örnek olarak verilmiþtir.

þekil 87

A0A0676b
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Uyarý 
lambasý 

Ekrandaki 
mesaj

UYARI LAMBALARI 

DÝKKAT Uyarý lambasý sayýsý motor tipine ve aracýn sahip olduðu donanýmlara baðlýdýr.

x
FREN HÝDROLÝK SEVÝYESÝ DÜÞÜK VE/VEYA EL FRENÝ ÇEKÝK

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý ve motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir.

Haznedeki fren hidrolik yaðý devredeki bir sýzýntý nedeniyle  asgari seviyenin altýna
düþtüðünde ve el freni çekiliyken, uyarý lambasý yanar.

Otomobil hareket halinde iken uyarý lambasý x yanar ise, el
freninin çekili olup olmadýðýný kontrol ediniz. El freni çekili ol-
madýðý zaman da uyarý ýþýðý yanýyorsa (bazý tiplerde ayarlanabilir

çok fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ve sembol ile gösterilir) aracý dur-
durunuz ve en kýsa zamanda Alfa Romeo Yetkili Servisiyle baðlantý ku-
runuz.

u
MOTOR SOÐUTUCU SIVISI SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý ve motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir.

Uyarý lambasý, motor hararet yaptýðýnda yanar (bazý tiplerde ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu ekranda ilgili mesaj ve sembol ile gösterilir). Seyahat esnasýnda yanarsa, soðutucu-
nun dolaþýmýný saðlamak için aracý dururarak motoru çalýþýr durumda býrakýnýz ve hafifçe
gaza basýnýz.

Eðer 2 veya 3 dakika içerisinde uyarý kapanmýyorsa hemen aracý durdurunuz ve bir Alfa
Romeo Yetkili Servisle baðlantý kurunuz.
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Uyarý
lambasý

Ekrandaki
mesaj

¬
HAVA YASTIÐI ARIZASI

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý
yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir. Eðer hava yastýðý sis-
teminde bir çalýþma arýzasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak yanar.

Eðer ¬ uyarý ýþýðý, kontak anahtarý MAR konumuna getir-
ildiðinde yanmýyor veya seyahat esnasýnda yanýk kalýyorsa, bu
olay tutma güvenliði sistemlerinin bir hatasýný gösteriyor ola-

bilir; bu þart altýnda hava yastýklarý veya ön gerdiriciler bir çarpma
halinde tetiklenmeyebilir veya bazý durumlarda kazara tetiklenebilirler.
Aracý durdurup bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle baðlantý kurunuz.

¬Uyarý lambasýndaki arýza (uyarý lambasý yanmaz), yolcu hava
yastýðýnýn devre dýþý býrakýldýðýný bildiren uyarý lambasýnýn dört
saniyeden daha fazla yanýp sönmesi ile bildirilir.

v

MOTOR YAÐI BASINCI ÇOK DÜÞÜK

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý, ancak motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir.

Seyahat esnasýnda v uyarý lambasý yanýyorsa (bazý tiplerde
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ve sembol de
gösterilir) aracý durdurunuz ve en kýsa zamanda Alfa Romeo

Yetkili Servisiyle baðlantý kurunuz.
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Uyarý 
lambasý

Ekrandaki 
mesaj

w
AKÜ ÞARJI DÜÞÜK

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý 
yanmalý, ancak motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir.

Motor çalýþýyorken ilgili mesaj ve sembol ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda 
gösterilirse bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle baðlantý kurunuz.

<
EMNÝYET KEMELERÝ BAÐLANMAMIÞ

Kontak anahtarý MAR konumundayken sürücünün emniyet kemeri uygun þekilde
baðlanmamýþ ise gösterge tablosundaki uyarý lambasý birkaç dakika yanar.
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´
KAPILAR TAM KAPANMAMIÞ

Kapýlardan biri veya birkaçý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmamýþsa, gösterge paneli
üzerindeki uyarý ýþýklarý yanar (bazý versiyonlarda ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
üzerinde ilgili mesaj ve sembol gösterilir).

Uyarý 
lambasý

Ekrandaki 
mesaj
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Uyarý 
lambasý

Ekrandaki 
mesaj

d
FREN MALZEMESÝ AÞINMIÞ

Ön frenler aþýnmýþsa, fren pedalýna basýldýðýnda gösterge panelindeki uyarý ýþýðý yanar
(bazý tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran üzerinde ilgili mesaj ve sembol 
gösterilir); bu durumda mümkün olan en kýsa zamanda deðiþtirilmeleri gerekmektedir.

DÝKKAT Araç, ön fren malzemesi için aþýnma sensörleriyle donatýlmýþ olduðundan 
bunlar deðiþtirildiðinde arka fren malzemelerini de kontrol ediniz.

OTOMATÝK SELESPEED ÞANZIMAN ARIZASI

Selespeed vites kutusunda herhangi bir arýza olduðunda ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekranda bir mesaj ve t sembolü belirir. Hatanýn giderilmesi için en yakýn Alfa Romeo
Yetkili Servisiyle baðlantý kurunuz.  
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Uyarý 
lambasý 

Ekrandaki 
mesaj

U
EOBD MOTOR KUMANDA SÝSTEMÝ ARIZASI

Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde, uyarý lambasý
yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir. Uyarý lambasýnýn kýsa bir þekilde yan-
masý, lambanýn normal olarak çalýþtýðýný gösterir.

Yolculuk sýrasýnda uyarý lambasý sönmez veya açýlýrsa (bazý tiplerde ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekran üzerinde ilgili mesaj ve sembol de gösterilir):
sürekli yanma - yakýt besleme/ateþleme sisteminde; egzozdaki emisyonlarýn art-

masýna, performansýn düþmesine, kullanýmýn zorlaþmasýna ve yüksek yakýt tüketimine
sebep olabilecek bir arýza mevcut demektir.

Bu koþullar altýnda, fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam
edilmesi mümkündür. Uyarý lambasý yanarken yola devam etmek hasara sebep olabilir.
Mümkün olan en kýsa sürede bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle temasa geçin. 

Eðer arýza giderilir ise, uyarý lambasý söner, fakat arýza sistem belleðinde kayýtlý kalýr;
yanýp sönme - katalizörün hasarlý olabileceðini belirtir (“EOBD sistemi” bölümüne

bakýnýz).
Eðer uyarý lambasý yanýp söner ise, motor devrini düþürmek için uyarý lambasýnýn yanýp

sönmesi sona erene kadar gaz pedalýný serbest býrakmak gerekir; seyahate uyarý lam-
basýnýn yanýp sönmesine sebep olmayacak þekilde normal hýzda devam ediniz ve mümkün
olan en kýsa sürede bir Alfa Romeo Yetkili Servisi ile temasa geçiniz.

Eðer kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde U uyarý
lambasý yanmaz veya seyahat esnasýnda sürekli yanar ise bir
Alfa Romeo Yetkili Servisiyle mümkün olan en kýsa sürede

baðlantý kurunuz. 
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Uyarý 
lambasý

Ekrandaki 
mesaj

ALFA ROMEO ÞÝFRE SÝSTEMÝ

Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde gösterge paneli üzerindeki uyarý lam-
basý açýlýr; yalnýzca bir kez yanýp sönerek kapanmalýdýr. Eðer kontak anahtarý MAR kon-
umundayken uyarý lambasý yanmaya devam ederse, bu “Alfa Romeo ÞÝFRE Sistem”inde:
bir hatanýn olduðunu göstermektedir.

DÝKKAT: U ve Y uyarý lambalarýnýn ayný anda yanmasý, Alfa Romeo KOD siste-
minde bir arýza olduðunu belirtir. 

Motor çalýþýyorken ilgili mesaj ve  sembol ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda gösterilirse
bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle baðlantý kurunuz.

Y

Eðer motor çalýþýyor durumdayken Y uyarý lambasý, bazý tiplerde ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ve sembol birlikte yanarsa, otomobil motor bloke etme
sistemi tarafýndan korunmuyor demektir (bu bölümdeki “Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi”
konusuna bakýnýz). Tüm anahtarlarýn hafýzaya kaydedilmesi için bir Alfa Romeo Yetkili
Servisi ile baðlantý kurunuz.
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Uyarý 
lambasý

Ekrandaki 
mesaj

ISITMA BUJÝLERÝ

Kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrandaki
uyarý lambasý yanar; ýsýtma bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde de söner.

Uyarý lambasý söner sönmez motoru çalýþtýrýnýz.

DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek olmasý durumunda, uyarý lambasý farkedilemeyecek
kadar kýsa bir süre için yanabilir.

DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU VAR

Dizel filtresinde su varsa ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ve 
sembol gösterilir.

Yakýt devresinde su bulunmasý, tüm enjeksiyon sistemine ciddi
zararlar verebilir ve motorun düzensiz çalýþmasýna sebep olabilir.
Eðer ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda þekildeki  mesaj ve

sembol  gösterilirse, sistemdeki suyun boþaltýlmasý için mümkün olan en
kýsa sürede bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle temasa geçiniz.

ISITMA BUJI UYARI ARIZASI

Isýtma bujileri uyarý arýzasý mevcutsa ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda þekildeki
mesaj ve sembol gösterilir. Arýzanýn giderilmesi için mümkün olan en kýsa sürede bir Alfa
Romeo Yetkili Servisi ile baðlantý kurunuz.
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Uyarý
lambasý

Ekrandaki 
mesaj

DARBE ANAHTARI

Darbe anahtarý devreye girdiðinde, þekildeki ekranda yer alan mesaj görüntüye gelir.

Eðer bu mesajýn görüntüye gelmesinin ardýndan yakýt kokusu
duyulur veya yakýt besleme sisteminde sýzýntýlar görülürse, yangýn
tehlikesinden kaçýnmak için anahtarý eski konumuna getirmeyiniz.

MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ SENSÖRÜ ARIZASI

Motor yað seviyesi sensörü arýzasý mevcutsa ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda þek-
ildeki mesaj gösterilir. Hatanýn giderilmesi için mümkün olan en kýsa sürede bir Alfa
Romeo Yetkili Servisiyle temasa geçin.
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ABS SÝSTEMÝ ARIZASI (ABS sistemine sahip araçlar için)

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý ve motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir.

Uyarý lambasý, sistemde arýza olduðunda yanar (bazý tiplerde ayarlanabilir çok fonksiy-
onlu ekranda mesaj ve sembol görüntülenir). Bu durumda, fren sisteminin performansý
deðiþmez, fakat ABS sisteminden yararlanýlamaz. Özellikle yol tutuþunun zayýf olduðu
durumlarda dikkatli olunmasý tavsiye edilir. Ayrýca bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle temasa
geçmek gerekir.

Otomobilde elektronik bir frenleme distribütörü (EBD) mevcuttur.
Motor çalýþýrken gösterge tablosundaki x ve  u uyarý lambalarý
ayný anda yanarsa (bazý tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu

ekranda mesaj ve sembol görüntülenir), EBD sisteminde bir arýza var
demektir; bu durumda sert frenlemeler, arka tekerleklerin vaktinden önce
kilitlenmesine ve kaymaya sebep olabilir. Çok dikkatli bir þekilde sürerek,
hemen Alfa Romeo Yetkili Servisiyle baðlantý kurup sistemi kontrol et-
tiriniz.

Motor çalýþýyorken yalnýzca u uyarý lambasýnýn (bazý tiplerde
ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda mesaj ve sembol görün-
tülenir) yanmasý ABS sisteminde bir hatanýn olduðunu gösterir.

Bu durumda frenleme sistemi ABS sistemi olmadan etkinliðini sürdür-
mektedir. Bu durumda EBD sisteminin etkinliði de düþebilir. Ani fren-
lemelerden kaçýnarak sistemin kontrol edilmesi için en kýsa sürede 
AlfaRomeo Yetkili Servisiyle temasa geçmeniz tavsiye edilir.

EBD elektronik frenleme distribütörü arýzasý

x

u
+
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lambasý
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F
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI

Yolcu hava yastýðý devreye girdiðinde kontak anahtarý MAR konumuna getirildiði zaman,
uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan 4 saniye sonra sönmelidir.

á
VDC SÝSTEMÝ (ARAÇ DÝNAMÝÐÝ KONTROLÜ) (bazý tiplerde) 

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý, fakat motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir.

Eðer uyarý lambasý sönmez veya seyahat esnasýnda ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da mesaj ve ilgili sembol birlikte yanarsa, bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle temasa geçiniz.

Uyarý lambasýnýn seyahat esnasýnda yanýp sönmesi VDC sisteminin müdahalesini temsil
eder

ASR – TEKERLEKLERÝN KAYMASINI ÖNLEME SÝSTEMÝ (bazý tiplerde) 

Kontak anahtarý MAR getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 4 saniye sonra sönmelidir.Sistem kapandýðýnda uyarý 
lambasý ASR OFF lediyle beraber yanar. Sistem devreye girdiðinde; uyarý lambasý, sürücüye
sistemin yol tutuþ koþullarýna adapte olduðunu belirtmek için yanýp söner. Ayarlanabilir
çok fonksiyonlu ekranda mesaj ve ilgili sembolün görüntülenmesinin yaný sýra uyarý 
lambasýnýn da yanmasý, ASR sisteminin olasý bir arýzasýný belirtir.Bu durumda mümkün
olan en kýsa sürede bir Alfa Romeo Yetkili Servisi ile baðlantý kurunuz.

F uyarý lambasý ayrýca ¬ uyarý lambasýnýn kendisinde bir arýza
olduðunu göstermektedir. Bu Fuyarý lambasýnýn 4 saniyeden fa-
zla yanýp sönmesiyle belirtilir. Bu ayrýca ¬ uyarý lambasý var ol-

masý olasý tutma sistemi arýzalarýný gösterememektedir. Bu durumda der-
hal yetkili Alfa Romeo Servisiyle temasa geçiniz.

Uyarý lambasý ön yolcu hava yastýðý devreden çýkarýldýðýnda yanar.
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W
AYDINLATMA LAMBALARI ARIZASI

Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yan-
malý fakat motor çalýþtýrýldýktan yaklaþýk 6 saniye sonra sönmelidir.

Aþaðýdaki belirtilen lambalardan herhangi birinde herhangi bir arýza olduðunda, ilgili
mesaj ve sembol ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede gösterilir:

- park lambalarý

- stop lambalarý ve ilgili sigorta

- arka sis lambalarý

- plaka lambalarý.

Bu lambalarla ilgili arýzalarýn sebebi þunlar olabilir: bir veya daha fazla ampulün yanýk
olmasý, sigortanýn yanýk olmasý veya elektrik baðlantýsýnýn kesilmiþ olmasý.
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lambasý 
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HIZ SINIRI AÞILDI

Bazý tiplerde ekranda mesaj ve uyarýcýnýn sesiyle birlikte uyarý ýþýðý, otomobil önceden
belirlenmiþ hýz sýnýrýný aþtýðýnda yanar ("Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran" bölümüne
bakýnýz).

K
YAKIT REZERVÝ

Gösterge panelindeki uyarý ýþýðý (bazý tiplerde ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda ilgili
mesaj ve sembolle birlikte) tankta 7 litre yakýt kaldýðýnda ve bazý tiplerde gidilebilecek
mesafe 50 km'nin altýna düþtüðünde yanar.

YAKIT ALMADAN GÝDÝLEBÝLECEK MESAFE (YOL BÝLGÝSAYARI)

Yakýt almadan gidilebilecek mesafe 50 km'nin altýna düþerse ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu ekranda þekildeki mesaj ve sembol gösterilir.

PERÝYODÝK BAKIM

Periyodik Bakým Programýna göre bakým yapýlmasý gereken kilometreden (her 20,000
km'de bir) itibaren 2,000 km daha yapýldýktan sonra, kontak anahtarý MAR konumuna
getirildiði zaman, bakým yapýlmasý gerektiðini belirtmek için þekildeki uyarý görüntüye
gelir ve bu uyarý 200 km'de bir tekrarlanýr.
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lambasý 
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R
SOL SÝNYAL LAMBASI (FASILALI)

Sinyal kolu aþaðý alýndýðý zaman, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanar yada tehlike
uyarý lambasýnýn düðmesine basýldýðý zaman sað sinyal uyarý lambasý ile birlikte yanar.

E
SAÐ SÝNYAL LAMBASI (FASILALI)

Sinyal kolu yukarý alýndýðý zaman, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanar yada tehlike
uyarý lambasýnýn düðmesine basýldýðý zaman sol sinyal uyarý lambasý ile birlikte yanar.

3
PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR

Gösterge paneli üzerindeki uyarý lambasý, park lambalarý veya kýsa farlar açýldýðý zaman
yanar.

Ü
HIZ SABÝTLEYÝCÝSÝ (CRUISE CONTROL)

Gösterge panelindeki uyarý ýþýðý (bazý versiyonlarda ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran-
da þekildeki sembol gösterilir) cruise control çentikli kumandasý ON (AÇIK) durumundayken
yanar.

1
UZUN FARLAR

“Follow me home” aydýnlatma fonksiyonu devreye girdiðinde gösterge paneli üzerinde-
ki uyarý lambasý yanar (ilgili bölüme bakýnýz).
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lambasý 
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UYARI LAMBALARI ARIZASI

Belirtilen uyarý lambalarýnýn herhangi birinde arýza olmasý durumunda ayarlanabilir çok
fonksiyonlu ekranda þu gösterilir.

YOLDA BUZLANMA OLABÝLÝR

Dýþ hava sýcaklýðý 3° C'nin altýna düþtüðünde sürücüye yolda buzlanma olabileceðini
bildirmek için ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda n sembolü ile þekildeki gösterilir ve
sesli uyarý devreye girer. Uyarýcý 2 saniye kadar öterken mesaj ekranda 10 saniye kadar
görüntülenir; bu süreden sonra, hava sýcaklýðý 6° C'ye gelinceye kadar veya motor stop
edilinceye kadar sadece n sembolü görüntüde kalýr. Seyahat esnasýnda yolda buzlanma
ihtimali uyarýsýndan sonra hava sýcaklýðý 6° C'nin üzerine çýkarsa sembol kaybolur ve eðer
hava sýcaklýðý yeniden 3°C'nin altýna düþerse ekranda mesaj ve n sembolü görüntüye
gelir ve uyarýcý tekrar devreye girer. 
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1 Ön cam buz çözme ve buðu giderme fonksiyonu için üst hava yönelticisi - 2 Ayarlanabilir üst orta hava yönelticisi- 3 Yan cam-
larýn buz çözme veya buðu giderme hava yönelticileri - 4 Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönelticileri - 5 Ayarlanabilir ve
döndürülebilir yan hava yönelticileri - 6 Ön taban bölümü sabit hava yönelticileri  - 7 Arka taban bölümü sabit hava yönelticileri -
8 Ayarlanabilir ve döndürülebilir arka hava yönelticileri.

KLÝMA SÝSTEMÝ

þekil 88

A0A0703b
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ÜST ORTA HAVA
YÖNELTÝCÝLERÝNÝN 
AYARLANMASI (þekil 89)

Çýkýþýn (1) bir tane açma/kapama kon-
trolü mevcuttur (A).

o = Tamamýyla kapalý.
I = Tamamýyla açýk

DÖNDÜRÜLEBÝLÝR ORTA HAVA
YÖNELTÝCÝLERÝNÝN AYARI (þekil
89)

Her yönelticide (2) hava akýþýný yön-
lendirmek üzere bir tane kumandasý (B)
bulunmaktadýr (4 yönde): yukarý/aþaðý,
sað/sol).

Hava akýþýný ayarlamak için,  (C) 
kumandasýný kullanýnýz:

o = Tamamýyla kapalý.
I = Tamamýyla açýk

DÖNDÜRÜLEBÝLÝR YAN HAVA
YÖNELTÝCÝLERÝNÝN 
AYARLANMASI (þekil 90)

Hava akýþýný ayarlamak için, çentikli
(A) düðmeyi ve/veya doðrudan (B) ku-
mandasýný kullanýnýz.

Hava akýþýný ayarlamak için, (C) 
kumandasýný kullanýnýz:

o = Tamamýyla kapalý.
I = Kýsmen açýk.

II = Tamamýyla açýk

D - yan camlarýn buðusunu giderme
veya buz çözme iþlemi için sabit hava
yönelticisi.

DÖNDÜRÜLEBÝLÝR ARKA HAVA
YÖNELTÝCÝSÝNÝN 
AYARLANMASI (þekil 91)

Hava akýþýný yönlendirmek için, çentik-
li (A) düðmeyi ve/veya doðrudan (B)
kumandasýný kullanýnýz.

Hava akýmýný ayarlamak için, (C) ku-
mandasýný kullanýnýz:

o = Tamamýyla kapalý.
I = Kýsmen açýk.

II = Tamamýyla açýk

A0A0085b A0A0086b A0A0087b
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Aþaðýda manuel ýsýtýcý sistemin kýsa bir
anlatýmý bulunmaktadýr.

Manuel ýsýtýcýnýn en iyi performansýný
elde etmek için ayar düðmesini þekillerde
gösterildiði gibi ayarlayýnýz.

Sistem hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve en iyi
yararlanma biçimi için aþaðýda verilen
paragraflardaki talimatlarý okuyunuz.

MANUEL ISITICI 

HIZLI BUÐU GÝDERME/BUZ ÇÖZME ÝÞLEMÝ

AZAMÝ ISITMA GÜCÜ

A0A0730b

A0A0731b

þekil 93

þekil 94
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KUMANDALAR (þekil 95)

1 - Hava sýcaklýðý ayarlama düðmesi

2 - Fan hýz ayarý düðmesi

3 - Hava daðýtým seçimi düðmesi

4 - Ýç hava dolaþýmý açma / kapama
düðmesi v
5 - Arka cam rezistansý açma / kapa-

ma (.

þekil 95

A0A0732b
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HAVA SICAKLIÐI AYARLAMA
DÜÐMESÝ

Düðmeyi (1-þekil 95) saat yönüne
veya saat yönünün tersine çevirmek yol-
cu bölümüne gönderilen havanýn daha
yüksek veya düþük sýcaklýkta olmasýný
saðlar.

HAVA DAÐITIM DÜÐMESÝ

(3-þekil 95) düðmesini çevirmek
aþaðýda gösterilen konumlarý seçmenize
yarar:

Mevcut hava yönelticilerin ü-
zerindeki kumandalarý kullanarak
ayar yapma olanaðý ile birlikte üst

orta kýsým, ön orta havalandýrma ve ön
ile arka çýkýþlardan hava akýþý.

Önceki havalandýrmalar ile yolcu
bölümü aþaðý kýsým arasýndaki

hava akýþýný bölmek.

Yolcu bölmesinin alt bölümlerine
hava akýþý (ön ve arka).

Ön cam/Ön yan camlar ile yolcu   
bölümü alt kýsmý arasýndaki 

hava akýþýný bölmek.

Camlardaki buðunun giderilmesi
/ buz çözme iþlemi için; hava

akýþýnýn ön cam ile ön yan camlara ha-
va akýþý.

Ön cam ile ön yan camlarýn buz
çözme / buðu giderilmesi için ha-

va akýþý, buz çözme/buðu giderme için 
arka cam ýsýtmasýný açmak (bu iþlev
MAX-DEF olarak isimlendiriliyor)

μ

w

y

-

FAN HIZ AYARI DÜÐMESÝ

Düðmeyi çevirmekle (2-þekil 95) yol-
cu bölümüne verilen havanýn miktarýný
ayarlamak için fanlarýn hýzýna kumanda
edebilirsiniz.

0 konumu faný durdurur ve otomatik
olarak iç hava dolaþýmýný devreye sokar (4
vnumaralý düðmenin yanýnda yer alan
ledin yanmasýyla gösterilir) bu yüzden de
aracýn dýþ hava alým açýklýðýný kapatýr.

Ýç hava dolaþýmýný kapatmak için (4)
v düðmesine basýnýz.

w
-
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ÝÇ HAVA DOLAÞIMI AÇMA/
KAPATMA BUTONU 

(4-þekil 95) v düðmesine
basýldýðýnda iç hava dolaþýmý açýlarak
düðmenin yanýndaki led yanacaktýr.

Bu durumda klima kontrol sistemi
doðrudan yolcu bölümü içerisindeki
havaya müdahale edecektir, fan de-
vrededir. 

Ýç hava dolaþýmýný kapatmak ve dýþarý-
dan hava alýmýný saðlamak için, düðme-
ye yeniden basýnýz.

Ýç hava dolaþýmý
fonksiyonu, istenilen
“ýsýtma” veya “soðut-

ma” koþullarýna daha çabuk
ulaþýlmasýný saðlar. Ancak yað-
murlu/soðuk havalarda özellik-
le klima kontrolü sistemi 
kapalýyken pencerelerin içeri-
den buðulanma olasýlýðý arta-
caðýndan böyle günlerde kul-
lanýmý tavsiye edilmemektedir.

Ýç hava dolaþým 
sisteminin v kirlenmiþ 
havanýn dýþarýdan içe-

riye sokulmasýný önlemek için
sýkýþýk trafikte veya tünellerde
açýlmasý tavsiye edilir. Bu iþlevin
uzun süreli kullanýmýndan cam-
larda buðu yapma olasýlýðýný
önlemek için yine de kaçýnýl-
malýdýr, özellikle araçta birkaç
kiþi bulunuyorsa.

ARKA CAM REZÝSTANSI
AÇMA/KAPAMA DÜÐMESÝ 

(5-þekil 95) düðmesine basýldýðýnda
arka cam ve eðer mevcutsa yan dikiz 
aynalarý buz çözme/ buðu giderme
fonksiyonu çalýþýr. Bu iþlev zaman
ayarlýdýr ve 20 dakika sonra otomatik
olarak kapatýlýr. Daha önce kapatmak
için düðmeye yeniden basýnýz.

DÝKKAT Hava sýcaklýðý 3°C’nin altýn-
da ise sistem otomatik olarak arka cam
ýsýtmasýný devreye alacaktýr.

DÝKKAT Arka cam içindeki ýsýtýcý dev-
releri üzerine gelecek þekilde çýkartma
yapýþtýrýlmasý sisteme zarar verebilir ve
düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.

Arka camýn içini temiz-
liyorken, ýsýtýcý devrelere
zarar vermemeye dikkat

ediniz.
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ÖN CAM VE ÖN YAN CAMLARIN,
ARKA CAM VE YAN DÝKÝZ 
AYNALARDA BUÐU GÝDERME
VE/VEYA BUZ ÇÖZME 
( MAX-DEF FONKSÝYONU) (þekil 97)

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

- hava daðýtým düðmesi (3) halkasýný
- simgesine doðru çeviriniz. 

Klima kontrolü, arka cam ile dikiz ay-
nalarýnýn buðu giderme/buz çözmeyi hýz-
landýrmak için gerekli tüm fonksiyonlarý þu
þekilde etkin kýlar (3 dakika sonra kendil-
iðinden kapanýr):

- eðer açýksa, iç hava dolaþýmýný kap-
atýn;

- azami hava sýcaklýk deðerini
ayarlayýn;

- önceden belirlenmiþ hýzda faný iþletir;
- ön cam ile ön yan cam havalandýr-

malarýnýn hava akýþýný yönetir;
- arka cam ýsýtýcýsýný ve eðer 

bulunuyorsa dikiz aynasý ýsýtýcý devreleri-
ni açar

Max def fonksiyonu açýksa, aþaðýdaki-
ler açýktýr: arka cam ýsýtýcý düðmesinin
yanýndaki led  (5) (.

DÝKKAT Eðer motor yeterince sýcak
deðilse, fonksiyon camlarýn buðusunu gi-
dermek için yeterince sýcak olmayan yol-
cu bölümünün hava giriþini önlemek için
hemen önceden belirlenmiþ fan hýzýný,
devreye sokmaz.

Buðu giderme/ buz çözme iþlem-
lerinden sonra en iyi görüntüyü ve ra-
hatlýðý saðlamak için kumandalarý kul-
lanýnýz.

DÝKKAT Motor ne kadar sýcaksa buz
çözme iþlemi de o kadar etkili olacaktýr.

DÝKKAT Aðýr nem ve/veya yaðmur
ve/veya araç içerisi ile dýþ ortam arasýn-
daki büyük sýcaklýk farklarýnda camlarýn
buðusunu gidermek için þunlarýn yapýl-
masý tavsiye edilir:

- Ýç hava dolaþýmýný kapatýn, (4) v
düðmesinin yanýndaki led;

- (2) düðmesini en azýndan ikinci fan
hýzýnda çalýþtýrýnýz;

- daha fazla buðulanma görülürse
sembolünün üzerindeki (3) düðmesi-
nin sembolünü y konumuna geçirme
imkaný olduðunu göz önünde bulun-
durunuz;

Arka camýn buz çözme / buðu gider-
mesi için, (5) (, düðmesinin yanýn-
daki lede basýnýz.

A0A0733b

þekil 97

-w
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ISITMA (þekil 98)

Ýstenilen hava sýcaklýðýný elde etmek
için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

- Kýrmýzý sektördeki (1) düðmesini saat
yönünde çeviriniz;

- Hava miktarý ayarlama düðmesi (2),
girmesine izin verilen hava miktarýný
ayarlamak için ayarlanmalýdýr; 

- Hava daðýtým düðmesi (3) istenilen
konuma ayarlayýnýz.

Azami ýsýtma gücünü elde etmek için,
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

- (1) düðmesini saat yönünde
çevrilebileceði kadar çeviriniz (azami sý-
caklýk kýrmýzý sektör)

- (2) düðmesini azami fan hýzýna ge-
tiriniz;

- hava daðýtým düðmesini (3) istenilen
konuma ayarlayýnýz (konum w tavsiye
edilir.)

DÝKKAT Yolcu kabininde yeterli bir sý-
caklýk saðlamak için motor normal iþle-
tim sýcaklýðýna eriþmiþ olmalýdýr.

Bu filtre; yolcu bölümü içerisine giren
havanýn mekanik olarak filtre
edilmesinin yaný sýra elektrostatik bir et-
ki ile toz, polen vb. partiküllerden de
arýndýrýlmasýný saðlar.

Yukarýda belirtilenlere ilave olarak,
kirliliðe neden olan maddelerin yoðun-
luðunu da azaltýr.

Filtreleme iþlemi bütün hava giriþ
koþullarýnda etkin olup camlar ka-
palýyken daha etkindir.

Filtrenin durumunu, tercihen yaz mevsi-
minin baþýnda olmak üzere yýlda en az
bir kez Alfa Romeo Yetkili Servislerinde
kontrol ettiriniz.

Eðer araç genellikle kirli bölgelerde
veya tozlu yollarda kullanýlýyor ise, fil-
tre Periyodik Bakým Programýnýn be-
lirlediði zaman aralýklarýndan daha kýsa
süre aralýklarýyla kontrol edilip 
deðiþtirilmelidir.

Eðer filtre deðiþtirilmez
ise; klima sisteminin
verimi hava çýkýþlarýnda

ve havalandýrmalarda hava
akýþýnýn kesilmesine sebep ola-
cak derecede düþebilir.

POLEN FÝLTRESÝ
(bazý tiplerde)

A0A0734b

þekil 98
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OTOMATÝK ÝKÝ BÖLGELÝ KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ
(bazý tiplerde)

Sistemi baþlatmak için (þekil 99)

- istenilen sýcaklýðý ayarlamak için
(sürücü tarafý - yolcu tarafý) düðme hal-
kalarýný döndürünüz.

- AUTO düðmesine basýnýz.

DÝKKAT Klima kontrol sistemi sürücü
tarafý ile yolcu tarafý arasýndaki sýcaklýk
farkýnýn 7°C’den fazla olmamasý du-
rumlarýnda sýcaklýðý istenildiði gibi
ayarlanmasýný mümkün kýlar.

DÝKKAT Klima kontrol kompresörü
yalnýzca motor çalýþýrken ve dýþ hava sý-
caklýðý 4°C üzerindeyken çalýþýr.

Dýþ hava sýcaklýðýnýn
4°C’nin altýnda olduðu
durumlarda, klima kom-

presörü çalýþmaz. Bu durum,
camlarýn çabuk buðulanmasýný
saðlayacaðýndan iç hava
dolaþým özelliðinin v düþük
sýcaklýkta kullanýlmamasý
tavsiye edilir.

Sistem hakkýnda ve en iyi nasýl yarar-
lanacaðý konusunda daha fazla ayrýntý
için devam eden sayfalarda verilen tali-
matlarý okuyunuz.

A0A0203b

þekil 99

Klima kontrol sistemi
için kullanýlan soðutucu
mevcut yönetmeliklere

uygun olan ve bir kazara sýzdýðý
takdirde çevreye zarar ver-
meyen R134a gazýdýr
Sistem parçalarýyla uyuþmayan

sývýlarýn kullanýmýndan kesin-
likle kaçýnýnýz.

GENEL BÝLGÝLER

Otomobiliniz, sürücü ve yolcu taraflarýn-
daki hava sýcaklýklarýný ayrý ayrý ayarla-
ma imkaný veren ve bir elektronik kon-
trol ünitesi ile kumanda edilen iki böl-
geli klima sistemi ile donatýlmýþtýr. Yol-
cu kabinindeki iki alanýn optimum sý-
caklýk kontrolünü elde etmek için sistem
bir dýþ sensöre, yolcu kabini sensörüne
ve iki bölgeli güneþ ýþýný sensörüne sahip-
tir.

Bazý tiplerde sistem, ön camýn iç
yüzeyinde önceden belirlenmiþ bir alaný
“kontrol eden” ve buðulanmayý azalt-
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- yolcu kabini içerisine giren hava sý-
caklýðý (sürücü ve yolcu taraflarý için ayrý
ayrý)

- fan hýzý
- hava daðýtýmý
- Ýç hava dolaþýmý iþlevini açma/kap-

atma
- klima kompresörü açma/kapatma.

Aþaðýdaki fonksiyonlarýn ayarlarýný
manuel olarak deðiþtirilmesi
mümkündür:

- fan hýzý
- hava daðýtýmý
- Ýç hava dolaþýmý iþlevini açma/kap-

atma
- klima kompresörü açma/kapatma.

Manuel olarak deðiþtirilmeyen 
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda
edilmeye devam edilir ve yolcu kabini
içine giren havanýn sýcaklýðýna, sürücü ve
yolcu tarafýndaki ekranlarda ayarlanan
sýcaklýk deðerlerine baðlý olarak her du-
rumda otomatik olarak kumanda edilir.

DÝKKAT Manuel olarak yapýlan seçim-
lerin kullanýcý bunlarýn otomatik olarak
yapýlmasýný belirtene kadar otomatiklere
göre seçim önceliði bulunmaktadýr.
Manuel yapýlan ayarlar motor ka-
patýldýktan sonra kaydedilir ve yeniden
çalýþtýðýnda da uygulamaya alýnýr.

Buðulanmanýn
baþladýðýný bildiren sen-
sörün doðru çalýþmasýný

saðlamak için sensör ile ön cam
arasýndaki “kontrol” bölgesi üz-
erine etiket, çýkartma vb.
yapýþtýrýlmamalýdýr (yol sertifi-
ka tutucu, süre kartý vb.) Ön cam
ve sensör temiz tutulmalý ve üz-
erinde toz veya diðer mad-
delerin birikmemesine dikkat
edilmelidir.

iç hava dolaþýmý, hava daðýtým, hava
miktarý. Bu iþlem AUTO düðmesine
tekrar basýlana veya kontak anahtarý
MAR konumuna çevrilene kadar,
erken safha buðulanma sensörünün
sinyallerini keser.

Bazý tiplerde, sistem þehir içinde, sýkýþýk
trafikte, tünellerde ve ön cam yýkayýcý
çalýþtýðýnda (tipik alkol kokusu ile) kirli
havanýn zararlý etkilerini azaltmak için,
iç hava dolaþýmý fonksiyonunu kendil-
iðinden devreye alabilen kirlilik önleme
sensörüne baðlýdýr.

DÝKKAT Kirlilik önleme sensörünün
çalýþmasý emniyet ile ilgili durumlarda
öncelikli deðildir; bu yüzden klima kom-
presörünün devre dýþý býrakýlmasý halinde
veya 4°C’nin altýndaki dýþ hava sýcak-
lýklarýnda sensör devre dýþý kalýr. Sensör,
otomatik çalýþma moduna geçene kadar
v iç hava dolaþýmý düðmesine
basýlarak yeniden devreye alýnabilir.

Hava kalite kontrolü ayrýca kombine bir
aktif karbon partikül filtresi vasýtasýyla
gerçekleþtirilir. Klima sistemi, aþaðýda
belirtilen parametrelere ve fonksiyonlara
otomatik olarak kumanda eder ve
gereken ayarlarý yapar :

mak veya önlemek için sýradaki iþlem-
lerle otomatik olarak sistemde devreye
giren, iç dikiz aynasýnýn arkasýnda bulu-
nan erken safha buðulanma sensörü ile
bir bütündür: hava dolaþýmýný açar, kom-
presörü çalýþtýrýr, ön cama hava akýþý
verir, fan hýzýný buðulanmayý gidermek
için yeterli hýza ayarlar; þiddetli buðu-
lanma durumunda, MAX-DEF
FONKSIYONU’nu açar.

DÝKKAT Buðu giderme prosedürü
kontak anahtarý MAR pozisyonuna her
çevrildiðinde veya AUTO düðmesine her
basýldýðýnda devreye alýnýr. Buðu gi-
derme iþlemi uygulanmaktayken
aþaðýdaki düðmelerden birine basmak
kapanmasýna neden olur: kompresör,
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KUMANDALAR (þekil 100)
1 - Kabin içindeki hava sýcaklýðý ayar

göstergesi (sürücü tarafý)
2 - Kabin içindeki hava sýcaklýðý ayar

düðmesi (sürücü tarafý)
3 - Fan hýz ayarý ve sistem kapalý

göstergesi (OFF)

4 - Fan hýzýný ayarlamak ve sistemi 
devre dýþý býrakmak için kullanýlan
düðme

5 - Kabin içindeki hava sýcaklýðý ayar
ekraný (yolcu tarafý)

6 - Kabin içindeki hava sýcaklýðý ayar
düðmesi (yolcu tarafý)

7 - Ön cam ile ön yan camlar için aza-
mi buz çözme/buðu giderme açma/ka-
pama fonksiyonu, arka cam ýsýtma ve
yan dikiz aynalarý ýsýtýcýlarý (MAX-DEF
FONKSIYONU) 

8 - Ýç hava dolaþýmý açma / kapama
düðmesi v (manuel/otomatik)

9 - Arka cam rezistansýný ve yan dikiz
aynalarý buz çözme düðmesini açma /
kapama (
10 - Hava daðýtým seçimi düðmeleri

11 - Kabin içindeki sýcaklýk sensörü

12 - Yolcu tarafýndaki sýcaklýk deðeri-
ni, sürücü tarafý için ayarlanan sýcaklýk
deðeri ile eþitleyen MONO düðmesi

13 - Otomatik çalýþma modunu seçen
AUTO düðmesi

14 - Klima kompresörü açma/kapama
düðmesi n

þekil 100

A0A0090b
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OTOMATÝK ÝKÝ BÖLGELÝ KLÝMA
SÝSTEMÝNÝN 
KULLANILIÞI (þekil 100)

DÝKKAT Halka þekilndeki düðmelerin
otomatik durdurma tertibatý bulun-
madýðýndan dolayý, maksimum veya
minimum deðere ulaþýdýktan sonra her
iki yöne de serbestçe çevrilmeleri
mümkündür.

Sistem farklý þekillerde devreye 
alýnabilir, fakat ekranlar üzerinde iste-
nilen sýcaklýk dereceleri ayarlandýktan
sonra (13) AUTO düðmesine basmanýz
tavsiye edilir.

Bu þekilde sistem, ayarlanan sýcaklýða
mümkün olduðu kadar çabuk ulaþmak
ve bunlarý sabitlemek için tamamen
otomatik olarak çalýþmaya baþlar.

Sistem tamamen otomatik olarak çalýþ-
masý esnasýnda ayarlanan sýcaklýk deðer-
leri istenildiði zaman deðiþtirilebilir; sis-
tem otomatik olarak yeni gereksinimlere
göre ayarlarýný deðiþtirecektir.

DÝKKAT Sistem tarafýndan kabul
edilebilmesi için, sürücü ile yolcu tarafýn-
daki sýcaklýk farkýnýn 7°C’yi geçmemesi
gerekmektedir.

Aþaðýdaki kumandalarýn manuel olarak
kullanýlmasý ile sistem tarafýndan
otomatik olarak yapýlan ayarlarýn kiþisel
olarak deðiþtirilebilmesi mümkündür:

- fan hýz ayar düðmesi (4) 

- hava daðýtým seçme düðmesi(10) 

- iç hava dolaþýmý açma/kapama
düðmesi (8) v

- klima kontrolü açma düðmesi (14)
n.

Bu fonksiyonlardan bir veya birkaçýný
manuel olarak seçilmesi (13) AUTO üz-
erindeki sað ledi söndürür.

Bir veya daha fazla fonksiyonun
manuel olarak seçilmesi halinde, yolcu
kabini içine giren hava sýcaklýðýnýn
ayarlanmasý iþlemine, klima kom-
presörürünün devre dýþý olmasý durumu
hariç olmak üzere, sistem tarafýndan
otomatik olarak devam edilir (13 AUTO
düðmesinin sol tarafýndaki led yanar).

Yolcu kabini içine giren hava, bu
koþullar altýnda dýþ hava sýcaklýðýndan
daha düþük bir sýcaklýkta olamaz; bu du-
rum, (13) AUTO düðmesi üzerinde yer
alan her iki ledin de sönmesi ve (1)
ve/veya (5)ekranlarýnda görüntülenen,
ulaþýlmasý mümkün olmayan sýcaklýk
deðerlerinin yanýp sönmesi ile belirtilir.
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HAVA SICAKLIÐI AYAR 
DÜÐMELERÝ (þekil 101)

Halka þeklindeki düðmelerin (2 veya
6) saat yönünde veya ters yönde
çevrilmesi ile, yolcu kabininin sol böl-
gesi (2 düðmesi) veya sað bölgesi (6
düðmesi) için istenilen hava sýcaklýklarý
sýrasýyla artýrýlýr veya azaltýlýr. Ayarlanan
sýcaklýklar ekranda ilgili düðmelerin
üstünde yer alan (1) ve (5)
göstergelerinde görüntülenecektir.

(6) düðmesi kullanýlarak yolcu kabinin
her iki tarafý için olan ayrý sýcaklýk ayarla-
malarý otomatik olarak ayarlanýr.

Halka þeklindeki düðmelerin, maksi-
mum ve minimum deðerler olan HI veya
LO deðerlerine ulaþýlana kadar, saat
yönünde veya ters yönde çevrilmesi ile,
sýrasýyla maksimum ýsýtma veya mini-
mum soðutma fonksiyonlarý devreye
alýnýr:

A0A0204b

þekil 101
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HI fonksiyonu
(en yüksek ýsýtma gücü - þekil

102)

Bu fonksiyon, ekrandaki sýcaklýk
ayarýnýn 32,5°C’nin üzerinde olmasý
halinde devreye alýnýr ve devreye giriþ
iþlemi, sürücü veya yolcu tarafýndan bir-
birlerinden baðýmsýz olarak ya da her iki
taraftan da gerçekleþtirilebilir; bu ayar
sistemin “monozone” (tek bölgeli) çalýþ-
ma moduna geçmesini saðlar ve her iki
ekranda da gösterilir.

Bu fonksiyon, sistemi maksimum
potansiyelle çalýþtýrarak, yolcu
bölmesinin en kýsa sürede ýsýtýlmasý
gerektiðinde devreye sokulabilir. 

Bu fonksiyon, hava daðýtýmý ve fan hýzý
sistem ayarlarýna uygun olarak kontrol
edilirken, soðutma suyunun maksimum
sýcaklýðýný kullanýr.

Bu fonksiyon motor soðukken
yolcu kabinine yeterli derecede
sýcak olmayan havanýn giriþini
engellemek için tavsiye edilmez.

Bu fonksiyon açýkken tüm manuel
ayarlarýn yapýlmasý mümkündür.

Fonksiyonu devre dýþý býrakmak için, sý-
caklýk ayar düðmeleri (2) veya (6)’yý
32,5°C’nin altýnda bir deðere çeviriniz;
karþýsýndaki gösterge 32,5°C’yi göstere-
cek.

A0A0218b

þekil 102

(13) AUTO düðmesine basýnca ekran-
da 32,5°C deðeri görüntüye gelir ve sis-
tem sýcaklýðýnýn otomatik olarak
ayarlandýðý çalýþma durumuna geçer.
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LO fonksiyonu
(en yüksek soðutma gücü 

- þekil 103)

Bu fonksiyon, ekrandaki sýcaklýk
ayarýnýn 16,5°C’nin altýnda olmasý
halinde devreye alýnýr ve her iki ekran-
da da gösterilir.

Bu fonksiyon, sistemi maksimum
potansiyelle çalýþtýrarak, yolcu
bölmesinin en kýsa sürede soðutulmasý
gerektiðinde devreye sokulabilir. 

Bu fonksiyon, havanýn ýsýtýlmasý 
iþlemini sona erdirir, iç hava dolaþýmý
fonksiyonunu (yolcu kabinine sýcak ha-
va 
giriþini önlemek için) ve klima kontrolü
kompresörünü devreye alýr, hava
daðýtýmýný RE konumuna ayarlayýp fan
hýzýný sistem tarafýndan ayarlanmýþ
biçimde çalýþtýrýr. 

Bu fonksiyon açýkken tüm manuel
ayarlarýn yapýlmasý mümkündür.

Fonksiyonu devre dýþý býrakmak 
istdiðinizde; sýcaklýk deðerini 16,5°C’nin
üzerine ayarlamak için halkla þeklindeki
(2) veya (6) düðmelerini çeviriniz; diðer
ekranda 16,5°C deðeri gösterilir.

(13) AUTO düðmesine basýldýðýnda
ekranda 16,5°C deðeri görünür ve sis-
tem otomatik olarak ayarlandýðý çalýþma
durumuna geçer.

A0A0219b

þekil 103
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SICAKLIK AYARININ 
EÞÝTLENMESÝNÝ SAÐLAYAN
MONO DÜÐMESÝ (þekil 104)

(12) MONO düðmesine basýldýðýnda
yolcu tarafýndaki sýcaklýk otomatik olarak
sürücü tarafýndaki sýcaklýða eþitlenir, bu
nedenle sürücü tarafýndaki (2) düðme-
si çevrilerek her iki taraf için de ayný sý-
caklýða ayar yapýlmasý mümkündür.

Bu fonksiyon, araçta yalnýz sürücü
olduðu zaman tüm kabinin sýcaklýk
ayarýný kolaylaþtýrmak için sunulmuþtur.

Yolcu, halka þeklindeki (6) düðmesini
kullandýðýnda veya (12) MONO. düðme-
sine bastýðýnda her iki taraf için ayrý
olarak ayarlanan sýcaklýklar otomatik
olarak uygulanmaya baþlanýr.

A0A0207b

þekil 104



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

116

FAN HIZI AYAR DÜÐMESÝ
(þekil 105-106)

Halka þeklindeki (4) düðmesi saat
yönünde veya tersi yönde çevrildiðinde,
fan hýzý ve dolayýsýyla da yolcu kabini
içine giren hava miktarý artar veya aza-
lýr; bir çubuk ekran üzerinde seçilebilen
16 farklý hýz kademesi gösterilir (3’lü
adýmlar ile), azami 6 adet çubuk görün-
tüye gelir:

- maksimum fan hýzý = bütün çubuk-
lar görüntüye gelir;

- minimum fan hýzý = bir adet çubuk
görüntüye gelir.

Fanýn çalýþmasý, yalnýzca (14) n bu-
tonuna basýlarak klima kontrol kom-
presörünün kapatýlmýþ olmasý durumun-
da kesilir (tüm çubuklar kaybolur).
Manuel bir ayardan sonra, otomatik fan
hýzýna geçmek için, (13) AUTO. butonuna
basýnýz. Halka þeklindeki (4) düðmesi
saat yönünün tersinde çevrilirse sistem
þu durumlarda devre dýþý kalýr: gösterge
(1) kapalý; gösterge (5) kapalý; yanýk or-
ta göstergede (3) OFF görüntüye gelir ve
iç hava dolaþýmý düðmesinin solundaki
led (8) v yanar.

DÝKKAT Ýç hava dolaþým düðmesine
(8) v basýldýðýnda iklimlendirilmemiþ
havanýn yolcu kabini içine girmesi
saðlanýr.

Sistemi yeniden devreye sokmak için,
halka þeklindeki (4) düðmesini saat
yönünde çeviriniz, veya iç hava dolaþýmý
düðmesi (8) ile arka cam ýsýtýcý düðme-
si (9) hariç olmak üzere herhangi bir

düðmeye basýnýz; bu iþlem daha önce
hafýzaya kaydedilmemiþ olan çalýþma du-
rumuna dönülmesini saðlar.

DÝKKAT Devre dýþý (OFF) durumundan
çýkýldýðýnda, iç hava dolaþým fonksiyonu
v önceki duruma geri döner.

A0A0205b

A0A0206b
þekil 105

þekil 106
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HAVA DAÐITIM ÞEKLÝ SEÇÝM 
DÜÐMELERÝ (þekil 107)

Bir veya daha fazla düðmeyi (10) kul-
lanarak yolcu bölmesinde 5 olasý hava
daðýlýmýný manuel olarak seçmek
mümkündür:

REÖn panel ortasýndaki, yan ve arka
taraflardaki çýkýþlara hava akýmýnýn
verilmesi.E

Hava akýmýnýn, yolcu kabininin 
hava yönelticileri (daha sýcak ha-
va) ile ön panelin ortasýndaki ve
yan taraflarýndaki hava çýkýþlarý-
na (daha soðuk hava) gönder-
ilmesi.. Bu hava daðýtým þekli,
özellikle ilkbaharda ve sonbahar-
da, güneþli havalarda kul-
lanýþlýdýr..

Z Yolcu bölmesinin ön ve arka alt
bölümlerine hava akýþý. Sýcaklýðýn
doðal olarak yukarý doðru yayýlma
eðiliminden dolayý, bu daðýtým
þekli yolcu kabininin en kýsa sürede
ýsýtýlmasýný saðlarken vücudun en
soðuk bölgelerinde hemen bir sý-
caklýk hissedilmesini de saðlar.

A0A0208b

Hava akýmýnýn ön cam ve ön yan
camlara hava gönderen buz
çözme/buðu giderme havalandýr-
malarýna ve aracýn alt tarafýna
gönderilmesi. Bu tür bir hava
daðýtým þekli, camlarýn buðulan-
masýný önlerken, yolcu kabininin
de yeterince ýsýtýlmasýný saðlar.

Q Hava akýmýnýn buðu giderme veya
buz çözme amacýyla ön cama ve
ön yan camlara gönderilmesi.

DÝKKAT Bu düðmelerden herhangi
birine basmak seçilen kombinasy-
on eðer 5 olasý kombinasyon
arasýndaysa ilgili fonksiyonun açýl-
masýna (açýk ledi yanar) veya ka-
panmasýna (açýk ledi kapanýr) ne-
den olur; eðer yoksa baþka bir bas-
ma olasýlýðý olmaksýzýn kapatma
yapmaksýzýn basýlan düðmenin
sadece ana fonksiyonunu etkin
kýlar (yolcu kabinine en az bir ha-
va daðýtýmý kaynaðý etkin kýlýn-
malýdýr).

Manuel bir seçimden sonra,
otomatik hava daðýtýmýna geçmek
için, (13) AUTO butonuna basýnýz.

þekil 107

RE

Z

Q

Z



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

118

yeniden saðlamak için (14) n düðme-
sine tekrar basýnýz (düðme üzerindeki led
yanar) veya (13) AUTO düðmesine
basýnýz (bu durumda diðer manuel
ayarlar iptal edilir).

KLÝMA KOMPRESÖRÜ
AÇMA/KAPAMA DÜÐMESÝ 
(þekil 108)

(14) n düðmesine basýldýðýnda, kli-
ma kompresörü devreye alýnýr. Bu du-
rum, düðmenin üzerinde yer alan ledin
yanmasýyla gösterilir.

Klima kompresörü devre dýþý
býrakýldýðýnda (13) AUTO ve (14) n
düðmeleri üzerindeki ledler söner;
otomatik olarak çalýþan iç hava dolaþýmý
fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr (8 v
düðmesi üzerindeki her iki led de sön-
er) ve bu iþlev camlarýn buðulanmasýný
önlemek için devre dýþý kalmaya devam
eder; tavsiye edilmemekle beraber (8)
vdüðmesine basýlarak iç hava dolaþým
fonksiyonunun otomatik olarak çalýþmasý
saðlanabilir.

Klima kompresörü devre dýþý olduðun-
da, yolcu kabini içine dýþ hava sýcak-
lýðýndan daha düþük bir sýcaklýkta hava
gönderilmesi mümkün deðildir; bu du-
rumda ilgili sýcaklýk deðerinin ekranda
yanýp sönmesiyle bu sýcaklýða ulaþmanýn
mümkün olmadýðý belirtilir ve düðmenin
(13 AUTO - þekil 109) sol tarafýnda-
ki led söner.

Klima kompresörünün devre dýþý
býrakýlmýþ olduðu motor durdurulduðun-
da da hafýzada kayýtlý kalýr. Klima kon-
trolü kompresörüne otomatik kontrolü

Havanýn soðutulmasý ve
neminin alýnmasý için kli-
ma kompresörünün çalýþ-

masý gerekir; camlarýn buðulan-
masýný önlemek için, bu fonksiy-
onun daima açýk tutulmasý tavsiye
edilir.

A0A0210b

A0A0211b
þekil 108

þekil 109



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

119

ÝÇ HAVA DOLAÞIMI AÇMA/
KAPAMA DÜÐMESÝ (þekil 110)

Ýç hava dolaþýmý iþlemi üç farklý çalýþ-
ma mantýðýna göre kumanda edilir:

- otomatik kumanda, düðmenin sað
tarafýnda yer alan ledin yanmasý ile be-
lirtilir;

- zorunlu devreye giriþ (iç hava dolaþýmý
fonksiyonu daima devrede), düðmenin
sol tarafýnda yer alan ledin yanmasý (ve
ayný anda sað taraftaki ledin de sönmesi)
ile belirtilir;

- zorunlu devreden çýkýþ (dýþarýdan ha-
va giriþi ile birlikte iç hava dolaþýmý
fonksiyonu daima devre dýþý), her iki
ledin de yanmasýyla belirtilir.

Bu çalýþma koþullarý, iç hava dolaþýmý
butonuna (8) v ard arda basýlarak el-
de edilir.

Ýç hava dolaþýmýna sistem tarafýndan
otomatik olarak kumanda edilirken, iç
hava dolaþýmý düðmesinin (8) v
saðýndaki led sürekli yanar ve soldaki led
iç hava dolaþýmý fonksiyonunun duru-
munu belirtir:

on = iç hava dolaþýmý iþlemektedir;

off = iç hava dolaþýmý kapalýdýr;

Eðer iç hava dolaþýmý fonksiyonu
manuel olarak kapatýlýrsa veya açýlmýþsa,
(13) AUTO düðmesinin ledi söner.

Otomatik iþletimde, kirlilik önleme sen-
sörü havanýn kirli olduðunu tespit eder-
se, örneðin þehir içinde, sýkýþýk trafikte,
tünellerde ve ön cam sileceði çalýþtýðýnda
(tipik alkol kokusu ile), iç hava dolaþýmý
fonksiyonu otomatik olarak açýlýr.

Ýç hava dolaþýmý
fonksiyonu, istenilen
“ýsýtma” veya “soðut-

ma” koþullarýna daha çabuk
ulaþýlmasýný saðlar. Ancak yað-
murlu/soðuk havalarda özellik-
le klima kontrolü sistemi ka-
palýyken pencerelerin içeriden
buðulanma olasýlýðý artacaðýn-
dan böyle günlerde kullanýmý
tavsiye edilmemektedir.

A0A0212b

Dýþ hava sýcaklýðýnýn
4°C’nin altýnda olduðu
durumlarda klima kon-
trol kompresörü çalýþa-

maz. Dýþ hava sýcaklýðý bu sý-
caklýðýn altýndayken camlar da-
ha çabuk buðulanabileceðinden
dolayý iç hava dolaþýmý fonksiy-
onununvkullanýlmasý tavsiye
edilmez.

þekil 110
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Ýç hava dolaþým 
sisteminin kirlenmiþ ha-
vanýn dýþarýdan içeriye

sokulmasýný önlemek için sýkýþýk
trafikte veya tünellerde açýlmasý
tavsiye edilir. Bu iþlevin uzun
süreli kullanýmýndan camlarda
buðu yapma olasýlýðýný önlemek
için yine de kaçýnýlmalýdýr, özel-
likle araçta birkaç kiþi 
bulunuyorsa.

OTOMATÝK ÇALIÞMA AUTO
DÜÐMESÝ (þekil 111)

(13) AUTO butonuna basýlmasýyla, sis-
tem önceden yapýlan tüm manuel
ayarlarý iptal ederek kabin içine giren ha-
vanýn miktarýný ve daðýtýmýný otomatik
olarak ayarlar.

Bu durum, düðmenin üzerinde yer alan
her iki düðmenin de yanmasý ile belirtilir.

(13) AUTO düðmesinin sað tarafýnda-
ki led yanmýyor ise, bir veya daha fazla
manuel ayar iþlemi yapýlmýþ veya sistem
OFF durumuna getirilmiþ demektir.

Belirli hava koþullarýn-
da (örn.: dýþ hava sýcak-
lýðý 0°C civarýnda) ve iç

hava dolaþýmý otomatik modda
çalýþýyorken camlar üzerinde
buðu oluþabilir. Bu durumda iç
hava dolaþýmý iþlevini kapat-
manýz için (8) v düðmesine
basýnýz (düðme üzerindeki
ledler söner) ve eðer gerekiyor-
sa ön cama gönderilen hava
miktarýný arttýrýnýz.

A0A0209b

þekil 111



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

121

ÖN CAM HIZLI BUÐU GÝDERME /
BUZ ÇÖZME DÜÐMESÝ 
(MAX-DEF FONKSIYONU) (þekil 112)

(7) - düðmesine basýldýðýnda, kli-
ma kumanda sistemi ön camýn ve ön yan
camlarýnýn buðu giderme / buz çözme
iþlemlerini hýzlandýrmak için gereken tüm
iþlevleri otomatik olarak devreye alýr,
yani:

- klima kumanda kompresörünü açar;
- eðer açýksa, iç hava dolaþýmýný kap-

atýr (her iki led de söner);
- her iki ekranda da (1) ve (5) maksi-

mum sýcaklýða (HI) ayar yapar;
- önceden belirlenmiþ hýzda faný iþletir;
- ön cam ile ön yan cam havalandýr-

malarýnýn hava akýþýný yönetir;
- arka cam ýsýtýcýsýný ve eðer bulu-

nuyorsa kapý aynasý ýsýtýcý devrelerini açar

Maksimum buðu giderme / buz çözme
fonksiyonu devredeyken; (7) -düðme-
si 
üzerindeki led, (9) ( arka cam ýsýtýcýsý
düðmesi üzerindeki led ve (14) n
düðmesi üzerindeki led yanar, ayný an-
da (8) v düðmesi üzerindeki ledler
söner.

DÝKKAT Eðer motor yeterince sýcak
deðilse, camlarýn buðusunu gidermek
için yeterli sýcaklýkta olmayan havanýn
yolcu kabini içine giriþini sýnýrlamak için,
fonksiyon fan hýzýný öngörülen deðere
hemen çýkartmaz.

Maksimum defrost/buðu giderme
fonksiyonu devredeyken, manuel olarak
sadece fan hýzý ayarlanabilir ve arka cam
rezistansý devre dýþý býrakýlabilir.

Sýradaki düðmeleri yeniden basýldýðýn-
da: (7) -, (8) v, (12) MONO, (13)
AUTO veya (14) n sistem maksimum
buðu giderme / buz çözme fonksiyonunu 
kapatacak, bu fonksiyonun devreye alýn-
masýndan önceki çalýþma durumuna geri
dönülmesini saðlayacak ve eðer varsa 
istenilen son fonksiyonu da devreye ala-
caktýr. 

A0A0213b

þekil 112
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KAPI AYNALARI VE ARKA CAM
ISITICI BUÐU GÝDERME / BUZ
ÇÖZME DÜÐMESÝ (þekil 113)

(9) ( düðmesine basýldýðýnda arka
cam ýsýtýcý ve eðer varsa kapý aynalarýnýn
ýsýtýcýlarý devreye alýnýr.

Bu iþlevin devreye alýndýðý düðme üz-
erinde yer alan ledin yanmasý ile belir-
tilir.

Bu iþlev zamanlamalý olarak çalýþýr ve
yaklaþýk 20 dakika sonra veya düðme
tekrar basýldýðýnda otomatik olarak 
devreden çýkar; Fonksiyon motor durdu-
rulduðunda da devre dýþý kalýr ve motor
yeniden çalýþtýrýldýðýnda yeniden devreye
girmez.

DÝKKAT Hava sýcaklýðý 3°C’nin altýn-
da ise sistem otomatik olarak arka cam
ýsýtmasýný açacaktýr.

DÝKKAT Arka camýn iç tarafýndaki
rezistans telleri üzerine herhangi bir
etiket yapýþtýrmayýnýz, tellere zarar 
vererek düzgün çalýþmamasýna sebep
olabilir.

POLEN FÝLTRESÝ

Filtrenin durumunu, tercihen yaz mevsi-
minin baþýnda olmak üzere yýlda en az
bir kez Alfa Romeo Yetkili Servislerinde
kontrol ettiriniz.

Eðer araç genel olarak tozlu ve kirli
alanlarda kullanýlýyorsa daha kýsa 
aralýklarla kontrol edilmeli ve gerekiyor-
sa filtresi deðiþtirilmelidir.

A0A0214b

Bu filtre; yolcu bölümü içerisine giren
havanýn mekanik olarak filtre
edilmesinin yaný sýra elektrostatik bir et-
ki ile toz, polen vb. partiküllerden de
arýndýrýlmasýný saðlar.

Yukarýda belirtilenlere ilave olarak, kir-
letici yoðunluðunu da azaltýr.

Filtreleme iþlemi bütün hava giriþ
koþullarýnda etkin olup camlar ka-
palýyken daha etkindir. Eðer filtre deðiþtirilmez

ise; klima sisteminin
verimi hava çýkýþlarýnda

ve havalandýrmalarda hava
akýþýnýn kesilmesine sebep ola-
cak derecede düþebilir.

þekil 113



Arka sensörler, römork
elektrik kablo soketinin
araç çeki kancasýndaki

sokete takýlmasýyla otomatik
olarak devreden çýkartýlýr.

Arka sensörler römork elektrik kablo
soketinin çýkarýtlmasýyla beraber yeniden
etkin hale gelirler.
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PARK SENSÖRÜ 
(þekil 113a)

(bazý tiplerde)

Park etme sistemi aracýn arka tarafýn-
da mevcut engelleri belirleyip sürücüyü
(akustik bir sinyal yoluyla) uyarýr.

DEVREYE SOKULMASI

Araç geri vitese takýldýðýnda sensörler
otomatik olarak devreye girerler.

Sesli sinyal ünitesinin verdiði bu ses,
araç ile nesne arasýndaki mesafe 30 cm’-
den az olduðunda sürekli hale gelir.

SES SÝNYALÝ

Geri vitese takýldýðýnda fasýlalý bir ses-
li sinyal otomatik olarak devreye girer. 

Sesli sinyal:

– araç ile engel teþkil eden nesne
arasýndaki mesafe azaldýkça daha yük-
sek olur;

– araç ile engel arasýndaki mesafe 30
santimden daha az olduðunda sürekli
duyulur ve mesafe artarsa durur; 

– mesafede deðiþiklik yoksa sabit kalýr.
Bu durum yan algýlayýcýlar için meydana
gelirse, duvarlarýn yanýnda manevra ya-
parken ses belirtilerini önlemek için yak-
laþýk 3 saniye sonra sinyal durdurulur.

RÖMORK ÇEKÝLMESÝ

þekil 113a

A0A0735b
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KUMANDALAR

BAGAJ AÇMA (þekil 114)

Elektrikli bagaj açma iþlevi araç
hareketsiz halde ve kontak anahtarý
MAR, STOP veya PARK konumun-
dayken kapý açýlýmý/kapatýmý olmadan
3 dakikalýðýna izin verilir. Bagajý açmak
için orta konsoldaki (A) düðmesine
basýnýz.

Dörtlü flaþörleri yerel
yönetmeliklere uygun
þekilde kullanýnýz.

ÖN SÝS LAMBALARI (þekil 114)
(bazý  tiplerde)

Bu lambalar dýþ lambalar yanýyorken
orta konsoldaki (B) düðmesine basýldýðý
zaman çalýþýrlar, düðmenin üzerindeki
led de ayný zamanda yanar.

Kontak anahtarýný STOP konumuna
çevirmekle lambalar otomatik olarak 
kapanýr ve yeniden (B) düðmesine basýl-
madan gelecek sefere motor çalýþtýðýnda
yanmazlar.

Yeniden (B) düðmesine basarak lam-
balarý açýnýz.

ÖNEMLÝ Ön sis lambalarý yerel trafik
kanunlarýna uygun olarak kullanýl-
malýdýr. 

þekil 114

A0A0091b

DÖRTLÜ FLAÞÖR (þekil 114)

Kontak anahtarýnýn konumuna bakýl-
maksýzýn orta konsoldaki (C) düðmesine
basýlarak açýlabilir.

Dörtlü flaþör devrede iken düðme 
üzerindeki lamba, sinyal lambalarý ve ön
panel üzerindeki uyarý lambalarý ile 
birlikte yanýp söner. Bu fonksiyon 
düðmeye yeniden basýlarak kapatýlabilir.
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Herhangi bir sýzýntý bulunmazsa araç
yeniden çalýþtýrýlabilir. Yakýt besleme sis-
temini yeniden etkin kýlmak için (A)
düðmesine basýnýz.

þekil 115

A0A0092b

Eðer herhangi bir kaza
sonrasýnda benzin
kokusu duyar veya yakýt

sisteminde sýzýntý görürseniz,
yangýn tehlikesinden kaçýnmak
için anahtara basmayýnýz.

ARKA SÝS LAMBALARI
(þekil 114)

Bu lambalar kýsa farlar veya sis lam-
balarý yanýyorken orta konsoldaki (D)
düðmesine basýldýðý zaman çalýþýrlar,
düðmenin üzerindeki led de ayný za-
manda yanar.

Kontak anahtarýný STOP konumuna
çevirmekle lambalar otomatik olarak ka-
panýr ve yeniden (D) düðmesine basýl-
madan gelecek sefere motor çalýþtýðýnda
yanmazlar. Bunlarý kapatmak için (D)
düðmesine yeniden basýnýz.

ÖNEMLÝ Arka sis lambalarýný her za-
man yerel trafik kanunlarýna uygun
olarak kullanýnýz. 

KAPI KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ
(þekil 114)

Kapýlarý otomatik olarak kapatmak için
kontak anahtarýnýn konumuna bakmak-
sýzýn orta konsoldaki (E) düðmesine
basýnýz.

Caydýrýcý (önleyici) led þu þekilde yanar:

– kontak anahtarý MAR konumun-
dayken sürekli sarý bir ýþýkla yanar;

– kontak anahtarý STOP konumun-
dayken kýrmýzý bir ýþýkla (caydýrýcý duru-
munda) yanýp söner.

YAKIT KESME DÜÐMESÝ 
(þekil 115)

Sürücü kapý direðinin yanýndaki ta-
banda bulunan ve belirli bir þiddetteki
çarpýþmada tetiklenerek yakýt akýþýný 
kesen otomatik bir emniyet þalteridir.

Yakýt kesme anahtarýnýn devrede olduðu
gösterge panelinde gösterilmiþtir.
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Xenon farlarýnýn ayarý otomatiktir, bu
yüzden bu þekilde donanmýþ araçlarda
far yükseklik ayarý cihazý bulunmaz
(fig. 116a).

EL FRENÝ (þekil 117)

El fren kolu iki ön koltuk arasýnda bu-
lunmaktadýr.

Otomobil duruyorken el freni (A) 
kolunu fren durumu oluþuncaya kadar
yukarý doðru çekiniz.

Kontak anahtarý MAR konumun-
dayken gösterge panelindeki x uyarý
lambasý yanar.

þekil 117

A0A0620b

þekil 116 Xenon farlarýna sahip tiplerde.

A0A0677b

Taþýnan yüklerde
deðiþiklik olduðunda far
ayarlarýný kontrol ediniz.

Doðru ayar için, aþaðýdaki þartlarý
göz önünde bulundurunuz:

– konum 0: ön koltukta 1 veya 2 kiþi
– konum 1: 5 kiþi;
– konum 2: 5 kiþi + bagaj dolu;
– konum 3: sürücü + izin verilen

azami yük ile dolu bagaj

þekil 116 Xenon farlarý bulundurmayan tiplerde.

A0A0093b

FAR YÜKSEKLÝK SÝSTEMÝ 
(þekil 116)

Farlar araç yüküne baðlý olarak düzgün
bir þekilde ayarlanmalýdýr.

Bunu yapmak için direksiyon milinin
yanýndaki panelde bulunan (A) çevirme
düðmesini kullanýnýz.

– bir konuma yükseltmek için (A)
düðmesinin okuna basýnýz) örn.: 0 ➟ 1 ➟ 2
➟3);

– bir konum aþaðý çekmek içinse (S)
düðmesine basýnýz (örn.: 3 ➟ 2 ➟ 1 ➟ 0);

Gösterge tablosundaki (B) ekraný ayarla-
ma 
esnasýndaki konumlarý gösterir.
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El frenini indirmek için:

– el fren kolunu (A) hafifçe kaldýrýp (B)
butonuna basýnýz;

– düðmeyi basýlý tutarak kolu indiriniz,
gösterge panelindeki x uyarý ýþýðý sön-
er.

Aracýn kazara kaymasýný önlemek için
el frenini çekerken fren pedalýný basýlý tu-
tunuz.

DÝKKAT el freni kolu (A) çekiliyken ve
(B) düðmesi basýlýyken kolun inmesini
engellemek amacýyla güvenlik cihazý ile
donatýlmýþtýr. Bu yüzden el freni kolunu
indirmek için (B) düðmesine basarak (A)
kolunu hafifçe yukarý çektikten sonra
tamamen indiriniz.

DÝKKAT Bazý tiplerde el freni 
çekiliyken aracýn hareket ettiðini
bildirmek için uyarýcý ikaz verir.

VÝTES KOLU (þekil 118)

Vites kolu topuzundaki þemada tek tek
vitesler gösterilmiþtir.

Vites deðiþtirirken daima debriyaj 
pedalýna sonuna kadar basýnýz. Otomo-
bili durdurmadan geri vitese (R) tak-
mayýnýz.

DÝKKAT Otomobil tamamen durdu-
rulduktan sonra geri vitese takýlabilir.
Motor çalýþýyorken, geri vitese takmadan
önce diþlilere hasar vermemek için 
debriyaj pedalýna en az 3 saniye basarak
bekleyiniz.

NOT 3.2 v6 motorlu araçlar 6 ileri
vitesli olup diðer tipler 5 ileri viteslidir.

Tekerlekler birkaç klik
sesinden sonra ki-
litlenecektir. Eðer ki-

litlenme gerçekleþmiyor ise Al-
fa Romeo Yetkili Servisine el
frenini ayarlamak için baþvu-
runuz.

Uygun olarak vites
deðiþtirmek için debriyaj
pedalýna tam olarak

basýnýz. Bu yüzden pedallarýn
altýnda hiçbir þey bulundur-
mayýnýz: paspaslarýn tabanda
düz pozisyonda durduðu ve 
pedallarýn hareketini en-
gellemediklerini kontrol ediniz.

þekil 118

A0A0684b
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Vites kutusu iki farklý iþletim modun-
da çalýþtýrýlabilir:

– birincisi, sürücünün doðrudan vites
deðiþimini orta konsolun üzerindeki kol
vasýtasýyla veya direksiyon simidinin 
üzerindeki düðmelerle ayarladýðý yarý
otomatik (MANUEL olarak adlandýrýl-
maktadýr) moddur;

– ikincisi, sistemin doðrudan vites
deðiþimine karar verdiði ve CITY olarak
adlandýrýlan moddur (bu mod B-þekil
119 düðmesiyle seçilebilir, CITY sim-
gesi göstergede belirir, þekil 121).

SELESPEED VÝTES
KUTUSU
(bazý tiplerde)

DÝKKAT Selespeed’i doðru olarak kul-
lanabilmek için baþlangýçtan itibaren
uygulanabilecek olan doðru iþlemleri
öðrenmek açýsýndan bu bölümde verilen
açýklamalar dikkatle okunmalýdýr.

Bu sistem, kavrama ve vites seçimine
otomatik olarak kumanda eden elek-
tronik kumandalý bir elektro hidrolik
ünite ilave edilmiþ konvansiyonel bir
mekanik vites kutusundan oluþur.

Debriyaj pedalý kaldýrýlmýþtýr ve 
yalnýzca gaz pedalý kullanýlarak kalkýþ
yapýlabilir.

Vites deðiþtirme sadece “bir merkezi
sabit durum”a sahip hareketli bir kol (A-
þekil 119) üzerinden gerçekleþir. Bu
kol kullanýlarak deðiþtirilen diþli oranýn-
da artýþ/azalma ve/veya geri (R) veya
boþ (N) vitesin seçilmesi mümkündür.

Ayrýca direksiyon simidinin kollarý 
üzerinde de iki kumanda kolu vardýr
(þekil 120) ve bu kumanda kollarý ile
sadece otomobil hareket halindeyken
(0,5 km/h üzerinde bir hýzla) vites büyüt-
mek ya da küçültmek mümkündür.

þekil 119

A0A0697b

þekil 120

A0A0669b
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SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI

DÝKKAT Aracýn kapýsý açýldýðýnda Se-
lespeed, motoru çalýþtýrýlmaya hazýrla-
mak için sistemin hidrolik bölümünü
çalýþtýrýr. Bu fonksiyon (elektrik pom-
pasýnýn çalýþtýrýlmasýyla algýlanýr), kon-
tak anahtarý devreye girmeden kapýnýn
açýlýp/kapatýlmasýndan 10 saniye son-
ra devreden çýkar.

Kontak anahtarýný MAR konumuna ge-
tirdiðinizde, ekranýn tüm segmentleri
(þekil 121) vites kutusu arýza lambasý
(þekil 122) ve CITY kelimesi yanar.
Yaklaþýk bir saniye sonra, ekran seçilen
vitesi gösterir (N, 1, 2, 3, 4, 5, R); ve
arýza uyarý lambasý söner, Selespeed sis-
temi vites deðiþtirme komutunu kabul
eder.

DÝKKAT 10 saniye sonra ekran seg-
mentleri vitesi göstermez veya arýza uyarý
lambasý yanýk kalýrsa, kontak anahtarýný
STOP konumuna getirip ekranýn kay-
bolmasýný bekleyiniz, ardýndan sistem
çalýþtýrma prosedürünü tekrarlayýnýz.
Bozukluk sürerse, Alfa Romeo Yetkili
Servisi’ne baþvurunuz.

CITY modunda vites deðiþtirme, yine de
vites kolu veya direksiyon üzerindeki ku-
mandalar kullanýlarak manuel olarak
yapýlabilir. Vites kutusu CITY modunda
kalýr.

Devreye giren vites (þekil 121) her
zaman seçilen moda baðlý olmadan
göstergede gösterilir.

N = boþta;

1 = birinci vites;

2 = ikinci vites;

3 = üçüncü vites;

4 = dördüncü vites;

5 = beþinci vites;

R = geri vites.

CITY or SPORT modunda iþletim
sýrasýnda, seçilen mod ayrýca gösterilir. 

DÝKKAT SPORT modu yalnýzca CITY
modu devre dýþý býrakýldýðýnda devreye
girebilir.

Selespeed vites kutusunun hatalarý, il-
gili hata mesajý (þekil 122) ile baðlan-
týlý bir uyarý ýþýðýyla ve akustik bir sinyal
ile sürücüye bildirilir

Selespeed otomobilin kullanýmýný
büyük ölçüde basitleþtirilmesi ve þehir
içindeki kullanýmýna ve de sýk sýk vites
deðiþtirmeye baðlý yorgunluðu azalt-
masýnýn yaný sýra yüksek bir performans
saðlar.

þekil 121

A0A9017g

þekil 122

A0A9081g
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DÝKKAT Bir vites deðiþikliðinden
hemen sonra vites kolunun hemen
býrakýlmasý gereklidir. Uzun süreli bir
hareket (10 saniyenin üzerinde) vites ku-
tusu uyarý lambasýnýn yanýp sesli uyarý
ve otomatik olarak CITY moduna
geçmesine neden olur; vites kolu
býrakýldýðýnda bir önceki konum sona 
erer.

DÝKKAT Araç eðimli bir yolda, frenli
olmasý için vites geçirmek istediðiniz za-
man seçilen yeni vitesin ekranda görün-
mesini beklemek ve kavramanýn tama-
men kenetlenmesini saðlamak açýsýndan
fren pedalýný býrakmadan önce bir iki
saniye beklemek gereklidir.

þekil 125

A0A0700b

MOTOR DURUYORKEN
ÇALIÞTIRMA

DÝKKAT Vites kolunu kullanmadan
önce, ekrandan seçilen vitesi (N, 1, 2,
3, 4, 5, R) her zaman kontrol ediniz.

Motor duruyor ve otomobil hareket-
sizken tüm vitesleri seçmek mümkündür.

Otomobil hareketsiz ve fren pedalý
basýlýyken vites deðiþtirme talepleri
sadece orta konsol üzerindeki vites kolu
ile gerçekleþtirildikleri takdirde kabul
edilir.

Fren pedalýna basýlý halde vites deðiþik-
liði için:

– vitesi yükseltmek (+) (þekil 123)
için kolu “ileri” doðru itiniz (eðer araç bir-
inci viteste ise ikinci vitese takar; ikinci
vitesteyse üçüncüye takar ve bu þekilde

beþinci vitese kadar devam eder). Eðer sis-
tem boþtaysa (N) veya geri vitesteyse (R)
kolu hareket ettirmek birinci vitesin etkin
kýlýnmasýna mahal verecektir (1).

– vitesi düþürmek (–) (þekil 123)
için kolu geriye doðru çekiniz (eðer araç
beþinci viteste ise dördüncü vitese takar;
dördüncü vitesteyse üçüncüye takar ve
bu þekilde birinci vitese kadar devam 
eder).

Araç duruyorken ve fren pedalýna
basýlýyken vitesi boþ (N), konuma ge-
tirmek için vites kolunu saða itmek
(þekil 124) gereklidir.

Otomobil duraklamýþken herhangi bir
vitesten (N, 1, 2, 3, 4, 5) geri vitese
takmak için kolu saða ve geriye itmek
yeterlidir (þekil 125). Araç hareket
halindeyse talep kabul edilmez. Aracýn
durmasýný bekleyerek geri vitese
geçirmeyi yeniden deneyiniz.

þekil 123

A0A0698b

þekil 124

A0A0699b
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Otomobiliniz hareket
halinde iken, kontak
anahtarýný kesinlikle

çýkartmayýnýz. Selespeed sis-
teminin aracýnýzda düzgün çalýþ-
mama olasýlýðýna ek olarak di-
reksiyon simidi ilk çevriliþte 
kilitlenebilir.

MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI

Motor, vites takýlý ya da boþtayken (N),
fren pedalý tamamen basýlý olmasý du-
rumunda çalýþtýrýlabilir.

ÖNEMLÝ Çalýþtýrma esnasýnda fren
pedalýný basýlý tutunuz. Eðer motor
çalýþmýyorken, fren pedalýna tekrar
basýlýnca pedal sertleþirse motoru
çalýþtýrýnýz. Bu pedal üzerindeki basýncý
arttýrmak için gereklidir.

Çalýþtýrma iþleminden sonra, vites
otomatik olarak boþ konuma geçer,
ekran (N) harfini gösterir ve sistem bir
evvelki modu seçer.

Vites takýlýyken motor
çalýþmazsa, sürücü
vitesin otomatik olarak

boþ konumuna geçmesi ne-
deniyle sesle ve ekran vasý-
tasýyla olasý tehlikelere karþý
uyarýlýr.

MOTORUN DURDURULMASI VE
SÝSTEMÝN DEVRE DIÞI
BIRAKILMASI

Kontak anahtarýný STOP konumuna
çevrilmesi motoru durdurur ancak, aracýn
tamamen durmasýný bekleyen Selespeed
sistemi devrede kalacaktýr. Anahtar
STOP konumuna çevrildikten yaklaþýk
2-4 saniye sonra hidrolik bölüm devre
dýþý kalýr ve hemen ardýndan ekrandaki
vites simgesi de kaybolur. Þimdi Sele-
speed sistemi devre dýþý kalmýþtýr.

Motorun devre dýþý kalmasýndan hemen
önceki vites halen devrededir.

Eðer motor vites boþtayken (N) durdu-
rulmuþsa, sesli uyarýcý birinci (1) veya
geri (R) vitesi takýlmasý için sürücüyü
uyarýr.. Bu durumda kontak anahtarýný
MAR konumune çeviriniz, fren pedalýna
basarak birinci (1) veya geri (R) vitese
takýnýz.

Araçtan ayrýlýrken ASLA
vitesi boþta (N) býrak-
mayýnýz.

Selespeed sistemini 
devre dýþý býrakmak için
motoru kesinlikle fren

pedalýna basýlý iken durdurmak
gerekir: fren pedalýný SADECE
gösterge kaybolduktan sonra
býrakýnýz.
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Bu iþlem, çalýþmanýn bir parçasý olduðu
için bir arýza olarak görülmemelidir. Ayný
nedenden dolayý, geri viteste tutukluk ol-
masý durumunda vitesin seçilmesi için
sistem debriyaja kýsmen kapanma ko-
mutu verir; bu durumda geri vitesin (R)
seçilmesi daha az rahat yapýlýr.

Otomobilin hareket etmesi þu þekilde
saðlanýr:

1) fren pedalýný býrakmak;

2) gaz pedalýna dereceli olarak basýlmasý

Gaz pedalýna ne kadar çok basýlýrsa
aracýn kalkýþ torku o kadar fazla olur.

Otomobil duruyorken
ve vitesi deðiþtirdikten
sonra gaz pedalýna bas-

madan önce vites konumunun
ekranda görüntülendiðini 
kontrol ediniz.

OTOMOBÝLÝN ÝLK HAREKETÝ

Motor çalýþýyor ve araç hareketsizken
kalkýþ için seçilebilecek vitesler sadece
birinci (1), ikinci (2) veya geri (R)
viteslerdir.

Direksiyon simidi düðmeleri ile vites
seçimi sadece araç en az 0,5 km/h 
üzerinde kullanýlabildikleri için fren 
pedalýna basýlýyken orta konsol 
üzerindeki kumanda kolununu kul-
lanýnýz.

DÝKKAT Geri vites (R) aþaðýdaki diðer
oranlarýn her birinden doðrudan
seçilebilir: nötral (boþta) (N), birinci (1)
veya ikinci (2). Eðer araç hareket
halindeyse geri vitese takýlamaz; ara-
banýn durmasýný bekleyip daha sonra
yeniden geri vitese (R) takmak gerek-
lidir.

Sürücü, uyarýcýnýn fasýlalý olarak sinyal
vermesi ve gösterge durumu ile geri
vitesin takýlý olduðu konusunda uyarýlýr.

DÝKKAT Geri vitesi (R)/birinciye (1)
veya boþ vitesi (N)/birinciye (1)
geçirirken tutukluk meydana gelirse, sis-
tem kendiliðinden ikinci vitese (2) geçer.

ÖNEMLÝ UYARILAR 

– Araç duruyorken ve bir vites
takýlýyken hareket edinceye kadar fren
pedalýný kesinlikle basýlý tutunuz;

– Motorun çalýþýyorken uzun süreli du-
raklamalarda vitesi boþa almanýz tavsiye
edilir;

– Otomobil yokuþta park edilmiþse,
aracýn durur halde tutulmasý için kalkýþ
manevrasýný kullanmak yerine fren 
pedalýna basýnýz ve sadece hareket et-
mek istediðinizde gaz pedalýna basýnýz;

– Ýkinci vitesi sadece düþük hýzlý
manevralarda daha iyi kalkýþ kontrolü el-
de etmek için kullanýnýz;

– Geri vites takýlýyken birinci vitese
geçirmek isterseniz yada tam tersi bir du-
rum söz konusuysa, araç tamamen dur-
duktan sonra fren pedalýna basarak iþle-
mi gerçekleþtiriniz;

Kesinlikle tavsiye edilmemesine raðmen
yokuþ aþaðý giderken beklenmeyen bir
durum oluþtuðunda vites boþta (N) iken
gidilebilir; bir vitese takmak gerekli
olduðunda sistem, aracýn hýzýna baðlý
olarak vites kutusu torkunu tekerleklere
aktaracak en iyi vitesi kendiliðinden
seçer.
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ÇALIÞTIRILMASI

Vites kutusu iki farklý iþletim modun-
da çalýþtýrýlabilir:

– ilki yarý otomatik (MANUEL) çalýþ-
madýr, ki burada sürücü doðrudan vites
deðiþimine karar verir; bu mod iki çalýþ-
ma mantýðýna dayanmaktadýr:

1) normal: rahat sürüþ;

2) sporlar (mod düðmeyle seçilebilir B-
þekil 126): spor sürüþü.

Spor modu vites kutusu kolunun 
topuzundaki buna özgü düðme olan
SPORT (B-þekil 126) düðmesine
basýlarak seçilebilir; bu mod seçiliyken
göstergede SPORT simgesi belirir.

– ikincisi tamamýyla otomatiktir
(CITY), ki burada sistem doðrudan sürüþ
þekline göre vites deðiþimine karar verir.

CITY modu vites kutusu kolunun 
topuzundaki buna özgü düðme olan
CITY düðmesine basýlarak seçilebilir; bu
mod seçiliyken göstergede CITY simgesi
belirir.

Yokuþ aþaðý bir yolda vites seçilmiþ ve
gaz pedalý basýlmamýþken (araç halen
hareket halinde), önceden ayarlanmýþ bir
hýzda sistem yeterli motor freni saðlamak
için kavramayý kendiliðinden devreye
sokacaktýr.

Güvenlik nedenleriyle Selespeed siste-
mi uyarýcýyý aþaðýdaki hallerde etkin
kýlar:

– Otomobil çalýþtýrýldýðýnda kavrama-
da aþýrý ýsýnma olursa; bu durumda dur-
madan kalkýþý “zorlamamak” veya oto-
mobil bir yokuþta ise, gaz pedalýný
býrakýp fren pedalý ile otomobili park et-
mek gereklidir.;

– Otomobil takýlan vitesin zýt yönünde
hareket ediyorsa, (örn.: geri vites
takýlýyken öne doðru gidiliyorsa); bu du-
rumda aracý durdurun ve fren pedalýna
basarak doðru vitesi takýnýz.

Yine güvenlik gerekçeleriyle araç
hareketsiz haldeyken, motor çalýþýyor ve
vites (1), (2) veya (R) konumunda
etkinken, sistem aþaðýdaki koþullarda
uyarýcýyý etkinleþtirip kendiliðinden vite-
si nötral (boþ) (N) duruma getirir:

– en az 3 dakika içerisinde gaz 
pedalýnda ve/veya fren pedalýnda bir
hareket yapýlmamýþsa;

– fren 10 dakikayý aþkýn bir süredir

basýlý duruyorsa;

– sürücü kapýsý açýlmýþ ve gaz pedalý
ile frene en azýndan 1 saniyedir dokunul-
muyorsa.

OTOMOBÝLÝN DURDURULMASI

Otomobili durdurmak için, sadece gaz
pedalýný serbest býrakýnýz ve eðer gere-
kiyorsa frene basýnýz.

Vites kolunun konumundan ve iþleyen
moddan baðýmsýz olarak  (MANUEL
veya CITY) sistem kendiliðinden deb-
riyajý salýp daha küçük bir vitese geçer.

Otomobil tam anlamýyla durdurul-
madan hareket etmek istenirse buna en
uygun diþli oraný yine seçilmiþ olacak-
týr.

Aracý durdurduktan sonra sistem
otomatik olarak birinci vitese geçer (1).
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YARI OTOMATÝK ÇALIÞMA
(MANUEL)

MANUEL çalýþma modunda seçilen vites
ekranda gösterilir.

Bu çalýþma modunda vites deðiþimi
kararý, en uygun kararý verecek olan
sürücüye býrakýlmýþtýr.

Vites deðiþtirme aþaðýdaki þekilde
yapýlabilir:

– orta konsoldaki vites kumanda kolu
(A-þekil 126);

– sadece araç hýzý 0,5 km/h’ý aþtýðý za-
man kullanýlabilen direksiyon simidi üz-
erindeki düðmeler 
(þekil 127).

CITY modu seçiliyken yeniden CITY
düðmesine(A-þekil 128) basýlýrsa,
önceden seçilen moda bakýlmaksýzýn
MANUEL çalýþma moduna geçilir.

Vites deðiþtirirken gaz pedalýný býrak-
maya gerek yoktur çünkü Selespeed sis-
temi motoru aþaðýda belirtilen þekillerde
doðrudan kumanda eder:

– motor torkunu azaltýp ardýndan
yeniden arttýrabilir;

– motor devrini seçilen yeni diþli oraný-
na uyarlar.

Vites küçültürken motorun yeni diþli
oraný için gerekli devre getirilmesi için 
hýzlandýrýlmasý kendiliðinden yapýlýr.

Vitesin boþa (N) alýnmasý aracýn hýzý
20 km/saat deðerini geçene kadar 
kabul edilir.

Geri vitese (R) alýnmasý yalnýzca aracýn
hareketsiz olmasý durumunda kabul
edilir.

þekil 127

A0A0669b

þekil 126

A0A0702b
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Gaz pedalýna strokunun %60 oranýn-
dan daha fazla basýlý durumda ve mo-
tor devri 5000 dev/dak.nýn üzerindeyken
vites deðiþtirme daha hýzlý hale gelir.
MANUEL çalýþma modunda sürüþü ko-
laylaþtýran bazý otomatik/güvenlik 
cihazlarý mevcuttur:

– Yavaþlarken muhtemel kalkýþ hýzý-
na yeniden hazýrlanmak için kendiliðin-
den kavrama açýlýr ve diþli oraný azalýr,
eðer bu gerçekleþmez ise araç durduru-
lurken otomatik olarak birinci (1) vites
seçilecektir;

– Motoru azami hýzýn üstüne veya as-
gari hýzýn altýna getirecek bir vites
deðiþim isteði kabul edilmez;

OTOMATÝK ÇALIÞMA (CITY)

Otomatik çalýþma modu CITY vites kol-
unun tabaný üzerindeki düðmeye (A-
þekil 128), basýlarak veya (donatýlmýþ
araçlarda) Cruise Control devreye alý-
narak seçilebilir.

Vitese ilave olarak gösterge CITY sim-
gesini gösterecektir.

Sistem, motor iþletim hýzý ile sürüþ tarzý-
na baðlý olarak vites deðiþikliðine doðru-
dan karar verir.

Gaz pedalýný hýzlý bir þekilde býrak-
týðýnýzda, sistem yeterli seviyede motor
freni saðlamak için daha yüksek bir
vitese takmaz.

þekil 128

A0A0701b

– Eðer vites geçirme sýrasýnda tutukluk
oluþursa sistem ilk olarak gerekli vitesi
yeniden takmaya çalýþýr ve eðer yine
mümkün olmazsa vitesin boþta
kalmasýný önlemek için vitesi bir sonra-
ki yüksek vitese takar.

DÝKKAT Birbiri ardýna gelen hýzlý vites
deðiþikliklerinin baþarýlý olarak yapýlmasý
için yeni bir vites deðiþikliði yapmadan
önce bir önceki vites deðiþikliðinin sona
ermesini beklemeniz tavsiye edilir.



Vites kutusunun her-
hangi bir parçasýnýn
arýzasý durumunda bir

Alfa Romeo Yetkili Servisine
mümkün olan en kýsa sürede
sistemin kontrol edilmesi için
baþvurunuz.

Vites kumanda kolunda bir hatanýn ol-
masý durumunda sistem, bir Alfa Romeo
Yetkili Servisine ulaþmanýzý saðlamak
için otomatik olarak CITY modunu 
devreye sokar.

Vites kutusunun diðer parçalarýnýn
hasar görmesi durumunda sistem sadece
belirli viteslerin kullanýlmasýna izin verir:
birinci vites (1), ikinci vites (2) ile geri
vites (R).
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ARIZA SÝNYALÝ

Selespeed vites kutusu arýzalarý
gösterge paneli üzerinde yer alan t
(þekil 129) uyarý lambasýyla gösterilir. 

Eðer t uyarý lambasý
ve bir mesaj göstergede
karþýnýza çýkýyorsa,

arýzanýn giderilmesi için bir 
Alfa Romeo Yetkili Servisiyle
mümkün olan en kýsa sürede
baðlantý kurunuz.  

þekil 129

A0A9081g
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OTOMOBÝLÝN PARK EDÝLMESÝ

Otomobilin güvenli bir þekilde park
edilmesi için birinci (1) veya geri (R)
vitesin takýlý býrakýlmasý ve eðimli yolda
iken el freninin çekilmesi kesinlikle
zorunludur.

Araç yokuþ yukarý duruyor ve bir vitese
takýlý iken motor durduruluyorsa, kavra-
manýn tamamen kapanmasýný saðlamak
için fren pedalýný býrakmadan önce
göstergede kapanmasýný beklemek
kesinlikle zorunludur.

Vites boþtayken (N) ve bir park vitesi
seçmek istiyorsanýz sistemi devreye al-
manýz ve ayaðýnýz fren pedalýnda iken
birinci (1) veya (R) vitese takmanýz
gerekmektedir.

OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ

DÝKKAT Otomobil çekerken yerel
yönetmeliklere uyunuz. Vitesin boþta (N)
olduðundan (aracýn ileri doðru gidip
gitmediðinden kontrol ederek) emin ol-
unuz ve “Acil durumda yapýlacaklar”
bölümündeki manuel vites kutulu oto-
mobillerin çekilmesi konusunda verilen
talimatlarý uygulayýnýz.

Eðer vitesi boþa almak mümkün deðilse
bir Alfa Romeo Yetkili Servisi ile temasa
geçiniz.

Araç çekilirken motoru
çalýþtýrmayýnýz.

SESLÝ UYARICI

Aþaðýdaki durumlarda uyarýcý devreye
girer:

– Geri vites takýldýðýnda (R);

– Araç vites boþ bir halde park
edilmiþse (N); kontak anahtarý STOP
konumuna çevrildiðinde sinyal sesi duyu-
labilir;

– Kalkýþ esnasýnda kavramanýn aþýrý
ýsýnmasý oluþtuðunda;

– Araç geçirilen vitesin zýt yönünde
hareket ediyorsa, (örn.: araç geri vites
takýldýðýnda yokuþ aþaðý hareket ediyor-
sa);

– Sistem aþaðýdaki durumlarda kendi-
liðinden vitesi boþa (N) alacaktýr:

en az 3 dakika içerisinde gaz pedalýn-
da ve/veya fren pedalýnda herhangi bir
eylem yapýlmamýþsa;

veya fren 10 dakikayý aþkýn bir süredir
basýlý duruyorsa;

veya sürücü kapýsý açýlmýþ ve gaz pe-
dalý ile frende en azýndan 1 saniyedir
hiçbir eylem gerçekleþtirilmiyorsa;

veya bir vites kutusu hatasý tespit
edilmiþse.

– Bir vites hatasý durumunda.
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ÝÇ DONANIMLAR

TORPÝDO GÖZÜ

Ön panelde aydýnlatýlabilir torpido gözü
mevcuttur. 

Açmak için kolu (A-þekil 130) kul-
lanýnýz.

Kontak anahtarý MAR durumunda tor-
pido gözü açýldýðýnda dahili aydýnlatma
lambasý yanar (A-þekil 131).

ÖN TAVAN LAMBASI (þekil 139)

Ön tavan lambasý, iki adet lamba ve
kontrol düðmesinden oluþur.

DÝKKAT Bir kapý açýldýðýnda, tavan
lambasý açýlýr ve yaklaþýk 3 dakika
boyunca otomatik olarak etkin olur,
ardýndan söner; bu üç dakika içerisinde
kapýlar kapatýlýrsa araç çalýþtýrýlmasýna
izin vermek üzere 7 saniyelik ikinci bir
zaman ayarý etkinleþir. 

þekil 130

A0A0108b

þekil 131

A0A0109b

Torpido gözü açýkken
asla seyahat etmeyiniz:
Torpido gözü kapaðý bir

kaza esnasýnda yolcuya zarar
verebilir.

Kapaðýn üzerinde kalem koyma
bölmeleri (B), mevcuttur.

DÝKKAT Torpido gözü açýldýðýnda kon-
tak anahtarýný STOP konumuna çe-
virmekle dahili aydýnlatma ýþýðý 15
dakikalýðýna yanar; sistem ardýndan akü
harcanmasýný önlemek amacýyla bu ýþýðý
kendiliðinden kapatýr.

þekil 132

A0A0111b
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A0A0112b

Uzaktan kumanda kullanýlarak kapýlar
açýlýrsa, tavan lambalarý daha hýzlý bir
þekilde yanar ve zaman ayarý da yaklaþýk
15 saniye olarak otomatik olarak etkin
kýlýnýr. Uzaktan kumanda kullanýlarak
kapýlar kilitlenirse tavan lambalarý hýzlý
bir þekilde sönecektir. 

Tavan lambalarý kontak anahtarý MAR
konumundayken (kapýlar kapalý durum-
da) söner.

(A) þalteri orta konumdayken (1), kapý
açýldýðýnda her iki lamba da yanar.

(A) þalterini sola doðru çekince (0 kon-
umu), ýþýklar sönük kalýr (OFF konumu).

(A) þalterini saða doðru çekince (2
konumu), ýþýklar yanýk kalýr.

(B) þalteri teker teker ýþýklarý açar.
(B) þalterini sola doðru çekince (0 kon-

umu) sol ýþýk yanar. Þalteri saða çekince
de (2 konumu) sað ýþýk etkin hale gelir.

(B) düðmesi orta konumdayken (1
konumu) ýþýklarýn ikisi de sönük kalýr.

DÝKKAT Tavan ýþýklarýný açmak, kon-
tak anahtarýný STOP konumuna 
çevirmekle yalnýzca 15 dakikalýðýna
mümkün olur; sistem ardýndan akü har-
canmasýný önlemek amacýyla bu ýþýklarý
kendiliðinden kapatýr.

DÝKKAT Araçtan ayrýlmadan önce, her
iki þalterin de orta konumda olduðundan
emin olunuz. Böylece kapýlar 
kapandýðýnda her iki tavan lambasý da 
söner. Bir kapýyý açýk unutma durumun-
da birkaç saniye sonra otomatik olarak
sönerler.

MAKYAJ AYNASI (GÜNEÞLÝK)
AYDINLATMA LAMBALARI 
(þekil 133)

Sürücü veya yolcu güneþliðinin arkasýn-
da, (A) kapaðý açýldýðýnda kontak
anahtarý MAR konumundayken makyaj
aynasýnýn yanýndaki tavan ýsýklarý (B)
yanar. Bu ýþýklar aydýnlatma yetersizken
makyaj aynasýnýn kullanýmýný temin 
eder.

DÝKKAT Kontak anahtarýný STOP
konumuna çevirirseniz ýþýklar yalnýzca 15
dakikalýðýna etkin olurlar: sistem akü
harcanmasýný engellemek için bunlarý
kapatacaktýr.
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ARKA TAVAN LAMBASI 
(þekil 134)

DÝKKAT Bir kapý açýldýðýnda, tavan
lambasý açýlýr ve yaklaþýk 3 dakika
boyunca otomatik olarak etkin olur,
ardýndan söner; bu üç dakika içerisinde
kapýlar kapatýlýrsa, 7 saniyelik ikinci bir
zaman ayarý etkinleþir. 

Uzaktan kumanda kullanýlarak kapýlar
açýlýrsa, tavan lambalarý daha yavaþ bir
þekilde yanar ve zaman ayarý da yaklaþýk
15 saniye olarak kendiliðinden etkin
kýlýnýr. Uzaktan kumanda kullanýlarak
kapýlar kilitlenirse tavan lambalarý yavaþ
bir þekilde sönecektir. 

Kontak anahtarý MAR konumuna
çevrildiði takdirde (kapýlar kapalýyken)
her durumda ýþýklar söner.

KAPI LAMBALARI 
(þekil 135)
(bazý tiplerde)

Kapýlara donatýlmýþ olan (A) düðmesi
ilgili kapý açýldýðýnda kontak anahtarýnýn
konumuna bakmaksýzýn yanar. 

þekil 134

A0A0633b

Lambada üç konumlu bir þalter mev-
cuttur. 

(A) þalter orta konumdayken (0), kapý
açýldýðýnda lamba da yanar.

Þalteri saða çekmek (1 konumu) lam-
banýn sönük kalmasýný saðlar.

Þalteri sola çekmek (2 konumu) lam-
banýn yanýk kalmasýný saðlar.

DÝKKAT Tavan ýþýðýný açmak, kontak
anahtarýný STOP konumuna çevirmekle
yalnýzca 15 dakikalýðýna mümkün olur;
sistem ardýndan akü harcanmasýný önle-
mek amacýyla bu ýþýðý kapatýr.

DÝKKAT Araçtan ayrýlmadan önce þal-
terin (A) orta konumda olduðundan (0)
emin olunuz, öyle ki tavan ýþýklarý kapýlar
kapandýðýnda kapansýn.

þekil 135

A0A0243b
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Kül tablasýný atýk kaðýt
sepeti olarak kullan-
mayýnýz: sigara izmarit-

leri ile temas ederek alev ala-
bilir.

Çakmaðýn kapalý
olduðundan daima
emin olunuz.

Çakmak çok ýsýnýr. Tu-
tarken dikkatli olunuz ve
çocuklarýn kullanýmýný

önleyiniz: yangýn ve/veya yan-
ma tehlikesi.

CAYDIRICI LED (þekil 136)

Gösterge panelindeki (A) ledi kapýlar
kilitli olduðunda faaliyete geçer (kontak
anahtarý STOP konumunda veya
çýkarýlmýþken) ve kapýlarn açýlmasýna
kadar kýrmýzý bir ýþýk yanýp söndürerek
“caydýrma” durumunda kalýr. 

DÝKKAT Eðer kapý veya bagaj kapaðý
tam olarak kapatýlmamýþsa, uyarýcý led 4
saniye için daha yüksek frekansta yanýp
sönecek, ardýndan normal frekansta yanýp
sönmeye devam edecektir.

ÖN KÜL TABLASI VE ÇAKMAK
(þekil 137)

Kül tablasýna ve çakmaða eriþmek için,
(A) kapaðýný açýnýz.

Çakmaðý kullanmak için, kontak
anahtarý MAR konumundayken, (B)
düðmesine basýnýz; birkaç saniye sonra
düðme otomatik olarak eski konumuna
dönecek ve çakmak kullanýma hazýr ola-
caktýr.

Kül tablasýný temizlemek için tepsisini
çýkartýnýz (C).

Çakmak otomobilin donaným seviyesine
göre farklý olabilir.

þekil 136

A0A0005b

þekil 137

A0A0634b
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ARKA KÜL TABLALARI
(þekil 138)

Arkadaki yolcular için iki kül tablasý
mevcuttur.

Kullanmak veya çýkarmak için ok
yönünde çekiniz.

KART MUHAFAZASI 
VE BARDAK TUTUCU (þekil 139)
(bazý tiplerde)

Ýç donatýlar ön panelin ortasýnda bulu-
nan çýkarýlabilir bir kart muhafazasý (A)
ve bir bardak tutucu (B) ile tamamlan-
mýþtýr. Bunlarý kullanmak için, göster-
ildiði gibi bastýrýn.

þekil 138

A0A0115b

þekil 139

A0A0116b

ÖN KAPILARDAKÝ 
EÞYA CEPLERÝ (þekil 140)

Her bir kapý bir eþya cebine sahiptir (A).

þekil 140

A0A0117b
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CEP TELEFONU
BAÐLANTISI 
(bazý tiplerde)

Araç bir cep telefonunu baðlama do-
natýsýna sahip olabilir.

Cep telefonu baðlantýlarý þunlardan
oluþur:

– iki fonksiyonlu (radyo + cep tele-
fonu) anten;

– elsiz kumanda edebilmek için özel
baðlayýcýya sahip baðlantý ve destek
kablolarý.

ORTA KONSOLDAKÝ 
EÞYA MUHAFAZALARI 
(þekil 141)

Orta konsolda, el freni kolunun yanýn-
da, versiyonlara baðlý olarak aþaðýdaki
muhafazalar bulunur:

– bardak tutucu (B);

– manyetik kart veya geçiþ bileti 
tutucu (C);

– kalem tutucu (D);

– bozuk para tutucu (E).

GÜNEÞLÝKLER (þekil 142)

Güneþlikler öne ve yana hareket ettir-
ilebilirler.

Arkalarýnda yanlarýnda ýþýk bulunan
makyaj aynalarý mevcuttur (A). Kullan-
mak için kapaðý açýnýz (B).

Iþýklar aynalarý yetersiz aydýnlatmada
kullanmanýzý temin ederler.

Yolcu tarafý güneþlikte yolcu hava
yastýðýna sahip araçlarda çocuklarýn
güvenli bir þekilde taþýnmasý ile ilgili 
bilgiler bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi
için yolcu ön hava yastýðý bölümüne
bakýnýz.

þekil 141

A0A0118b

þekil 142

A0A0121b
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Cep telefonu ve diðer
aksesuarlarýn kurulmasý
ve baðlantýsý için sadece

Alfa Romeo Yetkili Servisleri ile
baðlantý kurunuz; bu, aracýn
güvenliðini tehlikeye sokabile-
cek herhangi bir uygunsuzluk
olmaksýzýn birinci sýnýf sonuç al-
mayý garantileyecektir.

Ses kiti cep telefonu ile
uygun olmasý bakýmýn-
dan aracýn sahibi

tarafýndan satýn alýnmalýdýr.

RADYO VERÝCÝLERÝ 
VE CEP TELEFONLARI

Aracýn dýþ kýsmýna monte edilmiþ ayrý
bir anten olmadan cep telefonlarý ve
radyo vericileri araç içerisinde kullanýla-
maz.

Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses al-
ma ve gönderme verimleri, otomobil
gövdesinin koruyucu yapýsýndan da 
etkilenebilir.

Yolcu kabini içerisinde
cep telefonlarý veya
bunun gibi cihazlarýn kul-

lanýmý (dýþ anten olmadan) elek-
tro manyetik radyo frekanslarý
oluþturup bu dalgalar yolcu kabi-
ni içerisindeki rezonans ile yük-
seltilir; bu da yolcular için çeþitli
olasý saðlýk tehlikelerinin yanýn-
da ayrýca araca kurulmuþ motor
kumanda birimi, ABS/EBD ku-
manda birimi vb. aracýn güven-
liðini dolayýsýyla etkileyebilecek
elektronik sistemlerin arýzalan-
masýna sebebiyet verecektir.

ARAÇ SAHÝBÝ
TARAFINDAN 
SATIN ALINAN
AKSESUARLAR

Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli
elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elek-
trikli donanýmlar (alarm, ses yükseltici,
radyo dalgalarýnda çalýþan ahizesiz tele-
fon, uydudan hýrsýzlýk önleme fonksi-
yonu, vs) veya her zaman elektrik
beslemesine fazla yük bindiren ak-
sesuarlar kurmak isterseniz Alfa Romeo
Aksesuar Serisi’nin en uygun cihazlarý
önermenin yaný sýra aracýn elektrik sis-
teminin gereken gücü kaldýrýp kaldýra-
mayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle
donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ed-
erek toplam güç tüketimini deðerlendi-
recek nitelikli personele sahip Alfa Romeo
Yetkili Servisine danýþýnýz.
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BAGAJIN ÝÇERÝDEN AÇILMASI 
(þekil 143)

Bagaj kapaðý elektriksel olarak açýlýr ve
bu iþlem sadece kontak anahtarý MAR
konumundayken araç hareketsiz veya
herhangi bir kapýnýn açýlmasý/kapanmasý
olmaksýzýn 3 dakikadýr STOP  veya PARK
konumunda duruyorsa gerçekleþir. 

Bagajý açmak için merkez konsol pa-
nelindeki (A) düðmesine basýnýz.

Bagaj kapaðý açýlýmý gazlý þok yay-
larýnýn vasýtasýyla gerçekleþir.

BAGAJIN UZAKTAN KUMANDA
ÝLE AÇILMASI (þekil 144)

Bagaj kapýsý elektronik alarm açýk ol-
sa bile uzaktan kumandayla (A) tuþu-
na basarak dýþarýdan açýlabilir. Bagaj ka-
paðýnýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki
kere yanýp sönmesi ile belirtilir; kapan-
masý ise bir defa yanýp sönmesi ile.

Eðer bir elektronik alarm kurulmuþsa,
bagaj kapaðýnýn açýlmasýyla alarm sis-
temi hacimsel korumayý ve bagaj kapaðý
kumanda sensörünü kaldýrýrarak iki kere
“bip”ler (bazý tiplerde).

Bagaj kapýsýný yeniden kapatmak kon-
trol fonksiyonlarýný yerine getirir, sistem
(bazý pazarlardakilerin haricinde) iki kere
“bip”ler.

þekil 143

A0A0129b

BAGAJ

Bagaj kapaðý aþaðýdaki þekillerde açýlýr:

Aracýn dýþýndan - uzaktan kuman-
da sinyali ile;

Aracýn içinden - (A-þekil 143)
düðmesine basýlarak.

DÝKKAT Bagaj tam olarak kapan-
mamýþsa ´ uyarý ýþýðý yanar (bazý ver-
siyonlarda ayarlanabilir çok fonksiyonlu
ekranda bir mesaj da belirir).

Gazlý yaylar düzgün
açýlmayý saðlamak için
üretici tarafýndan

uyarlanmýþlardýr. Bagaj kapaðý-
na yapýlan ilaveler (spoiler vb
gibi) çalýþmasýný ve güvenliðini
etkileyebilir.

þekil 144

A0A0636b
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BAGAJIN ACÝL 
DURUMDA AÇILMASI

Bagaj kapaðýnýn içeriden açýlmasý için,
araç aküsü düz olmalýdýr veya bagaj ka-
paðýnýn elektrik kilidinin arýzalý olmasý
nedeniyle, þu þekilde yapýlmalýdýr (“Oto-
mobilin Tanýtýmý” bölümündeki “Eþya
kabininin geniþletilmesi” konusuna
bakýnýz):

– arka koltuk minderlerini yatýrýnýz;

– arka sýrtlýklarýný yatýrýnýz;

– - açmak için yayý çekiniz (A-þekil
146) (yay bagaj kapaðýnýn saðýndaki
ýstampadadýr).

BAGAJ KAPAÐININ
KAPATILMASI

Kilitlemek için bagaj kapaðýnýn altýna
doðru bulunan Alfa Romeo simgesine uy-
gun olarak kilidin klik sesini hissedene
kadar itiniz.

BAGAJ 
AYDINLATMASI (þekil 145)

Bagaj kapaðý açýldýðýnda bagajýn üst
kýsmýndaki (A) lambasý otomatik olarak
yanar. Kapaðýn kapatýlmasýndan sonra
ýþýk kendiliðinden söner.
DÝKKAT Iþýklarý açmak, kontak

anahtarýný STOP konumuna çevirmek-
le yalnýzca 15 dakikalýðýna mümkün
olur; sistem ardýndan akü harcanmasýný
önlemek amacýyla bu ýþýklarý kendiliðin-
den kapatýr.

þekil 145

A0A0637b

þekil 146

A0A0658b

YÜKÜN BAÐLANMASÝ (þekil
147)

Yükler bagajýn içinde köþelerde yer alan
kancalarla (A) taþýnabilir.

Bazý halkalar ayný zamanda yükün
sabitlenmesi için de kullanýlabilirler, eðer
mevcutlarsa (her durumda Alfa Romeo
Yetkili Servislerde bulunabilir)

YÜK TAÞIMA ÝÇÝN UYARILAR

Gece yolculuk yaparken bagajda çok
aðýr yük taþýyorsanýz kýsa farlarýn yük-
sekliðini kontrol edip ayarlayýnýz (Son-
raki bölüm olan “Farlar kýsmýna bakýnýz.)
Far tertibatýnýn doðru olarak kullanýlmasý
için, taþýnan yükün aðýrlýðýný verilen
deðerleri geçmediðinden emin olunuz.

þekil 147

A0A0638b
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A0A0707b

Yalnýzca araç hareket-
siz haldeyken kaputu
kaldýrýnýz.

TEHLÝKE-CÝDDÝ
YARALANMA. Motor
bölümünde kontrol

veya bakým yaparken açýlmýþ
olan motor kaputuna kafanýzý
çarpmamak için dikkat ediniz.

Eðer motor sýcakken
motor bölmesi içinde
herhangi bir iþlem yap-
manýz gerekiyorsa, kon-

tak anahtarý yerinden
çýkartýlmýþ olsa bile devreye
girebileceðinden dolayý fandan
uzak durunuz: kontak anahtarý
çýkarýlmýþ olsa bile, aniden
çalýþmaya baþlayabilir. Motorun
soðumasýný bekleyiniz.

MOTOR KAPUTU

Kaput açma kolu ön panelin sol alt kýs-
mýndadýr.

Açmak için:

– (A-þekil 148) kolu kaputun “klik”
sesini duyana kadar çekiniz.

– (A-þekil 149) güvenlik kolunu
yukarý doðru bastýrýnýz.

– Kaputu kaldýrýnýz. 

DÝKKAT Kaputun açýlmasý iki gazlý yay
ile desteklenmiþtir. Bu yaylarý kurcala-
mayýnýz ve kaputu kaldýrýrken destek-
leyiniz.

þekil 148

A0A0135b

Bagajý belirlenen aza-
mi deðerden fazla yük-
lememeye dikkat ediniz

(bkz.”Teknik özellikler”). Ayrýca
bagaj bölümündeki eþyalarýn
ani fren yapmanýz halinde öne
doðru gelerek yolcularý incit-
memesi için, düzgün bir þekilde
yerleþtirildiðinden emin olunuz.

Güvenli bir þekilde
baðlanmýþ aðýr yükler
bir kaza olmasý halinde

yolcularý ciddi bir þekilde sakat-
layabilir.

Aracýnýzda benzin taþý-
mak istiyorsanýz yürür-
lükteki kanunlara

uyunuz, standartlara uygun bir
kap kullanýnýz ve bu kabý yük-
lerin baðlandýðý halkalarý kul-
lanarak sabitleyiniz. Böyle yap-
sanýz bile bir kaza durumunda
yangýn tehlikesi vardýr.
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Eþarplar, atkýlar, kra-
vatlar ve bol giysiler
hareketli parçalara

takýlarak tehlikeli durumlara
sebep olabilirler.

Güvenlik
gerekçelerinden dolayý
kaput seyahat esnasýnda

her zaman tamamen kapalý ol-
malýdýr. Her zaman kaputun tam
olarak kilitlendiðini kontrol 
ediniz. Eðer kaput kazara açýk
býrakýlmýþsa aracý hemen dur-
durup kaputu kapatýnýz.

Kapatmak için:

– kaputu motor bölmesine 20 cm
mesafeye kadar indirip sonra býrakýnýz,
tamamen kapandýðýndan ve sadece em-
niyet mandalýyla tutulmadýðýndan emin
olunuz.

Kaputun iyice kapanmamasý halinde
kapanmasý için aþaðýya doðru üzerinden
bastýrmayýnýz, tekrar açarak yukarýda
açýklananlarý tekrarlayýnýz.

FARLAR

Farlarýn ayarlanmasý sadece sürücü için
deðil yolu kullanan diðer kiþiler için de
rahatlýk ve güvenlik açýsýndan önemlidir.

Farlarýn ayarlanmasý buna özel bir ka-
nunla da dile getirilmiþtir.

Farlarýn doðru ayarlanmasýný saðlamak
için bir Alfa Romeo Yetkili Servisi ile
baðlantý kurunuz.

DÝKKAT Farýn iç yüzeyinde buðu
görülebilir: bu bir arýza deðildir; bu buðu
düþük hava sýcaklýðýndan ve nemden
doðal olarak oluþur ve kýsa bir süre son-
ra kaybolur. Buðulanma, farlar
yakýldýðýnda hemen yok olur. Farýn için-
deki su damlasýnýn görünmesi su sýzýn-
týsýndan kaynaklanýr: Alfa Romeo 
Yetkili Servisi ile baðlantý kurunuz. 

FAR YÜKSEKLÝK AYARI 
(þekil 150)

Araç yüklüyse geriye doðru eðimli du-
racaðýndan far yüksekliði artacaktýr.

Bu durumda farlarýn doðru olarak
ayarlanmasý gerekmektedir.

Bunu yapmak için direksiyon milinin
yanýndaki panelde bulunan (A) çevirme
düðmesini kullanýnýz.

– bir konuma yükseltmek için (A)
düðmesinin okuna basýnýz) örn.: 0 ➟ 1 ➟ 2
➟3);

– bir konuma yükseltmek için (S) düðmesinin
okuna basýnýz (örn.: 3 ➟ 2 ➟ 1 ➟ 0);

Ön paneldeki (B) göstergesi yapýlan
ayar esnasýnda konumu gösterir

þekil 150

A0A0093b
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Taþýnan yüklerde
deðiþiklik olduðunda far
yükseklik ayarýný kontrol

ediniz.

þekil 152

A0A0199b

Doðru ayar için aþaðýdaki þartlarý göz
önünde bulundurunuz:

– konum 0: ön koltukta 1 veya 2 kiþi

– konum 1: 5 kiþi;

– konum 2: 5 kiþi + bagaj dolu;

– konum 3: sürücü + izin verilen
azami yük ile dolu bagaj

YURTDIÞINDA FAR AYARI 
(þekil 152)

Kýsa huzmeli farlar aracýn satýldýðý
ülkedeki trafiðe uygun þekilde ayarlanýr.
Trafiðin ters þeritten aktýðý ülkelerde,
karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýr-
masýný engellemek için, farlarýn kapsama
alanýnýn aþaðýda gösterildiði þekilde
ayarlanmasý gerekir; bu iþlem saydam
olmayan yapýþkan bant kullanýlarak
yapýlmaktadýr.

Resim sað trafikten sol trafiðe geçiþi
göstermektedir.

þekil 151

A0A00677b

DÝKKAT Eðer araç Xenon farlar ile do-
natýlmýþsa, far ayarlarý otomatik olarak
yapýlacaðýndan far yükseklik ayarý bu
otomobillerde olmayacaktýr 
(þekil 151).
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ABS
(bazý tiplerde)

Otomobil, frenleme esnasýnda teker-
leklerin kilitlenmesini önleyen, yol tu-
tuþunun en iyi dereceye ulaþmasýný
saðlayan ve zor yol koþullarýnda yapýlan
acil frenlemelerde aracýn en iyi þekilde
kontrol edilebilmesini saðlayan ABS (an-
ti blokaj fren sistemi) ile donatýlmýþtýr.

Fren yapýldýðýnda ABS sisteminin 
devreye girmesinden dolayý fren 
pedalýnda tepki deðiþikliði ve gürültü
meydana gelebilir.

Bu belirtiler fren sisteminde bir bozuk-
luk olarak yorumlanmamalýdýr. Bu
sürücüye ABS fren sisteminin devrede
olduðunu gösterir: Bu durum aracýn yol
tutuþunun minimum deðerlere
düþtüðünü ve aracýn kullanýldýðý yol
yüzeyine uyum saðlamak için hýzýn
azaltýlmasý gerektiðini belirtir.

ABS sistemi, fren sisteminin ek bir
parçasýdýr; bir arýza durumunda devre-
den çýkar ve fren sistemi ayný koþullar-
da ABS’siz bir araç gibi davranýr.

ABS fren sistemi, yol 
tutuþundan daha iyi
yararlanmanýzý saðlar

ancak yol tutuþunu arttýrmaz, bu
yüzden aracýnýzý kaygan yollar-
da kullanýrken dikkatli olunuz
ve gereksiz tehlikelere
girmeyiniz.

ABS fren sisteminin 
devreye girmesi lastik ile
yol arasýndaki yol tu-

tuþunun en düþük seviyeye in-
diðini gösterir: bu yüzden mev-
cut yol tutuþuna uygun olarak
hýzýnýzý azaltmanýz gerekmekte-
dir.

Herhangi bir arýza du-
rumunda gösterge 
paneli üzerindeki >

arýza uyarý lambasý yanar. Bu
durumda, hýzýnýzý azaltýnýz ve
otomobilinizin kontrol edilerek,
arýzanýn derhal giderilmesi için
yetkili bir Alfa Romeo servisine
gidiniz.

Herhangi bir arýza mevcutsa ve bunun
sonucunda anti blokaj fonksiyonu etkin-
liðini yitirmiþse bile fren sistemi normal
çalýþmaya devam eder.

Daha önce ABS fren sistemi bulunan bir
araç kullanmamýþsanýz kaygan bir
arazide gerekli önlemleri alarak ve bu-
lunduðunuz ülkenin trafik kurallarýna
uyarak sistemin nasýl devreye girdiðini
görmek için deneme yapabilirsiniz, önce-
likle aþaðýda verilen talimatlarý oku-
manýzý tavsiye ederiz.

ABS fren sisteminin konvansiyonel bir
sisteme göre getirdiði fayda, yol tutuþu-
nun zayýf olduðu yerlerde yapýlan sert
frenlemelerde de tekerleklerin kilitlen-
mesini önleyerek size azami manevra ka-
biliyeti saðlamaya devam etmesidir.

Yine de bu, ABS ile fren mesafesinin her
zaman azalacaðý anlamýna gelmez:
örneðin, çakýllý veya henüz kar yaðmýþ
kaygan yol yüzeyleri frenleme mesafesi-
ni arttýrabilir.

Gerektiðinde anti blokaj sisteminden
daha iyi faydalanabilmek için aþaðýda-
ki talimatlar takip edilmelidir.
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ABS fren sistemi bulunan araçlarda bile
virajlarda frenleme yaparken azami
dikkat gösteriniz..

Aþaðýda verilen önemli tavsiyeye uyul-
masý gerekir:

ABS devreye girdiðinde
ve tekerleklerde tepkiler
hissettiðinizde; fren 

pedalýndan ayaðýnýzý çekmeyip
frene ayný þekilde korkmadan
basmaya devam edin, böylece
yol yüzeyinin þartlarýna baðlý
olarak mümkün olan en kýsa
fren mesafesinde duracaksýnýz.

Verilen tavsiyelere uyarsanýz her du-
rumda daha iyi frenleme yapabilirsiniz.

DÝKKAT ABS fren sistemi olan
tiplerde, sadece üreticinin onayladýðý
marka ve modeldeki jantlar, lastikler,
fren balatalarý kullanýlabilir.

Sistem ABS sistemi sensörlerine ve ku-
manda birimlerine fren eylemini daðýtan
elektronik frenleme sistemi (EBD) ile
tamamlanmýþtýr.

Araç elektronik fren-
leme sistemi (EBD) ile
donatýlmýþtýr.. Eðer mo-

tor çalýþýr durumdayken > ve x
uyarý ýþýklarý ayný anda yanarsa
EBD sisteminde bir arýza var de-
mektir; bu durumda sert fren-
lemeler arka tekerleklerin vak-
tinden önce kilitlenmesine ve
kaymalarýna sebep olabilir.
Aracýnýzý çok dikkatli bir þekilde
sürerek sisteminizi kontrol et-
tirmek için bir Alfa Romeo Yetk-
ili Servisine baþvurunuz.

Sadece > uyarý lam-
basýnýn yanmasý mo-
torun normal çalýþýrken

ABS sisteminin bir arýzasý
olduðunu göstermektedir. Bu
durumda frenleme sistemi anti
blokaj sisteminin yardýmý ol-
maksýzýn hala etkindir. Bu 
þarlar altýnda EBD sisteminin
etkinliði azalabilir. Bu durumda
da sistemi kontrol ettirmek için
en yakýn Alfa Romeo Yetkili
Servisine sert frenlemeler yap-
madan gidiniz.

Düþük fren hidrolik se-
viyesi x uyarý ýþýðý
yanýyorsa aracý hemen

durdurunuz ve en yakýn Alfa
Romeo Yekili Servisi ile bað-lan-
tý kurunuz. Hidrolik sistem-deki
herhangi sývý kaybý frenleme
sistemini olumsuz yönde 
etkileyecektir bu ister konvan-
siyonel tip ister ABS tipi olsun.

Eðer küçük yedek lastik
kullanýlýrsa, ABS sistemi
çalýþmaz ve gösterge

panelindeki  >uyarý ýþýðý yanar.

DÝKKAT Eðer fren hidroliði düþükse
motoru çalýþtýrma ve kalkýþ esnasýnda >
ve x uyarý ýþýklarý yanar. Bu iþaret bir
hata göstergesi olarak kabul edilmemek-
le birlikte ABS'nin etkin olmadýðýný
gösteren bir uyarýdýr. Uyarý lambalarýnýn
kapalý olmasý normal sistem iþletimini
gösterir.
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VDC SÝSTEMÝ
(Araç Dinamiði Kontrolü)
(bazý tiplerde)

VDC, sürüþ torkuna ve tekerleklerin her
birinin frenlemesine farklý olarak müda-
halede bulunarak aracýn dengesini kon-
trol altýnda tutan elektronik bir sistemdir,
bu sistem yol tutuþunun zayýflamasý
halinde aracýn doðru yöne yönelmesini
saðlar.

Araç hareket halindeyken lastiklerin yol
tutuþunun yeterli olmasý durumunda
sürücü tarafýndan kontrol edilen en-
lemesine ve uzunlamasýna kuvvetlere
maruz kalýr; yol tutuþu minimum se-
viyenin altýna düþtüðü zaman araç,
sürücünün izlediði rotanýn dýþýna çýk-
maya baþlar. 

Özellikle bozuk yüzeyli yollarda (parke
taþý döþenmiþ veya su, buz veya toprak
bulunan yollarda) sürüþ esnasýnda;
süratteki deðiþiklikler (hýzlanma veya
yavaþlama) ve/veya takip edilen rotadaki
deðiþiklikler (virajlar veya engellerden
kaçýlmasý gereken durumlarda) lastik-
lerin yol tutuþu azalabilir.

Sensörler kaymaya sebep olabilecek
koþullarý tespit ettiði zaman, VDC siste-
mi motora ve frenlere müdahale ederek
dengeleyici bir tork oluþmasýný saðlar.

VDC SÝSTEMÝNÝN  
ÇALIÞMA ÞEKLÝ

VDC sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda
otomatik olarak devreye girer ve devre
dýþý býrakýlamaz.

VDC sisteminin temel elemanlarý þun-
lardýr:

– çeþitli sensörlerden gelen sinyalleri
iþleme tabi tutan ve en uygun stratejiyi
uygulamaya koyan bir elektronik ku-
manda birimi;

– direksiyon simidinin konumunu tespit
eden bir sensör;

– tekerleklerin her birinin dönüþ hýzýný
tespit eden dört adet sensör;

– düþey ekseni etrafýndaki dönüþünü
tespit eden bir sensör;

– yanal hýzlanmayý (merkezcil kuvvet)
tespit eden bir sensör.

VDC sisteminin en önemli elemaný, araç
üzerine monte edilen sensörlerden gelen
verileri kullanarak aracýn virajlarý 
dönerken oluþan merkezcil kuvveti
hesaplayan VDC kontrol birimidir. Ro-
tadan çýkýþý tetkik eden sensör, aracýn
kendi düþey ekseni etrafýndaki dönüþünü
tespit eder ve havacýlýk endüstrisinden
gelmektedir.  Araç virajlarý dönerken
oluþan merkezcil kuvvetleri oldukça yük-

Sistemin aktif güvenlik
açýsýndan saðladýðý per-
formans, sürücünün

lüzumsuz tehlikeler almasýný
gerektirmez. Sürüþ tarzý daima
yol yüzeyine, görüþ mesafesine
ve trafik koþullarýna uygun ol-
malýdýr. Yol güvenliði ile ilgili
sorumluluk daima sürücüye ait-
tir

VDC sistemi, lastiklerin yol tutuþunun
azalmasý halinde, sürücünün aracý 
kontrol altýnda tutmasýna yardýmcý olur.

Aracýn dengesindeki bozulmalarý 
kontrol altýna almak için VDC sistemi
tarafýndan oluþturulan kuvvetler daima
lastik ile yol yüzeyi arasýndaki yol tu-
tuþuna baðlýdýr.
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sek seviyede duyarlýlýða sahip yanal 
hýzlanma sensörü tarafýndan tetkik edilir.

VDC sisteminin dengeleme fonksiyonu,
sistemin elektronik kontrol birimi tarafýn-
dan yapýlan hesaplamalara baðlý olarak
gerçekleþtirilir, elektronik kontrol birimi
direksiyon simidinin konumunu tetkik
eden sensörden hýzlanma sensöründen
ve her bir tekerleðin dönüþ hýzýný tespit
eden sensörlerden gelen verileri iþleme
tabi tutar. Bu sinyaller kontrol biriminin
direksiyon simidi çevrildiðinde sürücünün
gerçekleþtirmek istediði manevrayý al-
gýlamasýný saðlar. 

Kontrol birimi sensörlerden alýnan
sinyalleri iþleme tabi tutar; böylece aracýn
konumunu anlýk olarak tespit edebilir ve
bunu sürücünün takip etmek istediði ro-
ta ile karþýlaþtýrabilir. Rotadan sapma
durumunda saniyeden daha kýsa bir süre
içerisinde en uygun müdahale stratejisi-
ni seçip uygulamaya koyarak aracýn der-
hal rotaya dönmesini þu þekilde saðlar:
bir veya daha fazla tekerleðin farklý se-
viyelerde frenlenmesi ve eðer 
gerekiyorsa motor tarafýndan aktarýlan
kuvvetin de azaltýlmasý.

Sürücünün izlemek istediði rotanýn
takip edilmesini saðlamak için yapýlan
düzeltme amaçlý müdahaleler gereken
þekilde deðiþtirilir ve sürekli uygulanýr.

VDC sisteminin doðru
çalýþmasý için bütün
lastiklerin mükemmel

durumda ayný marka ve tipte ol-
malarý gerekmektedir; hepsin-
den önemlisi belirtilen tip, mar-
ka ve boyutta olmalýdýrlar.

VDC sisteminin müdahaleleri aracýn ak-
tif güvenliðini çok kritik durumlarda
oldukça büyük ölçüde arttýrýr ve özellik-
le yol tutuþ seviyesinin deðiþtiði durum-
larda fayda saðlar.

VDC SÝSTEMÝ 
MÜDAHALESÝ

VDC sisteminin müdahalede bulunduðu
gösterge panelinin üzerinde yer alan á
uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi ile be-
lirtilir; böylece aracýn denge ve yol tutuþu
açýsýndan kritik koþullarda bulunduðu
sürücüye bildirilir.

VDC sistemi 
arýza uyarý lambasý

VDC sisteminde herhangi bir arýza ol-
masý halinde sistem otomatik olarak 
devre dýþý kalýr ve ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlik-
te gösterge paneli üzerindeki  á uyarý
lambasý sürekli yanar.

VDC sisteminde herhangi bir arýza ol-
masý durumunda araç VDC sisteminin
bulunmadýðý bir araç gibi hareket 
eder:her durumda mümkün olan bir Al-
fa Romeo Yetkili Servisi ile baðlantý ku-
runuz.

Küçük yedek lastiðin
kullanýlmasý halinde,
VDC sistemi çalýþmaya

devam eder.  Yedek lastiðin nor-
mal lastikten daha küçük
olduðu ve dolayýsýyla da yol tu-
tuþunun otomobil lastiklerine
göre daha düþük olduðu göz
önünde bulundurulmalýdýr.
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ASR FONKSÝYONUNUN 
DEVREYE ALINMASI

ASR fonksiyonu motor her
çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye
girer.

Sürüþ esnasýnda orta konsol üzerinde
yer alan (A-þekil. 153) düðmesine
basýlarak sistem devre dýþý býrakýlabilir
ve tekrar devreye alýnabilir.

Sistem devre dýþý býrakýldýðý düðme 
üzerindeki ledin yanmasý ile belirtilir. 

Eðer sistem sürüþ esnasýnda devre dýþý
býrakýlýr ise motor yeniden çalýþtýrýldýðýn-
da otomatik olarak devreye girer.

þekil 153

A0A0639b

ASR SÝSTEMÝ
(Kayma Önleyici Sistem)
(bazý tiplerde)

ASR fonksiyonu aracýn çekiþini kontrol
altýnda tutar ve dinamik tekerleklerden
biri veya ikisi kaydýðýnda otomatik olarak
müdahalede bulunur. 

Kayma koþullarý altýnda, iki farklý ku-
manda sistemi devreye girer:

1) eðer motorun fazla güç aktarýmý se-
bebiyle her iki dinamik tekerlekte de kay-
ma söz konusu ise ASR sistemi müda-
halede bulunarak aktarýlan gücü azaltýr.

2) eðer kayma dinamik tekerleklerden
sadece birinde söz konusuysa, ASR sis-
temi kendi kendiliðinden kilit diferan-
siyeline benzer bir etki yaparak otomatik
olarak müdahalede bulunur ve kayan
tekerleði frenler.

Sistemin aktif güvenlik
açýsýndan saðladýðý per-
formans, sürücünün

lüzumsuz tehlikeler almasýný
gerektirmez. Sürüþ tarzý yol
yüzeyine, görüþ mesafesine ve
trafik koþullarýna uygun ol-
malýdýr. Yol güvenliði her zaman
sürücünün sorumluluðudur.

ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki du-
rumlarda faydalýdýr:

– iç taraftaki tekerleðin dinamik yük-
teki deðiþimin etkisi ile veya aþýrý 
hýzlanma sebebi ile virajda kaymasý.

– yol tutuþ koþullarýna göre tekerlek-
lere çok fazla güç aktarýlmasý.

– kaygan, karlý veya donmuþ
yüzeylerde hýzlanma.

– ýslak yüzeylerde yol tutuþunun azal-
masý (su yastýðý oluþmasý).
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devre dýþý kalýr ve ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergedeki mesajla birlik-
te gösterge paneli üzerindeki V uyarý
lambasý yanar. 

ASR sisteminin arýzasýnda araç bu sis-
tem ile donatýlmamýþ gibi davranýr: her
durumda mümkün olan en kýsa zaman-
da bir Alfa Romeo Yetkili Servisi ile
baðlantý kurunuz.

MSR SÝSTEMÝ 
(Motor sürüþ ayarý)

Araç, ASR sistemiyle bir bütün olan ve
özellikle kötü kavrama þartlarýnda denge
kaybýna neden olabilecek ani bir vites
deðiþiminde devreye girip motora tork
saðlayan bu yüzden dinamik tekere aþýrý
yüklemeyi önleyen özel bir sistemdir

EOBD SÝSTEMÝ 
(bazý tiplerde)

The EOBD sistemi (Avrupa otomobil 
üzerinde test sistemi), Direktif 98/69/CE
(EURO 3) uygun olarak otomobile monte
edilir..

Bu sistem araçlar üzerinde bulunan
emisyon sistemi ile ilgili elemanlara
sürekli olarak test edilmesini öngörmek-
tedir; ayrýca kullanýcýya  U uyarý lam-
basýnýn gösterge üzerinde yanmasý (bazý
versiyonlarda ayarlanabilir çok iþlevli
gösterge üzerinde mesaj + simgeyle
birlikte) ile parçalarýn arýza ve aþýnma
durumlarýný da göstermektedir.

Amacý þudur:

– sistemi kontrol altýnda ve verimli tut-
mak;

– Avrupa normlarýna göre emisyonlarýn
verilen sýnýrlarýn dýþýna çýkmasýna neden
olan arýzalarý bildirmek;

– bozulan parçalarý deðiþtirmek gerek-
tiðinde uyarmak.

Sistem de ayrýca uygun araçlarla
baðlanabilen bir teþhis soketi vardýr. Bu
soket, kontrol ünitesinde kaydedilmiþ ha-
ta kodlarýnýn, motorun çalýþmasý ve
teþhisi için olan özel bir parametreler
dizisi ile birlikte okunmasýna imkan verir.

Küçük yedek lastiðin
kullanýlmasý halinde ASR
fonksiyonu devre dýþý

kalýr ve ayarlanabilir çok
fonksiyonlu göstergedeki
mesajla birlikte gösterge paneli
üzerindeki V uyarý lambasý
sürekli yanar.

ASR sisteminin düzgün
çalýþmasý için lastikler
mükemmel durumda ve

en önemlisi belirtilen tipte,
markada ve boyutta olmalýdýr.

DÝKKAT Karlý yollarda kar zincirleri ile
seyahat ederken ASR sisteminin devre dýþý
býrakýlmasý uygun olur: aslýnda bu
koþullarda aracýn kalkýþý esnasýnda di-
namik tekerleklerin kaymasý çekiþin da-
ha iyi olmasýný saðlar.

ASR sistemi
hata uyarýsý

ASR sisteminde herhangi bir arýza ol-
masý halinde sistem otomatik olarak 
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DÝKKAT Uygunsuzluðu giderdikten
sonra sistemi tamamen kontrol etmek
için, Alfa Romeo Yetkili Servisleri bir 
kontrol testi ve gerekirse ayný zamanda
uzun bir yolculuk da olabilen yol test-
leri yapmakla yükümlüdür..

TANITIM

Alfa GT'nin radyosu CD çalar (Kom-
pak Disk çalarlý radyo) veya CD MP3
çalar (Kompak Disk MP3 çalarlý radyo)
ile donatýlmýþ, yolcu kabininin karakter-
istik özelliklerine uyum saðlayacak 
þekilde ön panelin görünümüne uygun
olarak tasarlanmýþtýr . Radyonun boyut-
larý araç için uygundur ve týpký sabit
olarak monte edilenler gibi, radyo da
baþka araçlara monte edilemez.

Kullaným kýlavuzu ayný zamanda CD
deðiþtiricisinin (eðer donatýlmýþsa) radyo
aracýlýðýyla kumanda edilmesini içerir.CD
deðiþtiricisinin kullaným talimatlarýna o
cihazýn kitapçýðýndan bakabilirsiniz.

TAVSÝYELER

Otomobilinizi, ses çok
açýk iken kullanýrsanýz;
hem kendi hayatýnýzý,

hem de diðer insanlarýn 
hayatýný tehlikeye atarsýnýz.
Sesi, otomobilin dýþýndan gelen
sesleri (örneðin; kornalar, am-
bulans/polis sirenleri, vb.) duya-
bileceðiniz þekilde ayarlamanýz
gerekir.

Yol güvenliði

Otomobili kullanmadan önce, ses sis-
teminin çeþitli fonksiyonlarýnýn (örneðin;
istasyonlarýn kaydedilmesi, vb) nasýl kul-
lanýldýðýný öðrenmelisiniz.

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý

Radyo yayýnlarý seyahat sýrasýnda
sürekli deðiþir. Alýcý yayýn vericisinden
uzaktayken daðlar, binalar veya köprü-
lerin varlýðýndan etkilenebilir.

Kontak anahtarýnýn
MAR konumuna
çevrilmesiyle U uyarý

lambasý yanmazsa veya, yolcu-
luk sýrasýnda, parlaklýðý giderek
aratarak yanarsa veya yanýp
sönerse (bazý versiyonlarda
ayarlanabilir çok fonksiyonlu
gösterge tablosundaki mesaj +
simgeyle birlikte) mümkün olan
en kýsa zamanda Alfa Romeo
Yetkili Servisine baþvurunuz.  

KOMPAKT DÝSK ÇALARLI RADYO
(bazý tiplerde)
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Kompak Disk

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya
deformasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabile-
ceðini unutmayýnýz..

CD'den en iyi performansý elde etmek
için, aþaðýdaki tavsiyelere uyunuz: 

Sadece üzerlerinde aþaðýdaki markanýn
bulunduðu CD'leri kullanýnýz;

– eðilmesini engellemek için Kompakt
Diskinizi doðrudan uzun süreli güneþ
ýþýðý, yüksek sýcaklýk veya neme temas
ettirmeyin;

– Kompakt Diskinizin kayýt tarafýna
çýkartma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý
yazmayýnýz.

Bir Kompakt Diski muhafazasýndan
çýkarmak için orta yerine bastýrýnýz ve dis-
ki dikkatle dýþ çevresinden tutup çekiniz.

Kompakt Diski her zaman dýþ çevresin-
den tutunuz. Yüzeyine asla dokun-
mayýnýz. 

Parmak izi ve toz uzaklaþtýrmak için
Kompakt Diski ortasýndan baþlayýp dýþa
doðru yumuþak bir bezle siliniz.

Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb.
diskler kullanmayýnýz. Bu disklerin kul-
lanýmý cd çalarda arýza veya hasara yol
açar.

En iyi ses kalitesine eriþmek için oriji-
nal CD kullanýnýz. CD-R/RW desteði ile
doðru yazým olmadan ve/veya 650 MB'-
dan yüksek kapasite kullanýldýðýnda
düzgün iþletim garanti edilmez.

DÝKKAT Trafik bilgilerini alýyorken ses
alýþýlmýþtan daha yüksek olabilir.

DÝKKAT

Bakým ve tamir

Radyo, kýsmi bir tamire ihtiyaç duy-
mayacak þekilde imal edilmiþtir. Bir arýza
durumunda Alfa Romeo Yetkili Servisi ile
baðlantý kurunuz.

Ön paneli temizlemek için yumuþak,
antistatik bir bez kullanýnýz. Temizlik ve
cilalama ürünleri yüzeye zarar verebilir.

– dikkatlice tüm Kompakt Disklerinizi
parmak izlerini ve tozunu yumuþak bir
bezle siliniz. Kompakt Disklerinizi dýþ
çevresinden tutun ve ortadan baþlayýp
dýþa doðru siliniz;

– asla kimyasal ürünleri temizlik için
kullanmayýnýz (örn. spreyler, antistatik
veya incelticiler), bunlar Kompakt Disk
yüzeyine zarar verebilirler;

– kullandýktan sonra çalýþ esnasýnda
kayma yapabilecek iz veya çizikleri ön-
lemek için Kompakt Diskinizi muhafaza-
sýnýn içine yeniden koyunuz;
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DÝKKAT Dahili mekanizmada sýkýþa-
bilir ve diske zarar verebilecek olmasýn-
dan dolayý ticarette CD için koruma örtü-
leri veya disk sabitleyiciler vb. kullan-
mayýnýz.

DÝKKAT Kopya korumalý CD'ler kul-
lanýldýðýnda, sistemin bunlarý çalmasý
için birkaç saniye beklenilebilir.

Yeni disklerin uçlarý pütürlü olabilir.

Bu diskler kullanýldýðýnda cd çalar çalýþ-
mayabilir veya ses kayabilir.

Diskin uçlarýndaki pütürlülüðü kaldýr-
mak için bir tükenmez kalem vb. kul-
lanýnýz.

Radyo, kullanýcýya uygun olarak sürücü
ve yolcu konumuna göre ve ön panelde-
ki grafiklerin hýzlý kullaným konumuna
göre kullanýþý saðlayacak þekilde monte
edilmiþtir. 

10 disklik CD deðiþtiricisi bagajýn sol
tarafýnda kurulmuþtur.

Aþaðýda, dikkatle okumanýz tavsiye
edilen kullaným talimatlarýný bulacak-
sýnýz. 

GENEL

Ses sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara
sahiptir:

Radyo bölümü

– FM/MW/LW frekans bantlarýna sahip
PLL kanal aramasý

– TA (trafik bilgileri)'ne sahip RDS
(Radyo Veri Sistemi) - PTY (Program Tipi)
- EON (Hýzlandýrýlmýþ Diðer Að) - REG
(Bölgesel Programlar) fonksiyonlarý

– RDS modunda Alternatif frekans ara-
ma seçimi (AF fonksiyonu)

– Acil durum alarm alýcý desteði

– Otomatik/manuel istasyon arama

– 30 kanalýn manuel kaydý: FM
bandýnda 18 (6'sý FM1, 6'sý FM2, 6'sý
FMT), MW bandýnda 6 ve LW bandýnda
6

– FMT bandýnda 6 istasyonun otomatik
kayýt (Otokayýt fonksiyonu)

– SENS DX/LO fonksiyonu (radyo istas-
yonlarýnýn aranmasýnda hassaslýk ayarý)

– Tarama fonksiyonu (kaydedilmiþ is-
tasyonlarý tarama)

– Otomatik Stereo/Mono deðiþtirme.

Kompakt Disk bölümü 

– Disk seçimi (disk n)

– Parça seçimi (ileri/geri)

– Hýzlý ileri/geri

– Tekrarlama fonksiyonu (son parçanýn
tekrarlanmasý)

– Tarama fonksiyonu (Kompakt Disk
üzerindeki parçalarýn taranmasý)

– Karýþtýrma (Mix) fonksiyonu (rastgele
çalma)

– TPM fonksiyonu (CD'nin çalan parça
sýrasýný kaydeder)

– CLR fonksiyonu (CD'nin parça kaydýný
siler).

CD çalarýn kurulumu ve
baðlantýsý için yalnýzca
Alfa Romeo Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz.
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HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA

Radyo, kendisi ile aracýn içerisine
monte edilmiþ elektronik kumanda biri-
mi (Body Computer) arasýndaki bilgi
alýþveriþine dayanan bir hýrsýzlýk koruma
sistemiyle donatýlmýþtýr. Sistem, en yük-
sek güvenlik derecesini temin eder ve
radyo beslemesinin baðlantýsýnýn her ke-
silmesinde gizli þifrenin girilmesini ön-
ler. 

Her yeniden baðlanmada otomatik bir
denetleme prosedürü göstergedeki
“CANCHECK” yazýlýmý sýrasýnda yak-
laþýk bir saniyeliðine gerçekleþtirilir. Eðer
denetimin sonucu olumluysa, sistem
çalýþmaya baþlar, þayet karþýlaþtýrma
kodlarý ayný olmazsa veya radyo aracýn
elektrik sistemine ilk defa baðlanýyorsa,
cihaz kullanýcýyý sýradakiparagrafta
bahsedilen prosedürlere göre gizli þifreyi
girmesi konusunda bilgilendirecektir. 

Þifre giriþi prosedürü sýrasýnda gösterge
“CODE” kelimesini gösterecektir. Sis-
tem doðru þifre girilene kadar 
çalýþmayacaktýr.

Bu þekilde, koruma sistemi, ses sis-
teminin ön panel üzerinden hýrsýzlýk
amacý ile sökülmesi durumunda, kul-
lanýlamaz hale gelmesini saðlar.

Multimedya CD'lerinde
müzik parçalarýna ek
olarak bilgileri de

kaydedilir. Bu CD'lerin çalýnmasý
çalmak, hýþýrtýlarýn yaný sýra, yol
güvenliðini tehlikeye atacak ve
sistemin son kademeleri Ýle
hoparlörlere zarar verebilecek
derecede yüksek seslerin çýk-
masýna sebep olabilir.

Ses bölümü

– Pause (Duraklatma) fonksiyonu
– Yüksek ses fonksiyonu (HI-FI BOSE

ses sistemine sahip versiyonlar hariç)

– 7 bant grafik ekolayzýr (eþitleyici)

– Ayrý bas/tiz ayarý

– Sað/sol ve ön/arka kanal balansý.

UYARILAR

Eðer otomobilin içi çok soðuk iken,
kalorifer çalýþtýrýldýktan hemen sonra CD
çalar kullanýlmýþ ise, CD'nin üzerinde
veya CD çalarýn içinde (optik okuyucusu)
bir nem tabakasý oluþabilir ve ses kalite-
si mükemmel olmayabilir. Bu durumda,
CD çalarý en azýndan 1 saat boyunca kul-
lanmayýp, nem tabakasýnýn doðal olarak
yok olmasýný ve normal çalýþma duru-
muna dönülmesini bekleyiniz.

Aþýrý titreþimlere sebep olan bozuk yol-
larda giderken, CD çalar kullanýlýr ise,
CD'de atlamalar olabilir.
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Gizli þifrenin girilmesi

Radyonun, otomobilin elektrik sistem-
ine ilk kez baðlanmasýndan sonra çalýþa-
bilmesi için, gizli þifrenin girilmesi gerek-
mektedir.

Radyoyu araç beslemesine baðlamak-
la, gösterge “CODE” mesajýný yaklaþýk
2 saniye boyunca gösterecektir, ki bu
gösterim dört çizgiyle “- - - -”takip
edilecektir.

Gizli þifre, her biri bir çizgiye tekabül
eden 1'den 6'ya kadar dört figür iste-
mektedir.

Ýlk þifrenin girilmesiyle, önceden
ayarlanmýþ istasyonun iligili tuþuna
basýnýz (1'den 6'ya kadar). Diðer rakam
kodlarýný benzer þekilde giriniz.

Eðer dört rakam 20 saniye içerisinde
girilmezse, ekran “CODE” mesajýný 2
saniyeliðine ve ardýndan dört çizgiyi “-
- - -” gösterecektir. Bu, hatalý þifre 
giriþi olarak düþünülmemektedir.

Dördüncü kodun girilmesinin ardýndan
(20 saniye içerisinde) radyo çalýþmaya
baþlayacaktýr.

Eðer hatalý þifre girilirse, radyo “bip”
sesi çýkartýr, ekran “CODE”  sözcüðünü
2 saniyeliðine gösterir ve ardýndan doðru
þifrenin girilmesi gerektiðini belirtmek
üzere dört çizgi “- - - -” ekranda belirir. 

Her hatalý þifre giriþinde bekleme süre-
si azami 24 saate ulaþana kadar
doðrusal olarak artar (1 dak, 2 dak, 4
dak, 8 dak, 16 dak, 30 dak, 1 saat, 2
saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat, 24 saat).

Bekleme süresi göstergede “WAIT”
mesajýný olarak gösterilir.Bu sözcük yok
olduðunda muhtemelen yeni þifre giriþ
prosedürü baþlýyordur.

Þifre Kartý

Bu kart, radyonun sahibi olduðunuzu
belgeleyen bir sertifikadýr. Þifre Kartý
radyo modelini, seri numarasý ve gizli
þifreyi içerir.

DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda bu iþle
meþgul olan yetkili mercilere ilgili veri-
leri verebilmek için Þifre Kartýný 
dikkatle saklayýnýz. 

SÖZLÜK

AF (Alternatif Fekans)

Radyonun farklý frekanslarla yayýn ya-
pan verici alanlarýndan geçebilen
seçilmiþ FM istasyonunda sabit kalmasýný
saðlayan fonksiyondur.

Aslýnda RDS sistemi alýnan verici
sinyalinin hassaslýk ve kalitesini kontrol
altýnda tutar, otomatik olarak vericinin
gönderdiði en güçlü sinyali almak için
dalga aramasý yapar.

Autostore / Travelstore
(otomatik kayýt)

Otomatik olarak radyo istasyonlarýný
kaydedebilen fonksiyondur.

Balans (Kanal balansý)

Sesin sað ile sol hoparlörden çýkýþýný uy-
gun olarak ayarlamaya yarayan
fonksiyondur.

Bas

Bu fonksiyon bas tonlarýný ayarlar.

CD changer (CD Deðiþtiricisi) 

Çoklu Kompakt Disk çalar (Multiple
Compact Disc player).
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CLR (Silme) 

TPM fonksiyonu CD'nin kaydedilen tüm
parçalarýný silmeyi mümkün kýlar. 

EON (Enhanced Other
Network-güçlendirilmiþ diðer
yayýn istasyonlarý þebekesi)

Radyonun otomatik olarak dinlenen ve
trafik bilgilerini yayýnlayan radyo istas-
yonundan diðer bir radyo istasyonuna
geçmesine izin veren fonksiyondur.

Ses geçiþi ayar düðmesi

Sesin ön ile arka hoparlörden çýkýþýný
uygun olarak ayarlamaya yarayan
fonksiyondur.

Hicut (Tiz seslerinin
azaltýlmasý)

Yayýmlanan sinyale baðlý olarak tiz ton-
larýný azaltmaya izin veren fonksiyondur.

Uzak/Yerel (Sens Dx/Loc)

Ýki tür sinyal alma vardýr.

1) Uzak (azami hassaslýk), alýnabilen
tüm istasyonlarda gezinmeyi mümkün
kýlar.

2) Yerel (asgari hassaslýk), yalnýzca
yeterli derecede güçlü sinyallerle yayýn
yapan istasyonlarda gezinmeyi mümkün
kýlar, mesela yerel radyo istasyonlarý.

Loudness (ses seviyesi düþük
iken bas ve tiz seslerin
vurgulanmasý) 

Dinleme esnasýnda bas ve tiz tonlarýný
kendiliðinden düþük seviyeye getiren
fonksiyondur. Ses Yüksekliðini maksi-
muma ayarlayýnca devre dýþý kalýr.

Mix (rastgele  seçilen
CD'lerdeki parçalarýn rastgele
çalýnmasý)

Bu fonksiyon, daha önce CD bölmesine
yerleþtirilen herhangi bir Kompakt Diskin
rastgele seçilerek Kompakt Disk 
üzerindeki parçalarýn rastgele bir dizide
çalýnmasý için kullanýlýr.

MSS (bir önceki/bir sonraki
parçanýn aranmasý)

Bu fonksiyon, kasetin içindeki sonraki
veya önceki parçayý dinlemek
mümkündür. 

Mute (ses kesme)

Eðer etkin kýlýnýrsa, mesela aracýn
içerisindeki bir cep telefonu aramasý du-
rumunda, bu fonksiyon herhangi bir cep
telefonu aramasý yapýldýðýnda/alýndýðýn-
da ses yüksekliðini sýfýra indirger.

Presettings (kaydedilebîlen
istasyon sayýsý)

Manuel veya otomatik olarak
kaydedilebilir radyo istasyon sayýsýný
ifade eder.

PTY (program türü)

Bu fonksiyon, mesela haber bültenleri,
müzik, spor vb. program sýnýflarýný önce-
den ayarlamayý mümkün kýlar. Ses sis-
temi; istenilen türde yayýn baþladýðýnda,
dinlenmekte olan program yayýnýný ke-
serek, seçilen program türüne otomatik
olarak öncelik tanýr.
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RDS (Radyo Veri Sistemi)

Bu, normal FM yayýmýnýn 57 kHz'lýk alt
taþýyýcýsýný kullanan radyofonik bilgi sis-
temidir.

Bu fonksiyon; trafik bültenleri ve radyo
istasyonlarýnýn isimleri gibi çeþitli bilgi-
lerin alýnmasýný ve ayný programý en
güçlü sinyal ile yayýnlayan radyo ista-
syonuna otomatik olarak ayar yapýl-
masýný saðlar.

REG (Bölgesel programlarýn
alýnmasý fonksiyonu) 

Bu fonksiyon ile, sadece yerli (bölge-
sel) istasyonlara ayar yapýlmasý
mümkündür. 

Repeat fonksiyonu (son
parçanýn sürekli olarak
tekrarlanmasý)

Kompakt Diskte en son çalan parçayý
sürekli tekrar dinlemeye olanak saðlayan
fonksiyondur.

Scan (parçalarýn taranmasý)

Kaydedilmiþ radyo istasyonlarýnýn veya
Kompakt Disk üzerindeki parçalarýn
baþlangýçlarýnýn tümünü birkaç
saniyeliðine dinlemeyi saðlayan
fonksiyondur.

Scrolling (programlarýn
taranmasý)

Farklý programlarý ayný aðda (sadece
FM bandýnda) almanýzý saðlayan
fonksiyondur.

PLL Tuning (PLL ayarý)

Rodyo kanallarýna en iyi ayar yapýl-
masýný saðlayan ve bir PLL (Phase Lock
Loop) devresini içeren dijital ayar
fonksiyonudur.

Sofi Mute (sesin yavaþça
azaltýlýp-artýrýlmasý)

Mute fonksiyonu açýk veya kapalý
olduðunda ses yüksekliðini doðrusal
olarak arttýran veya azaltan fonksiyon-
dur. 

Ses Ayarý

Seçilen müzik türüne göre (Klasik, Caz,
Rock vb.) sesi mümkün olan iyi ekolayzer
ayarýný yapar.

SVC (otomatik ses seviyesi
ayarý) (bazý tiplerde)

Ses yüksekliðini yolcu kabininin gürültü
derecesini uygun kýlmak için aracýn hýzý-
na göre otomatik olarak ayarlayan
fonksiyondur.

TA (Trafik bilgileri)

Baþka bir istasyona geçiþ yapýldýðýnda
veya kaset, CD dinlendiðinde ya da tele-
fon görüþmesi yapýldýðýnda da istasyon-
lar tarafýndan elveriþli kýlýnan trafik bil-
gilerini almayý saðlayan fonksiyondur.

TPM (parça programlama
belleði) 

Daha sonraki bir zamanda ayarlanan
sýrada çalmak için bir CD'nin parça çalýþ
sýrasýný kaydetmeye olanak saðlayan
fonksiyondur.

Treble (Tiz)

Bu fonksiyon tiz tonlarýný ayarlar.
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ÖN PANEL ÜZERÝNDEKÝ
KUMANDALAR  (þekil 154)

1. AF-TA Fonksiyon seçimi butonu:
– AF (alternatif frekanslar)
– TA (trafik bilgileri)

2. PTY Fonksiyon seçim butonu:
– RDS PTY (RDS programý

tipi)
– EON modundaki PTY

program türü seçimi

3. Kompakt Disk yuvasý

4. ¯¯ Seçilmiþ Ses ve Menü ayarý
ile manuel istasyon arama
butonu

5. Kompakt Disk çýkarma bu-
tonu 

6. ▲ Ses ve menü seçimi butonu
ile otomatik istasyon arama

7. Seçilmiþ ses ve menü
fonksiyonu ayarý ve manuel
istasyon arama

8. ▼ Ses ve menü seçimi butonu
ile otomatik istasyon arama

9. MENU-PS Menü ve Tarama
fonksiyonu butonu
(sýralý kayýtlý istasyon-
larý dinleme)

10. 6 Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 6'yý ara
– Ýstasyon no. 6'yý kaydet

6 MP3    |(sadece MP3 okuyuculu  
araç radyosu varsa)

Fonksiyon seçim tuþu:
– Ýstasyon no. 6'yý arýyor
– Ýstasyon no. 6'yý 

kaydediyor
– MP3 formatýndaki

dosyalar/parçalar gös-
teriliyor

þekil 154
A0A0230b
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11. 5-MIX Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 5'i ara
– Ýstasyon no. 5'i kaydet
– Rastgele CD parça çalýn-

masý

12. 4-RPT Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 4'ü ara
– Ýstasyon no. 4'ü kaydet
– Sürekli olarak CD parça

çalýnmasý

13. BN-AS Radyo frekans aralýðý seçme
fonksiyonu (FM1, FM2,
FMT, MW, LW) - Otokayýt
(Autostore)

14. SRC-SC Ýþletim modu seçimi bu-
tonu Radyo - Kompakt Disk
- CD-deðiþtiricisi ve tarama
fonksiyonu (sýradaki ista-
syonlarý dinleme)

15. 3-II Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 3'ü ara
– Ýstasyon no. 3'ü kaydet
– CD çalmayý duraklatma 

(pause)

16. 2-CLR Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 2'yi ara
– Ýstasyon no. 2'yi kaydet
– CLR fonksiyonu (CD'nin

parça kaydýný siler)

17. 1-TPM Fonksiyon seçimi butonu:
– Ýstasyon no. 1'i ara
– Ýstasyon no. 1'i kaydet
– TPM fonksiyonu (CD'nin

çalan parça sýrasýný 
kaydeder)

18. AUD-LD Ses fonksiyonu seçme bu-
tonu: bas tonlarý, tiz ton-
larý, sað/sol ve ön/arka
balansý ile gürültü
azaltýmý (HI-FI BOSE ses
sistemine sahip versiyon-
lar hariç)

19. VOL- Ses seviyesi azaltým butonu

20. ON-z Fonksiyon seçim butonu:
– Ayar açma/kapama
– Sessiz açma/kapama

21. VOL+Ses seviyesi arttýrma butonu

DÝREKSÝYON ÜZERINDEKÝ
KUMANDA BUTONLARI  
(þekil 155)

Direksiyon simidinde ana radyo
fonksiyonu kontrolleri daha kolay dene-
tim için tekrarlanýr.

1. Ses seviyesi arttýrma butonu 

2. Ses seviyesi azaltma butonu

3. Sessiz (MUTE) butonu

4. Radyo frekans aralýðý seçme butonu
(FM1, FM2, FMT, MW, LW) ve elver-
iþli kaynaklar (Radyo - Kompakt Disk
- CD-Deðiþtiricisi)

5. Çok fonksiyonlu buton:
– Radyo: Kaydedilen istasyonlarý ara

(1'den 6'ya kadar)
– Kompakt Disk çalar: sonraki

parçayý seçme

þekil 155

A0A0640b
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6. Çok fonksiyonlu düðme:
– Radyo: kaydedilen istasyon

larý ara (6'den 1'ya kadar)
– Kompakt Disk çalar: önceki parçayý

seçme.

Ses seviyesi ayarý ve Mute
(sessiz) fonksiyon butonlarý

Ses seviyesi ayarý (1) ve (2) Mute
fonksiyonunu açma/kapama için (3)
düðmeler radyonun üzerindeki ilgili bu-
tonlar gibi çalýþýr.

Radyo frekansý ve ses kaynaðý
seçimi butonu

Periyodik olarak radyo frekanslarý ile
ses kaynaklarýný seçmek için kýsa ve
tekrarlý olarak (4) butonuna basýnýz..

Elveriþli frekans/kaynaklar þunlardýr:
FMI, FMII, FMT, MW, LW, CD*, CDC**.

(*) Sadece Kompakt Disk koyulmuþsa 

(**) Sadece CD deðiþtiricisi baðlanmýþsa

Çok fonksiyonlu butonlar (5)
ve (6)

Çok fonksiyonlu butonlar olan (5) ve
(6) kaydedilen radyo istasyonlarýný veya
Kompakt Disk dinlerken sonraki/önceki
parçayý seçmemizi saðlarlar.

1'den 6'ya kadar istasyonlarý seçmek
veya CD'deki bir sonraki parçayý çalmak
için (5) butonuna basýnýz.

6'den 1'e kadar istasyonlarý seçmek
veya CD'deki bir önceki parçayý çalmak
için (6) butonuna basýnýz.

FONKSÝYONLAR VE AYARLARI
(þekil 154)

Radyonun açýlmasý

Sistem “ON” (20) butonu basýlarak
açýlýr. Eðer radyo motorun kapanmasýn-
dan önce açýksa, bir sonraki motor çalýþ-
masýnda kendiliðinden açýlacaktýr.

Eðer radyo kontak anahtarý STOP,
konumuna çevrildiðinde açýlýrsa 20 daki-
ka sonra kendiliðinden kapanacaktýr.

Kontak anahtarý MAR konumun-
dayken “ON” butonu her zaman 
radyoyu açma fonksiyonuna sahiptir.

Eðer radyo yeniden açýlýrsa, kapat-
madan önceki ayarlarla çalýþmaya de-
vam edecektir, 20'nin üstünde ayarlan-
mýþsa sonraki açýlýþta 20'ye ayarlanan
ses seviyesi hariç.

Radyoyunun kapatýlmasý

Radyoyu kapatmak için “ON” buto-
nuna (20) yeniden basýnýz.

Eðer kontak anahtarý STOP konumu-
na çevrilirse ve radyo açýksa, otomatik
olarak kapanýr ve kontak anahtarý gele-
cek sefere MAR konumuna çevrildiðinde
yeniden açýlýr.

Radyo/Kompakt Disk/CD
deðiþtirici fonksiyonlarýnýn
seçilmesi

Kýsa olarak ve tekrarlý “SRC” butonuna
basmakla (14) aþaðýdaki iþlevleri
sýrasýyla seçmek mümkündür:

– TUNER (AYAR - Radyo)

– CD (sadece kompakt disk yerleþtir-
ilmiþ ise)

– CHANGER (DEÐÝÞTÝRÝCÝ (sadece CD
deðiþtirici baðlanmýþsa).
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Ses kaynaðýnýn her deðiþtiðinde 2.5
saniyeliðine ekran seçilen fonksiyonu
gösterecektir: TUNER (Radyo), CD
(Kompakt Disk), CHANGER CD-
Deðiþtiricisi).

Seçilemeyen fonksiyonlar (örn. Kom-
pakt Disk takýlmamýþsa “CD”) otomatik
olarak kapatýlmýþlardýr. Eðer Kompakt
Disk takýlmamýþ ve CD-Deðiþtiricisi
baðlanmamýþsa, “SRC” butonuna (14)
basmakla yaklaþýk 2.5 saniyeliðine
göstergenin sadece “NO CD”ifadesini
göstermesine neden olacaktýr.

DÝKKAT Kompakt Disk takýlý ve CD
Deðiþtiricisi baðlýyken radyoyu dinlerken
“SRC” butonuna (14) basmak Kompakt
Disk ile CD Deðiþtiricisinin aralarýndaki
son fonksiyonu seçecektir.

Pause (Duraklatma)
fonksiyonu

Eðer Kompakt Disk dinlendiði sýrada
baþka bir fonksiyon seçilirse (örn. radyo),
çalma durdurulur ve ardýndan Kompakt
Disk moduna devam edilirse, daha önce
durmuþ olduðu noktadan baþlar.

Eðer, radyo dinlerken baþka bir fonksi-
yon seçilirse, ve ardýndan Radyo moduna
devam edilirse, seçilmiþ olan en son is-
tasyondan açýlýr.

Ses seviyesi ayarý

Ses yükseltimi için “VOL+” (21) bu-
tonuna veya ses azaltýmý için “VOL-”
(19) butonuna basýnýz.

Düðmeye kýsa basmak deðiþimin
basamak basamak olmasýna yol açar.
Daha uzun süre basmak ise deðiþimi hý-
zlandýrýr. Birkaç saniyeliðine ekran
“VOL” mesajýný ve ses seviyesi dere-
cesini (0'dan 66'ya kadar) gösterir.

Eðer ses seviyesi deðiþimi bir trafik bül-
teni yayýný veya telefon kullanýmý (eðer
ses özelliði kurulmuþsa) yapýlmýþsa, yeni
ayarlar sadece bülten veya telefon
konuþmasýnýn bitimine kadar etkin kalýr.

Ses seviyesinin otomobilin
hýzýna baðlý  olarak
ayarlanmasý (bazý tiplerde)

SVC fonksiyonu ses yüksekliðini aracýn
hýzýna otomatik olarak uyarlamayý
mümkün kýlar, yolcu kabini içindeki
gürültü seviyesi oranýný saðlamak için hýz
artarken sesi de arttýracaktýr.

SVC fonksiyonunu etkin hale getirmek
için, kýsaca (1 saniyeden az) “MENU”
butonuna (9), basýnýz, ardýndan “▲”
(6) veya “▼” (8) düðmelerini kulla-
narak menü fonksiyonlarýnda gezinip
SVC iþlevinde durunuz ve “SVC ON”

veya “SVC OFF” yapmak için “66” (7)
veya “¯¯” (4) düðmelerine basýnýz.  .

Bu fonksiyon cihazýn tüm iþletim mod-
larýnda (Radyo/Kompakt Disk/CD
Deðiþtiricisi) açýlýp kapatýlabilir.

Mute fonksiyonu  
(sesi tamamýyla kapatmak)

Mute fonksiyonunu açmak için kýsaca
(1 saniyeden az) “z” butonuna (20)
basýnýz. Ses giderek düþecektir (Geçiþli
sessize alma) ve ekran “MUTE”
mesajýný gösterecektir.

Mute fonksiyonunu kapatmak için
kýsaca “z” butonuna yeniden
(20)basýnýz . Ses giderek artýp Mute
fonksiyonu kullanýlmadan önceki ses
deðerine dönecektir (Geçiþli sessize al-
ma).

Mute fonksiyonu ayrýca ses seviyesi
ayarý düðmelerinden birine “VOL+”
(21) veya “VOL-” (19) basýlarak da
kapatýlabilir: bu durumda ses seviyesi
doðrudan gerçekleþir. 

Açýk Mute fonksiyonuyla tüm diðer
fonksiyonlar kullanýlabilir ve eðer bir trafik
bülteni TA iþleviyle beraber alýnýr veya bir
acil durum sinyali alýnýrsa mesaj, Mute
fonksiyonunu görmezden gelecektir.
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Soft Mute (geçiþli sessize
Alma fonksiyonu)

Mute fonksiyonu açýlýr veya kapatýlýrsa,
ses seviyesi doðrusal olarak azalýr veya
artar (Geçiþli Sessize Alma fonksiyonu).
Geçiþli Sessize Alma fonksiyonu ayrýca
altý ön ayarlama butonu,“BN” butonu
(13) veya “ON” butonu (20) basýlýrsa
etkin kýlýnabilir.

Ton ayarý

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– kýsaca ve tekrarlayarak “AUD” bu-
tonuna (18) ekran “BASS” veya “TRE-
BLE” (Bas veya Tiz seçimi fonksiyonu)
yazýlarýný gösterene kadar basýnýz.

– bas veya tiz yükseltimi için “▲” (6)
butonuna veya azaltým için “▼” (8) bu-
tonuna basýnýz.

Butonlara kýsa basmak deðiþimin
basamak basamak olmasýna yol açar.
Daha uzun süre basmak ise deðiþimi 
hýzlandýrýr.

Birkaç saniyeliðine ekran bas/tizlerin
seviyelerini gösterir (-6'dan +6'ya).

Son ayardan 5 saniye sonra ekran ana
radyo ekranýna geri döner.

Balans ayarý

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– kýsaca ve tekrarlayarak  “AUD” bu-
tonuna (18) ekran “BALANCE” 
(Balans fonksiyonu seçimi) mesajýný
gösterene kadar basýnýz.

– sað hoparlörün sesini arttýrmak için
“▲” (6) butonuna veya sol hoparlörün
sesini arttýrmak için ise  “▼” (8) buto-
nuna basýnýz.

Düðmelere kýsa basmak deðiþimin
basamak basamak olmasýna yol
açar.Daha uzun süre basmak ise deðiþi-
mi hýzlandýrýr. Birkaç saniyeliðine ekran
balans seviyesini R+9'dan L+9'a
kadar gösterir (“R” = sað, “L” = sol).
Son ayardan 5 saniye sonra ekran ana
radyo ekranýna geri döner.

Fader (Ön ve arka hoparlörler
arasýndaki balans) ayarý

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– kýsaca ve tekrarlayarak “AUD” bu-
tonuna (18) ekran “FADER” (Ses geçiþ
fonksiyonu seçimi) mesajýný  gösterene
kadar basýnýz.

– arka hoparlörün sesini arttýrmak için
“▲” (6) butonuna veya ön hoparlörün

sesini arttýrmak için ise “▼” (8) buto-
nuna basýnýz.

Butonlara kýsa basmak deðiþimin
basamak basamak olmasýna yol açar.
Daha uzun süre basmak ise deðiþimi hý-
zlandýrýr. Birkaç saniyeliðine ekran ses
geçiþ seviyesini R+9'dan F+9'a kadar
gösterir (“R” = arka, “F” = ön).

Son ayardan 5 saniye sonra ekran ana
radyo ekranýna geri döner. 

Loudness (ses seviyesi düþük
Ýken bas ve tiz seslerin
vurgulan masý) fonksiyonu
(HI-FI BOSE ses sistemine
sahip versiyonlar hariç)

Loudness fonksiyonu düþük ses se-
viyesinde müzik dinlerken bas ile tizlerin
artýmýyla ses yüksekliðini iyileþtiren
fonksiyondur. Ses yüksekliðini maksi-
muma ayarlayýnca devre dýþý kalýr. Bu
fonksiyonu açmak/kapatmak için
“AUD” (button 18) butonunu "bip"
sesini duyana kadar basýlý tutunuz.
Fonksiyon durumu (açýk veya kapalý)
göstergede birkaç saniyeliðine “LOUD
ON” veya “LOUD OFF”olarak göste-
rilir. 

BOSE HI-FI sesine sahip versiyonlarda
Loudness fonksiyonu amplifikatör
tarafýndan otomatik olarak etkin kýlýnýr.
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TELEFON ÝÇÝN ÖN HAZIRLIK 
(þekil 154)(bazý tiplere)

Eðer ses kiti aracýn içerisinde kurul-
muþsa herhangi bir telefon aramasýnda
radyo sesi telefon girdisine baðlanýr.
Telefon sesi sabit bir sesle duyulur, fakat
konuþma esnasýnda sesi yükseltmek için
“VOL+” (21) veya sesi azaltmak için
“VOL-” (19) butonlarý kullanmak üzere
ayarlanabilir.

Sabit telefon sesi menüdeki “PHONE”
fonksiyonu aracýlýðýyla ayarlanabilir (bkz.
“MENU” paragrafý). 

Telefon aramalarý sýrasýnda etkin olan
butonlarý þunlardýr:

– “VOL+” (21), “VOL-” (19): ses
seviyesi ayarlarý için 

– “ON” (20): radyoyu açmak/kapat-
mak

– “AF-TA” (1): trafik bilgileri.

Bir telefon aramasý için ses kapalýyken
ekran “PHONE” sözcüðünü gösterir.

Telefon aramasýnýn sesi bir trafik bül-
teninde veya PTY31 anonsu esnasýnda
bölünecektir, eðer bülteni bölmek istiy-
orseniz “AF-TA” butonuna (1)basman-
ýz yeterlidir. 

RADYO (þekil 154)

Sistem kapatýlmadan önceki son iþlevle
açýlýr(Radyo, Kompakt Disk veya CD
Deðiþtiricisi).

Kompakt Disk dinledniði sýrada Radyo
fonksiyonunu seçmek için kýsaca ve
tekrarlayarak fonksiyon seçilene kadar
“SRC” butonuna (14)basýnýz. 

Frekans bandýnýn 
seçimi

Radyo modunda istediðiniz bandý
seçmek için kýsaca ve tekrarlý olarak
“BN” butonuna (13) basýnýz.

Düðmeye her defasýnda basýldýðýnda
sýradaki bantlar göstergede ilgili sözcük-
leriyle birlikte gösterilerek sýrayla seçile-
cektir “FM1”, “FM2”, “FMT”, “MW”
ve “LW”.

FM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: FM1,
FM2 ve FMT.

FMT alýcý bandý Otokayýt fonksiyonu ile
kendiliðinden kaydedilmiþ istasyonlar
için ayrýlmýþtýr. 

Radyo her zaman RDS Modundaki
(Radyo Veri Sistemi) istasyonlarý almaya
hazýrdýr.
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istasyon kayýt butonlarý

1'den 6'ya kadar simgelenmiþ buton-
lar (“17”, “16”, “15”, “12”, “11”,
“10”) sýradaki ön ayarlarý yapmayý
mümkün kýlmaktadýr:

– FM bandýnda 18 (6'sý FM1, 6'sý FM2,
6'sý FMT'de)

– 6'sý MW bandýnda

– 6'sý LW bandýnda

– 6 tip PTY programlamasý (PTY
seçildiðinde sadece FM modunda).

kaydedilen bir istasyonu aramak için,
istenen frekans bandýný seçip kýsaca (1
saniyeden az) ilgili ön ayar butonuna
(1'den 6'ya kadar) basýnýz. Birkaç
saniyeliðine ekran kaydedilen istasyon
sayýsýný ve ilgili frekansý, frekans
bandýnýn ve RDS istasyonunun ismini
göstermeden önce gösterecektir.

Son dinlenen istasyonun
kaydedilmesi

Radyo otomatik olarak her bir alýcý
bandý için son dinlenen istasyonu
kaydediyor, ve radyo açýldýðýnda veya
alýcý bandý deðiþtirildiðinde buraya geçiþ
yapar.

Otomatik ayar

Otomatik olarak seçilen yönde sinyal
alýnabilir bir sonraki istasyonu aramak
için kýsa olarak (1 saniyeden az) “▲”
(6) veya “▼” (8) butonuna basýnýz. 

Eðer “▲” (6) veya “▼” (8) uzun süre
basýlýrsa (1 saniyenin üzerinde) hýzlý ara-
ma etkinleþir: sinyali alýnabilir ilk ista-
syon alýnýnca, tuner hýzlý arama baþla-
madan evvel yaklaþýk 1 saniye (Sessizde)
durur. Düðme serbest býrakýlýrsa ayar
sinyali alýnabilir bir sonraki istasyonda
durur. 

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bilgi-
leri),  sadece trafik bülteni yapan istasy-
onlarý aranýr. 

Eðer PTY fonksiyonu açýksa, ayar yal-
nýzca PTY istasyonlarýný arar. Arama es-
nasýnda ekran alternatif olarak program
türünü ve “SEARCH”türünü gösterir.

Eðer arama esnasýnda kayýt butan-
larýndan birine önceden kaydedilmiþ olan
bir istasyonun yayýný alýnýr ise, ekran
önceden ayarlý numarayý birkaç saniye
için gösterecektir.

Manuel ayar

Bu fonksiyon seçilen bantta manuel
olarak istasyon aramaya izin verir.

– “BN” butonu ile (13) bant seçiniz:
FM1, FM2, FMT, MW veya LW.

– Kýsaca ve tekrarlý olarak “¯¯” (4)
veya“66” (7)butonlarýna basýnýz. 

– Düðmeye uzun süre basmak (1
saniyeden fazla) hýzlý ilerleme yaparak
aramayý saðlar, ki bu fonksiyon buton
býrakýldýðýnda durur.

Manuel istasyon aramayý açmak için
PTY ve AF (alternatif frekanslar) iþlev-
lerini kapatmanýz gerekmektedir, eðer
açýksa. 

Eðer bulunan istasyon istayon kayýt bu-
tonlarýndaki bir istasyona tekabül ediy-
orsa, ekran kaydedilen numarayý birkaç
saniyeliðine gösterecektir.
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Ýstasyon tarama (Scan
fonksiyonu)

“SRC” butonunu (14) "bip" sesi duyu-
lana kadar basýlý tutulduðunda istasyon
aramasýný seçilmiþ frekans bandýnda
(FM, MW, LW) baþlatýr. Bulunan her is-
tasyon birkaç saniyeliðine duyulacaktýr
ve ismi ile frekansý göstergede ekrana
gelecektir. Arama esnasýnda ekran birkaç
saniyeliðine “FM-SCAN”, “AM-
SCAN” veya “PTY-SCAN” simgeleri-
ni gösterir.

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bil-
gileri), sistem sadece trafik bülteni ya-
pan istasyonlarý arar. Eðer PTY fonksi-
yonu açýksa, sistem yalnýzca PTY 
istasyonlarýný arar.

Tarama fonksiyonu açýksa tüm diðer
iþlevler iptal edilir.

Tarama sýrasýnda seçilmiþ bir istasyonu
dinlemeye devam etmek için yeniden
“SRC” (14) butonuna basýnýz.

Tarama fonksiyonu aþaðýdaki koþullar-
da bölünür:

– seti kapatmak 

– “SRC” (14) butonuna basmak

–  “▲” (6) veya “▼” (8)  butonuna
basmak (manuel veya otomatik gezin-
meyi etkinleþtirir)

– istayon kayýtlý bir butona basmak

– Otokayýtý açmak

– PTY fonksiyonunu açmak/kapatmak

– seçilen frekans bandýný deðiþtirmek

– “AUD” (18) butonuna basmak

– “MENU” butonuna basmak(9)

– trafik bülteni yapan bir istasyon bu-
lunursa, ve eðer TA fonksiyonu açýksa

– Kompakt Disk takýlmasý.

Her durumda arama fonksiyonu frekans
bandýnýn taranmasýndan sonra ka-
panacaktýr, hiçbir istasyon seçilmemiþ ol-
sa bile.

Kaydedilen istasyonlarý
taramak

Kaydedilen istasyonlarý taramayý seçilen
frekans bandýnda baþlatmak için
“MENU” butonuna (9) basýnýz:

– 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.

Kaydedilen her istasyon birkaç
saniyeliðine ismi ve frekansý göstergede
yanýp sönerek duyulur, eðer sinyal has-
saslýðý yeterliyse. Kaydedilmiþ bir ista-
syonda diðerine geçerken ekran 2
saniyeliðine “SCAN” mesajýný göstere-
cektir.

Yeni kaydedilmiþ  istasyonun duyul-
duðu ilk 2 saniyede ekran mevcut
frekans bandýný ve ön ayar butonunu
gösterir.

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bil-
gileri), sistem sadece trafik bülteni ya-
pan istasyonlarý arar.
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Kaydedilen istasyon tarama fonksiyonu
aþaðýdaki koþullarda devre dýþý býrakýlýr:

– Sistem kapatýldýðýna 

– “BN” (13) butonuna basýldýðýnda

– “▲” (6) veya “▼” (8) tuþlarýna
basýldýðýnda (manuel veya otomatik 
gezinmeyi etkinleþtirir)

– istasyon kayýt butonuna basýldýðýn-
da

– Autostore fonksiyonu açýldýðýnda

– PTY fonksiyonunu açmak/kapatmak

– ses kaynaðýný (CD, CD-Deðiþtiricisi)
deðiþtirildiðinde

– FM seviyesini veya seçilmiþ frekans
bandýný deðiþtirildiðinde

– “AUD” (18) butonuna basýldýðýn-
da

–  “MENU” (9) butonuna basýldýðýn-
da

– trafik bülteni yapan bir istasyon bu-
lunursa, ve eðer TA fonksiyonu açýk
olduðunda

– Kompakt Disk takýldýðýnda.

Eðer hiçbir kaydedilmiþ istasyonlarý
seçilmemiþse daha önce seçilmiþ olan is-
tasyona devam edilir.

Manuel istasyon kaydý

Dinlenen istasyon 1'den 6'ya kadar
(17), (16), (15), (12), (11), (10)
düðmeleriyle seçilerek aralýða
kaydedilebilir.

Bu düðmelerden (1'den 6'ya kadar)
birisine onaylayan "bip" sesini duyana
kadar basýlý tutunuz. Kayýttan sonra,
ekran istasyonun kaydedildiði numarayý
gösterir.

Autostore (otomatik kayýt)
fonksiyonu

Bu fonksiyonu açmak/kapatmak için
“BN” (13) butonunu onaylayan "bip"
sesini duyana kadar basýlý tutunuz. Bu
iþlevle radyo otomatik olarak FMT
frekans bandýnýn hassaslýðýnýn azalma
sýrasýyla en güçlü sinyale sahip istasy-
onlarý kaydeder.

DÝKKAT Autostore fonksiyonunun
etkin kýlýnmasý FMT bandýna daha önce
kaydedilmiþ istasyonlarýn silinmesine yol
açar.

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bil-
gileri), sadece trafik bilgileri veren ista-
syonlar kaydedilecektir. Bu fonksiyon
Kompakt Disk veya CD Deðiþtiricisi din-
lenirken açýlabilir.

Otomatik kayýt sýrasýnda ekran “A-
STORE” sinyalini gösterecektir. Kayýt
iþlemini bölmek için “BN” (13)buto-
nuna yeniden basýnýz: radyo kendiliðin-
den Autostore fonksiyonunun etkin kýlýn-
masýndan önceki istasyona geçecektir.

Autostore fonksiyonunun sonnunda
radyo kendiliðinden ilk kaydedilen FM1
bandýndaki istasyona geçer.

1'den 6'ya kadar olan numara-
landýrýlmýþ (17), (16), (15), (12),
(11), (10)düðmeleri üzerinde istasyon-
lar o anda en güçlü sinyalden en düþüðe
doðru sýralanarak kaydedilir.

Kayýttan sonra radyo kendiliðinden 1
(17)düðmesinde kayýtlý bulunan
frekansa geçecektir..

Her bir istasyon yalnýzca bir kere
kaydedilir, bazý durumlarda iki kere
kaydedilebilen yerel programlar hariç.

Otomatik kayýt sýrasýnda ekran “A-
STORE”mesajýný gösterecektir. 
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Sistemin Autostore esnasýndaki
davranýþý þu þekildedir:

– Autostore fonksiyonunun baþlan-
gýcýnda diðer fonksiyonlarýn tümü ka-
patýlýr

– ses seviyesinde yapýýlan herhangi bir
deðiþim göstergede gösterilmez

– radyo fonksiyonlarýndan herhangi
birisine basmak, mesela “PTY” (2),
“66” (7), “¯¯” (4), (17), (16), (15),
(12), (11), (10)  otomatik kayýt iþle-
mini devre dýþý býrakacaktýr, Autostore
fonksiyonunun etkinleþtirilmesinden önce
son dinlenen istasyon açýlýr ve düðmeyle
ilgili fonksi-yon yürür.

– otomatik kayýt sýrasýnda “AF-TA”
(1) butonuna basmak iþlemi böler, TA
fonksiyonu (trafik bilgileri) açýlýr/kapanýr
ve yeni bir otomatik kayýt iþlemi baþlar

– otomatik kayýt sýrasýnda ses kay-
naðýný deðiþtirmek (Radyo, Kompakt
DisK, CD-Deðiþtiricisi), Otokayýdý en-
gellemez

DÝKKAT Bazen Autostore fonksiyonu
güçlü sinyallere sahip 6 istasyon bula-
mayabilir. Bu durumda baðýmsýz ön ayar
düðmeleri göstergede yaklaþýk 2 saniye
boyunca 4 çizgi ile gösterilecektir ve son
dinlenen istasyon geri açýlýr.

Kayýtlý istasyonlarý dinlemek

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– gerekli frekans bandýný seçiniz (FM,
MW, LW)

– kýsaca altý kayýt düðmesinden birine
basýnýz.

Ekran düðmeye uygun numarayý
gösterecektir.

FM!, FM2 ile FMT bantlarýnda eðer
sinyal zayýfsa ve AF alternatif frekans
arama fonksiyonu etkinse, ayný
program yayýný yapan en güçlü sinyale
sahip istasyon otomatik olarak
aranacaktýr.

AF fonksiyonu (alternatif
frekans arama)

RDS sistemi dahilinde radyo iki modda
çalýþabilir:

AF ON: alternatif frekans arama açýk  

AF OFF: alternatif frekans arama ka-
palý

RDS sisteminin sinyali zayýflarsa, aþaðý-
daki durumlar oluþabilir:

– AF ON ile RDS sistemi etkin kýlýnan
istasyonlarla birlikte seçilen istasyonun
optimum frekansýnýn otomatik gezmesi-
ni etkinleþtirir, bu yüzden radyo kendi-
liðinden ayný program yayýný yapan en
güçlü sinyale sahip istasyona geçecek-
tir.Seyahat esnasýnda bu yüzden bölge
deðiþimlerinde frekans deðiþtirmeye
gerek kalmaksýzýn seçilen istasyonun
dinlenmesine devam edilebilir.Tabii ki
dinlenilen istasyonun sinyali aracýn
geçtiði yerde alýnabilir olmasý gerek-
mektedir.

– AF OFF ile radyo otomatik olarak
en güçlü sinyalin alýndýðý istasyona
geçmeyecektir ve gezme düðmeleri kul-
lanýlarak manuel olarak aranmasý
gerekecektir.
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Seçilen istasyonun alternatif frekans
aramasýný AF açmak/kapatmak için,
“AF-TA” butonunu (1) "bip" sesini
duyana kadar basýlý tutunuz. TRDS ismi
(eðer varsa) göstergede kalýr ve eðer AF
fonksiyonu açýlýrsa “AF” simgesi gös-
terilir.

Radyo AM bandýnda çalýþýyorsa “AF-
TA” (1) butonuna basýldýðýnda, seçilen
son istasyona geçmek üzere FM bandý-
na geçer.

TA fonksiyonu 
(trafik bilgileri)

FM bandýndaki bazý istasyonlar (FM1,
FM2 ile FMT) ayrýca trafik bilgileri ver-
mek üzere yayýn yapmaktadýrlar.Bu du-
rumda ekran “TP”mesajýný  gösterecek-
tir.

Trafik bilgilerini TA açmak/kapamak
için kýsaca (1 saniyeden az) “AF-TA”
butonuna (1) basýnýz.

Dinleme koþullarý ile göstergede verilen
bilgiler aþaðýdaki gibi olabilir:

TA ve TP: trafik bilgileri veren bir is-
tasyona geçildiðinde ve trafik bilgileri
açýksa

TP: trafik bilgileri veren bir istasyona
geçilirse fakat trafik bilgileri kapalýysa

TA(*): trafik bilgileri açýk fakat radyo
trafik bilgileri vermeyen bir istasyona
geçmiþse  

TA ve TP göstergede gösterilmez::
radyo, trafik bilgileri vermeyen bir ista-
syona geçmiþ ve trafik bilgileri fonksi-
yonu kapalýdýr.

(*) Eðer trafik bilgileri fonksiyonu TA açýksa, fakat
seçilen radyo istasyonu trafik bilgileri vermiyorsa,
cihaz her 30 saniyede bir "bip"ler. 

TA fonksiyonu açýksa (trafik bilgileri)
aþaðýdakiler mümkündür:

a) yalnýzca FM bandýnda yayýn yapan
ve trafik bilgileri de yayýnlayan RDS is-
tasyonlarý aramak

b) Kompakt Disk veya CD Deðiþtirici
kullanýlýrken bile trafik bilgileri almak

c) Radyo sesi kapalýysa bile önceden
tanýmlanmýþ bir asgari ses seviyesinde
trafik bilgileri almak.

Yukarýdaki üç þart için yapýlan iþlem-
ler aþaðýda sýralanmýþtýr.

a) Trafik bilgilerine açýk istasyonlarýn
dinlenmesi: 

– FM1, FM2 veya FMT bandý seçiniz

– kýsaca (1 saniyeden az) “AF-TA”
butonuna (1) basýnýz ki ekran
“TA”mesajýný  göstersin.

– kýsaca ve tekrarlý olarak “66” (7)
veya “¯¯” (4) butonlarýna basýnýz.

TA 'larý açýk istasyonlarý kaydetmek
için, kayýt iþlemlerini takip ediniz (bkz.
“Manuel istasyon kaydý”).

b) Eðer Kompakt Disk dinlerken trafik
bilgileri almak istiyorsanýz, Kompakt Dis-
ki takmadan önce veya CD Deðiþtiricisi-
ni etkin kýlmadan önce, trafik bilgileri
veren bir istasyona ayarlayýn (TP) ve TA
fonksiyonunu açýnýz. Kompakt Disk din-
lediðiniz sýrada bu istasyon trafik bilgi-
leri yayýnlarsa, Kompakt Disk geçici
olarak iptal edilecek ve mesaj bitimin-
den sonra otomatik olarak yeniden de-
vam edecektir. Trafik bilgilerinin alýn-
maya baþlanmasý sýrasýnda ekran daha
fazla bilgi vermeye devam ederken
(frekans, isim, CD süresi vb.) kýsaca 
“INFO TRA”mesajýný  gösterecektir.

Eðer Kompakt Disk çalar zaten trafik
bilgileri almak istediðiniz sýrada çalýþýy-
orsa, kýsaca (1 saniyeden az) “AF-TA”
butonuna (1) basýn ve radyo FM bandýn-
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da en son dinlenen istasyona geçecektir,
TA trafik bilgileri fonksiyonu etkinleþip
trafik mesajlarý alýnacaktýr. Eðer seçilen
istasyon trafik bilgileri göndermiyorsa
otomatik olarak bilgi gönderen istasyon
aramasý yapýlacaktýr.

Trafik bilgileri mesajýný bölmek ister-
seniz mesaj iletimi sýrasýnda kýsaca
(1saniyeden az) “AF-TA” butonuna (1)
basýnýz.

c) Radyo dinlemiyorken trafik bilgile-
rine ulaþmak için: 

– TA fonksiyonunu açýnýz, kýsaca (1
saniyeden az) “AF-TA” butonuna (1),
basýnýz, ekran “TA” mesajýný  göstere-
cektir.

– göstergenin “TP”mesajýný  göster-
mesi için trafik bilgileri yayýnlayan bir is-
tasyona geçiniz, “VOL-” (19) butonuna
basýlý tutarak ses yüksekliðini sýfýra ge-
tiriniz. 

Bu yolla eðer istasyon trafik bilgilerini
yayýnlarsa bu bilgiler önceden taným-
lanmýþ asgari bir seste dinlenecektir. 

DÝKKAT Bazý ülkelerde TP fonksiyonu
açýk olsa dahi (ekran “TP”mesajýný  gös-
terirken) trafik bilgileri yayýnlamayan
radyo istasyonlarý mevcuttur.

Radyo AM bandýnda çalýþýyorsa “AF-
TA” (1) butonuna basýldýðýnda, dinle-
nilen son istasyona geçmek üzere FM
bandýna geçer. Eðer seçilen istasyon
trafik bilgileri yayýnlamýyorsa (“TP” sim-
gesi göstergede görünmüyorsa), yayýn-
layan istasyon arayýþý otomatik olarak
yapýlýr.

Trafik bültenlerinin yayýnlandýðý ses se-
viyesi dinleme sesine baðlý olarak
deðiþkendir:

– dinleme ses seviyesi 30'un altýnda:
trafik bülteni sesi = 20 (sabit deðer)

– dinleme ses seviyesi 30'un üstünde:
trafik bülteni ses seviyesi dinleme sesiyle
ayný + 1.

Eðer ses seviyesi trafik bülteni yayýný
sýrasýnda deðiþtirilirse ses deðeri
göstergede gösterilmez ve yenideðer yal-
nýzca bülten sýrasýnda korunur.

Bir trafik bülteni sýrasýnda ses ayarýný
“AUD” butonuyla (18) açabilirsiniz.
Yeni deðerler bültenin sonrasýnda da sak-
lanýlýr.

DÝKKAT Eðer TA fonksiyonu açýksa ve
seçilen istasyonda trafik bilgileri mev-
cut deðil veya trafik bilgileri artýk 
verilemiyorsa (ekran “TP”mesajýný
göstermemektedir) 1 dakika sonra radyo
þu durumda olacaktýr:

– eðer Kompakt Disk dinleniyorsa trafik
bilgileri veren baþka bir istasyon aranýr

–  eðer radyo dinlediðiniz sýrada trafik
bilgisine ulaþmanýn mümkün olmadýðýný
belirten bir "bip" verilir; bunu bölmek için
trafik bilgileri veren bir istasyona çe-
virmek veya TA fonksiyonunu kapatmak
gereklidir. 
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Acil durum alarmýnýn alýnmasý

RDS modunda radyo, dinlenen istas-
yonu yayýnlýyorsa eðer, olaðanüstü du-
rumlar veya genel tehlike yaratabilecek
olaylarýn (depremler, seller vb.) olmasý
durumunda yapýlan acil durum anons-
larýný alma konumuna ayarlanmýþtýr

Bu fonksiyon ototmatik olarak etkin-
leþtirilir ve devre dýþý býrakýlamaz.

Program Türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün seçimi)

PTY fonksiyonunun seçilmesi, ki bu acil
durum mesajlarý veya çeþitli konularý
(örn. müzik, haber bültenleri) içerebilen
PTY programlarýna en üst önceliði verir,
kýsa olarak  “PTY” butonunun (2)
ekranda “PTY” mesajýný n ve son dinle-
nen radyo istasyonunun konusu
görünene kadar (örn.“NEWS”) basýlmasý
yoluyla gerçekleþtirilir.

DÝKKAT PTY fonksiyonunu açmak için
radyo FM bandýnda olmalýdýr.

Eðer istasyon PTY modunda yayýn yap-
mýyorsa “NO-PTY” mesajý 5 saniye
boyunca göstergede görünür.

2 saniye sonra istasyonun ismi ve
frekansý ekranda görünür.

Çeþitli konularýn listesi aþaðýdadýr: 

NEWS (Haberler)

AFFAIRS (Güncel olaylar)

INFO (Bilgiler)

SPORT (Spor program-
larý)

EDUCATE (Eðitim ile ilgili 
programlar)

DRAMA (Drama)

CULTURE (Kültür)

SCIENCE (Bilim)

VARIED (Eðlence
programlarý)

POP M (Pop müziði)

ROCK M (Rock müziði)

M, O, R, M (Enstrümental 
müzik)

LIGHT M (Hafif müzik)

CLASSICS (Klasik müzik)

OTHER M (Diðer müzik 
türleri)

PTY programýnýn türünü deðiþtirmek
için kýsaca ve tekrarlý olarak “¯¯” (4)
veya “66” (7) veya 6 istasyon kayýt bu-

tonundan birinin düðmelerine basýnýz.
Ýstasyonun frekansý veya ismini ekranda
göstermek için “¯¯” (4) veya “66” (7)
butonuna basýnýz ve programýn türü
ekranda görünecektir.

Mevcut programý 6 istasyon kayýt bu-
tonundan birine kaydetmek için, ön yara
butonuna uzunca (1 saniyeden fazla)
basýnýz. Kayýt bir "bip" sesi ile onay-
lanacaktýr. Bu programa sahip istasyon
aramak için "Otomatik gezinme" ve "Ýs-
tasyon tarama (Tarama fonksiyonu)"
paragraflarýna basýnýz.

Bu programa sahip hiçbir istasyon bu-
lunamýyorsa sistem bir "bip" sesiyle uyarý
verir, önceden seçilen istasyon açýlýr ve 2
saniye boyunca ekran “NO-
PTY”mesajýný gösterir..

PTY fonksiyonunu kapatmak için kýsaca
“PTY” butonuna yeniden (2) basýnýz.
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Ýstasyonun PTY program
türünün kontrol edilmesi

Dinlenen istasyonun PTY programý
türünü öðrenmek için “PTY” (2) buto-
nunu "bip" sesini duyana kadar basýlý tu-
tunuz. "Bip" sesinden sonra ekran geçiþ
yapýlan istasyonun sunduðu program ti-
pini gösterecektir (bkz. önceki paragraf).
Eðer istasyonun PTY kodu yoksa ekran
“NO-PTY”mesajýný gösterecektir. Yak-
laþýk 5 saniye sonra ekran yeniden din-
lenen istasyonun RDS ismini veya frekan-
sýný gösterecektir.

EON fonksiyonu 
(Güçlendirilmiþ Diðer Yayýn
Þebekesi)

Bazý ülkeler trafik bilgileri yayýnlayan
birkaç istasyonu biraraya toplayan bir
devreye sahiptir. Bu durumda istasyonun
programý trafik bilgileri almak üzere
(sadece TA fonksiyonu etkinken) geçici
olarak bölünebilir, bu bültenler hep ayný
devredeki istasyonlar tarafýndan verilir. 

Programlarýn taranmasý 

Ayný aðdaki farklý programlarý almak
ve bunlarda geçiþler yapmak (sadece FM
bandýnda) mümkündür - örn.: NDR1,
NDR2, NDR3, NDR4, N-JOY...

Bu fonksiyonu, AF fonksiyonunu açmak
için, kýsaca “AF-TA” butonuna (1)
basýnýz. Kullanýcý gezmeye “66” (7)
veya “¯¯” (4)düðmelerine basarak
baþlayabilir.

DÝKKAT Ýstasyon önceden en az bir
kere ayar yapýlmýþ olmasý gerekmekte-
dir.

Stereofonik istasyonlar

Eðer alýnan sinyal zayýfsa, cihaz
otomatik olarak Stereo'dan Mono'ya
geçer.

MENU (þekil 154)

"MENU" butonunun iþlevleri (9) 

Menü fonksiyonunu açmak için kýsaca
(1 saniyeden az) “MENU” butonuna
(9) basýnýz. Ekran “MENU”mesajýný
gösterecektir. 

Menü fonksiyonlarýnda seçim yapmak
için “▲” (6) veya “▼” (8) butonunu
kullanýnýz. Bu fonksiyonu açmak/kapa-
mak için kýsaca ve tekrarlý olarak
“66” (7) veya “¯¯” (4) düðmelerine
basýnýz.

Ekran seçilen fonksiyonunn mevcut du-
rumunu aktaracaktýr.

Bu menü ile kontrol edilen iþlevler þun-
lardýr:

– EQ SET (Ekolayzýr ayarlarý, sadece
ekolayzýr açýksa)

– PRESET/USER/CLASSIC/
ROCK/JAZZ (Açma/kapama ve önce-
den tanýmlanmýþ ekolayzýr ayarlarýný
seçmek)

– HICUT (Tiz azaltýmý)

– PHONE (Telefonun ses yüksekliði,
eðer kurulmuþsa)

– CD NAME (Tüm CD isimlerinin be-
lirlenmesi, sadece CD takýlýyken yapýla-
bilir)
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– SVC (Hýz ile baðýntýlý otomatik ses
yüksekliði) (HI-FI BOSE ses sistemine
sahip versiyonlar hariç)

– SENS DX/LO (Ýstasyon arama has-
sasiyeti)

– CD (CD bilgi ekraný)

– CDC (CD-Deðiþtirici ekran ayarý,
eðer kurulmuþsa)

– REG (Bölgesel programlar).

Menü fonksiyonundan çýkmak için
“MENU” (9) butonuna tekrar basýnýz.

IGN TIME fonksiyonu
(kapatma modu)

Bu fonksiyon radyoyu iki modda kap-
atmayý mümkün kýlar. Bu fonksiyonu aç-
mak/kapatmak için 4 (˜) veya 7
(÷) düðmelerini kullanýnýz. .

Ekran seçilen fonksiyonu gösterecek-
tir:

– “00 MIN”: devre dýþý býrakmak kon-
tak anahtarýna baðlýdýr. Radyo kontak
anahtarý  STOP; konumuna gertir-
ildiðinde otomatik olarak kapanacaktýr;

– “20 MIN”: devre dýþý býrakmak kon-
tak anahtarýndan baðýmsýzdýr. Radyo
kontak anahtarý STOP. konumuna
çevrildikten sonra azami 20 dakika için
açýk kalacak.

DÝKKAT Radyo kontak anahtarý STOP
konumuna çevrildiðinde otomatik olarak
kapanýrsa (hemen veya 20 dakikalýk
gecikmeli kapanýþ fonksiyonuyla), kon-
tak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde de otomatik olarak açýla-
caktýr. Eðer radyo 20 (VOLUME ON/OFF)
butonuna basmakla kapanýyorsa, kon-
tak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde radyo kapalý kalacaktýr.

Ekolayzýrýn açýlýp/kapanmasý
(bazý tiplerde)

Entegre ekolayzer açýlabilir veya kap-
atýlabilir. Ekolayzer kapalýyken, sadece
bas (“BASS”) ve tiz (“TREBLE”)ton-
larýný ayarlayarak ses ayarlarý deðiþtir-
ilebilir; fonksiyon devreye alýndýðýnda ise,
ses eðrilerini ayarlamak mümkündür.

Ekolayzeri kapamak için,“▲” (6) veya
“▼” (8)“ butonlarýný kullanarak, “PRE-
SET” seçimini yapýnýz.

Ekolayzerý açmak için “▲” (6) veya
“▼” (8) butonlarýný kullanarak, aþaðý-
daki fonksiyonlardan birini seçiniz:

– “USER” (kullanýcý tarafýndan
deðiþtirilebilen 7 ekolayzer bandýnýn
ayarý)

– “CLASSIC” (önceden belirlenen
ekolayzer ayarý)

– “ROCK” (önceden belirlenen eko-
layzer ayarý)

– “JAZZ” (önceden belirlenen eko-
layzer ayarý).

“▲” (6) veya “▼” (8) butonlarýný kul-
lanarak menü içerisindeki son seçimi de
yaptýktan; “66” (7) veya “¯¯” (4) bu-
tonlarýný kullanarak deðiþiklik yapa-
bilirsiniz. 

Ekolayzer ayarlarý açýkken ekranda
“EQ”mesajý görüntülenir.

BOSE HI-FI sistemine sahip versiyon-
larda sinyal genliðinin ve fazýnýn ana-
log olarak dengelenmesi, amplifikatör
tarafýndan otomatik olarak 
gerçekleþtirilir.
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Ekolayzer ayarlarý
(sadece ekolayzer açýksa)

Ekolayzer ayarýný istediðiniz þekilde
yapmak için “▲” (6) veya “▼” (8)
“USER”; butonlarýný kullanýnýz, ekra-
nda “EQ SET”mesajý görüntülenir. 

Ekolayzer ayarlarýný deðiþtirmek için
“66” (7) veya “¯¯” (4) butonlarýný
kullanýnýz. Ekranda 7 sütundan oluþan
bir grafik belirir, her bir sütun sol veya
sað kanal için bir frekansý gösterir.
Ayarlanacak sütunu seçmek için “66”
(7) veya “¯¯” (4); butonlarýný kul-
lanýnýz; seçilen sütun yanýp sönmeye
baþlar ve “▲” (6) veya “▼” (8) buton-
larýný kullanarak, bu sütun üzerinde ayar
yapmanýz mümkün olur. 

Yeni ayarý kaydetmek için “MENU”
butonuna (9) yeniden basýnýz.. Ekranda
halen “EQ SET” mesajý görüntülenir.

Tiz tonlarýný azaltma
fonksiyonu (HICUT)

Gönderilen sinyale baðlý olarak, tiz ton-
larýný azaltýlmasý için kullanýlýr. Bu
fonksiyonu açmak veya kapamak için
“¯¯” (4) veya “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili
bilgiler ekranda gösterilir:

– “HICUT ON”: fonksiyon açýk

– “NO HICUT”: fonksiyon kapalý.

Telefonda konuþma sesi ayar
fonksiyonu (PHONE)

Bu fonksiyon, telefonda konuþma
sesinin ayarlanmasý (1'den 66'ya kadar)
veya sesin kesilmesi (OFF ayarý) için kul-
lanýlýr.

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için
“¯¯” (4) veya “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz.

Ses seviyesini ayarlamak için “VOL+”
(21) veya “VOL-” (19) butonlarýný kul-
lanýnýz.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili
bilgiler ekranda gösterilir:

– “PHONE 23”: fonksiyon açýk ve ses
seviyesi 23'e ayarlanmýþ

– “PHONE OFF”: fonksiyon kapalý.

CD'ye isim verme
(CD NAME)

Bu fonksiyon sadece kompakt disk
takýlmýþsa seçilebilir. Açmak için “¯¯”
(4) veya “66” (7) butonlarýna basýnýz;
ekranda “CD-NAME”mesajý görün-
tülenir. Eðer CD'nin zaten bir ismi varsa,
bu isim ekranda görünecektir, eðer yok-
sa, sekiz çizgi görüntüye gelir. Eðer yeni
bir isim için kayýt yapýlamýyorsa, ekran-
da kaydedilen ilk ismi görüntüye gelir.

Yeni CD'ye isim vermek veya verilen is-
mi deðiþtirmek için “¯¯” (4) veya “66”
(7) butonlarýna basýnýz. Deðiþtirilecek
karakterin yerini deðiþtirmek için buton-
lara tekra basýnýz. Karakteri deðiþtirmek
veya seçmek için “▲” (6) veya “▼” (8)
butonlarýna basýnýz.

Ýsmi kaydetmek için “MENU” (9) bu-
tonuna tekra basýnýz. Ekranda “CD-
NAME” mesajý görüntülenir.

Bir ismi silmek için fonksiyonu açýnýz ve
silinecek ismi seçmek için “▲” (6) veya
“▼” (8) butonuna basýnýz., ardýndan
“MENU” (9) butonuna 2 saniye boyun-
ca basýnýz. Sistemden bir "bip" sesi gelir
ve ekranda 2 saniye boyunca “ONE
CLR” mesajý görüntülenir. Bu noktada,



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

179

yeni bir isim vermek için prosedür
baþlatýlabilir.

Bütün isimleri silmek için, fonksiyonu
açýnýz ve “MENU” (9) butonuna 4
saniye boyunca basýnýz. Sistemden iki
kez "bip" sesi gelir ve ekranda 2 saniye
boyunca “ALL CLR” mesajý görün-
tülenir.Bu noktada isim belirleme
prosedürünü baþlatmak mümkündür.

Ses seviyesini otomabilin
hýzýna göre ayarlama
fonksiyonu (SVC) (bazý
tiplerde)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu
kabini arasýndaki oranýnýn korunmasý
için, ses seviyesini otomobilin hýzýna göre
otomatik olarak ayarlar; sürat arttýkça,
ses seviyesi de otomatik olarak artýrýlýr.

Bu fonksiyonu açmak veya kapamak
için “¯¯” (4) veya “66” (7) buton-
larýna basýnýz. Fonksiyonun mevcut du-
rumu ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir:

– “SVC-ON”: fonksiyon açýk

– “SVC-OFF”: fonksiyon kapalý

Ýstasyon arama hassasiyetinin 
ayarlanmasý (SENS DX/LO)

Bu fonksiyon otomatik istasyon arama
hassasiyetini deðiþtirmek mümkündür.
Düþük hassasiyet “SENS-LO” ayarý
yapýldýðýnda  , sadece yayýnlarý çok iyi
alýnan istasyonlar aranýr. Yüksek has-
sasiyet “SENS-DX” ayarý yapýldýðýnda
bütün istasyonlar aranýr.     Dolayýsýyla,
çok sayýda istasyonun yayýn yaptýðý böl-
gelerden geçerken, sadece sinyalleri
güçlü olan istasyonlarý seçmek, için
düþük hassasiyet “SENS-LO” ayarýný
seçiniz.. 

Hassasiyeti ayarlamak için “¯¯” (4)
veya “66” (7) butonlarýna basýnýz..
Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bil-
giler ekranda gösterilir:

– “SENS-LO”: düþük hassasiyet 

– “SENS-DX”: yüksek hassasiyet.

Kompakt disk bilgi ekraný
fonksiyonu (CD)

Bu fonksiyon ile, CD dinlerken ekranda
gösterilen bilgileri seçmek mümkündür. 

Ýki farklý ayar söz konusudur:

– TIME (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre)

– NAME (CD ismi).

Menüden, “▲” (6) veya “▼” (8) bu-
tonunu kullanarak, “CD”seçimini yap-
týktan sonra, ekranda “CD-DISP”
mesajý görüntüye gelir. Ayarý deðiþtirmek
için “¯ ”̄ (4) or “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz. 

CD-Deðiþtiricisi bilgi ekraný
fonksiyonu (CDC) 
(mevcutsa)

Bu fonksiyon sadece CD-deðiþtiricisinin
baðlanmýþ olmasý halinde seçilebilir.Bu
durumda ekranda “CDC-DISP” mesajý
görüntüye gelir.

Fonksiyonu deðiþtirmek için “¯¯” (4)
or “66” (7) butonlarýný kullanýnýz. 

Ekranda “TIME” (çalma süresi) ve
“CD-NR” (CD numarasý) mesajlarýndan
biri görüntüye gelir.
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Bölgesel programlarý alma
fonksiyonu (REG)

Bazý ulusal istasyonlar, günün belirli
saatlerinde, bölgeden bölgeye farklýlýk
gösteren programlar yayýnlarlar. Bu
fonksiyon yalnýzca yerel (bölgesel) istas-
yonlarda ayar yapýlmasýný saðlar.
Yayýnýný aldýðýnýz bölgesel bir programý
dinlemeye devam etmek isterseniz, bu
fonksiyonu açmanýz gerekir.

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için
“66” (7) veya “¯¯” (4) butonlarýna
basýnýz.

Fonksiyon, mevcut durumu ile ilgili bil-
gileri ekranda gösterilir:

– “REG-ON”: fonksiyon açýk

– “REG-OFF”: fonksiyon kapalý

Eðer fonksiyon kapalý ve belirli bir alan-
da çalýþan yerel bir program dinleniyor-
sa ve araç farklý bir alana geçerse, yeni
alandaki yerel istasyon alýnýr.

DÝKKAT Bu fonksiyon kapalý (“REG-
OFF”) ve AF fonksiyonu (alternatif
frekans arama) açýk iken; seçilen istas-
yona ait en güçlü sinyalleri veren
frekansa otomatik olarak ayar yapar.

CD ÇALAR
(þekil 154)

CD çalarýn seçilmesi

Ses sistemine entegre CD çalarý seçmek
için, CD yerine yerleþtirilmiþ iken, ses sis-
teminizi açýnýz, daha sonra “CD” çalýþ-
ma modunu seçmek için, kýsaca ve
tekrarlayarak “SRC” (14) butonuna
basýnýz. Ses sistemi kapalý iken, CD yu-
vasýna CD yerleþtirildiðinde de, CD çalar
açýlýr.

CD’nin
yerleþtirilmesi/çýkartýlmasý 

Mekanizmayý harekete geçirmek için
CD’yi dikkatle (3) yuvasýna yerleþtiriniz;
mekanizma CD’nin doðru konuma
geçmesini saðlar

CD’yi yerinden çýkartan mekanizmayý
çalýþtýrmak için, ses sitemi açýk iken “ ”
(5)butonuna basýnýz.

CD yerinden çýkarýldýktan sonra, CD’yi
dinlemeye baþlamadan önce açýk olan
çalýþma moduna geri dönülür. Ses siste-
mi kapalý iken, CD yerinden çýkartýlamaz.

Muhtemel hata mesajlarý

Takýlan CD okunamaz durumda  ise,
ekranda yaklaþýk 2 saniye boyunca
“CD-ERROR” mesajý göntülenir. Daha
sonra CD dýþarý çýkartýlýr ve CD seçilme-
den önce 

Ekrandaki bilgiler

CD çalar çalýþýrken, ekranda açaðýdaki
anlamlarý içeren mesajlar görüntülenir:

“T05”: CD üzerindeki parça nu-
marasýný gösterir 

“03:42”: parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süreyi gösterir (eðer ilgili
menü fonksiyonu açýksa)

“MADONNA”: CD'ye verilen ismi
gösterir.

Parça seçimi (ileri/geri doðru)

Sonraki parçayý çalmak için kýsaca “▲”
(6) butonuna, bir önceki parçayý çalmak
içinse kýsaca “▼” (8) butonuna basýnýz.
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Parçalarý ard arda sürekli
olarak seçmek için, butonu
basýlý konumda tutunuz.

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan son-
ra 3 saniye geçmiþ ise, parçayý basýndan
itibaren tekrar dinlemek için, “▼” (8)
butonuna basýnýz. Bu durumda bir önce-
ki parçayý çalmak için, butona ard arda
iki kez basýnýz.

Hýzlý ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, hýzlý bir þekilde
ileri gitmek için “66” (7) butonunu; hýz-
lý bir þekilde geri gitmek içinse  “¯¯”
(4) butonunu basýlý tutunuz. Buton
serbest býrakýldýðýnda, hýzlý ileri/geri
gitme iþlemi durdurlur. 

Eðer menüden CD ismi görüntüleme
fonksiyonu  seçilmiþ ise , bu bilginin yer-
ine CD’deki parçanýn çalma süresi gös-
terilir. Butona son kez basýldýktan sonra
2 saniye sonra, tekrar CD ismi görüntüye
gelir.

Pause (duraklatma)
fonksiyonu 

CD çalarý duraksatmak için 3 no’lu is-
tasyon kayýt butonuna (15) basýnýz.
Ekranda “CD PAUSE” mesajý göste-
rilir.

Parçayý tekrar dinlemek için, 3 no’lu is-
tasyon kayýt butonuna (15) tekrar
basýnýz. 

CD’deki parçalarýn taranmasý 
(Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile CD üzerindeki tüm
parçalarýn ilk kýsýmlarýný dinlemek
mümkündür.

CD üzerindeki her bir parçanýn ilk 10
saniyesini çalmak için, “SRC” (14) bu-
tonunu bir saniyenin üzerinde basýlý tu-
tunuz. Parçalar çalýnýrken, ekranda
dönüþümlü olarak 2 saniye boyunca
seçilen CD fonksiyonu (CD’deki parçanýn
çalma süresi) ve   “SCAN” mesajý be-
lirlenir. Eðer Scan fonksiyonu açýk ise Re-
peat (parçanýn sürekli takrarlanmasý) ve
Mix (parçalarýn karýþýk sýrada çalýnmasý)
fonksiyonlarý kapalýdýr.

Parçalarýn taranma sýrasý þu þekildedir:

– Çalýnan parçadan itibaren, CD ü-
zerindeki son parçaya kadar

– CD'deki birinci parçadan, Scan
fonksiyonun baþladýðý sýrada çalýnan
parçaya kadar. 

Scan fonksiyonu, aþaðýda belirtilen du-
rumlarda devre dýþý býrakýlýr:

– Ses sistemi kapatýldýðýnda

– Çalmakta olan parçayý dinlemeye de-
vam etmek için “SRC” (14) butonuna
tekrar basýldýðýnda

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna
basýldýðýnda (butonlarýn ikisine birden
basýlýrsa parça atlanýr)

– istasyon kayýt butonlarýndan birine
basýldýðýnda 

– Autostore fonksiyonu açýldýðýnda

– PTY fonksiyonu açýldýðýnda

– Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde

– “AUD” (18) butonuna basýldýðýn-
da

– eðer TA fonksiyonu açýksa seçilen is-
tasyon trafik bülteni yayýnlýyor demektir. 

– “MENU” (9)butonuna basýldýðýn-
da.

Eðer Scan fonksiyonu, iþlemin sonun-
da kapatýlmaz ise; bu fonksiyon
açýldýðýnda çalmakta olan parçaya
dönülür 
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Repeat fonksiyonu (çalýnan
parçanýn sürekli olarak tekrar
çalýnmasý)

CD’de dinlenilen son parçayý sürekli
olarak tekrarlamak için, 4 no’lu istasy-
on kayýt butonuna (12) basýnýz. Ekran-
da 2 saniye boyunca “RPT TRACK”
mesajý gösterilir.

Repeat fonksiyonunu devre dýþý býrak-
mak için, 4 no’lu istasyon kayýt butonuna
(12) tekrar basýnýz. Ekranda 2 saniye
boyunca “RPT OFF”mesajý gösterilir.
Fonksiyon açýk durumda ise ekranda
“RPT”mesajý gösterilir. 

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde, fonksi-
yon devre dýþý býrakýlýr.

DÝKKAT Repeat fonksiyonu açýldýðýn-
da Scan ve Mix fonksiyonlarý kapalý olur. 

Parçalarýn rastgele çalýnmasý
(MIX fonksiyonu)

Seçilen CD’deki parçalarý karýþýk sýrada
çalmak için, 5 no’lu istasyon kayýt buto-
nuna  (11) basýnýz. Yeni bir parça çal-
maya baþlar ve ekranda, yaklaþýk 2
saniye boyunca  “CD-MIX-ON” mesajý
gösterilir. Fonksiyonu kapatmak için 5
no’lu istasyon kayýt butonuna (11)
tekrar basýnýz. Ekranda, yaklaþýk 2 saniye
boyunca “CD-MIX-OFF”mesajý gös-
terilir.

Mix fonksiyonu açýkken, CD’deki
parçalarýn hepsi karýþýk sýrada çalýnýr.

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde, fonksiy-
on devre dýþý býrakýlýr.

DÝKKAT Repeat fonksiyonu açýldýðýn-
da Scan ve Repeat fonksiyonlarý kapalý
olur.

TPM fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn çalýnma sýrasýnýn
kaydedilmesi)

TPM fonksiyonu (parça programlama
belleði), bir CD’deki parçalarýn çalýnma
sýrasýnýn kaydedilmesi ve daha sonra
ayný sýrada çalýnmasýný saðlar 

Fonksiyonu açmak için; CD dinlerken,
1 no’lu istasyon kayýt butonuna (17) bir
saniyeden daha kýsa bir süre ile basýnýz..
Fonksiyon açýkken, ekranda “TPM”
mesajý gösterilir.

Parçalarý kaydetmek için, istediðiniz
parçayý seçiniz, daha sonra 1 no’lu 
istasyon kayýt butonuna (17) “bip” sesi-
ni duyana kadar,  yaklaþýk 1 saniye süre
ile basýnýz. Ekranda “STORED”
(Kaydedildi) mesajý gösterilir. Bu
prosedürü, kaydetmek istediðiniz diðer
parçalar için de tekrarlayýnýz. 



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

183

CLR fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn çalýnma sýrasý
kaydýnýn iptali)

CD’deki bir parçanýn veya bütün
parçalarýnýn TPM fonksiyonu ile
kaydedilen çalýnma sýrasýnýn iptal
edilmesini saðlar. 

Sadece bir parçanýn çalýnma sýrasý kay-
dýný silmek için, TPM fonksiyonu devrede
iken,  “▲” (6) veya “▼” (8) butonlarýný
kullanarak, parçayý seçiniz. Daha son-
ra, 2 no’lu istasyon kayýt butonuna (16),
2 saniye boyunca basýnýz; TPM fonksi-
yonu kapanýr, bir “bip” sesi duyulur ve
ekranda “TR CLR”mesajý gösterilir.

Seçilen CD’deki bütün parçalarýn çalýn-
ma sýrasý kayýtlarýný silmek için, TPM
fonksiyonunu açýnýz. Daha sonra 2 no’lu
(16) 4 saniye boyunca basýnýz.; TPM
fonksiyonu kapanýr, yaklaþýk olarak 2 ve
4 saniye sonra iki kez “bip” sesi duyulur
ve ekranda “CD CLR” mesajý görün-
tülenir.

CD-DEÐÝÞTÝRÝCÝ 
(CD çalar) (bazý tiplerde)

CD-DEÐÝÞTÝRÝCÝ (monte edilmiþse)
bagaj kabininin sol duvarýndadýr.

Eriþmek için kapaðý (A-
þekil 156) açýnýz ve ardýndan kapaðý
gösterilen yönde hareket ettiriniz (B-
þekil 157).

CD-DEÐÝÞTÝRÝCÝNÝN seçilmesi

CD-Deðiþtiricisini açmak için ses sis-
temini açýnýz, ardýndan CHANGER
fonksiyonunu seçmek için ard arda ve
kýsa bir þekilde  “SRC” (14) butonuna
basýnýz. 

CD taþýyýcý bölümü yerleþtirildikten son-
ra ilk kez CD dinlenirse, bölümdeki ilk
CD’nin ilk parçasý çalmaya baþlar.

Muhtemel hata mesajlarý

Eðer seçilen konumda CD mevcut deðil
ise   (CD çalar içine CD kartuþu yerleþti-
rilmediði için), ekranda “CHANGER”
mesajý görüntülenir.

Eðer çalýnacak CD okunamaz durumda
ise, ekranda “CD-ERROR”mesajý
görüntülenir ve bir sonraki CD seçilir;
eðer baþka CD yok ve dieðr CD’ler de oku-
namaz durumda ise , ses kaynaðý
deðiþtirilene kadar (radyoya entegre CD
çalardaki kompakt disk veya radyoya
geçilene kadar) ekranda “NO CD”
mesajý görüntülenir.

CD çalarda herhangi bir arýza veya kar-
tuþun çýkartýlmasýnda problem olmasý
halinde “CD ERROR” görüntüye gelir. 

þekil 156

A0A0678b

þekil 157

A0A0679b
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Ekrandaki bilgiler

CD çalar çalýþýrken, ekranda açaðýdaki
anlamlarý içeren mesajlar görüntülenir:

“T05”: CD üzerindeki parça nu-
marasýný gösterir 

“03:42”: parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süreyi gösterir (eðer ilgili
menü fonksiyonu açýksa)

“CD 04”: Kartuþ içindeki CD’nin nu-
marasýný belirtir..

CD seçimi

Bir önceki CD’yi seçmek için, “¯¯” (4)
bir sonraki CD’yi seçmek için, “66” (7)
butonuna basýnýz. Eðer menüden CD’de-
ki parçanýn çalýnma süresi görüntüleme
fonksiyonu seçilmiþ ise, bunun yerine 2
saniye süre  ile CD numarasý gösterilir.

Eðer seçilen konumdaki kartuþun içinde
CD mevcut ise, ekranda “NO CD”
mesajý görüntülenir ve otomatik olarak
bir sonraki CD çalýnýr.

Parça seçimi (ileri/geri doðru)

Seçilen CD’deki bir sonraki parçayý çal-
mak için “▲” (6) butonuna, bir önceki
parçayý çalmak içinse “▼” (8) butonuna
basýnýz.

Parçalarý ard arda sürekli olarak
seçmek için, butonu basýlý konumda
tutunuz.

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan son-
ra 3 saniye geçmiþ ise, parçayý basýndan
itibaren tekrar dinlemek için, “▼” (8)
butonuna basýnýz. Bu durumda bir önce-
ki parçayý çalmak için, butona ard arda
iki kez basýnýz.

Hýzlý ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, hýzlý bir þekilde
ileri gitmek için “66” (7) butonunu; 
hýzlý bir þekilde geri gitmek içinse “¯¯”
(4) butonunu basýlý tutunuz. Buton ser-
bet býrakýldýðýnda, hýzlý ileri/geri gitme
iþlemi durdurlur.

Butonlara kýsa bir þekilde basýlýp
býrakýldýðýnda, parça üzerinde 1 saniye
ileri veya geri doðru gidilir. 

Eðer menüden CD numarasý görün-
tüleme fonksiyonu seçilmiþ ise, bu bil-
ginin yerine yaklaþýk 2 saniye süre ile
CD’deki parçanýn çalma süresi gösterilir.

CD’deki parçalarýn taranmasý 
(Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile seçilen CD üzerindeki
tüm parçalarýn ilk kýsýmlarýný dinlemek
mümkündür.

CD üzerindeki her bir parçanýn ilk 10
saniyesini çalmak için, “SRC” (14) bu-
tonunu bir saniyenin üzerinde basýlý tu-
tunuz. Parçalar çalýnýrken, ekranda
dönüþümlü olarak 2 saniye boyunca
seçilen CD fonksiyonu (CD ismi, çalma
süresi veya numarasý) ve “SCAN”
mesajý belirlenir. Eðer Scan fonksiyonu
açýk ise Repeat (parçanýn sürekli takrar-
lanmasý) ve Mix (parçalarýn karýþýk sýra-
da çalýnmasý) fonksiyonlarý kapalýdýr.

Parçalarýn taranma sýrasý þu þekildedir:

– Çalýnan parçadan itibaren, CD 
üzerindeki son parçaya kadar

– CD’nin deðiþtirilmesi ve bütün
parçalarýn taranmasý (bu iþlem CD çalar-
daki bütün CD’ler için yapýlýr)

– CD’deki birinci parçadan, Scan
fonksiyonu (parçalarýn taranmasý)
fonksiyonu devreye alýndýðý zaman çalýn-
makta olan parçaya kadar.

Scan fonksiyonu, aþaðýda belirtilen du-
rumlarda devre dýþý býrakýlýr:

– Ses sistemi kapatýldýðýnda
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– Çalmakta olan parçayý dinlemeye de-
vam etmek için “SRC” (14) butonuna
tekrar basýldýðýnda

– “▲” (6) veya “▼” (8) butonuna
basýldýðýnda (butonlarýn ikisine birden
basýlýrsa parça atlanýr)

– istasyon kayýt butonlarýndan birine
basýldýðýnda 

– Autostore fonksiyonu açýldýðýnda

– PTY fonksiyonu açýldýðýnda

– Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde (radyo
veya radyoya entegre CD çalar
seçildiðinde)

– “AUD” (18) butonuna basýldýðýn-
da

– TA fonksiyonu açýksa ve istasyonun
bir trafik bülteni yayýnlamasý halinde. 

– “MENU” (9)butonuna basýldýðýn-
da.

Eðer Scan fonksiyonu, iþlemin sonun-
da kapatýlmaz ise; bu fonksiyon
açýldýðýnda çalmakta olan parçaya
dönülür .

Pause (duraklatma)
fonksiyonu 

CD çalarý duraksatmak için 3 no’lu is-
tasyon kayýt butonuna (15) basýnýz.
Ekranda “CD PAUSE” mesajý göste-
rilir.

Parçayý tekrar dinlemek için, 3 no’lu is-
tasyon kayýt butonuna (15) tekrar
basýnýz. 

Repeat fonksiyonu (çalýnan
parçanýn sürekli olarak tekrar
çalýnmasý)

CD’de dinlenilen son parçayý sürekli
olarak tekrarlamak için, 4 no’lu istasy-
on kayýt butonuna (12) basýnýz. Ekran-
da 2 saniye boyunca “RPT TRACK”
mesajý gösterilir.

Repeat fonksiyonunu devre dýþý býrak-
mak için, 4 no’lu istasyon kayýt butonuna
(12) tekrar basýnýz. Ekranda 2 saniye
boyunca “RPT OFF”mesajý gösterilir.
Fonksiyon açýk durumda ise ekranda
“RPT”mesajý gösterilir. 

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde, fonksi-
yon devre dýþý býrakýlýr.

DÝKKAT Repeat fonksiyonu açýldýðýn-
da Scan ve Mix fonksiyonlarý kapalý olur. 

Parçalarýn rasgele çalýnmasý
(MIX fonksiyonu)

Seçilen CD’deki parçalarý karýþýk sýrada
çalmak için, 5 no’lu istasyon kayýt buto-
nuna  (11) basýnýz. Yeni bir parça çal-
maya baþlar ve ekranda, yaklaþýk 2
saniye boyunca  “CD-MIX-ON” mesajý
gösterilir. Fonksiyonu kapatmak için 5
no’lu istasyon kayýt butonuna (11)
tekrar basýnýz. Ekranda, yaklaþýk 2 saniye
boyunca “CD-MIX-OFF”mesajý gös-
terilir.

Mix fonksiyonu açýkken, CD’deki
parçalarýn hepsi karýþýk sýrada çalýnýr.

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde, fonksi-
yon devre dýþý býrakýlýr.

DÝKKAT Repeat fonksiyonu açýldýðýn-
da Scan ve Repeat fonksiyonlarý kapalý
olur.
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KOMPAKT DÝSK MP3
ÇALAR (bazý týplerde)

TANITIM

Bu bölüm sadece MP3 çalarýn çalýþ-
masýný anlatýr.Radyo, Kompak disk ile CD
Deðiþtiricisinin çalýþma þekilleri için
"Kompak Disk çalarlý Radyo" bölümüne
bakýnýz.

NOT: MPEG Layer-3 audio kodlama
teknolojisi Fraunhofer IIS ve
Thomson multimedia kuru-
luþlarýndan onaylýdýr

MP3 MODU

Alýþýlmýþ audio CD'leri çalmanýn
yanýsýra, radyo ayrýca MP3'e indirgenmiþ
audio dosyalarýna sahip CD-ROM da ça-
labilir. Ortak (ikisine de sahip) bir CD
takýlýrsa, radyo önceden anlatýldýðý gibi
çalýþýr ("Kompak Disk çalarlý Radyo").

En iyi verimi alabilmek için iyi kalite CD
kullanmanýzý ve mümkün olan en düþük
hýzda çalmanýzý tavsiye ederiz.

MP3 CD'nin yapýsý þu þekildedir:

– MP3 parçalarý içeren /içermeyen
bir ana dosya bulunur;

– bu dosyanýn altýnda daha da "alt
dosyalar" içeren/içermeyen dosyalar
ve/veya MP3 parçalarý bulunur;

– bu "alt dosyalarýn" da altýnda daha
falza "alt dosya" ve/veya MP3 parçasý
bulunabilir;

Her bir MP3 CD dosyasý diyagramda
gösterildiði þekilde sayýlýr (sýradaki
sayfalardaki örneklere bakýnýz).
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Örnek::

5 Dosya 2

8 Dosya 3
Parça 1
Parça n

12 Dosya n
Parça 1
Parça n

6 “Altdosya” 2.1
Parça 1
Parça n

9 “Altdosya” 3.1

10 “Altdosya” 3.1.1

Anahtar:

n = Dosya/parça numarasý

= Dosya yapýsý

7 “Altdosya” 2.n
Parça 1
Parça n

11 “Altdosya” 3.n
Parça 1
Parça n

1 Ana dosya
Parça 1
Parça n

2 Dosya 1
Parça 1
Parça n

3 “Altdosya” 1.1
Parça 1
Parça n

4 “Altdosya” 1.n
Parça 1
Parça n
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– ana dosya her zaman 1 numarasý ile
gösterilir;

– ilk dosya 2 numarasýyla ve ardýndan
gelen "altdosyalar" 3 ve 4 numaralarýy-
la gösterilirler;

– ilk dosya 5 numarasýyla ve ardýndan
gelen "altdosyalar" 6 ve 7 numaralarýy-
la gösterilirler;

– bu iþlem tüm diðer dosyalar için
tekrar edilir.

MP3 dosyalarýna girmek için 6 (N) (bir
sonraki dosya seçimi) veya 8 (O) (bir
önceki dosya seçimi) butonlarýna basýnýz.

Örnek: Eðer 1 numaralý dosyadasanýz
(n° 2) sýradaki elveriþli dosyalar þunlar
olacaktýr: 

– 6 (N) butonuna basmakla ana
dosyaya girebilirsiniz (n° 1); 

– 6 (N) butonuna basmakla 4 nolu
"altdosyaya" girebilirsiniz (n° 3);

MP3 parçasýna sahip olmayan dosyalar
(mesela 2 nolu dosya (n° 5) ile "alt-
dosya" 3.1 (n° 9) seçilemez.

Örnek: Eðer 3 numaralý dosyadaysanýz
(n° 8) sýradaki elveriþli dosyalar þunlar
olacaktýr:

– 8 (O) butonuna basmakla 2.X nolu
"altdosyaya" girebilirsiniz (n° 7); 

– 8 (O) butonuna basmakla 3.1.1
nolu "altdosyaya" girebilirsiniz (n° 10);

MP3 dosyalarý çalýnmasý için karakte-
ristikler ve iþlemler sýrasýyla þöyledir:

– kullanýlan CD-ROM ISO9660 norm-
larýna uygun olarak yazýlmýþ olmalýdýr;

– müzik dosyalarý “.mp3” uzantýlý ol-
malýdýrlar: farklý uzantýya sahip dosyalar
çalýnmayacaktýr;

– çalýnabilen frekans aralýðý þudur:
44.1 kHz, stereo (96'dan 320 kbit/s'ye
kadar) - 22.05 kHz, mono veya stereo
(32'den 80 kbit/s'ye kadar);

– deðiþik bit oranýna sahip parçalarý
çalmak mümkündür.

DÝKKAT Parçalarýn isimleri aþaðýdaki
karakterleri içermemelidir: boþluklar, '
(apostroflar), (ve) (açýk veya ara paran-
tezler). Bir MP3 CD yazarken dosya isim-
lerinin bu karakterleri içermemesine
dikkat ediniz, eðer sahiplerse radyo bun-
larý uygun bir biçimde çalamaz.

Dosya isminin ekranda
görünmesi

Ekranda gösterilen MP3 dosyasýnýn is-
mi küçük yýldýz simgesinin takip ettiði CD
üzerinde kayýtlý bulunan dosya adýna uy-
gundur.

Komple bir MP3 dosyasýnýn isim örneði:
“BEST OF *”.

Parça isminin ekranda
görünmesi

MP3 parçasýna isim atanmasý iki yolla
mümkündür:

– Eðer seçilen parça ID3-TAG ile do-
nanmýþsa, MP3 parça ismi aþaðýdaki
þekilde oluþturulur:

– parça isminin ilk kýsmý ID3-TAG
hafýzasýndaki parça adýný temsil eder, so-
nunda küçük yýldýz iþareti bulunur;

– parça isminin ikinci kýsmý ID3-TAG
hafýzasýndaki sanatçý ismine denk gelir,
sonunda küçük yýldýz iþareti bulunur;

– Eðer parça ID3-TAG ile donatýl-
mamýþsa, parça ismi (“MP3” uzantýsý ol-
maksýzýn) CD üzerinde hafýzada bulunan
dosya ismine tekabül eder
(örn. “TITLE1*”).
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Sonraki veya önceki dosyanýn
seçilmesi

Bir sonraki dosyayý seçmek için 6 (N)
butonuna veya önceki dosyayý seçmek
içinse 8 (O) c. Yeni dosyanýn ismi ekran-
da görünecektir. 

Dosya seçimi devirsel olarak gerçekleþir:
son dosyanýn ardýndan, ilki seçilir ve bu
böyle devam eder. 

DÝKKAT Bu ancak en azýndan bir
parçaya sahip bir dosya seçmekle
mümkündür.

Sonraki 2 saniyede baþka dosya/parça
seçilmemiþse, yeni dosyanýn ilk parçasý
çalýnacaktýr.

Eðer mevcut dosyanýn içerisindeki son
parça çalýnýyorsa en azýndan bir parçaya
sahip bir sonraki dosya seçilecektir.

Ekrandaki bilgiler 

Bir MP3 CD takýldýðýnda, aþaðýdaki an-
lamlara gelen belirtimler "MP3" simge-
si ile birlikte göstergede görünür:

– “T05”: MP3 CD'deki parça nu-
marasýný gösterir ;

– “BEST OF”: dosyaya verilen ismi gös-
terir (eðer ilgili menü fonksiyonu açýk-
sa);

– “XXXXX”: parçaya verilen ismi gös-
terir (eðer ilgili menü fonksiyonu açýk-
sa);

– “03:42”: parçanýn baþlangýcýndan
bu yana geçen süreyi gösterir (eðer il-
gili menü fonksiyonu açýksa);

– “BEST 01”: iMP3 CD'ye verilen ismi
gösterir (eðer ilgili menü fonksiyonu
açýksa).

Eðer CD Ýsim modu seçilmiþ fakat bir
CD ismi hafýzada yoksa, ekranda parça
süresi gösterilir.

Parça seçimi (ileri/geri)

Önceki parçayý seçmek için kýsaca 4
(¯¯)  tuþuna veya bir sonraki parçayý
seçmek için 7 (66) tuþuna basýnýz.
Parça seçimi devirsel olarak gerçekleþir:
son parçanýn ardýndan, ilki seçilir ve bu
böyle devam eder.

Sonraki 2 saniyede baþka dosya/parça
seçilmemiþse, sýradaki parça çalýnacak-
týr.

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan son-
ra 3 saniye geçmiþ ise, parçayý baþýndan
itibaren tekrar dinlemek için, 4 (¯¯)
tuþuna basýnýz. Bu durumda bir önceki
parçayý çalmak için, butona ard arda iki
kez basýnýz.
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Hýzlý ileri/geri gitme

Seçilen parça üzerinde, hýzlý bir þekilde
ileri gitmek için “66” (7) tuþuna; hýzlý
bir þekilde geri gitmek içinse  “¯¯” (4)
tuþuna basýlý tutunuz. Buton serbet
býrakýldýðýnda, hýzlý ileri/geri gitme iþle-
mi durdurulur.

Eðer dosya verisi, CD ismi veya parça
ismi fonksiyonu menüden seçilmiþse, bu
CD süre gösterimiyle 2 saniye boyunca
gösterilecektir.

MP3 CD’deki parçalarýn
taranmasý (Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile CD üzerindeki tüm
parçalarýn ilk kýsýmlarýný dinlemek
mümkündür.

CD üzerindeki her bir parçanýn ilk 10
saniyesini çalmak için, “SRC” (14) bu-
tonunu bir saniyenin üzerinde basýlý tu-
tunuz. Parçalar çalýnýrken, ekranda
dönüþümlü olarak 2 saniye boyunca
seçilen CD fonksiyonu (CD’deki parçanýn
çalma süresi, ismi ve numarasý) ve
“SCAN” mesajý belirlenir. Eðer Scan
fonksiyonu açýk ise Repeat (parçanýn
sürekli takrarlanmasý) ve Mix (parçalarýn
karýþýk sýrada çalýnmasý) fonksiyonlarý
kapalýdýr.

Parçalarýn taranma sýrasý þu þekildedir:

– Çalýnan parçadan itibaren, dosyada-
ki son parçaya kadar

– dosya deðiþimi ve baþtan sona kadar
sunulan parçalarýn taranmasý (ve
fonksiyon  bölünene kadar CD üzerinde-
ki tüm dosyalar için böyle devam eder).

Scan fonksiyonu, aþaðýda belirtilen du-
rumlarda devre dýþý býrakýlýr:

– Çalmakta olan parçayý dinlemeye de-
vam etmek için 14 (SRC-SC) tuþuna
tekrar basýldýðýnda;

– 6 (N) veya (O) butonuna basmak (CD
MP3 modunda, önceki/sonraki dosya
seçilir);

– Ýstasyon kayýt butonlarýndan birine
basýldýðýnda (1’den 6’ya kadar);

– Mute (sessiz) fonksiyonu açýldýðýna;

– Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde;

– 1 14 (SRC-SC), 9 (MENU-PS)
veya 18 (AUD-LD) tuþlarýndan
basýldýðýnda;

– TA fonksiyonu açýk ve seçilen istas-
yon trafik bülteni yayýnlýyorsa.

Scan fonksiyonu kullanýcý tarafýndan
kapatýlana kadar çalýþmaya devam e-
der.

Repeat fonksiyonu (çalýnan
parçanýn sürekli olarak tekrar
çalýnmasý) 

Son çalýnan parçayý yeniden dinlemek
için 12 (4-RPT) tuþuna basýnýz: 2
saniye boyunca ekranda “REPEAT TR”
mesajý görünür.

Dpsyada bulunan MP3 parçasýný
yeniden dinlemek için 12 (4-RPT) tuþu-
na basýnýz: 2 saniye boyunca ekranda
“REPEAT DIR” mesajý görünür.

Tekrar fonksiyonunu devre dýþý býrak-
mak için yeniden 12 (4-RPT) tuþuna
basýnýz: 2 saniye boyunca ekranda 
“REPEAT OFF” mesajý görünür.

Parça çalýndýktan sonra yaklaþýk 2
saniye süreyle “REPEAT TRACK” veya
“REPEAT DIRECTORY” mesajý görünür.

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde fonksiyon
devre dýþý kalýr.

DÝKKAT Tekrar fonksiyonu (repeat
function) yeniden açýldýðýnda Scan (Tara-
ma) ve Mix (Karýþýk) fonksiyonlarý devre
dýþý býrakýlýr.
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Parçalarýn rastgele çalýnmasý
(MIX fonksiyonu)

MP3 CD üzerindeki dosyanýn
barýndýrdýðý parçalarýn rastgele çalýn-
masýna baþlamak için, 11 (5-MIX) bu-
tonuna basýnýz. Yeni bir parça çalmaya
baþlar ve 2 saniye boyunca ekranda
“MIX DIRECTORY” mesajý gösterilir. 

Tüm dosyalarýn içerisindeki MP3
parçalarýnýn rastgele çalýnmaya baþlan-
masý için tekrar 11 (5-MIX) tuþuna
basýnýz.: 2 saniye boyunca ekranda “MIX
ALL DIRECTORIES” mesajý gösterilir. Bu
metinde mevcut dosyada bulunan tüm
parçalar ilkin rastgele yeniden üretile-
cektir, yeniden üretim ardýndan bir son-
raki dosyaya geçecektir, rastgele bir
düzende yeniden üretilen parçalara. Bu
iþlem kalan tüm disk dosyalarý için
tekrarlanýr.

Fonksiyonu kapatmak için 11 (5-
MIX)  butonuna yeniden basýnýz:: 2
saniye boyunca ekranda “MIX OFF”
mesajý gösterilir.

Mix fonksiyonu açýldýðýnda, mevcut
seçilen CD'deki veya CD Deðiþtiricisinin
içindeki CD'lerdeki tüm parçalar rastgele
çalýnacaktýr.

Parçayý çaldýktan sonra, 2 saniye
boyunca ekranda “MIX DIRECTORY”
veya “MIX ALL DIRECTORIES” mesajlarý
gösterilir

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde, 
fonksiyon devre dýþý býrakýlýr.

DÝKKAT Repeat fonksiyonu açýldýðýn-
da Scan ve Repeat fonksiyonlarý kapalý
olur.

MP3 fonksiyon bilgileri 
(dosya verisi)

Mevcut dosyayý görüntülemek için
kýsaca 10 (6-MP3|)butonuna basýnýz.:
5 saniye boyunca ekranda iki defa
seçilen mevcut dosyanýn ismi görünecek-
tir. Ardýndan ekranda yine önce seçilen
CD modu görünür.

Eðer 10 (6-MP3) butonuna dosya is-
mi gösterilirken yeniden basýlýrsa 5
saniye boyunca ekranda iki kere mev-
cut çalýnan MP3'ün ismini gösterilecek-
tir. Ardýndan ekranda yine önce seçilen
CD modu görünür.

MENU (menü)

9 (MENU-PS) butonu
fonksiyonlarý

Menü fonksiyonunu açmak için 9
(MENU-PS) butonuna kýsaca basýnýz.
Ekranda “MENU” mesajý görüntüye gelir.

Menü fonksiyonlarýný taramak için,
6 (N) or 8 (O) butonunu kullanýnýz.
Seçilen fonksiyonu açmak/kapamak için
4 (¯¯) veya 7 (66).butonunu kul-
lanýnýz.

Seçilen durum ile ilgili durum ekran-
da gösterilir.

Menü tarafýndan kumanda edilebilen
fonksiyonlar þunlar:

– USER EQ SETTINGS (Ekolayzer
ayarlarý, sadece USER ekolayzer açýksa);

– PRESET/USER/CLASSIC/ROCK/JAZZ
(açma/kapama ve önceden belirlenen
ekolayzer ayarlarýný seçilmesi);

– REGIONAL MODE (bölgesel pro-
gramlar);

– CD DISPLAY (CD ekran ayarlarý);
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– MP3 DISPLAY (CD MP3 ekran
ayarlarý);

– CDC DISPLAY (CD deðiþtirici ekran
ayarlarý, eðer kurulmuþsa);

– SENSITIVITY (radyo istasyon arama
hassasiyeti);

– SVC SETTING (Otomobilin hýzýna göre
otomatik ses ayarý) (HI-FI BOSE ses sis-
temine sahip versiyonlar hariç);

– CD NAMING FUNCTION (CD’ye isim
verilmesi, sadece CD veya CD deðiþtirici
seçilmiþ ise);

– PHONE ayarý (Telefon için ses se-
viyesi, eðer monte edilmiþ ise);

– HICUT FUNCTION (Tiz seslerinin
azaltýlmasý);

– IGNITION TIME (kapatma modu);

Menü fonksiyonundan çýkmak için,  11
(MENU-PRESET SCAN) butonuna tekrar
basýnýz.

PRESET/USER/CLASSIC/
ROCK/JAZZ fonksiyonu
(ekolayzerin açýlmasý ve
kapanmasý)

Entegre ekolayzer açýlabilir veya kap-
atýlabilir. Ekolayzer kapalýyken, sadece
bas (“BASS”) ve tiz (“TREBLE”)ton-
larýný ayarlayarak ses ayarlarý deðiþtir-
ilebilir; fonksiyon devreye alýndýðýnda ise,
ses eðrilerini ayarlamak mümkündür.

Ekolayzeri kapamak için,“▲” (6) veya
“▼” (8)“ butonlarýný kullanarak, “PRE-
SET” seçimini yapýnýz.

Ekolayzeri açmak için “▲” (6) veya
“▼” (8) butonlarýný kullanarak, aþaðý-
daki fonksiyonlardan birini seçiniz:

– “USER” (kullanýcý tarafýndan
deðiþtirilebilen 7 ekolayzer bandýnýn
ayarý);

– “CLASSIC” (klasik müzik için en uy-
gun ekolayzer ayarýný seçer);

– “ROCK” (pop ve rock müziði için en
uygun ekolayzer ayarýný seçer);

– “JAZZ” (Jazz müzik için en uygun
ekolayzer ayarýný seçer).

“▲” (6) veya “▼” (8) butonlarýný kul-
lanarak menü içerisindeki son seçimi de
yaptýktan;  “66” (7) veya “¯¯” (4)
butonlarýný kullanarak deðiþiklik yapa-
bilirsiniz. 

Ekolayzer ayarlarý açýkken ekranda
“EQ”mesajý görüntülenir.

USER EQ SETTINGS fonksiyonu 
(ekolayzer sadece USER ayarý
seçilmiþse ayarlanabilir)

Ekolayzer ayarýný istediðiniz þekilde
yapmak ve “USER EQ SETTINGS”
fonksiyonunu seçmek için “▲” (6) veya
“▼” (8) “USER”; butonlarýný kul-
lanýnýz. 

Ekolayzer ayarlarýný deðiþtirmek için
“66” (7) veya “¯¯” (4) butonlarýný
kullanýnýz. 

Ekranda 7 sütundan oluþan bir grafik
belirir, her bir sütun sol veya sað kanal
için bir frekansý gösterir. Ayarlanacak sü-
tunu seçmek için “66” (7) veya “¯¯”
(4); butonlarýný kullanýnýz; seçilen sütun
yanýp sönmeye baþlar ve “▲” (6) veya
“▼” (8) butonlarýný kullanarak, bu sü-
tun üzerinde ayar yapmanýz mümkün
olur. 

Yeni ayarý kaydetmek için (MENU-
PS) butonuna (9) yeniden basýnýz..
Ekranda halen “USER EQ SETTINGS”
mesajý görüntülenir.
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Bölgesel programlarýný alma
fonksiyonu (REG)

Bazý ulusal istasyonlar, günün belirli
saatlerinde, bölgeden bölgeye deðiþen
farklýlýk gösteren programlar yayýnlarlar.
Bu fonksiyon yalnýzca yerel (bölgesel) is-
tasyonlarda ayar yapýlmasýný saðlar.
Yayýnýný aldýðýnýz bölgesel bir programý
dinlemeye devam etmek isterseniz,
fonksiyonu amanýz gerekir.

Fonksiyonu açmak veya kapamak için
“66” (7) or “¯¯” (4) butonlarýna
basýnýz.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili
bilgiler ekranda gösterilir:

– “REGIONAL MODE: ON”: funksiyon
açýk;

– “REGIONAL MODE: OFF”: funksiyon
kapalý.

Eðer funksiyon kapalý ve belirli bir alan-
da çalýþan yerel bir program dinleniyor-
sa ve araç farklý bir alana geçerse, yeni
alandaki yerel istasyon alýnýr..

DÝKKAT Bu funksiyon kapalý (“RE-
GIONAL MODE-OFF”) ve AF funksiyonu
(alternatif frekans arama) açýk iken;
seçilen istasyona ait en güçlü sinyalleri
veren frekansa otomatik olarak ayar ya-
par.

Kompakt disk bilgi ekraný
fonksiyonu (CD)

Bu fonksiyon ile, CD dinlerken ekranda
gösterilen bilgileri seçmek mümkündür.

Menüden, “▲” (6) veya “▼” (8) bu-
tonunu kullanarak, “CD”seçimini yap-
týktan sonra, ekranda “CD-DISPLAY”
mesajý görüntüye gelir. Ayarý deðiþtirmek
için “¯ ”̄ (4) or “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz.

Ýki farklý ayar söz konusudur:

– TIME (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre)

– NAME (CD ismi).

Kompakt disk MP3 bilgi
ekraný fonksiyonu ( MP3 CD)

Bu fonksiyonla kompakt disk'teki MP3
parçalarý dinlerken ekranda gösterilen
bilgileri seçmek mümkündür.

Bu fonksiyon sadece bir CD MP3
takýlmýþsa açýlabilir: Bu durumda ekran-
da “MP3 DISPLAY”mesajý görüntülenir.
Fonksiyonu deðiþtirmek için 4 (¯¯)
veya 7 (66) butonlarýný kullanýnýz.

Dört ayar mevcuttur:

– “DIR” (dosya ismi);

– “TRACK” (parça ismi);

– “TIME” (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre);

– “NAME” (CD ismi).

CD deðiþtirici bilgi ekraný
fonksiyonu (CDC) (eðer monte
edilmiþ ise)

Bu fonksiyonu sadece CD deðiþtiricisi
baðlýysa seçmek mümkündür. Bu du-
rumda ekranda “CDC DISPLAY” mesajý
görüntülenir.

Fonksiyonu deðiþtirmek için 4 (¯¯)
veya 7 (66) butonlarýný kullanýnýz. 

Dört ayar mevcuttur:

– “TIME” (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre);

– “CD NR” (CD numarasý);

– “NAME” (CD ismi).
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Ýstasyon arama hassasiyetinin 
ayarlanmasý (SENS DX/LO)

Bu fonksiyon otomatik istasyon arama
hassasiyetini deðiþtirmek mümkündür.
Düþük hassasiyet “SENSITIVITY LOCAL”
ayarý yapýldýðýnda , sadece yayýnlarý çok
iyi alýnan istasyonlar aranýr. Yüksek has-
sasiyet “SENSITIVITY DISTANCE” ayarý
yapýldýðýnda bütün istasyonlar aranýr.
Dolayýsýyla, çok sayýda istasyonun yayýn
yaptýðý bölgelerden geçerken, sadece
sinyalleri güçlü olan istasyonlarý seçmek,
için düþük hassasiyet “SENSITIVITY LO-
CAL” ayarýný seçiniz.. 

Hassasiyeti ayarlamak için “¯¯” (4)
veya “66” (7) butonlarýna basýnýz..
Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili bil-
giler ekranda gösterilir:

– “SENSITIVITY LOCAL”: düþük has-
sasiyet 

– “SENSITIVITY DISTANCE”: yüksek
hassasiyet.

Ses seviyesini otomabilin
hýzýna göre ayarlama
fonksiyonu (SVC) (HI-FI BOSE
ses sistemine sahip
versiyonlar hariç)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu
kabini arasýndaki oranýnýn korunmasý
için, ses seviyesini otomobilin hýzýna göre
otomatik olarak ayarlar; sürat arttýkça,
ses seviyesi de otomatik olarak artýrýlýr.

Bu fonksiyonu açmak veya kapamak
için “¯¯” (4) veya “66” (7) buton-
larýna basýnýz. Fonksiyonun mevcut du-
rumu ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir:

– “SVC SETTING: ON”: fonksiyon açýk;

– “SVC SETTING: OFF”: fonksiyon ka-
palý.

CD NAMING 
(CD’ye isim verme fonksiyonu)

CD NAME fonksiyonu ile 30 CD'ye kadar
(azami 8 karakter) isim vermek
mümkündür.

Bu fonksiyon sadece kompakt disk
takýlmýþsa seçilebilir. Açmak için “¯¯”
(4) or “66” (7) butonlarýna basýnýz;
ekranda “CD NAMING FUNCTION”mesajý
görüntülenir. Eðer CD'nin zaten bir ismi
varsa, bu isim ekranda görünecektir, eðer
yoksa, sekiz çizgi görüntüye gelir. Eðer
yeni bir isim için kayýt yapýlamýyorsa,
ekranda kaydedilen ilk ismi görüntüye
gelir.

Yeni CD'ye isim vermek veya verilen is-
mi deðiþtirmek için “¯¯” (4) veya
“66” (7) butonlarýna basýnýz. Deðiþtir-
ilecek karakterin yerini deðiþtirmek için
butonlara tekra basýnýz. Karakteri
deðiþtirmek veya seçmek için “▲” (6)
veya “▼” (8) butonlarýna basýnýz.

Ýsmi kaydetmek için (MENU-PS) (9)
butonuna tekra basýnýz. Ekranda “CD
NAME” mesajý görüntülenir.
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Takýlan CD'nin ismini silmek için,
fonksiyonu açýnýz ve 16 (2-CLR) bu-
tonuna yaklaþýk 5 saniye boyunca
basýnýz. Sistemden bip sesi gelir ve
ekranda “ONE NAME DELETED” mesajý
2 saniye boyunca görünür.Bu noktada
prosedür yeni bir isim vermek için
baþlatýlabilir.

Tüm isimleri silmek için, fonksiyonu
açýnýz ve 16 (2-CLR) butonunu 8
saniyenin üzerinde basýlý tutunuz. Sistem
iki kere bipleyip ve ekranda “ALL NAME
DELETED” mesajý 2 saniye boyunca
görünür. Bu noktada isim belirleme
prosedürünü baþlatmak mümkündür.

Telefonda konuþma sesi ayar
fonksiyonu (PHONE)

Bu fonksiyon, telefonda konuþma
sesinin ayarlanmasý (1'den 66'ya kadar)
veya sesin kesilmesi (OFF ayarý) için kul-
lanýlýr.

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için
“¯¯” (4) veya “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz.

Ses seviyesini ayarlamak için “VOL+”
(21) veya “VOL-” (19) butonlarýný kul-
lanýnýz.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili
bilgiler ekranda gösterilir:

– “PHONE FUNKTION”: fonksiyon açýk

– “PHONE VOLUME: 23”fonksiyon açýk
ve ses seviyesi 23'e ayarlanmýþ

– “OFF”: fonksiyon kapalý.

Tiz tonlarýný azaltma
fonksiyonu (HICUT)

Gönderilen sinyale baðlý olarak, tiz ton-
larýný azaltýlmasý için kullanýlýr. Bu
fonksiyonu açmak veya kapamak için
“¯¯” (4) veya “66” (7) butonlarýný
kullanýnýz.

Fonksiyonun mevcut durumu ile ilgili
bilgiler ekranda gösterilir:

– “HICUT FUNCTION: ON”: fonksiyon
açýk;

– “HICUT FUNCTION: OFF”: fonksiyon
kapalý.

IGNITION TIME fonksiyonu
(kapatma modu)

Bu fonksiyon radyoyu iki modda kap-
atmayý mümkün kýlar. Bu fonksiyonu aç-
mak/kapatmak için 4 (˜) veya 7
(÷) düðmelerini kullanýnýz. .

Ekran seçilen fonksiyonu gösterecek-
tir:

– “00 MIN”: devre dýþý býrakmak kon-
tak anahtarýna baðlýdýr. Radyo kontak
anahtarý  STOP; konumuna gertir-
ildiðinde otomatik olarak kapanacaktýr;

– “20 MIN”: devre dýþý býrakmak kon-
tak anahtarýndan baðýmsýzdýr. Radyo
kontak anahtarý STOP. konumuna
çevrildikten sonra azami 20 dakika için
açýk kalacak.

DÝKKAT Radyo kontak anahtarý STOP
konumuna çevrildiðinde otomatik olarak
kapanýrsa (hemen veya 20 dakikalýk
gecikmeli kapanýþ fonksiyonuyla), kon-
tak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde de otomatik olarak açýla-
caktýr. Eðer radyo 20 (VOLUME ON/OFF)
butonuna basmakla kapanýyorsa, kon-
tak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde radyo kapalý kalacaktýr.
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Koruyucu sigorta

Radyonun arka tarafýnda, 10A’lýk ko-
ruyucu bir sigorta mevcuttur. Sigortayý
deðiþtirmek için, radyonun dýþarý
çýkarýltýlmasý gerektiðinden; bu iþlem
yetkili bir Alfa Romeo servisinde yap-
týrýnýz.

þekil 160

A0A0128b

þekil 159

A0A0127b

TEKNÝK BÝLGÝLER

Radyo

Maksimum güç: 4 x 40W.

Anten (þekil 158)

Anten aracýn tavanýndadýr. Otomatik
sistemde araç yýkatýrken hasar görmesi-
ni engellemek için anteni gevþetip ta-
vandan çýkartmanýz tavsiye edilir.

þekil 158

A0A0641b

Hoparlörler (þekil 159-160)

Ses sistemi aþaðýdaki elemanlardan
oluþur:

– Her biri 30W gücünde 4 adet tweet-
er (A) (2 önde ve 2 arkada)

– Her biri 40W gücüne sahip 165mm
çaplý 4 adet hoparlör (B) (2 önde ve 2
arkada).
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BOSE HI-FI SÝSTEMÝ 
(bazý tiplerde)

BOSE HI-FI sistemi; mükemmel bir ses
kalitesi elde edilmesi ve yolcu kabinin-
deki bütün koltuklarda oturanlarýn,
kendilerini canlý bir konserde gibi his-
setmelerini saðlamak için, Alfa GT’de
kullanýlmak üzere özel olarak dizayn
edilmiþtir.

Berrak tiz tonlarýnýn aslýna uygun
mükemmellikte elde edilmesi ve bas ton-
larýnýn diðer tonlar arasýnda tam olarak
farkedilmesi, sistemin özelliklerinden
olup; Loudness (ses seviyesi düþük iken
bas ve tiz seslerin vurgulanmasý) fonksi-
yonuna gerek kalmamýþtýr. Ayrýca, sesler
bütün yolcu kabini içine yayýlarak, oto-
mobilde bulunanlarýn hepsine, canlý
müzik dinledikleri hissini verir.

Sistemde kullanýlan elemanlarýn paten-
ti alýnmýþ olup; sistem, en modern
teknolojinin ürünüdür. Sistemin kul-
lanýmý kolay olup, bu konuda fazla bil-
gisi olamayan insanlarda rahatlýkla kul-
lanabilir.

þekil 163

A0A0642b

þekil 161

A0A0336b

þekil 162

A0A0337b

TEKNÝK BÝLGÝLER
(þekil 161-162-163)

Ses sistemi aþaðýdaki elemanlardan
oluþur:

– dört yüksek verimli woofer (A)
çapý165 mm, ikisi önde ve ikisi arkada,
her biri ortak eksenli bir tweeter'a sahip-
tir;

– 12 dm3 (B) ses yüksekliðine sahip
bas kutusu, bagajýn sol kýsmýnda monte
edili vaziyettedir;

– 6 kanallý yüksek güçlü HI-FI ampli-
fikatörü (150W), sinyal faz aralýðýnda
analog ekolayz yapma özellikli 130mm
çaplý alt-woofer. 
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YAKIT DEPO KAPAÐI 

Yakýt depo kapaðý (C- þekil 164) elek-
triksel olarak kontrol edilir. Açmak için (D-
þekil 165) butonuna basýnýz; kapak
sadece motor kapalýyken açýlabilir. 

Yakýt depo týpasýnýn (A- þekil 164),
kapak açýldýktan sonra (C), düþmemesi
için (B) baðlanmýþtýr 

Yeniden dolum yaparken, týpayý gös-
terildiði gibi iç kapaða asýnýz.

DEPONUN
DOLDURULMASI 

BENZÝNLÝ MOTORLAR

Sadece kurþunsuz benzin kullanýnýz.

Deponun yanlýþlýkla kurþunlu benzinle
doldurulmasýný engellemek için, yakýt
deposunun dolum aðzý bu benzin tipinin
dolum tabancasýnýn giremeyeceði kadar
küçük yapýlmýþtýr.

Kurþunsuz benzin oktan sayýsý (R.O.N)
98 olan kurþunsuz benzin kullanýlmasýný
gerektirir.

DÝKKAT Yetersiz bir katalizör zararlý
egzoz emisyonlarýna dolayýsýyla hava
kirliliðine yol açabilir.

DÝKKAT Acil durumlarda çok az mik-
tarda olsa bile asla kurþunlu benzin dolu-
mu yapmayýnýz.

DÝZEL MOTORLARI

Düþük hava sýcaklýklarýnda dizel yakýtý
akýþkanlýðý parafin oluþumlarý sebebiyle
yetersiz duruma gelebilir ve bu da yakýt
sistemi arýzalarýna yol açabilir.

Bu yüzden hatalarýn önlenmesi
bakýmýndan yaz ve kýþ fuel oil'ler
mevsime göre daðýtýlmaktadýr.

Bu durumda, DIESEL MIX katký mad-
desiyle ve kabýn üzerinde belirlenen
oranlarda depoya önce antifriz ve sonra
fuel oil koyarak karýþtýrýnýz.

Araçta, motorlu araçlar
için olan ve EN590 Avru-
pa Standartýna uyan

dizel yakýtý kullanýlmalýdýr. Baþ-
ka ürünler veya karýþýmlarýn
kullanýlmasý sebep olunan
hasardan dolayý garantiyi
geçersiz kýldýðý gibi motorda da
tamir edilemez hasarlara sebep
olabilir. Baþka bir yakýtýn isten-
meden doldurulmasý durumun-
da, motoru çalýþtýrmayýnýz ve
depoyu boþaltýnýz. Motor çok
kýsa bir süre olsa bile
çalýþtýrýlmýþsa, depodan baþka
tüm besleme devresinin de
boþaltýlmasý gereklidir.

þekil 164

A0A0644b



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 T

A
N

IT
IM

I

199

ÇEVRENÝN KORUNMASI

Benzinli motorlarda zararlý gaz çýkýþýný
azaltan sistemleri þunlardýr:

– üçlü katalitik konvertör (katalitik sus-
turucu);

– Lambda sensörleri;

– buharlaþma önleyici sistem.

Buna ilaveten, test amacý ile bile olsa,
kesinlikle bir veya daha fazla bujiyi çýkar-
tarak motoru çalýþtýrmayýnýz.

Dizel motorlarda zararlý gaz çýkýþýný
azaltan sistemleri þunlardýr:

– oksitleyici katalizör;

– ekzoz gaz resirkülasyon sistemi 
(E. G. R.).

Yangýn tehlikesi oldu-
ðundan dolayý, yakýt
dolum aðzýna ateþ veya

sigara ile yaklaþmayýnýz. Zarar-
lý buharlarý solumamak için
dolum aðzýnýn yakýnýna doðru
eðilmeyiniz.

Gerektiðinde yakýt ka-
paðýný orijinal kapak ile
deðiþtiriniz, aksi halde

yakýt buharý kazaným sistemine
zarar verebilirsiniz.

Yakýt dolum kapaðýný elektriksel olarak
açabilmek mümkün deðilse, manuel
olarak açmak için bagajdaki özel
kabloyu (A- þekil 166) kullanýnýz.

Katalitik susturucunun
iþletimi sýrasýnda
ulaþýlan yüksek sýcaklýk-
lardan dolayý araç yanýcý

malzemeler üzerine (ot, kuru
yapraklar, çam iðneleri, vb.)
park edilmemelidir.

þekil 165

A0A0643b

þekil 166

A0A0652b

DÝKKAT Deponun sýzdýrmazlýðý biraz
basýnç oluþmasýna sebep olabilir.Depo
kapaðýný gevþetirken biraz hava boþal-
masý kesinlikle normaldir.

Yeniden dolumun ardýndan, tapayý saat
yönünde çevirip kapaðýný kapatýnýz.

.
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BENZÝN MOTORLU TÝPLERÝN
ÇALIÞTIRILMASI

DÝKKAT Motor çalýþtýrýlana kadar
gaz pedalýna basýlmamasý gereklidir.

1) El freninin devrede olduðundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu boþa alýnýz.

3) Debriyaj pedalýna sonuna kadar
basýnýz, böylece marþ motoru vites
diþlilerini zorlamamýþ olur.

4) Yüksek elektrik çeken sistemin ve
cihazlarýnýn (örn. arka rezistansýnýnýn)
devre dýþý olduðundan emin olunuz.

5) Kontak anahtarýný AVV pozis-
yonuna kadar çeviriniz ve motor çalýþýr
çalýþmaz, anahtarý serbest býrakýnýz.

6) Motor çalýþmazsa kontak
anahtarýný STOP konumuna çeviriniz
ve iþlemi tekrarlayýnýz.

DÝKKAT Eðer motoru çalýþtýrmakta
zorlanýyorsanýz, katalitik konvertöre
zarar vermemek için Alfa Romeo Yetkili
Servisi’ne baþvurunuz.

Kontak þalteri, motorun ilk denemede
çalýþmamýþ olmasý halinde sürücünün
yeniden çalýþtýrmasýndan önce kontak
anahtarýný STOP konumuna
getirmesini zorunlu býrakan bir güven-
lik cihazýyla donatýlmýþtýr.

Benzer þekilde motor çalýþýyorken,
cihaz kontak anahtarýnýn MAR konu-
mundan AVV konumuna gelmesine
engel olur.

MOTORUN 
ÇALIÞTIRILMASI

DÝKKAT Otomobil elektronik motor
kilitleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Eðer
motor çalýþmazsa “Alfa Romeo KOD
sistemi” bölümüne bakýnýz.

OOTTOOMMOOBBÝÝLLÝÝNN    KKUULLLLAANNIILLIIÞÞII

Bu bölümde verilen
notlara ve talimatlara
ilave olarak, aracýn ilk

kullanýmýna baþlandýðý
zaman, aracýnýzý tam verimle
kullanmamanýz (örneðin aþýrý
süratli olarak uzun mesafeler
gidilmesi, aþýrý gaz verme, sert
frenlemeler, vb.) tavsiye edilir.

Motorun kapalý yer-
lerde çalýþtýrýlmasý çok
tehlikelidir. Motor oksi-

jen tüketir ve yüksek miktarda
zehirli ve öldürücü bir gaz olan
karbonmonoksit üretir.

Motor çalýþmýyorken
gereksiz elektrik çeki-
mini ve dolayýsýyla

akünün boþalmasýný önlemek
için kontak anahtarýný MAR
pozisyonunda býrakmayýnýz.
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JTD MOTORLU TÝPLERÝN
ÇALIÞTIRILMASI 

1) El freninin devrede olduðundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu boþa alýnýz.

3) Kontak anahtarý MAR konumun-
da çeviriniz. Ayarlanabilir çok fonksi-
yonlu gösterge m uyarý lambasýný
yakacaktýr.

4) m uyarý lambasý sönünceye
kadar bekleyiniz. Uyarý lambasý, motor
ne kadar sýcaksa o kadar çabuk
sönecektir. Eðer motor çok sýcaksa,
uyarý lambasý farkedilemeyecek kadar
kýsa bir süre yanar.

5) Debriyaj pedalýna sonuna kadar
basýnýz.

6) m uyarý lambasý söner sönmez,
kontak anahtarýný AVV pozisyonuna
çeviriniz. Uzun süre beklenirse, ýsýtma
bujilerinin iþlevlerinden faydalanýla-
maz.

DÝKKAT Motoru çalýþtýrma sýrasýn-
da sistemin yüksek elektrik gerektiren
cihazlarý (klima, arka cam rezistansý
vb.) otomatik olarak devre dýþý kalýr.

Motor ilk denemede çalýþmazsa, iþle-
mi tekrarlamadan önce kontak
anahtarýný STOP pozisyonuna geri
döndürünüz.

Eðer motoru çalýþtýrmaya zorlanýyor-
sanýz (Alfa Romeo KOD sistemi düzgün
çalýþýrken) uzun süre deneme yap-
mayýn.

Eðer neden düþük akü þarjýndan
dolayýysa yedek akü kullanýnýz. Motoru
çalýþtýrmak için asla akü þarj cihazý kul-
lanmayýnýz.

MOTORUN ISITILMASI

– Motoru orta devirlerde çalýþtýrarak
ani gaz vermeyerek yavaþça ileri doðru
hareket ettiriniz.

– Seyahatin baþlangýç kilome-
trelerinde tam performansta
sürmeyiniz. Su sýcaklýðý 50-60 °C
sýcaklýðýna ulaþana kadar motoru zor-
lamayýnýz.



Aracý kesinlikle iterek,
çekerek ve yokuþ aþaðý
býrakarak çalýþtýr-
mayýnýz. Bu yöntem,

katalitik egzoz borusuna tamir
edilemeyecek biçimde zarar
verebilir.

Motor çalýþmadýðý
sürece motor freni ile
hidrolik direksiyonunun

çalýþmayacaðýný unutmayýnýz,
bu yüzden, fren pedalý ve
direksiyon için oldukça fazla
güç uygulamanýz gerekecektir.
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Turboþarjlý otomobiller
baþta olmak üzere,
genel olarak diðer

araçlarda da motor kapatýl-
madan önce motorun yüksek
devre çýkartýlmasý sakýncalýdýr.
Gaz pedalýna “yüklenme”

iþlevinin hiçbir amacý yoktur ve
gereksiz yere yakýt harcayýp
ayný zamanda turboþarj yük-
leme donanýmlarýna zarar
verir.

ACÝL DURUMDA MOTORUN
ÇALIÞTIRMASI

Eðer Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi kon-
tak anahtarýnýn gönderdiði þifreyi
tanýyamaz ise (gösterge tablosu
üzerindeki Y uyarý lambasý sürekli
yanar), ÞÝFRE kartý üzerinde yazýlý olan
þifreyi kullanýp, acil durumda çalýþtýrýl-
masý prosedürü uygulanabilir.

Doðru iþlemi yapabilmek için “Acil
durumda yapýlacaklar” bölümüne
bakýnýz.

DÝKKAT Araç hareket halindeyken
motor durursa, daha sonra motor
çalýþtýrýldýðýnda Alfa Romeo ÞÝFRE sis-
temi (Y) uyarý lambasý yanabilir. Bu
durumda, motoru kapatýp yeniden
çalýþtýrarak uyarý lambasýnýn sönmesini
saðlayýnýz. Eðer sönmüyorsa Alfa
Romeo Yetkili Servisi ile baðlantý
kurunuz. 

MOTORUN DURDURULMASI

– Gaz pedalýndan ayaðýnýzý çekerek
motorun rölanti süratine gelmesini
bekleyiniz.

– Kontak anahtarýný STOP konumu-
na getirip motoru kapatýnýz.

DÝKKAT Zor koþullardaki bir seyahat
sonrasýnda motoru durdurmadan önce
soðutma suyu sýcaklýðý düþene kadar
bekleyerek rölantide çalýþtýrýnýz.



Çocuklarý araçta yal-
nýz býrakmayýnýz.
Otomobilinizden iner-

ken kontak anahtarýný daima
yanýnýza alýnýz.

Motor çalýþmýyorken
akünün boþalmasýný
engellemek için kontak

anahtarýný MAR konumunda
býrakmayýnýz.
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PARK ETME

Araç park edilmiþken aþaðýdakiler
uygulanmalýdýr:

– Motoru durdurunuz.

– El frenini çekiniz.

– Aracýn yokuþ yukarý durmasý
halinde birinci vitese, yokuþ aþaðý dur-
masý halinde geri vitese takýnýz.

– El freninin etkisiz kaldýðý durumda
aracýn durmasýný saðlamak için ön 
tekerlekleri çeviriniz.

YAKIT TÜKETÝMÝNÝN VE
EMÝSYONLARIN
AZALTILMASI

Aracýnýzýn kullaným masraflarýný ve
atmosfere karýþan zehirli emisyonlarý
azaltmanýzý saðlayacak bazý tavsiyeler
verilmiþtir.

GENEL TAVSÝYELER

Otomobilin bakýmý

Araç bakýmýný gerçekleþtirmek için,
“Periyodik Bakým Programý” ile uygun
biçimde kontrol ve ayarlarý yaptýrýnýz.

Lastikler

4 haftadan daha uzun süre olmamak
koþuluyla, düzenli olarak lastik
basýnçlarýný kontrol ediniz. Basýnç çok
düþükse, direnç yüksek olacaðýndan
tüketim seviyeleri artar.
Fazla yük

Bagajda aþýrý yük ile seyahat etme-
yiniz. Otomobilin aðýrlýðý (özellikle
þehir içinde seyahat ederken) ve
geometrisi, yakýt tüketim derecesini ve
saðlamlýðý oldukça etkiler.

Elektrik cihazlar

Elektrikli cihazlarý sadece gerektiði
süre kadar kullanýnýz. Arka cam rezis-
tansý, ilave farlar, ön cam silecekleri ve
ýsýtýcý faný çok fazla miktarda enerji
çekerler ve bu nedenle o andaki yakýt
tüketim gereksinimini artýrýrlar (þehir
içi kullanýmda +%25 seviyesine
kadar).

Klima

Klima sistemi; yakýt tüketiminin art-
masýna (ortalama olarak %20 civarýn-
da) sebep olup, ayrýca motora da
büyük ölçüde yük getirir.  Araç dýþýnda-
ki hava sýcaklýðý uygunsa havalandýr-
ma sistemini kullanýnýz.

Aerodinamik aksesuarlar

Onaylanmamýþ aerodinamik parçalar,
hava sürtünmesi ve yakýt tüketim
seviyesi üzerinde olumsuz etki yapa-
bilir.
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KULLANIM ÞEKLÝ

Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý

Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk
motorun çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþ-
ma sýcaklýðýna eriþilmesini engeller.
Bu tüketim seviyelerinin önemli ölçüde
artmasýna (þehir içinde +%15 ila
+%30 arasýnda) artýrýr ve zararlý
madde emisyonlarýna yol açar. 

Trafik ve yol durumu

Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha
yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk
trafikte sýk sýk düþük vites kullanma
veya þehir içi çok fazla trafik ýþýðý
olmasý ile iliþkilidir.  Ayrýca, dolambaçlý
yokuþ yukarý yollar ve kaba yol yüzey-
leri tüketim üzerinde olumsuz etki
yapar.

Trafik içerisinde durmak

Uzun süreli duruþlarda (örn.
hemzemin geçitlerde) motoru durdur-
manýz tavsiye edilir.

SÜRÜÞ ÞEKLÝ

Motorun çalýþtýrýlmasý

Araç dururken, rölantide veya yüksek
devirlerde motoru ýsýtmayýnýz: bu
koþullar altýnda motor çok daha yavaþ
ýsýnýr, elektrik tüketimi ve emisyonlar
artar. Bu nedenle, hemen yavaþça
kalkmak ve yüksek hýzlardan kaçýnmak
önerilir.  Bu þekilde motor daha çabuk
ýsýnýr.

Gereksiz manevralar

Iþýkta beklerken veya motoru hemen
kapatmadan önce motora devir ver-
meyiniz. Bu ve çift kavratma modern
araçlarda tümüyle gereksizdir ve ayrýca
tüketim ve kirliliði artýrýr.

Vites seçimi

Trafik ve yolun izin verdiði kadar yük-
sek vites kullanýnýz. 

Daha iyi performans elde etmek için
düþük vites kullanýlmasý tüketimi art-
týrýr.

Ayný þekilde yüksek vitesin gereksiz
þekilde kullanýlmasý tüketimi, emis-
yonlarý arttýrýr.

Maksimum hýz

Yakýt tüketimi hýza baðlý olarak
önemli ölçüde artar. Hýzýnýzý mümkün
olduðu kadar sabit tutunuz, aþýrý fren-
leme ve hýzlanmadan kaçýnýnýz; bunlar
yakýt ve emisyon açýsýndan maliyeti
artýrýr.

Hýzlanma

Gaza birden yüklenerek motor devrini
arttýrmak yakýt tüketimini ve emisyon-
larý belirgin þekilde arttýrýr; hýzýnýzý
yavaþ yavaþ arttýrmanýz ve azami
torkun üzerine çýkmamanýz tavsiye
edilir.
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RÖMORK ÇEKÝLMESÝ

ÖNEMLÝ UYARILAR 

Karavan veya römork çekmek için
araca sertifikalý çeki kancasý ve uygun
bir elektrik sistemi takýlmasý gerekir.
Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için
gerekli özel belge saðlayacak uzman
personel tarafýndan yapýlmalýdýr.

Yönetmelik gereði özel ve/veya ilave
dikiz aynalarý taktýrýnýz. Unutmayýnýz
ki, römork çekilirken, toplam aðýrlýk
ölçüsünde dik yokuþlarý týrmanmak
daha zordur, duruþ mesafesi artar ve
araç geçmek daha uzun zaman alýr. 

Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri
kullanma yerine düþük vitese geçiniz.

Araç çeki kancasý üzerine etkiyen
römork aðýrlýðý miktarý ölçüsünde aracýn
yük kapasitesi azalmýþ olur.  

Azami çekilebilir yük sýnýrýnýn aþýl-
madýðýndan emin olmak için (araç ruh-
satýnda belirtilen) aksesuarlar ve
kiþisel eþyalar yaný sýra tam yüklü
römork göz önünde bulundurulmalýdýr.

Her ülkede belirlenmiþ araç çekiciler
için olan hýz sýnýrlarý içerisinde seyahat
ediniz. Her durumda azami hýz hiçbir
zaman 100 km/saati geçmemelidir. 

ÇEKÝ KANCASI MONTAJI

Çekme tertibatýnýn araç gövdesi üzer-
ine uzman personel tarafýndan aþaðýda
verilmekte olan talimatlar doðrul-
tusunda ve/veya bununla birlikte
yürürlükte olan ve cihaz Ýmalatçýsý
tarafýndan saðlanan bilgiler doðrul-
tusunda takýlmalýdýr. 

Çeki kancasý 94/20/CEE Direktifi ve
deðiþik þekillerin esaslarýna göre yürür-
lükte olan yönetmeliklere uygun
olmalýdýr.

Kullanýlan her tipteki çeki kancasý,
monte edilen otomobilin maksimum
çekme kapasitesi ile uyum saðla-
malýdýr.

Elektrik baðlantýsý için genellikle çeki
kancasýndaki braket üzerinde bulunan
grup baðlantýsý kullanýlmalýdýr. 

Araçta bulunabilecek
ABS sistemi römork
frenleme sistemi

üzerinde herhangi kontrol
uygulamaz. Bu sebeple kaygan
yollarda giderken dikkatli
olunmalýdýr. 

Kesinlikle araç fren
sistemi römork fren sis-
temini kontrol edecek

þekilde tadil edilmemelidir.
Römork fren sistemi aracýn
hidrolik sisteminden tümüyle
baðýmsýz olmalýdýr. 
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Elektrik baðlantýlarý için, otomobil
üreticisi ve/veya çeki kancasý üreticisi
tarafýndan verilen açýklamalara uyu-
larak 7 veya 13 uçlu 12VDC baðlantý
kullanýlmalýdýr (CUNA/UNI ve ISO/DIN
standartlarýnda).

Elektrik fren sistemi, kesit alaný
asgari 2.5 mm2 olan bir kablo ile
doðrudan aküye baðlanmalýdýr.
Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak,
otomobilin elektrik sistemi besleme
kablosuna sadece elektrikli fren ve
15W’ýn üzerinde olmayacak dahili
lambalar için baðlanabilir.

MONTAJ ÞEMASI 
(þekil 1)

Çeki kancasý, toplam 4 adet M8
ve 7 adet M10 cývata kullanýlarak;
Ø sembolü ile gösterilen noktalar-
dan baðlanmalýdýr.

Ýç plakanýn (2) minimum kalýn-
lýðý 6 mm olmalýdýr.

Ýç plakanýn (3) minimum kalýn-
lýðý 4 mm olmalýdýr.

Ýç plakanýn (4) minimum kalýn-
lýðý 5 mm olmalýdýr.

Tüm baðlantý noktalarýnda (1);
25 mm x 6 mm boyutlarýnda
takviye saclarý bulunmalýdýr.

Montajdan sonra,
egzoz gazlarýnýn içeri
sýzmasýný önlemek için

baðlantý deliklerinin sýzdýr-
mazlýðýný saðlayýnýz.

ÖNEMLÝ Aþaðýda belirtilen ibare ile
uygun malzeme ve boyutta bir etiket
konmasý ( görünür þekilde) zorunludur:

BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝMUM YÜK 
60 kg.
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A0A0680b

Mevcut yuva

Mevcut yuva

N°2 M10
N°3 M10

N°4 M8

Küresel Baðlantý

N°2 M10 

SEZ. A-A Bü
tü

nü
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e 
yü

kl
üMevcut yuvalar
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Bu nedenle kullaným amaçlarý doðrul-
tusunda kullanýlmalarý gerekmektedir.

DÝKKAT Kýþ lastikleri kullanýlýrken
otomobilin yapabileceði (%5 artarak)
azami hýz sýnýrlarý indeksi yolcu kabini
içinde, sürücünün görebileceði yerde
bulunmalýdýr (CE Yönetmeliklerine
uygun olarak).

Frenleme esnasýnda ve iyi kontrol için
yüksek sürüþ güvenliði saðlamak üzere
tüm tekerlekler ayný marka ve boyutta
olmalýdýr.

Lastiklerin dönüþ istikametini deðiþtir-
menin uygun olmadýðýný unutmayýnýz. 

KIÞ LASTÝKLERÝ

Bu lastikler karlý ve buzlu yollarda
kullanýlmak üzere standart lastiðin 
yerine kullanýlabilecek þekilde özel
olarak tasarlanmýþtýr.

Otomobilde bulunan normal lastikler-
le ayný ebattaki kar lastiklerini kul-
lanýnýz.

Alfa Romeo Yetkili Servisler müþteri
yararýný gözeterek size lastik seçiminde
tavsiyede bulunmaktan memnuniyet
duyacaktýr.

Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak
þiþirme basýnçlarý ve kar lastiklerinin
özellikleri için “Teknik Özellikler” kýs-
mýnda verilen talimatlarý takip ediniz.

Diþ derinliði 4 mm.nin altýna indiði
zaman lastiklerin kýþ özellikleri azalmýþ
demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri
gerekmektedir.

Kar lastiði olma özeliklerine baðlý
olarak normal kullaným þartlarý altýnda
veya uzun otoban seyahatlerinde bu
lastiklerin performanslarý normal
lastiklerden daha düþüktür.

KAR ZÝNCÝRLERÝ

Kar zincirlerinin kullanýmý yerel
kaidelere uygun bir þekilde gerçek-
leþtirilmelidir.

1.8 T. SPARK, 2.0 JTS ve 1.9 JTD
verisyonlarý için, lastik 195/60 R15
kar zincirleriyle donatýlabilir (Azami zin-
cir yüksekliði 12 mm olan küçük profile
sahip zincirler kullanýnýz), 205/60 R15
- 205/55 R16 - 205/55 ZR16 - 215/45
R17 - 215/45 ZR17  - 225/40 ZR18
lastikleri ise kar zincirleriyle donatýla-
mazlar.

3.2 V6 versiyonlarýnda, 215/45 R17”
ile 215/45 ZR 17” lastikleri spiker spi-
der tipi zincirlerle donatýlabilirken
225/45 ZR17  - 225/40 ZR18 lastik-
leri kar zincirleriyle donatýlamazlar.

9 sivri uca sahip ayarlanabilir 16mm
boyuyla ve 17 inçlik teker jant adap-
törüyle SPIKES SPIDER COMPACT (mod-
el 17003 kompak) kar zincirleri Alfa
Romeo Aksesuar Serisinde bulunabilir.  

Kar zincirleri sadece çekiþ tekerlekler-
ine (ön) takýlmalýdýr.

Kar zincileri satýn alýnmadan ve kul-
lanýlmadan önce Alfa Romeo Yetkili
Servisine baþvurmanýz önerilir.

Ýlk birkaç metre gittikten sonra zin-
cirin gerginliðini kontrol ediniz.
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Kar zincirleri
takýlýyken hýzý-
nýzý düþük tutun.

50 km sürati geçmeyiniz.
Lastiklerin, süspansiyon ve
direksiyon siteminin zarar
görmemesi için; çukurlardan,
basamaklardan ve kaldýrým-
lardan kaçýnýnýz. Kar zincirleri
takýlý halde fren mesafenizin
artacaðýný unutmayýnýz.

UZUN SÜRELÝ PARK

Eðer otomobiliniz uzun müddet
çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda verilen
tedbirler göz önünde bulundurul-
malýdýr:

– Aracýnýzý kapalý, kuru ve
mümkünse yeterli havalandýrmasý olan
bir yere park ediniz.

– Otomobilinizi herhangi bir vitese
takýnýz.

– El frenin indiriniz.

– Boyalý bölümleri koruyucu cila ile
cilalayýp koruyunuz.

– Ön ve arka cam silecek lastikleri
üzerine talk pudrasý sürüp, silecekleri
cam üzerinden kaldýrýnýz.

– Camlarý hafif bir þekilde açýnýz.

– Lastikleri normal basýncýn 0.5 barýn
daha üzerinde bir deðere þiþiriniz.
Mümkünse lastikleri ahþap bir tabanda
býrakýnýz ve periyodik olarak basýncýný
denetleyiniz.

– Elektronik alarm sistemini açýk
býrakmayýnýz.

– Akünün eksi ucunu (–) aküden
çýkartýp akü þarjýný kontrol ediniz. Bu
denetim araç parkta kaldýðý sürece
ayda bir yapýlmalýdýr. Voltajýn
12,5V’un altýnda olup olmadýðýný 
kontrol ediniz.

– Motor soðutma sistemini boþalt-
mayýnýz.

– Aracý bez veya delikli plastikten
yapýlmýþ bir örtü ile örtünüz. Aracýnýzýn
üzerindeki nemin buharlaþmasýný
engelleyen deliksiz plastik kýlýflar kul-
lanmayýnýz.

Kar zincirleri küçük
boyutlu yedek lastiðe
takýlamaz. Bu sebeple

ön tekerleklerden bir tanesi
patlar ise arka lastiklerden bir
tanesi öne ve stepne lastiði ise
arkaya takýlmalýdýr (lastikleri
belirlenen basýnca mümkün
olan en kýsa sürede þiþiriniz).
Bu þekilde acil bir durum
karþýsýnda iki adet normal
çekiþ lastiðine de zincir takýla-
bilir.

Kar zincirleri donatýl-
mýþken ASR sistemini
kapatýnýz. ASR-KAPALI
düðmesine basýnýz,

düðmenin üzerindeki led
yanar.
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3) Gaz pedalýna sonuna kadar basýp
bu þekilde tutunuz. U uyarý lambasý
sekiz saniye süre ile yanar ve sonra
söner, þimdi gaz pedalýný serbest
býrakýnýz.

4) U uyarý ýþýðý yanýp sönmeye
baþlar: ÞÝFRE kartýnýn üzerindeki
þifrenin ilk rakamýna karþý gelen yanýp
sönme adedini sayýnýz, sonra gaz 
pedalýna basýnýz ve U uyarý lambasý
(dört saniyeliðine) yanýp tekrar sönene
kadar pedalý basýlý tutunuz, þimdi 
pedalý býrakýnýz.

5) U uyarý ýþýðý yanýp sönmeye
baþlar: Lamba ÞÝFRE kartýnýn üzerinde
ikinci rakama karþýlýk gelen sayýda
yanýp söndüðünde, gaz pedalýna
sonuna kadar basýnýz ve pedalý basýlý
tutunuz.

6) ÞÝFRE kartýnýn üzerinde yer alan
diðer rakamlar için de ayný iþlemleri
yapýnýz.

7) Son haneye girildiðinde, gaz
pedalýna basýnýz. U uyarý lambasý
dört saniye süre ile yanar ve sonra
söner, þimdi gaz pedalýný serbest
býrakýnýz.

8) U uyarý lambasý, iþlemin doðru
olarak tamamlandýðýný belirtmek için
(yaklaþýk dört saniye için) hýzlý bir 
þekilde yanýp söner.

9) Kontak anahtarýný STOP konumu-
na geri getirmeden, MAR konumun-
dan AVV konumuna çevirerek motoru
çalýþtýrýnýz.

Eðer U uyarý lambasý sürekli
yanarsa, kontak anahtarýný STOP
pozisyonuna çeviriniz ve prosedürü 1.
adýmdan itibaren tekrarlayýnýz. 

DÝKKAT Aracýnýzý acil durumda
çalýþtýrma prosedürüne göre çalýþtýrdýk-
tan sonra, derhal Alfa Romeo Yetkili
Servisi ile temasa geçmeniz gerekir,
aksi takdirde anlatýlan prosedürü
motoru her çalýþtýrmak istediðinizde
uygulamanýz gerekir.

OTOMOBÝLÝN ACÝL
DURUMLARDA 
ÇALIÞTIRILMASI

Eðer Alfa Romeo ÞÝFRE sistemi kon-
tak anahtarý ile motor bloke etme sis-
temini devre dýþý býrakamaz ise, Y
ve U uyarý lambalarý yanacak ve
motor çalýþmayacaktýr. Motorun çalýþ-
masý için acil durum prosedürün uygu-
lanmasý gerekir.

DÝKKAT Bu iþlemi denemeden evvel
tüm talimatlarý dikkatlice okumanýz
tavsiye edilir. 

Eðer bu iþlemlerde herhangi bir hata
yaparsanýz kontak anahtarýný STOP
konumuna çevirip tüm iþlemleri
baþlangýçtan (1 noktasýndan) itibaren
yapmalýsýnýz.

1) ÞÝFRE kartý üzerindeki elektronik
þifrenin 5 rakamýný okuyunuz.

2) Kontak anahtarýný MAR pozis-
yonuna çeviriniz. 

AACCÝÝLL    DDUURRUUMMDDAA    YYAAPPIILLAACCAAKKLLAARR
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OTOMOBÝLÝN TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRILMASI

Eðer akünüz boþalmýþ ise (optik
hidrometreli akü için: ortasýnda yeþil
bölüm olmayan koyu renk), motoru
çalýþtýrmak için ayný kapasiteye veya
biraz daha yüksek kapasiteye sahip
yedek akü kullanýýlabilir.

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz (þekil 1):

1) Akü üzerindeki artý kutup
üzerindeki koruyucu kapaðý ön
kenarýndaki ilgili kanatlara bastýrarak
açýnýz ve sonra her iki akünün artý
kutuplarýný (kutubun yanýnda +
iþaretli yer) takviye kablosu ile bir-
birine baðlayýnýz.

2) Ýkinci bir takviye kablosuyla yedek
akünün eksi kutup baþýný (–) aküsü
boþalmýþ aracýn motoru veya vites
kutusu üzerindeki E þasileme noktasý-
na baðlayýnýz.

DÝKKAT Her iki akünün negatif
kutup baþlarýný direkt olarak birbirine
baðlamayýnýz: Bu iþlem esnasýnda
ortaya çýkabilecek kývýlcýmlar, aküden
sýzabilecek patlayýcý gazlarý ateþleye-
bilir. Eðer yardýmcý akü diðer bir araç-
ta ise, bu araç ile aküsü boþalmýþ araç
arasýndaki metal parçalara dokunmak-
tan kaçýnýnýz.

3) Motoru çalýþtýrýnýz.

4) Motor çalýþtýðýnda, takviye kablo-
larýný yukarýdaki sýranýn tersine göre
çýkartýnýz.

Birkaç denemeden sonra motoru
çalýþtýramazsanýz; daha fazla dene-
meyiniz ve en yakýn Alfa Romeo Yetkili
Servisi’ne baþvurunuz.

þekil 1

A0A0149b

Bu iþlem deneyimli bir
kiþi tarafýndan yapýl-
malýdýr. Eðer bu iþlem

doðru olarak yapýlmaz ise, çok
þiddetli elektrik boþalmasýna
neden olabilir. Ayrýca akü
içinde yer alan sývý zehirli ve
aþýndýrýcýdýr; cildiniz ve gözle-
riniz ile temas etmemesine
dikkat ediniz. Ateþ ve yanan
sigara ile akünün yanýna yak-
laþmayýnýz ve kývýlcýma sebep
olmayýnýz.

Acil durumlarda, oto-
mobilinizi çalýþtýrmak
için kesinlikle hýzlý akü

þarj cýhazý kullanmayýnýz. Aksi
takdirde, elektronik sistemlere
zarar verebilirsiniz.



A
C
ÝL

 D
U

R
U

M
D

A
 Y

A
P

IL
A

C
A

K
LA

R

212

OTOMOBÝLÝN ÝTEREK VB.
ÞEKÝLLERDE ÇALIÞTIRILMASI

Eðer otomobilde “Lastik tamir kiti Fix
& Go” mevcut ise, ilerideki ilgili
bölüme bakýnýz.

GENEL BÝLGÝLER

FIX & GO’ya bir alternatif olarak,
küçük boyutlu bir yedek lastik veya
normal boyutlarda bir lastik araçta
bulunabilir; tekerlek deðiþimi ve kriko
ile küçük yedek lastiðin doðru kul-
lanýmý ile ilgili olarak bundan sonra
listelenecek talimatlara dikkat ediniz.

LASTÝK PATLAMASI

Otomobili kesinlikle
iterek, çekerek ve yokuþ
aþaðý býrakarak

çalýþtýrmayýnýz. Bu yöntem,
katalitik egzoz borusuna tamir
edilemeyecek biçimde zarar
verebilir.

Motor çalýþmadýðý
sürece fren sistemi ile
hidrolik direksiyonunun

çalýþmayacaðýný unutmayýnýz,
bu yüzden, fren pedalý ve
direksiyon için oldukça fazla
güç uygulamanýz gerekecektir.

Trafik kurallarýna
uygun þekilde duran
aracýn dikkatini þunlarý

kullanarak çekiniz: dörtlü
flaþör lambalarý, üçgen reflek-
tör v.s.
Araçta bulunan yolcular dýþarý

çýkmalý ve lastik deðiþtirilene
kadar güvenli bir yerde bek-
lemelidirler.
Aracýn kaymasýný önlemek

için bir rampada veya bozuk
zeminli yolda aracý park
ettiðiniz zaman; tekerlek-
lerinize kama tipi veya uygun
biçimde takozlar koyunuz.

Araç kaldýrýlmýþken
asla motoru çalýþtýr-
mayýnýz.

Römork kullanýyorsanýz, aracý
kaldýrmadan önce römorkun
baðlantýsýný çözünüz.
Küçük yedek lastik araca

özeldir, bu lastiði kesinlikle
baþka araçlar üzerinde kullan-
mayýnýz, diðer modellere ait
yedek lastikleri de kesinlikle
kendi aracýnýzda kullan-
mayýnýz.
Aracýnýz üzerindeki tekerlek-

leri farklý tipte tekerlekler (sac
jantlar yerine alaþým jantlar)
ile deðiþtirmek isterseniz, tüm
bijonlarýn uygun boyda yeni-
leri ile deðiþtirmek gerekir.
Yedek lastik sadece patlak

lastiðin tamir edileceði servise
gitmek için kullanýlmalýdýr ve
aracýn hýzý 80 km/saati
geçmemelidir.
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Küçük yedek lastik
üzerinde kullaným ile
ilgili dikkate alýnmasý

gereken açýklamalarýn bulun-
duðu bir etiket bulunmaktadýr.
Etiket kesinlikle çýkartýlmamalý
ve üzeri kapatýlmamalýdýr.
Etiket üzerinde dört ayrý dilde
verilen aþaðýdaki açýklamalar
yer alýr:
DÝKKAT! SADECE KISA SÜRELÝ

KULLANIM ÝÇÝN!  AZAMÝ 80
km/saat! EN KISA ZAMANDA
NORMAL LASTÝKLERLE
DEÐÝÞTÝRÝNÝZ. BU ETÝKETÝN
ÜZERÝNÝ ÖRTMEYÝNÝZ.
Yedek lastik üzerine asla jant

kapaðý takmayýnýz.
Araç, üzerinde yedek lastik

varken sürüþ verimi deðiþe-
bilir: Küçük yedek lastiðin
ömrü yaklaþýk 3.000 km’dir, bu
mesafeden sonra ayný tipte bir
baþka lastik ile deðiþtirilmesi
gerekir.
Küçük yedek lastik için tasar-

lanmýþ bir janta, asla klasik
tipte lastik takmayýnýz.  Patlak
lastiði mümkün olan en kýsa
sürede tamir ettiriniz ve yerine
takýnýz.

Hiçbir zaman ayný
anda iki tane veya
daha fazla küçük yedek

lastik kullanýlmamalýdýr. 
Bijonlarý takmadan önce

yaðlamayýnýz; gevþeyebilirler.
Kriko, sadece tahsis edildiði

aracýn veya ayný model ve
tipteki bir baþka aracýn lastik-
lerini deðiþtirmek için kullanýl-
malýdýr.  Baþka modellerdeki
araçlarýn kaldýrýlmasý gibi
farklý amaçlar için kesinlikle
kullanýlmamalýdýr.  Kriko,
aracýn altýnda yapýlacak tamir
iþlemleri için; hiçbir nedenle
ve hiçbir þekilde asla kullanýl-
mamalýdýr.
Krikonun yanlýþ þekilde yer-

leþtirilmesi, kaldýrýlmýþ aracýn
düþmesine neden olabilir.
Krikoyu üzerindeki etikette

belirtilenden daha aðýr yükleri
kaldýrmak için kullanmayýnýz.

Küçük tip yedek lastik
üzerine kar zincirleri
takmayýnýz; öndeki

lastiklerden biri (dinamik tek-
erlek) patlar ve yolunuza
devam etmeniz için kar zinciri
takmanýz gerekirse arka teker-
leklerden birini sökerek öne
takmalý, yedek lastiði ise
arkaya takmalýsýnýz. Bu þe-
kilde acil bir durum karþýsýnda
iki adet normal çekiþ lastiðini
de zincir takýlabilir.
Þiþirme supabýný kesinlikle

kurcalamayýnýz.
Jant ile lastik arasýna her-

hangi bir nesne sýkýþtýrmayý-
nýz.
Lastiklerin ve küçük yedek

lastiðin hava basýnçlarýný kon-
trol ediniz ve gerekiyorsa
“Teknik Özellikler”bölümünde
verilen deðerlere göre düzel-
tiniz.
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TEKERLEÐÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Þunlarý göz önünde bulundurunuz:

– krikonun aðýrlýðý 2,100 kg’dýr;

– kriko ayar gerektirmez.

– kriko tamir edilemez. Kýrýldýðýnda
yenisiyle deðiþtirilmelidir.

– kriko üzerine sadece kendi kaldýr-
ma kolu takýlabilir

Lastiði aþaðýda açýklanan þekilde
deðiþtiriniz:

– Tekerleði emniyetli bir þekilde
deðiþtirebilecek ve aracý trafik için
tehlike teþkil etmeyecek yerde stop edi-
niz. Zemini saðlam ve düz bir yere park
ediniz.

– Motoru kapatýnýz ve el frenini
çekiniz.

– Birinci vitese veya geri vitese
takýnýz.

– Taban halýsýný kaldýrmak için (A-
þekil 2) kolu kullanýnýz (B).

– Sýkýþtýrýcý tertibatý gevþetiniz (A-
þekil 3).

– Takýmlarýn bulunduðu bölmeyi (B)
çýkartýp deðiþtirilecek tekerleðin yanýna
yerleþtiriniz.

– Yedek lastiði çýkartýnýz (C).

– Tekerlek jant kapaðýný (A-þekil.
4) çýkartýnýz (sadece saç jantlý versi-
yonlarda)

þekil 2

A0A0645b

þekil 3

A0A0151b

þekil 4

A0A0154b
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– Civatalarý (A-þekil 5) yaklaþýk
bir kez döndürerek gevþetiniz.

– Krikoyu deðiþtirilecek tekerleðin
yakýnýnda plastik akýþ çizgili
muhafazaya zarar vermemeye dikkat
ederek aracýn altýna yerleþtiriniz.

– Kriko kolunu (A-þekil 6), çevi-
rerek krikonun üzerindeki oluðun (B)
aracýn alt kýsmýna (C) tekerlek
yuvasýndan yaklaþýk 40 cm uzaklýkta
oturmasýný saðlayýnýz.

– Kriko kolu ile tekerlek yerden birkaç
cm yükselene kadar aracý kaldýrýnýz.

– Bijonlarý tamamýyla sökünüz ve
tekerleði çýkartýnýz.

– Yedek lastik ile temas edecek
yüzeylerin temiz olduðundan ve üzer-
lerinde bijonlarýn daha sonra gevþeme-
sine sebep olabilecek maddeler bulun-
madýðýndan emin olunuz.

– Yedek tekerleði yuvalardan birinin
(A-þekil 7) ilgili pime (B) denk gele-
cek þekilde takýnýz.

– Anahtar ile beþ bijonu da sýkýnýz.

– Otomobili indiriniz ve krikoyu
çýkartýnýz.

– Bijonlarý þekil 8’de gösterildiði sýra
ile sýkýnýz..

STANDART LASTÝÐÝN TAKILMASI

– Yukarýda açýklanan iþlemleri
yaparak otomobili kaldýrýnýz ve yedek
lastiði çýkartýnýz.

Çelik jantlý versiyonlar için:

– Standart yedek tekerleði yuvalar-
dan birinin (A-þekil 7) ilgili pime (B)
denk gelecek þekilde takýnýz.

– Lastik ile temas edecek yüzeylerin
temiz olduðundan ve üzerlerinde bijon-
larýn daha sonra gevþemesine sebep
olabilecek maddeler bulunmadýðýndan
emin olunuz.

þekil 5

A0A0694b

þekil 6

A0A0695b
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– Verilen anahtarý kullanarak bijon-
larý sýkýn.

– Otomobili indiriniz ve krikoyu
çýkartýnýz.

– Verilen anahtarý kullanarak daha
önce küçük yedek tekerlek için göste-
rilen sýrayý takip ederek tekerlek bijon-
larýný tam olarak sýkýnýz þekil. 8.

– Kapaðý þiþirme süpapýnýn kapak
tarafýndan saðlanan açýklýktan çýka-
bilmesini saðlayacak þekilde tekerleðin
yakýnýna yerleþtiriniz.

– Kapaðýn ucuna sübap yakýnýndan
baþlayarak bastýrarak takýnýz.

ÖNEMLÝ Yanlýþ takma araç hareket
ederken tekerlek jantýnýn çýkmasýna
neden olabilir.

Alaþým jantlý tipler için:

– (A-þekil 9) pimini teker göbeði
üzerinde bulunan bijonlarý delik-
lerinden bir tanesine takýnýz.

– Tekerleði pime takýn ve verilen
anahtarý kullanarak mevcut dört adet
bijonu sýkýnýz. Bu iþlem verilen (B)
uzatmasý ile kolaylaþtýrýlmýþtýr.

– Pimi (A-þekil 9) çýkarnýz ve son
bijonu sýkýnýz;

– Otomobili indiriniz ve krikoyu
çýkartýnýz.

– Verilen anahtarý kullanarak daha
önce küçük yedek tekerlek için göste-
rilen sýrayý takip ederek bijonlarý sýkýnýz
(þekil. 8).

Ýþlemi bitirdiginizde:

– küçük yedek tekerleði bagaj içinde-
ki yerine yerleþtiriniz

– yolculuk esnasýnda titreþim yap-
masýný önlemek için güç kullanarak
krikoyu yerine yerleþtiriniz

– takýmlarý taþýyýcýsýna koyunuz.

– kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir
þekilde küçük yedek tekerleðin üzerine
yerleþtiriniz ve (A-þekil 3)
kelepçeleme düzeneði ile tespit ediniz.

– koruyucu örtüyü doðru bir þekilde
yerleþtiriniz.

þekil 7

A0A0155b

þekil 8

A0A0156b

þekil 9

A0A0693b
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HIZLI LASTÝK
TAMÝRÝ ÝÇÝN
FIX&GO KÝTÝ 
(bazý tiplerde)

FIX&GO diye adlandýrýlan lastik hýzlý
tamir kiti, küçük yedek lastik ve aygýt-
larýnýn yerine araçlarda bulunabilir.

Hýzlý onarým kiti, bagajda uygun
muhafazanýn (A- þekil 10) içine yer-
leþtirilmiþtir .

Hýzlý tamir kiti þunlarý barýndýrýr (þekil
11):

– valf gövdesini sökmek için (A) aleti;

– manometre ve rakorlarla birlikte
(B) kompresörü;

– sýzdýrmazlýk elemanýný içeren ve bir
dolum borusuna takýlý olan bir þiþe (C);

– dolum borusuna takýlan (D)
“nozülü”;

– “max 80 km/h” yazýsý olan bir
etiket, lastik onarýldýktan sonra
sürücünün göreceði bir þekilde yer-
leþtirilmelidir (gösterge paneline).

DÝKKAT Yabancý maddelerin neden
olduðu patlama durumunda, azami 4
mm çapa kadar olan patlak lastikleri
onarmak mümkündür.

þekil 12’de bunlarý belirlemek
mümkündür:

A - onarýlabilecek lastik (delik veya
çatlaklar azami 4 mm çapýndadýr);

B - tamir EDÝLEMEZ alanlar.

Trafik kurallarýna
uygun þekilde duran
aracýn dikkatini þunlarý

kullanarak çekiniz: dörtlü
flaþör lambalarý, üçgen reflek-
tör vb.

þekil 10

A0A0646b

þekil 11

A0A0375b

þekil 12

A0A0376b
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Lastik yanaklarýndaki
çatlaklarý onarmak
mümkün deðildir ve

lastik yanaðýndan itibaren 25
mm içinde bulunan diþteki çat-
laklarýn geçici olarak yapýþtýr-
lýmasý garanti edilmez.

Lastik, inik lastikle
sürüþten dolayý hasar
görmüþse lastik tamir

kitini kullanmayýnýz. Lastik
yanaklarýný kontrol etmek bu
nedenle gereklidir.

Jantta (hava kaçaðýnýn
olduðu deformasyon)
veya daha önce belir-

tilen sýnýr alanlarýnýn dýþýnda-
ki lastikteki hasarlarda,
onarým mümkün deðildir.
Lastiðe girmiþ olan yabancý
maddeleri (vidalarý veya çivi-
leri) çýkarmayýnýz.

Uyarý! Þiþe propilen
glikol içerir (C-þekil
11). Bu madde toksik-

tir: yutmayýnýz; gözlerle, cilt ve
giysilerle temasýndan
kaçýnýnýz. Temas etmesi duru-
munda, bol miktarda suyla
yýkayýnýz.  Herhangi bir alerjik
reaksiyon meydana gelirse, bir
doktor çaðýrýnýz.  Þiþe silindiri,
ýsý ve çocuklardan uzak uygun
bir yerde saklayýnýz. 

BÝLMENÝZ GEREKENLER:

Kompresörü 20 daki-
kadan daha fazla
çalýþtýrmayýnýz.  Aþýrý

ýsýnma tehlikesi!

Lastik tamir kitinde bulunan sýzdýr-
mazlýk elemaný –30°C ila +80°C
arasýndaki sýcaklýklar için uygun olup,
kalýcý onarým için uygun deðildir.

Lastiðin içindeki sývý, su ile kolayca
temizlenebilir. 

Sýzdýrmazlýk elemanýnýn son kullaným
tarihi yoktur.
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ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
(þekil 13-14-15-16-17-18-19)

– Sübabýn çalýþmasý için tekerleði 
þekilde (A) gösterildiði gibi yerleþtiriniz,
ardýndan el frenini çekiniz.

– Dolum borusunu (B) silindire (C) vi-
dalayýnýz.

– Lastiðin supap tapasýný çýkarýnýz, uy-
gun takým (D) kullanarak supabýn için-
deki elemaný çýkarýnýz; kumlu veya pis
bir yere koymamaya dikkat ediniz. 

– Dolum borusunu (B) lastik supabý-
na sokunuz, boru aþaðý doðru yön-
lendirilmiþ olarak þiþeyi (C) tutunuz, son-
ra tüm sýzdýrmazlýk elemaný lastiðe gire-
cek þekilde sýkýnýz.

– Elemaný, takým (D) ile tekrar sübap
içine vidalayýnýz.

– Hava kompresör borusunu (F) sübap
valfine sokmak ve sýkmak için uygun
kolu (E) kullanýnýz.

– Motoru çalýþtýrýnýz, fiþi (G) çakmaða
(veya bulunduðu yerde akým soketine)
ve lastiði doðru basýnç deðerine uygun
olarak þiþiriniz (“Teknik Özellikler”
bölümündeki “Soðuk þiþirme basýnçlarý”
kýsmýna bakýnýz). Daha doðru deðer
okumak için, basýnç göstergesi
(manometre) (H) üzerindeki lastik
basýnç deðerini, kompresör kapalý olarak
kontrol etmeniz önerilir. 

Tavsiye edilen basýnca ulaþmak
mümkün olmazsa, sýzdýrmazlýk mad-
desi lastiðin içinde daðýtýlacak þekilde
aracý ileri geri 10 metre kadar hareket
ettiriniz, sonra þiþirme iþlemini tekrar-
layýnýz.

Son iþleme raðmen, tavsiye edilen
basýnç elde edilemezse, aracý hareket
ettirmeyiniz ve Yetkili Servisine baþvu-
runuz. 

Doðru lastik basýncý elde edildiðinde,
sýzdýrmazlýk elemaný lastik içinde
düzgün olarak daðýlacak þekilde derhal
sürmeye baþlayýnýz.

þekil 13

A0A0688b

þekil 14

A0A0378b

þekil 15

A0A0689b
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Etiketi, lastiðin çabuk
onarým kiti ile iþleme
tabii tutulduðunu

bildirmek üzere, sürücü
tarafýndan açýkça görülebile-
cek þekilde yerleþtiriniz.  Özel-
likle virajda dikkatli sürünüz.
80 km/saati aþmayýnýz. Ani
hýzlanmadan veya frenleme-
den kaçýnýnýz.

Yaklaþýk 10 dakika sonra, durunuz ve
lastik basýncýný bir kez daha kontrol
ediniz; el frenini çekmeyi unutmayýnýz. 

þekil 16

A0A0690b

Basýnç 1.3 barýn altýn-
daysa, aracý daha fazla
kullanmayýnýz: Lastik

çok hasarlý olduðundan hýzlý
tamir takýmý gerekli yol tutuþu
garanti edemez. Alfa Romeo
Yetkili Servisi ile baðlantý
kurunuz.
Bunun aksine, en az 1.3 bar

tespit edilirse, doðru basýnca
getiriniz (motor çalýþýr durum-
da ve el freni çekili olarak) ve
aracý çok dikkatli olarak kul-
lanmaya baþlayýnýz.

Doðru basýnca getirme
sýrasýnda, en az 1.8 bar
deðerine ulaþmak

mümkün deðilse, lastik çok
fazla hasarlanmýþ olduðundan
aracý daha fazla kullanmaya
devam etmeyiniz ve lastik
tamir kiti uygun durumda tut-
mayý garanti edemez. Alfa
Romeo Yetkili Servisi ile
temasa geçiniz.

þekil 17

A0A0691b

þekil 18

A0A0692b
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Halojen ampuller
sadece metal kýsým-
larýndan tutulmalýdýr.

Ampülün cam kýsmýna
dokunulduðu takdirde, ýþýk
yoðunluðu düþer ve ampulün
kullaným ömrü kýsalýr.
Yanlýþlýkla ampule dokun-
manýz halinde alklo ile nem-
lendirilmiþ bir bez ile silip
kurumaya býrakýnýz.

Halojen ampuller yük-
sek basýnçlý gaz içerirler
ve kýrýlmalarý halinde

etrafa cam parçacýklarý
sýçratabilirler.

AMPUL DEÐÝÞÝMÝ

Elektrik sistemi
üzerinde, sistemin özel-
liklerini dikkate

almadan yanlýþ bir þekilde
yapýlacak deðiþiklik ve tami-
rat, yangýn tehlikesi ile birlikte
arýzalara sebep olabilir.

Eðer mümkünse
ampulleri Alfa Romeo
Yetkili Servisi’nde

deðiþtirtiniz. Dýþ lambalarýn
doðru çalýþmasý ve ayarlarýnýn
doðru yapýlmasý; sürüþ güven-
liði ve kanunlara uygunluk
açýsýndan þarttýr.

Hýzlý tamir kitiyle
tamir edilmiþ lastikler
sadece geçici olarak

kullanýlabilirler.

Lastik durumlarýný kontrol etmek için,
en yakýn Yetkili Servise kadar aracý
dikkatle sürünüz ardýndan bunlarý
tamir ettirin veya deðiþtirin.

Lastiðin hýzlý lastik tamir kiti kul-
lanýlarak tamir edildiðini servise söyle-
mek önemlidir.

þekil 19

A0A0647b

Xenon ampul mevcut
araçlarda ampul
deðiþimi gerektiðinde

Alfa Romeo Yetkili Servisi’nce
yapýlmalýdýr. 
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D.-E. Halojen ampuller
Çýkartmak için, tutucu yaydan
kurtarýnýz. 

F. Xenon ampuller 
(bazý tiplerde)
Ampulu çýkartmak için, sýkma
halkasýný gevþetin ve tutucu
halkasýný serbest býrakýnýz. 

GENEL BÝLGÝLER

– Lambalardan biri yanmýyorsa,
ampulü deðiþtirmeden önce ilgili sigor-
tayý kontrol ediniz.

– Sigortalarýn yerleri için, bu
bölümdeki “Sigorta atmasý” kýsmýna
baþvurunuz.

– Çalýþmayan bir ampulü deðiþtirme-
den önce, baðlantý yerinin oksitlenip
oksitlenmediðini kontrol ediniz.

– Yanan ampuller, ayný tip ve güçte
ampuller ile deðiþtirilmelidir. 

– Güvenli olup olmadýklarýný görmek
için, her ampul deðiþiminden sonra far
ayarýný kontrol ediniz.

AMPUL TÝPLERÝ (þekil 20)

Otomobil üzerinde farklý tiplerde
ampuller mevcuttur:

A. Tamamen cam ampuller
Bu tür ampuller, ampul yuvasýna
bastýrýlarak takýlýr. Çýkartmak için
sadece çekiniz.

B. Pim kilitli ampuller
Ampulü tutucusundan çýkartmak
için, bastýrarak saat ibrelerinin
dönme yönüne ters yönde
çeviriniz.

C. Tüp ampuller
Baðlantý yerlerinden kurtararak
çýkartýnýz.

þekil 20

A0A0503b
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AMPULLER

Uzun falar

Kýsa farlar

Xenon lambalar

Ön park lambalarý 

Ön sis lambalarý

Ön sinyal lambalarý

Yan sinyal lambalarý

Arka sinyal lambalarý

Arka sinyal lambalarý - fren lambalarý

Üçüncü stop lambasý (ilave fren lambasý)

Geri vites lambasý

Arka sis lambalarý

Plaka lambasý

Kapý lambalarý

Ön tavan lambasý

Arka tavan lambasý

Makyaj aynasý lambasý

Torpido gözü lambasý

Bagaj lambasý

ÞEKÝL 20

D

D

F

B

E 

B

A

B

B

–

B

B

A

C

C

C

A

A

C

GÜCÜ

55W 

55W 

35W

6W

55W 

21W 

5W 

21W 

5W/21W

–

21W 

21W 

5W 

5W 

10W 

10W 

1.2W

5W 

5W 

TÝPÝ

H7 

H7 

DS2

H6W

H1 

PY21W 

W5W 

P21W 

P21/5W 

Led

P21W 

P21W 

W5W 

C5W 

C10W

C10W

W1.2W 

W5W 

C5W 
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A0A0504b

þekil 22

A0A0498b

BIR DIÞ LAMBA 
ARÝZALANDIÐINDA

XENON LAMBALAR 
(bazý tiplerde)
Xenon lambalar, çok uzun ömürlüdür
ve bu yüzden arýza yapma ve 
deðiþtirilme ihtimali çok düþüktür.

Ön lamba üniteleri yan lambalar, kýsa
huzme, uzun huzme, ve sis lambasý
ampullerinden oluþur.

Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki
gibi yerleþtirilmiþtir (þekil 21):

(A) Uzun devre farlar

(B) Park lambalarý

(C) Xenon kýsa farlar

(D) Sis farlarý

Park lambalarýnýn, kýsa farlarýn ve uzun
farlarýn ampullerini çýkarmak için, ki-
litleme vidasýný gevþetip (A-þekil 22)
kapaðýný çýkartmanýz gereklidir (B).

Sis lambalarýný deðiþtirmek için,
muhafazasýný (C) saatin tersi yönünde
çevirip çýkartýnýz. 

Eðer gerekliyse, sis-
temin kontrolü ve Xenon
ampullerin deðiþimi

(gerekiyorsa) için bir Alfa
Romeo Yetkili Servisi’ne baþvu-
runuz.

Sýradaki paragrafta Xenon ampullerin
nasýl deðiþtirileceði açýklanmýþtýr.

Ön lamba birimi
üzerinde herhangi bir
iþlem yaparken farlarýn

kapalý ve kontak anahtarýnýn
yerinden çýkarýlmýþ olmasý
gerekir: elektrik boþalmasý
tehlikesi.

Deðiþtirdikten sonra,
yerine iyice oturduk-
larýný kontrol ederek

kapaklarý doðru þekilde tekrar
takýnýz.
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A0A0499b

þekil 24

A0A0500b

þekil 25

A0A0501b

Sis lambalarý (þekil 23) 
(bazý tiplerde)

DÝKKAT Sol ampulu deðiþtirmeniz
gerektiðinde lambanýn yanýndaki yan
muhafaza motor bölümüne girilebilme-
si için sökülmelidir.

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Koruyucu kapaðý saat yönünün ter-
sine çevirerek çýkartýnýz.

– Elektrik soketini (A) çýkartýnýz.

– Ampul tutucularýný serbest býrakýnýz
(B).

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

– Metal parça üzerindeki týrnaklarýn far
yuvasý üzerindeki özel oyuklarý otur-
duðundan emin olarak ampulü takýnýz,
ardýndan tutucu klipsi (B) yerine takýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.
Xenon kýsa farlar (bazý tiplerde)

(þekil 24)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Elektrik soketini (A) hafifçe saat
yönünün tersine çevirip çýkartýnýz.

– Halka somunu (B) hafifçe itip saat
tersi yönde çevirerek çýkartýnýz. 

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

– Reflektörün üzerindeki oyuklara
tam oturmasýný saðlayarak yeni bir
ampül takýnýz, ardýndan halka somunu
(B) sýkýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak takýnýz.
Ön sinyal lambalarý (þekil 25)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Ampul tutucusu (B) ile birleþik (A)
ekini kullanarak, ampul tutucusunun
kendisini týrnak yuvasýndan çýkartýnýz.

– Ampulü (C) hafifçe itip saat tersi
yönde çevirerek çýkartýnýz.

– Ampulü deðiþtiriniz ve ampul tutu-
cusunu yerine oturduðundan emin
olarak yeniden takýnýz; ayrýca lambaya
dýþarýdan bakarak ampulün doðru
olarak yerinde oturmuþ olup olmadýðý-
na bakýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.
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A0A0502b

Uzun farlar (þekil 26)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Elektrik soketini (A) çýkartýnýz.

– Ampul tutucularýný serbest býrakýnýz
(B).

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

– Metal parça üzerindeki týrnaklarýn
far yuvasý üzerindeki özel oyuklarý
oturduðundan emin olarak ampulü
takýnýz, ardýndan tutucu klipsi (B) ye-
rine takýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.

HALOJEN FARLAR Ön far birimleri yan lambalar, kýsa
farlar, uzun farlar ve sis lambalarýnýn
ampullerini içerir.

Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki
gibi yerleþtirilmiþtir (þekil 27):

(A) Sis lambalarý.

(B) Kýsa farlar.

(C) Yan lambalar.

(D) Uzun farlar

Yan lambalarýn, kýsa farlarýn ve uzun
farlarýn ampullerini çýkarmak için, ki-
litleme vidasýný gevþetip (A-þekil 28)
kapaðýný çýkartmanýz gereklidir (B). 

Sis lambalarýný deðiþtirmek için,
muhafazasýný (C) saat teri yönünde
çevirip çýkartýnýz.

Elektrik sistemi üzerin-
de, sistemin özellik-
lerini dikkate almadan

yanlýþ bir þekilde yapýlacak
deðiþiklik ve tamirat, yangýn
tehlikesi ile birlikte arýzalara
sebep olabilir.

DÝKKAT Ampul türü ve güç oraný için
“Ampül Deðiþimi” bölümüne bakýnýz.

þekil 27

A0A0159b

þekil 28

A0A0160b
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– Metal parça üzerindeki týrnaklarýn
far yuvasý üzerindeki özel oyuklarý
oturduðundan emin olarak ampulü
takýnýz, ardýndan tutucu klipsi (B) ye-
rine takýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.

Sis lambalarý (þekil 29)
(bazý tiplerde)

DÝKKAT Sol ampulu deðiþtirmeniz
gerektiðinde lambanýn yanýndaki yan
döþeme motor kabinine girilebilmesi
için sökülmelidir.

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Koruyucu kapaðý saat yönünün ter-
sine çevirerek çýkartýnýz.

– Elektrik soketini (A) çýkartýnýz.

– Ampul tutucularýný serbest býrakýnýz
(B).

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

þekil 29

A0A0161b

Deðiþtirdikten sonra,
yerine iyice oturduk-
larýný kontrol ederek

kapaklarý doðru þekilde tekrar
takýnýz.

DÝKKAT Farýn saydam muhafaza-
sýnýn iç yüzeyinde ince bir buhar
(sislenme) tabakasý oluþabilir: bu bir
arýza deðildir. Bu yoðunluk izleri düþük
hava sýcaklýðýndan ve nemden doðal
olarak oluþur ve doðal bir olaydýr. Bu
izler farlar yandýktan sonra yok olacak-
týr. Farýn içindeki su damlasýnýn görün-
mesi su sýzýntýsýnýn belirtisidir: Alfa
Romeo Yetkili Servisi ile baðlantý
kurunuz. 
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Kýsa farlar (þekil 30)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Elektrik soketini (A) çýkartýnýz.

– Ampul tutucularýný serbest býrakýnýz
(B).

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

– Metal parça üzerindeki týrnaklarýn
far yuvasý üzerindeki özel oyuklarý
oturduðundan emin olarak ampulü
takýnýz, ardýndan tutucu klipsi (B) ye-
rine takýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.

þekil 30

A0A0162b

Uzun farlar (þekil 32)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Elektrik soketini (A) çýkartýnýz.

– Ampul tutucularýný serbest býrakýnýz
(B).

– Ampulü çýkartýp deðiþtiriniz.

– Metal parça üzerindeki týrnaklarýn
far yuvasý üzerindeki özel oyuklarý
oturduðundan emin olarak ampulü
takýnýz, ardýndan tutucu klipsi (B) ye-
rine takýnýz.

– Elektrik baðlantýsýný (A) yeniden
takýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.

þekil 32

A0A0164b

Ön sinyal lambalarý (þekil 31)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Tutucuyu ayýrarak koruyucu kapaðý
çýkarýnýz.

– Ampul tutucusu (B) ile birleþik (A)
ekini kullanarak, ampul tutucusunun
kendisini týrnak yuvasýndan çýkartýnýz.

– Ampulü (C) nazikçe itip saat tersi
yönde çevirerek çýkartýnýz.

– Ampulü deðiþtiriniz ve ampul tutu-
cusunu yerine oturduðundan emin
olarak yeniden takýnýz; ayrýca lambaya
dýþarýdan bakarak ampulün doðru
olarak yerinde oturmuþ olup olmadýðý-
na bakýnýz.

– Koruyucu kapaðý doðru olarak
takýnýz.

þekil 31

A0A0342b
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– Ampulü deðiþtiriniz;
– Ýyice oturduðunu kontrol ederek ve

saat tersi yönünde çevirerek ampul
tutucusunu tekrar takýnýz;

– Þeffaf elemaný yerine takýnýz.

SÝNYAL LAMBALARI
(þekil 35)

– Tutucuya bastýrmak için transparan
muhafazayý arabanýn arkasýna doðru
itiniz (A). Ön kýsmý çýkarýnýz ve bu bir-
imi çýkartýnýz.

– Ampul tutucusunu (B) saat
ibresinin dönme yönünün tersi
yönünde çevirerek muhafazasýndan
çýkartýnýz.

– Bastýrýnca oturan ampulü çýkartýp
deðiþtiriniz.

– Þeffaf kapaktaki ampul tutucusunu
(B) tekrar takýnýz, sonra tutucu yerine
(A) girene kadar üniteyi konum-
landýrýnýz.

þekil 34

A0A0626b

þekil 35

A0A0166b

ÖN SÝNYAL LAMBALARI
(þekil 33-34)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki

yöntemi uygulayýnýz:
– Temin edilen tornavidayý kulla-

narak, iki metal klips üzerindeki þeffaf
elemaný þekilde gösterildiði gibi
çýkartýnýz;

– Ampul tutucusunu  (A) saat
ibresinin dönme yönünde çevirerek
çýkartýnýz;

– Ampulü (B) nazikçe itip saat tersi
yönde çevirerek çýkartýnýz;

þekil 33

A0A0625b
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GERÝ VÝTES LAMBALARI VE
ARKA SÝS LAMBALARI
(þekil 36-37)

Geri vites lambasý ile arka sis lambasý
bagaj lambasý birimidir ve bagaj ka-
paðýna tutturulmuþlardýr; araca önden
bakýldýðýnda biri saðda diðeri solda
olarak bulunur.

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– tamponun aþaðý tarafýndan (þekil
36), ampul tutucuyu (A-þekil 37) saat
tersi yönde döndürüp çýkartýnýz. Yalýtýcý
halen sýcaksa elinizin yanmasýna karþý
dikkatli olunuz;

þekil 36

A0A0627b

þekil 38

A0A0629b

– Ampulü nazikçe itip saat tersi
yönde çevirerek çýkartýnýz;

– Ampulü deðiþtirip yeniden ampul
tutucuyu yerine yerleþtiriniz. 

Yine de tavsiyemiz bu iþlemlerin bir
Alfa Romeo Yetkili Servisi’nce yapýl-
masýdýr.

ARKA SÝNYAL LAMBALARI, 
PARK LAMBALARI VE FREN
LAMBALARI (þekil 38-39)

Arka yön lambalarý ile yan-fren lam-
balarý bagaj lambasý birimidir ve göv-
deye takýlmýþlardýr.

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Bagajýn içinden, (A-þekil 38)
kabinini ve ardýndan (C) týrnaðý vasý-
tasýyla (B) kapýsýný açýnýz;

– Yan ve fren lambasýnýn ampulünü
(D-þekil 39), veya yön lambalarý
ampulü için (E-þekil 9) saat tersi
yönde çevirip çýkartýnýz;

þekil 37

A0A0628b
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PLAKA LAMBALARI 
(þekil 40)

Deðiþtirme iþlemi için aþaðýdakileri
uygulayýnýz:

– Þeffaf muhafazanýn oklarla göster-
ildiði noktalarýnda tutuculara bastýrýnýz
(B). Karþý kýsmý çýkarýnýz ve bu birimi
çýkartýnýz.

– Ampul tutucusunu  (A) saat
ibresinin dönme yönünün tersi
yönünde çevirerek þeffaf muhafazasýn-
dan çýkartýnýz.

– Bastýrýnca oturan ampulü çýkartýp
deðiþtiriniz.

– Þeffaf kapaktaki ampul tutucusunu
(A) tekrar takýnýz, sonra tutucu yerine
(B) girene kadar üniteyi konum-
landýrýnýz.

ÝLAVE FREN LAMBASI 
(ÜÇÜNCÜ STOP)(þekil 41-42)

Deðiþtirme iþlemi için aþaðýdakileri
uygulayýnýz:

– Bagaj kapaðýný açýnýz ve bir tornavi-
da kullanarak iki muhafazayý (A-þekil
41) açýnýz;

– Led biriminin (B) iki sýkýþtýrma
vidasýný gevþetiniz;

þekil 40

A0A0171b

þekil 41

A0A0631bA0A0630b

– Ampulü (F veya G) hafifçe itip saat
tersi yönde çevirerek çýkartýnýz;

– Ampulü deðiþtiriniz;

– Ýyice oturduðunu kontrol ederek ve
saat yönünde çevirerek ampul tutu-
cusunu tekrar takýnýz;

– Kapýyý (B) tekrar takýp kabini ka-
patýnýz (A).

þekil 39
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– baðlantýyý (C-þekil 42) çekiniz,
led birimini (D) çýkartýp yeni bir
üniteyle deðiþtiriniz;

– Daha önce belirtilen talimatlarýn
tersini uygulayarak bagaj kapaðýnýn
üstündeki birimi yeniden takýnýz. 

þekil 42

A0A0632b

þekil 44

A0A0175b

KAPI LAMBALARI (þekil 43)
(bazý tiplerde)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Kapýyý açýnýz ve þeffaf muhafazayý
tutan vidayý (A) gevþetiniz.

– Ýki tarafýnýn baðlantýlarýný sökerek
yeni ampulün baðlantýlar arasýnda tam
olarak tutturulduðundan emin olup iki
transparan muhafazadan oluþan
üniteyi çýkartýnýz.

– Ýki þeffaf muhafazayý yeniden
düzleþtirin ve sýkýþtýrma vidalarýný
sýkýnýz (A).

ÝÇ LAMBALARDAN 
BÝRÝNÝN YANMAMASI

ARKA TAVAN LAMBASI 
(þekil 44-45)

Deðiþtirme iþlemi için aþaðýdakileri
uygulayýnýz:

– Lamba ünitesini (A), ok ile göste-
rilen noktadan (tutma klipslerine göre)
kaldýrarak, yerinden çýkartýnýz.

– Koruyucu kapaðý (B) açýnýz.

– Yan temaslarýndan ayýrarak ve yeni
ampulün temaslar arasýna doðru
takýldýðýndan emin olarak ilgili ampulü
deðiþtiriniz.

þekil 43

A0A0174b
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ARKA TAVAN LAMBASI 
(þekil 46-47)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Lamba ünitesini (A), ok ile göster-
ilen noktadan kaldýrarak, yerinden
çýkartýnýz.

– Yan temaslarýndan ayýrarak ve yeni
ampulün temaslar arasýna doðru
takýldýðýndan emin olarak ilgili ampulü
deðiþtiriniz.

– Önce lambayý bir kenardan
baðlantýlarýyla birlikte yerleþtiriniz ve
diðer kenarýna bastýrarark yerine (B)
takýnýz.

þekil 46

A0A0177b

þekil 47

A0A0178b

– Koruyucu kapaðý (B) kapatýnýz.

– Lamba ünitesini nazikçe klik sesini
duyana kadar tutucu klipslere göre
bastýrarark yerleþtiriniz.

þekil 45

A0A0176b
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MAKYAJ AYNASI 
AYDINLATMA LAMBASI 
(þekil 48-49)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Ayna kapaðýný açýnýz (A).

– Þeffaf üniteyi (B), ok ile gösterilen
noktadan kaldýrarak, yerinden
çýkartýnýz.

– Ampul tutucusunu (C) hafifçe
yuvasýndan çýkarýnýz, bastýrýlarak
takýlan ampulü çýkarýnýz ve deðiþtiriniz.

– Ampul tutucusunu düzgünce (C)
yuvasýna geri takýnýz.

– Yerine yerleþinceye kadar önce bir
uca ve sonra diðer uca doðru konuma
yerleþtirerek þeffaf üniteyi (B) tekrar
takýnýz.

þekil 48

A0A0179b

þekil 49

A0A0180b

TORPÝDO GÖZÜ 
AYDINLATMA LAMBASI 
(þekil 50-51)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Torpido gözünü açýnýz, ardýndan
lamba ünitesini (A), ok ile gösterilen
noktadan kaldýrarak, yerinden
çýkartýnýz.

– Koruyucuyu (B) açýnýz  ve
bastýrýlarak takýlan ampulü
deðiþtiriniz.

– Þeffaf muhafazanýn üzerindeki
kapaðý (B) takýnýz.

þekil 50

A0A0181b
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BAGAJ LAMBASI (þekil 52-53)

Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Bagaj kapaðýný açýnýz;
– Lamba ünitesini (A-þekil 52), ok

ile gösterilen noktadan kaldýrarak,
yerinden çýkartýnýz;

– Yerine yerleþinceye kadar önce bir
uca ve sonra diðer uca doðru konuma
yerleþtirerek lamba ünitesini tekrar
takýnýz.

– Yan temaslarýndan ayýrarak ve yeni
ampulün temaslar arasýna doðru
takýldýðýndan emin olarak ilgili ampulü
(B-þekil 53) deðiþtiriniz;

– Yerine yerleþinceye kadar önce bir
uca ve sonra diðer uca doðru konuma
yerleþtirerek lamba ünitesini tekrar
takýnýz (C).

þekil 51

A0A0182b

þekil 52

A0A0648b

þekil 53

A0A0649b
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BÝR SÝGORTANIN ATMASI

GENEL BÝLGÝLER

Sigorta, elektrik sisteminin koruyucu
elemanýdýr: Sistem üzerinde arýza veya
yanlýþ iþlem olduðunda devreye girer
(elektriði keser).

Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman,
öncelikle sigortasýný kontrol ediniz.
Ýletken eleman (A-þekil 54) bozul-
mamýþ olmalýdýr; bozulmuþsa ayný
oranda (ayný renkte) yenisi ile sigortayý
deðiþtiriniz.

(B) - Saðlam sigorta

(C) - Atmýþ sigorta.

Deðiþtirilecek sigortayý kontrol kutusu-
nun içinde yer alan (D) pensesini kulla-
narak yerinden alýnýz. 

þekil 54

A0A0185b

Bir sigortanýn yerine
ASLA tel veya baþka bir
iletken nesne tak-

mayýnýz. Daime ayný renkte
iletken kullanýnýz.

Sigortayý kesinlikle
daha yüksek amper
deðerinde sigorta ile

deðiþtirmeyiniz; YANGIN
TEHLÝKESÝ.

Eðer genel sigorta
(MAXI-SÝGORTA veya
MEGA-SÝGORTA) atarsa,

onarmayýnýz ve bir Alfa Romeo
Yetkili Servisi ile temasa
geçiniz.

Herhangi bir sigortayý
deðiþtirmeden önce,
kontak anahtarýnýn

yerinden çýkartýlmýþ olduðunu
ve tüm elektrikli cihazlarýn
devre dýþý olduðunu kontrol
ediniz.

Eðer sigorta yeniden
atarsa, Alfa Romeo
Yetkili Servisi ile

temasa geçiniz.
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Koruyucu sigortalarý belirlemek için,
sýradaki sayfalardaki özet tablolara
danýþýp sýradaki þekil 57, þekil 58
ve 59 gösterimlerine bakýnýz.

Alfa GT sigortalarý akünün artý kut-
bunda ve akünün yanýnda, ve ön pan-
elde bulunan üç sigorta kutusundadýr.

Ön panelde bulunan bu sigortalara
ulaþmak için iki kapaðý (A-þekil 55)
ve koruyucu kapaðý (B) çýkartýnýz.

Akü üzerindeki sigorta kutusuna ulaþ-
mak için, açýlma tutucularýna (ön)
bastýrarak koruyucu örtüyü kaldýrýnýz.

Akünün yanýnda bulunan bu sigorta-
lara ulaþmak için çevresel tutucularý
kaldýrýnýz (A-þekil 56) ve koruyucu
kapaðý (B) çýkartýnýz.

þekil 55

A0A0186b

þekil 56

A0A0187b

þekil 57 - Ön paneldeki kontrol kutusu

A0A0134b
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þekil 58 - Akünün yanýndaki kontrol kutusu

A0A0137b

þekil 59 - Akünün artý ucundaki kontrol kutusu

A0A0215b
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30

30

10

7.5

15

7.5

7.5

F03 (MAXI-SIGORTA)

F73 (MAXI-SIGORTA)

F13

F31

F39

F19

F31

SERVÝSLER FÝGÜR SÝGORTA AMPERLER

Dörtlü uyarý flaþörü 

Sað kýsa far 

Sol kýsa far

Sað uzun far 

Sol uzun far

Ön sis lambalarý

Fren lambasý

Geri vites lambasý

+30 sinyal lambalarý

10

10

10

10

10

15

10

7.5

10

F53

F12

F13

F14

F15

F30

F37

F35

F53

LAMBALAR FÝGÜR SÝGORTA AMPERLER

SÝGORTALARIN LÝSTESÝ

Selespeed þanzýman pompasý

Ek ýsýtýcý

Far yüksekliði ayar tertibatý

Klima

Klima

Klima kumandasý

Isýtýcý ünitesi rölye bobinleri

57

57

57

58

58

58

57

57

57

58

59

57

57

57

58

57
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15

15

7.5

15

15

30

30

20

15

7.5

7.5

20

20

15

7.5

15

7.5

F32

F32

F51

F39

F39

F40

F43

F44

F45

F41

F35

F38

F09 

F39

F39

F42

F42

SERVÝSLER FÝGÜR SÝGORTA AMPERLER

Anahtar kumanda +30

Selespeed transmisyon

Selespeed transmisyon

Radyo

Rehber (Navigatör)

Arka cam ýsýtýcýsý

Ön cam - arka cam yýkayýcýsý (pompa)

Çakmak

Elektrik ýsýtmalý koltuklar

Isýtýlmýþ kapý aynalarý - ýsýtýlmýþ püskürtme fýskiyeleri

Hýz Sabitleme Sistemi (Cruise Control)

Merkezi kapý kilit sistemi

Far yýkayýcýsý

Servisler +30

Birincil servisler (elektronik enjeksiyon)

Ýkincil servisler (elektronik enjeksiyon)

Ýkincil servisler

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

57

58

58

57
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Hacimsel koruma sensörleri

ESP sistem sensörü

Direksiyon açýsý sensörü

EOBD sistemi arýza teþhis soketi

Cep telefonu baðlantýsý

Sürücü kapýsý kumanda ünitesi desteði

Yolcu kapýsý kumanda ünitesi desteði

Kumandalarýn aydýnlatýlmasý

Klima kumanda sistemi aydýnlatrmasý

Gösterge paneli

Gösterge paneli

Sürücü kapýsý kumanda ünitesi

ABS kontrol ünitesi

ABS kontrol ünitesi

Ön panel kumanda kutusu

Hava yastýðý kontrol ünitesi

Elektronik enjeksiyon kumanda ünitesi +30

Motor kabini kumanda kutusu (benzinli versiyonlar)

Ön panel kumanda ünitesi

Çekici kontrol ünitesi

15

7.5

7.5

15

15

20

20

7.5

7.5

10

10

15

7.5

50

50

7.5

7.5

125

70

10

F39

F42

F42

F39

F39

F47

F48

F49

F35

F37

F53

F39

F42

F04 (MAXI-SIGORTA)

F02 (MAXI-SIGORTA)

F50

F18

F70 (MAXI-SIGORTA)

F71 (MAXI-SIGORTA)

F36

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

58

57

58

59

59

57

SERVÝSLER FÝGÜR SÝGORTA AMPERLER



A
C
ÝL

 D
U

R
U

M
D

A
 Y

A
P

IL
A

C
A

K
LA

R

242

40

30

50

15

15

15

15

25

7,5

15

15

30

30

50

20

150

40

60

20

F05 (MAXI-SIGORTA)

F06 (MAXI-SIGORTA)

F07 (MAXI-SIGORTA)

F10

F21

F22

F21

F60 (*)

F16

F61 (*)

F62 (*)

F08 

F72 (MAXI-SIGORTA)

F01 (MAXI-SIGORTA)

F20

F70 (MAXI-SIGORTA)

F06 (MAXI-SIGORTA)

F07 (MAXI-SIGORTA)

F22

58

58

58

58

58

58

58

57

58

57

57

58

59

58

58

59

58

58

58

SERVÝSLER FÝGÜR SÝGORTA AMPERLER

(*) Ön panel kumanda kutusu arkasýndaki sigorta yardýmcý brakette-
dir.

Klima kumanda faný

Radyatör faný (ilk hýz - benzinli versiyonlarda)

Radyatör faný (ikinci hýz - benzinli versiyonlarda)

Korna

Yakýt pompasý

Enjektörler (benzinli tipler)

Ateþleme bobini 

Bagaj kapaðý elektrikli açma

Elektronik enjeksiyon sistemi

Bose sistemi

Bose sistemi

Ek ýsýtýcý

Kontak anahtarý

Buji uyarýsý (JTD versiyonlarda)

Isýtmalý fuel oil filtresi (JTD versiyonlarýnda)

Motor kabini kumanda kutusu (JTD versiyonlarda)

Radyatör faný (ilk hýz - JTD versiyonlarda)

Radyatör faný (ikinci hýz - JTD versiyonlarda)

Enjektörler (JTD tipler)
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AKÜNÜN BOÞALMASI

Herþeyden önce, akünün boþalmasýný
önlemek ve akünün ömrünün daha
uzun olmasý için “Otomobilin bakýmý”
bölümünü dikkatle okuyunuz.

AKÜNÜN ÞARJ EDÝLMESÝ

DÝKKAT Akü þarj prosedürü sadece
bilgi amaçlý verilmiþtir. Bu iþlem Alfa
Romeo Yetkili Servisi tarafýndan yapýl-
malýdýr.

Þarj iþlemi, düþük amper deðeri ile
yavaþ þarj þeklinde 24 saatte yapýl-
malýdýr. Daha uzun süre þarj, akünün
zarar görmesine neden olur.

Aküyü aþaðýdaki þekilde þarj ediniz:

– Akünün eksi (–) kutup baþlarýnýn
baðlantýlarýný sökünüz.

– Þarj kablolarýný aküye yönün doðru
olduðundan emin olarak baðlayýnýz.

– Þarj aletini açýnýz.

– Þarj iþlemini tamamladýktan sonra,
akü baðlantýlarýný sökmeden önce þarj
cihazýný kapatýnýz.

– Akünün eksi (–) kutup baþlarýnýn
baðlantýlarýný yeniden baðlayýnýz.

Akü suyu, zehirli ve
aþýndýrýcýdýr. Cilde veya
göze temasýndan kaçý-

nýnýz. Akü þarj iþlemi iyi hava-
landýrýlmýþ, muhtemel alev ve
kývýlcým kaynaklarýndan uzak
bir yerde yapýlmalýdýr: yangýn
tehlikesi. 

Donmuþ bir aküyü þarj
etmeye çalýþmayýnýz: ilk
önce buzu çözülmelidir,

aksi takdirde patlayabilir.
Donma gerçekleþmiþse, iç ele-
manlarýnýn zarar görmediðin-
den, zehirli ve aþýndýrýcý asidin
akmasý riskini doðuracak þe-
kilde dýþ muhafazasýnýn çatla-
madýðýndan emin olmak için
akü, uzman bir personel
tarafýndan kontrol edilmelidir.
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OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ

Otomobille birlikte verilen çeki kan-
casý, bagaj paspasýnýn altýndaki alet
takýmýndadýr.

Çeki kancasýný takmak için, aþaðýdaki
yöntemi uygulayýnýz:

– Çeki kancasýný takým kutusundan
çýkartýnýz.

– Aracýn ön (þekil 60) veya arka
(þekil 61) tamponuna bastýrýnca otu-
ran kapaðý (A) çýkartýnýz. Bunu yap-
mak için, ince uçlu tornavidayý araca
hasar vermemek için ucuna koruyucu
bir bez koyarak kullanýnýz.

– Çeki kancasýný sonuna kadar
yuvasýna vidalayýnýz.

þekil 60 - ön

A0A0650b

þekil 61 - arka

A0A0670b

Çeki kancasýný vidala-
madan önce yuvayý
dikkatle temizleyiniz.

Aracý çekmeden önce, kan-
canýn sýkýca vidalanmýþ ve
doðru þekilde yuvasýnda
bulunduðundan emin olunuz.

Çekmeye baþlamadan
önce, hareket ettirme-
den kontak anahtarýný

MAR ve sonra STOP konumuna
getiriniz. Kontak anahtarýný
yerinden çýkarttýðýnýzda,
direksiyon otomatik olarak 
kilitlenir ve tekerleklerin yön-
lendirilmesi engellenir. Aracý
çekerken; fren sistemi ile
hidrolik direksiyonun yardýmý
olmadan, frene basmak ya da
direksiyonu çevirmek için daha
fazla güç harcamanýz gerek-
tiðini unutmayýnýz.
Otomobilin çekilmesi için,
esnek kablolar/halatlar kul-
lanmayýnýz. Çekme iþlemi
yapýlýrken, baðlantý ele-
manýnýn, temasta bulunduðu
parçalara zarar vermediðin-
den emin olunuz.  Araç 
çekerken, çeki kancasý ve
aracýn çekilmesi ile ilgili özel
trafik kurallarýna uyulmasý
gerekir.
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Krikonun veya liftin
araca hasar vermeme-
sine dikkat ediniz.

GARAJ KRÝKOSU VEYA LÝFT ÝLE

Araç, sadece belirli yerlerde krikonun
veya liftin kollarý þekilde gösterilen
noktalara, yerleþtirilerek tekerlek
yuvasý profilinden (þekil 62) yaklaþýk
40 cm yukarýya kaldýrýlmalýdýr.

Bu alanlar yan elemanýn aþaðý
tarafýndaki ▼ simgesiyle iþaretlen-
miþlerdir.

Krikonun yanlýþ yer-
leþtirilmesi, kaldýrýlan
otomobilin düþmesine

sebep olabilir.  Krikoyu
üzerinde yer alan etikette
belirtilenden daha aðýr yükleri
kaldýrmak için kullanmayýnýz.

ÖNEMLÝ Selespeed transmisyonuna
sahip versiyonlarda, vitesin boþta
olduðundan emin olunuz (N) (aracý
iterek hareket ettiðini kontrol ederek)
ve mekanik transmisyona sahip araçlar
için verilen bir önceki sayfadaki tali-
matlar doðrultusunda aracý çekiniz.

Eðer vitesi boþa almak mümkün
deðilse aracý çekmeyiniz ve bir Alfa
Romeo Yetkili Servisi ile temasa
geçiniz.

Araç çekilirken motoru
çalýþtýrmayýnýz.

ARACIN KALDIRILMASI 

þekil 62

A0A0672b



A
C
ÝL

 D
U

R
U

M
D

A
 Y

A
P

IL
A

C
A

K
LA

R

246

duran araçlara çarpma ihtimali
oldukça yüksektir. Derhal aracýnýzdan
çýkýnýz ve bariyerlerin arkasýna
sýðýnýnýz.

– Eðer kapýlar açýlmýyorsa, araçtan
çýkmak için lamine ön camý kýrmaya
çalýþmayýnýz. Arka cam ve yan camlarýn
kýrýlmasý daha kolaydýr.

– Kazaya karýþan araçlarýn kontak
anahtarlarýný çýkartýnýz.

– Eðer benzin veya baþka bir
kimyasal maddenin kokusunu alýr-
sanýz, sigara içmeyiniz ve tüm 
sigaralarýn söndürüldüðünden emin
olunuz.

– Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar
yangýnlarý söndürmek için yangýn
söndürücü, battaniye, kum veya toprak
kullanýnýz. Asla su kullanmayýnýz.

– Aydýnlatma sistemlerini kullan-
manýz gerekmiyorsa akünün eksi kutbu
(–) baðlantýlarýný çýkartýnýz.

BÝR KAZA 
OLMASI HALÝNDE

– Sakin olmak önemlidir.

– Eðer doðrudan kaza ile ilgili deðil
iseniz, kazadan en az on metre
mesafede durunuz.

– Eðer otoyoldaysanýz, aracýnýzla
emniyet þeridini kapatmayýnýz.

– Motoru durdurup dörtlü flaþörü
yakýnýz.

– Eðer gece ise, farlarýnýz ile kaza
yerini aydýnlatýnýz.

– Dikkatli davranýnýz, ezilme tehlike-
sine karþý kendinizi koruyunuz.

– Üçgen reflektörü açýkça görülebile-
ceði ve araçtan gerektiði kadar uzaða
yerleþtirerek kazaya dikkat çekiniz.

– Mümkün olduðu kadar doðru bilgi
vererek, acil yardým ekiplerini çaðýrýnýz.
Otoyolda iseniz özel acil durum tele-
fonlarýný kullanýnýz.

– Otoyolda özellikle görüþ kötüyken
yýðýlmalar olduðunda, diðer araçlarýn

HERHANGÝ BÝRÝNÝN YARALAN-
MASI DURUMUNDA

– Yaralýyý kesinlikle yalnýz býrak-
mayýnýz. Kazaya doðrudan karýþ-
mayanlarýn yardým etme zorunluluðu
vardýr.

– Yaralýnýn etrafýna toplanmayýnýz.

– Yaralýyý yardýmýn gelmekte oldu-
ðunu ve kýsa sürede ulaþacaðýna ikna
ediniz, paniðe kapýlmasý halinde yara-
lýyý sakinleþtirmek için yakýnýnda
durunuz.

– Yaralýlarý tutan emniyet kemerleri-
ni çözünüz veya kesiniz.

– Yaralýya içecek bir þey vermeyiniz.

– Aþaðýdaki durumlar haricinde yara-
lýyý kýmýldatmayýnýz.

– Yaralýyý sadece aracýn yanma
tehlikesi varsa, suya gömülüyorsa veya
uçurumdan aþaðý düþmesi ve benzeri
bir ihtimal varsa araçtan çýkartýnýz. Bir
yaralýyý taþýrken: yaralýnýn kollarýný
veya bacaklarýný çekmeyiniz, baþýný
eðmeyinizve vücudun mümkün olduðu
kadar düz tutunuz.

ÝLK YARDIM ÇANTASI

Ýlk yardým çantasýna ek olarak, araç-
ta yangýn söndürücü ve bir battaniye
bulundurulmalýdýr.



O
TO

M
O

B
ÝL

ÝN
 B

A
K

IM
I

247

Bununla birlikte, Periyodik Bakým’ýn
tüm gereken bakýmý karþýlamayacaðýný
bilmemiz gereklidir: ayrýca 20,000 km
servis bakýmý öncesindeki ilk dönemde
ve sonrasýnda, bir bakýmla baþka biri
arasýnda, rutin bakým ve sývýlarýn
tamamlanmasý, lastik basýnç kontrolü
gibi sýradan bakým iþlemlerinin yapýl-
masý gereklidir.

DÝKKAT Periyodik Bakýmlar
Ýmalatçýlar tarafýndan belirlenir.
Bunlarý yaptýrmamanýz garantinin
geçersiz olmasýna neden olabilir.

Periyodik Bakýmlar tüm Alfa Romeo
Yetkili Servisleri tarafýndan gerçek-
leþtirilir.

Her bakým esnasýnda, programlanmýþ
olana ilave olarak, baþka parça
deðiþimleri veya onarýmlarýna ihtiyaç
ortaya çýkarsa bunlar müþterinin kesin
onayýyla gerçekleþtirilebilir.

DÝKKAT Ufak problemlerde bir son-
raki periyodik bakýmý beklemeden
hemen Alfa Romeo Yetkili Servisiyle irt-
ibata geçmenizi öneririz. 

PERÝYODÝK 
BAKIM

Otomobilinizin uzun yýllar mükemmel
durumda kalabilmesi için, bakým pro-
gramýnýn doðru olarak yapýlmasý þart-
týr.

Bu nedenle Alfa Romeo her 20,000
km’de bir dizi kontrol ve bakým iþlemi
programlamýþtýr.

DÝKKAT Ayarlanabilir çok fonksiyon-
lu göstergeyle donatýlmýþ tiplerde,
bakým yapýlmasý gereken kilometreden
itibaren 2000 km daha yapýldýktan
sonra, göstergede bakým yapýlmasý
gerektiðini belirtmek için “REFER TO
SERVICE MANUAL” uyarýsýný otomatik
olarak ekrana yansýtýr ve bu uyarý kon-
tak anahtarý MAR konumuna
çevrildiðinde her 200 km’de bir tekrar-
lanýr. Daha ayrýntýlý bilgi için,
“Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
gösterge” bölümündeki “Servis” 
paragrafýna bakýnýz.

OOTTOOMMOOBBÝÝLLÝÝNN    BBAAKKIIMMII

Bu aracýn Bakanlýkça belirlenen 10
yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ
sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça
temininin imalatçý/ithalatçý firma
tarafýndan saðlanmasý zorunludur.
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PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU

20 40 60 80 100 120 140 160 180Bin km

Lastiklerin aþýnma ve durumlarýnýn kontrolü gerekirse basýnç ayarý kontrolü

Aydýnlatma sisteminin çalýþma kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaþör, bagaj lambasý, 
yolcu kabini aydýnlatma lambasý, torpido gözü lambalarý, uyarý lambalarý vs.)

Ön cam silecek ve yýkama sisteminin çalýþma kontrolü, su püskürtücülerin ayarlanmasý

Ön disk fren balatalarý aþýnma uyarý lambasýnýn çalýþma kontrolü

Arka fren balatalarýnýn kontrolü

Aþaðýdakilerin durumunun gözle kontrolü: kaporta, alt kaporta koruma, borular 
ve hortumlar (egzoz - yakýt - frenler), kauçuk parçalarýn 
(toz lastikleri – manþonlar - burçlar vs.)

Motor kaputu ve bagaj kilidinin, kumanda kolunun temizlik kontrolü ve yaðlanmasý

Donaným tahrik kayýþý durumlarýnýn gözle kontrol edilmesi

El freni kursunun kontrolü/ayarý

Buharlaþma önleme sisteminin kontrolü (benzinli versiyonlar)

Hava filtresinin deðiþtirilmesi (benzinli versiyonlar)

Hava filtresinin deðiþtirilmesi (JTD versiyonlarý)

Sývýlarýn tamamlanmasý (motor soðutma suyu, frenler, cam yýkayýcý, akü vs.) 

Selespeed otomatik transmisyon yað seviyesinin kontrolü ve gerekirse tamamlanmasý 
(2.0 JTS versionlarý)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
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20 40 60 80 100 120 140 160 180Bin km

Triger kayýþýnýn gözle kontrolü

Karþýt-dönen þaft tahrik kayýþýnýn deðiþimi

Triger kayýþýnýn deðiþimi (*)

Poli-V tahrik kayýþýnýn deðiþimi

Bujilerin deðiþimi

Motor kumanda sisteminin çalýþmasýnýn kontrol edilmesi (test cihazý ile)

Mekanik vites kutusu yað seviyesinin kontrol edilmesi

Motor yaðý deðiþimi

Motor yað filtresi deðiþimi

Fren hidroliði deðiþimi (veya her iki yýlda bir)

Yakýt filtresinin deðiþtirilmesi (JTD versiyonlarý)

Polen filtresinin deðiþtirilmesi (veya her yýl)

Emisyonlarýn/egzoz dumanýnýn kontrolü (JTD versiyonlarý)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

(*)veya zor þartlarda (soðuk havalarda, þehit içi trafikte uzun süre beklemede, tozlu yollarda veya kumla ve/veya tuzla kaplý yollarda) kullanýmlarda 3 yýlda bir.
Veya kilometreye baðlý olmaksýzýn her 5 yýlda bir.

NOT: Periyodik bakým bedeli, periyodik bakým tablosunda sýralanan kontrol ve belirli ayarlarý kapsar. Sarf malzemeleri, triger kayýþý, fren balatalarýnýn deðiþimi vb. iþlemler ilave ücrete tabidir.
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ÝLAVE KONTROLLER

Her 1000 km’de veya uzun yolcu-
luklardan önce, kontrol ve gerekiyor ise
seviyelerin tamamlanmasý:

– motor soðutucu sývý seviyesi

– fren/hidrolik debriyaj kontrol sývýsý
seviyesi

– direksiyon hidroliði seviyesi

– ön cam ve far yýkayýcý sývýsý seviye-
si 

– lastik durumlarý ve basýnçlarý.

Her 3000 km’de bir motor yað
seviyesini kontrol ediniz ve eðer gerek-
liyse seviyeyi tamamlayýnýz.

FL Selenia ürünleri tavsiye edilir,
çünkü bunlar özellikle Alfa Romeo ara-
balarý için tasarlanmýþ ve imal
edilmiþtir (bakýnýz “Teknik Özellkler”
bölümünde “Yakýt dolumu” paragrafý).

YILLIK BAKIM 
PLANI

Yýllýk kilometresi 20,000
km’den düþük otomobiller için
(örneðin 10,000 km) aþaðýdaki
yýllýk bakým programý yapýl-
malýdýr:

– Lastiklerin durumu/aþýnmasý kon-
trolü ve gerekiyor ise hava
basýnçlarýnýn ayarlanmasý (yedek lastik
dahil).

– Aydýnlatma sisteminin çalýþma
kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaþör,
bagaj lambasý, yolcu kabini aydýnlat-
ma lambasý, torpido gözü lambalarý,
uyarý lambalarý vs.)

– Ön cam silecek ve yýkama sistemi-
nin çalýþma kontrolü, su püskürtücü-
lerin ayarlanmasý

– Ön disk fren balatasýnýn durumu-
nun ve aþýnmasýnýn kontrol edilmesi

– Aþaðýdakilerin durumunun gözle
kontrolü: motor, vites kutusu otomatik
þanzýman, borular ve hortumlar (egzoz
- yakýt beslemesi - frenler), kauçuk
parçalar (toz lastikleri - manþonlar -
burçlar vs), yakýt ve fren beslemesi sis-
temi hortumlarý;

– Kaporta ve bagaj kilidinin temizlik,
kol temizliði ve yaðlama kontrolü

–  Akü þarj durumunu kontrol ediniz

– Çeþitli kumanda kayýþlarýnýn görsel
kontrolü

– Sývý seviyelerinin kontrolü ve
gerekiyorsa tamamlanmasý (motor
soðutma suyu, frenler, ön cam yýkayýcý,
akü vs.)

– Motor yaðý deðiþimi

– Motor yað filtresi deðiþimi

– Polen filtresi.
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DÝKKAT 
Motor yaðý

Aþaðýdaki özel zorlu koþullardan biri
altýnda aracýn kullanýlmasý:

– römork veya karavan çekme

– tozlu yollar

– dýþ sýcaklýk sýfýrýn altýndayken kýsa
(7-8 km’den az) ve art arda yolculuk

– sýk sýk aracýn motor rölantide veya
uzun mesafe düþük hýzda kullaným (ör.
taksiler, kapýdan kapýya teslimatlarda)
veya uzun süre kullanýlmadýðýnda

SERVIS PROGRAMÝNDA gerektiðinden daha
sýk motor yaðýný deðiþtiriniz.

DÝKKAT 
Yakýt filtresi

Piyasada bulunan dizel yakýtýnýn
deðiþik saflýk dereceleri, filtrenin Servis
Programý’nda belirtilenden daha sýk
deðiþtirilmesini gerektirebilir. Eðer
motoru çalýþtýrmak güçleþir ise, filtrenin
deðiþtirilmesi gerekir.

DÝKKAT 
Hava filtresi

Otomobil tozlu yollarda kullanýlýyor-
sa, filtreyi Periyodik Bakým
Programý’nda belirtilenden daha sýk
deðiþtiriniz.

Eðer aracýnýzýn kullanýþ þekliniz ile
ilgili olarak, motor yaðý veya hava fil-
tresini ne kadar sürede deðiþtirmeniz
gerektiði konusunda þüpheye düþer-
seniz bir Alfa Romeo Yetkili Servisiyle
görüþünüz.
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Otomobilin bakýmý
sadece Alfa Romeo
Yetkili Servisi’nce yapýl-

malýdýr. Kendi baþýnýza yap-
mak isteyeceðiniz rutin ve
küçük bakým iþlemlerinde
uygun donanýma, orijinal Alfa
Romeo yedek parçasýna ve
gerekli sývýlara sahip
olduðunuzdan emin olun;
ancak hiç deneyiminiz yoksa
bu iþlemleri gerçek-
leþtirmeyiniz.

DÝKKAT 
Polen filtresi

Otomobilin tozlu ve kirli ortamlarda
sýk sýk kullanýlmasý, filtrenin Periyodik
Bakým Tablosu’nda belirtilenden daha
sýk deðiþtirilmesini gerektirebilir; özel-
likle yolcu kabinine giren hava azalýr
ise deðiþtirilmelidir.

DÝKKAT 
Akü

Akü suyunun (elektrolit) donmasý
ihtimaline karþýn, tercihen soðuk
mevsimlerin baþýnda akü þarj durumu-
nun kontrol edilmesi gerekir.

Bu kontrol, otomobil kýsa mesafelerde
sýk sýk kullanýlacaksa veya kontak
anahtarý takýlý deðilken de sürekli
olarak elektrik tüketecek özellikle satýþ
sonrasý donanýmlar takýlacaksa daha
sýk gerçekleþtirilmelidir.

Otomobil, sýcak iklimlerde veya özel-
likle zor koþullarda kullanýlacaksa akü
suyu (elektrolit) seviyesinin bu
bölümdeki Periyodik Bakým
Programý’nda belirtilenden daha sýk
kontrol edilmesi akýllýca olur.
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1 Motor yaðý - 2 Akü - 3 Fren hidrolik
sývýsý -4 Ön cam/arka cam/far yýkama
sývýsý - 5 Motor soðutma sývýsý - 6
Hidrolik direksiyon sývýsý - 7
Selespeed transmisyon yaðý (2.0 JTS
Selespeed versiyonlarý)

SEVÝYE KONTROLÜ

Motor bölmesinde
çalýþýrken sigara içme-
yiniz; bu bölümde bu-

lunabilecek yanýcý gazlar ve
buharlar yangýna sebep ola-
bilir.

Seviye tamamlarken,
farklý tipteki sývýlarý bir-
birleriyle karýþtýr-

mayýnýz: bunlarýn tümü bir-
biriyle uyumsuzdur ve otomo-
bilde ciddi hasarlara yol aça-
bilirler.

þekil. 1 -  1.8 T. SPARK versiyonu

A0A0736b

A0A0681b

þekil 1a -  2.0 JTS versiyonu
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1 Motor yaðý - 2 Akü - 3 Fren hidrolik
sývýsý - 4 Ön cam/arka cam/far yýka-
ma sývýsý - 5 Motor soðutma sývýsý - 
6 Hidrolik direksiyon sývýsý

A0A0396b

A0A0683b

þekil 2 -  3.2 V6 versiyonu

1 Motor yaðý - 2 Akü - 3 Fren hidroliði
sývýsý - 4 Ön cam/arka cam/far yýka-
ma sývýsý - 5 Motor soðutma sývýsý - 
6 Hidrolik direksiyon sývýsý
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MOTOR YAÐI (þekil 4-4a-5-6)

Motor yaðý seviyesi araç düz bir
zeminde ve motor durdurulduktan
birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5 dk.)
kontrol edilmelidir.

Yað seviyesi ölçüm çubuðunu (A),
temizleyiniz, yerine tekrar yerleþtirip
yað seviyesinin çubuk üzerindeki MIN
ile MAX iþaretleri arasýnda olup
olmadýðýný kontrol ediniz. MIN ile
MAX iþaretleri arasýndaki bölüme
karþý gelen yað miktarý yaklaþýk bir
litredir.

Motor sýcakken motor
bölümünde çalýþýrsanýz
yanma tehlikesine karþý

dikkat ediniz. Motor sýcak
iken, fanýn çalýþmaya baþlaya-
bileceðini ve yaralanmalara
sebep olabileceðini unut-
mayýnýz. yaralanma tehlikesi
mevcuttur.

Motorda mevcut olan
yaðlardan farklý özel-
liklere (sýnýf, viskozite)

sahip yaðlar katmayýnýz.

þekil 4 - 1.8 T. SPARK versiyonu

A0A0737b

þekil 6 - JTD 16V versiyonu

A0A0398b

A B

þekil 5 - 3.2 V6 versiyonu

A0A0406b

Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn
veya altýnda ise; doldurma aðzýndan
(B) MAX iþaret seviyesine çýkýncaya
kadar yað ilave ediniz.

DÝKKAT Rutin bir kontrolde yað
seviyesi MAX iþaretinin üzerinde
çýkarsa, doðru seviyenin elde
edilebilmesi için Alfa Romeo Yetkili
Servisiyle irtibata geçiniz.

DÝKKAT Motor yaðýný tamamladýk-
tan sonra motoru durdurup birkaç
saniye çalýþtýrýnýz ve sonra motoru dur-
durup birkaç dakika bekleyiniz.

þekil 4a - 2.0 JTS versiyonu

A0A0682b
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Kullanýlmýþ motor yaðý
ve yað filtresi, çevreye
zararlý maddeler içere-

bilir. Yaðýn ve filtrenin deðiþti-
rilmesi için, atýk yað ve fil-
treleri doðaya zarar vermeden
ve kanunlara uygun olarak
imha edecek donanýma sahip
olan Alfa Romeo Yetkili
Servisine baþvurunuz.

SELESPEED VÝTES KUTUSU
YAÐI (þekil 7)

Selespeed sisteminin yað seviye 
kontrolü, aracýn düz bir zeminde duru-
yorken motor kapalý ve soðukken
yapýlmalýdýr.

Seviye kontrolü iþlemi için aþaðýdaki-
leri uygulayýnýz:

– kontak anahtarýný MAR konumuna
çeviriniz;

– havalandýrma borusunu ve kapaðý
çýkartýnýz (A) ve seviyenin kapaðýn
seviye ölçüm çubuðunun üzerindeki
MAX iþaretinin üzerinde olduðunu
kontrol ediniz;

– eðer yað seviyesi MAX iþaretinin
altýndaysa seviyeye ulaþana kadar yað
ile doldurunuz;

Vites kutusunda bulu-
nan yaðdan farklý özel-
likte yað katmayýnýz.

þekil 7

A0A0197b

Kullanýlmýþ vites
kutusu yaðlarý çevreye
zarar veren maddeler

içerir. Yað deðiþimi için kul-
lanýlmýþ yaðlarýn kanunlara
uygun ve çevreye zarar ver-
meyecek bir þekilde yok
edilmesini saðlayan donaným-
lara sahip Alfa Romeo Yetkili
Servislerine gitmenizi tavsiye
ediyoruz.

Motor sýcakken motor
bölümünde çalýþýrsanýz
dikkatli olunuz: yanma

tehlikesi vardýr. Motor sýcak
iken, fanýn çalýþmaya baþlaya-
bileceðini unutmayýnýz:
yaralanma tehlikesi vardýr.

Motor yaðý tüketimi

Maksimum motor yaðý tüketimi genel-
likle 1000 km’de 400 gramdýr.

Araç yeniyken motor parçalarý bir-
birine alýþmalýdýr, bu yüzden motor
yaðý tüketimi ancak 5000 ila 6000 km
yol yapýldýktan sonra sabit olarak
düþünülebilir.

DÝKKAT Motor yað tüketimi otomo-
bilin kullanýlýþ ve sürüþ þekillerine göre
farklýlýklar gösterebilir. 

– kapaðý yeniden yerine taktýktan
sonra havalandýrma borusunu kapak
aðzýna tamamen yerleþtiriniz ve kontak
anahtarýný STOP konumuna çeviriniz.
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Soðutma sistemi
basýnçlýdýr. Gerekiyor-
sa, kapaðý sadece oriji-

naliyle deðiþtirin, aksi tak-
tirde sistem verimliliði düþe-
bilir.
Motor sýcakken hazne

kapaðýný açmayýnýz: yanma
tehlikesi vardýr.

Motor soðutma siste-
minde PARAFLU UP
koruyucu antifriz 

kullanýlýr. Seviye tamamla-
mak için soðutma sistemi için-
deki sývýnýn aynýsýný kullanýnýz.
PARAFLU UP antifriz, baþka

tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz.
Eðer böyle birþey olursa, asla

motoru çalýþtýrmayýnýz ve Alfa
Romeo Yetkili Servisine baþvu-
runuz.

MOTOR SOÐUTMA SIVISI 
(þekil 8)

Motor sýcakken
kapaðýný açmayýnýz:
yanma tehlikesi vardýr.

Rezervuarýn içindeki soðutucu sývýnýn
seviyesi araç düz bir zeminde duruy-
orken ve motor soðukken kontrol
edilmelidir ve sývý seviyesi MIN ile
MAX iþaretleri arasýnda olmalýdýr.

Eðer seviye çok düþük ise, tankýn
kapaðýný (A) çýkartýnýz ve %50 saf su

þekil 8

A0A0240b

ve %50 PARAFLU UP FL Selenia
sývýsýný yavaþça dolum deliðinden
boþaltarak seviyeyi MAX iþaretine
gelinceye kadar tamamlayýnýz.

%50 PARAFLU UP ile %50 saf
sudan oluþan antifriz karýþýmý –35
°C’ye kadar koruma garanti eder.



Yað tüketimi oldukça
azdýr; eðer aracý kul-
landýktan sonra seviye

tamamlamak gerekirse Alfa
Romeo Yetkili Servisine sis-
temde herhangi bir kaçak olup
olmadýðýný kontrol ettiriniz.
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Hazne kapaðýný
gevþetirken sývýnýn
aracýn boyalý bölüm-

leriyle temas etmesini
önleyiniz. Eðer böyle birþey
olursa, hemen suyla temiz-
leyiniz.

Hidrolik direksiyon
sývýsýnýn motorun sýcak
bölümleriyle temas

etmesine izin vermeyiniz: alev
alabilir.

þekil 10

A0A0217b

þekil 9

A0A0400b

FREN VE KAVRAMA SIVISI 
(þekil 10)

Kapaðý (A) çevirerek açýnýz ve
haznedeki sývýnýn azami seviyede olup
olmadýðýný kontrol ediniz. 

HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
SIVISI (þekil 9)

Rezervuardaki yað seviyesinin en üst
seviyede olup olmadýðýný kontrol edi-
niz.

Bu iþlem, araç düz bir zeminde
duruyorken ve motor çalýþmýyor ve
soðukken yapýlmalýdýr.

Seviyenin rezervuar üzerindeki MAX
iþaretinde veya ölçüm çubuðu
üzerindeki son çentikte (A) (maksi-
mum seviye) olduðunu kontrol ediniz.

Rezervuarda yað seviyesi belirtilen
noktanýn altýndaysa “Teknik Özellik-
ler” bölümündeki “Yaðlarýn ve sývýlarýn
özellikleri” tablosunda verilen listede
belirtilen yaðlar ile aþaðýdaki þekilde
seviyeyi tamamlayýnýz:

– Motoru çalýþtýrarak rezervuardaki
yaðýn yerleþmesini saðlayýnýz.

– Motor çalýþýrken, direksiyonu birkaç
dakika tam saða ve tam sola çeviriniz.

– MAX seviyeye kadar yað ilave edi-
niz ardýndan kapaðý kapatýnýz.
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Ön cam yýkama sývýsý
kabý boþken yola çýk-
mayýnýz: görüþünüzü art-

týrmak için ön cam yýkama sis-
teminin kullanýlmasý gereke-
bilir.

Pompa motorlarýna
zarar vermemek için
haznede sývý yokken sile-

cek yýkayýcýlarýný devreye sok-
mayýnýz.

Cam yýkayýcýlarý için
olan bazý ticari katký
maddeleri yanýcýdýr. Mo-

tor bölmesi içindeki sýcak
parçalar ile temas etmeleri
halinde alev alabilirler.

ÖNEMLÝ Fren ve kavrama sývýsý
higroskopiktir (yani nem çeker). Bu
nedenle araç nemin yüksek olduðu
alanlarda kullanýlacak ise; fren hidrolik
sývýsýnýn Periyodik Bakým Programýnda
belirtilenden daha sýk aralýklarla
deðiþtirilmesi gerekir.

ÖN CAM / ARKA CAM
FAR YIKAMA SIVISI (þekil 11)

Kapaðý (A) açýnýz ve haznedeki
seviyeyi kontrol ediniz.

Eðer gerekiyorsa aþaðýda belirtilmiþ
þekilde seviyeyi su ve TUTELA PRO-
FESSIONAL SC 35 karýþýmýyla
tamamlayýnýz:

– yazýn %30 TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 ile %70 su;

– kýþýn %50 TUTELA PROFES-
SIONAL SC 35 ile %50 su;

– Hava sýcaklýðýnýn -20°C altýnda
olmasý hallerinde sadece TUTELA
PROFESSIONAL SC 35 kullanýnýz.

Fren ve kavrama sývýsý
zehirli ve son derece
aþýndýrýcýdýr. Kazara

temas edilmesi halinde, 
etkilenen bölgeyi su ve sabun
ile yýkayýp durulayýnýz. Bu sývý
yutulduðu takdirde hemen bir
doktora baþvurunuz.

Kap üzerindeki .
sembolü sentetik tip
fren hidroliðinin, mi-

neral tip hidrolikten ayýrt
edilmesini saðlar. Mineral
hidrolik yaðýnýn kullanýlmasý;
fren sisteminin özel kauçuktan
üretilmiþ parçalarýna, tamir
edilemeyecek þekilde hasar
verir.

þekil 11

A0A0242b
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DÝZEL FÝLTRESÝ
(JTD 16V versiyonlarý)

BÝRÝKMÝÞ SUYUN 
BOÞALTILMASI 

Yakýt besleme
devresinde su bulun-
masý tüm enjeksiyon

sistemine ciddi zararlar vere-
bilir ve motorun düzensiz çalýþ-
masýna sebep olabilir. Eðer c
uyarý lambasý yanarsa,
mümkün olan en kýsa zaman-
da Alfa Romeo Yetkili Servisi
ile temasa geçiniz.

HAVA FÝLTRESÝ

Hava filtresi, doðru enjeksiyon ve
ateþleme operasyonu için kontrol
ünitesine elektrik sinyalleri gönderen
ýsý ve hava akým sensörleri ile baðlan-
týlýdýr.

Bu nedenle motorun doðru çalýþmasý,
az yakýt tüketimi ve egzoz emisyonu
seviyesi bakýmýndan mükemmel bir
þekilde çalýþmalýdýr.

Filtre deðiþim iþlem-
leri ile aþaðýda verilen
açýklamalarýn doðru

olarak yapýlmamasý ve
uyarýlara kulak asýlmamasý
halinde aracýn güvenliði büyük
ölçüde tehlikeye uðrar. Bu
iþlemin Alfa Romeo Yetkili
Servisi’nce yapýlmasý tavsiye
edilir.

Aracýn genel olarak
tozlu yollarda kullanýl-
masý halinde, filtrenin

Periyodik Bakým Programýnda
belirtilenden daha kýsa aralýk-
larla deðiþtirilmesi gerekir.

Hava filtresini temizle-
meye çalýþmak motora
ciddi þekilde zarar vere-

bilir.
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AKÜ

Akü “Fazla bakým gerektirmeyen”
tiptendir ve elektrolit seviyesi ile þarjý
kontrol edilmek üzere bir optik
gösterge ile (A-þekil 12)
donatýlmýþtýr. 

Normal koþullarda, elektrolit seviyesi-
nin saf su kullanýlarak tamamlanmasý
gerekmez. Akünün iyi durumda oldu-
ðundan emin olmak için, akü kapaðý
üzerinde yer alan gösterge vasýtasý ile
periyodik olarak kontrol edilmesi gere-
kir. Bu göstergenin orta bölgesi yeþil
renkte, dýþ tarafý koyu renkte olmalýdýr.

Eðer gösterge parlak renkte veya orta
bölgesi yeþil renkte olmayýp tamamen
koyu renkte ise, bir Alfa Romeo Yetkili
Servisine baþvurunuz.

þekil 12

A0A0224b

Aküler çevreye zararlý
maddeler içerirler.
Akünüzü, kullanýlmýþ

olanlarý kanunlara uygun ve
çevreye zarar vermeyecek þe-
kilde yok edebilecek donanýma
sahip Alfa Romeo Yetkili
Servisleri’nce deðiþtirtiniz.

Elektrikli aksesuar-
larýn yanlýþ montajý
araca ciddi þekilde
zarar verebilir. Aracýnýzý

satýn aldýktan sonra, sürekli
elektrik çeken ilave aksesuar-
lar (alarm sistemleri, ses siste-
mi, cep telefonu araç kiti vb.)
takmak isterseniz, size
aksesuar seri-sinden en uygun
aksesuarlarý önermenin
yanýsýra daha güç-lü bir aküye
ihtiyacýnýz olup olmadýðýný
söyleyebilecek Alfa Romeo
Yetkili Servislerine baþvurunuz.

Eðer aracýnýz uzun bir
süre için soðuk bir
ortamda kalacaksa,

donmasýný önlemek için aküyü
sökünüz ve daha sýcak bir
ortamda saklayýnýz.

POLEN FÝLTRESÝ

Toz/polen filtresinin durumunu, terci-
hen yaz mevsiminin baþýnda olmak
üzere yýlda en az bir kez Alfa Romeo
Yetkili Servislerinde kontrol ettiriniz.

Eðer araç genellikle kirli bölgelerde
veya tozlu yollarda kullanýlýyor ise, fil-
tre Periyodik Bakým Programýnýn
belirlediði zaman aralýklarýndan daha
kýsa süre aralýklarýyla deðiþtirilmelidir.

ÖNEMLÝ Eðer polen filtresi
deðiþtirilmez ise; klima sisteminin ve-
rimi belirgin bir þekilde düþebilir.

Akü üzerinde veya
yakýnýnda çalýþýrken
daima özel bir koruyucu

gözlük takýnýz.

Akünün içindeki sývý
zehirli ve aþýndýrýcýdýr.
Cilde veya göze

temasýndan kaçýnýnýz. Akü þarj
iþlemi iyi havalandýrýlmýþ,
muhtemel alev ve kývýlcým kay-
naklarýndan uzak bir yerde
yapýlmalýdýr: patlama ve
yangýn tehlikesi.
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– Þarj aletini açýnýz.

– Þarj iþlemini tamamladýktan sonra,
akü baðlantýlarýný sökmeden önce þarj
cihazýný kapatýnýz.

– Akünün eksi (–) kutup baþlarýnýn
baðlantýlarýný yeniden baðlayýnýz.

Donmuþ bir aküyü þarj
etmeye asla çalýþmayý-
nýz: ilk önce buzu

çözülmelidir, aksi takdirde 
patlayabilir. Donma gerçek-
leþmiþse, iç elemanlarýnýn
zarar görmediðinden ve zehir-
li ve aþýndýrýcý asidin akmasý
riskini doðuracak þekilde dýþ
muhafazasýnýn çatlamadýðýn-
dan emin olmak için akü, 
þarjdan önce uzman bir perso-
nel tarafýndan kontrol edilme-
lidir.

AKÜNÜN ÞARJ EDÝLMESÝ

ÖNEMLÝAkü þarj prosedürü sadece
bilgi amaçlý tanýmlanmýþtýr. Bu iþlem
bir Alfa Romeo Yetkili Servisi tarafýn-
dan yapýlmalýdýr.

Þarj iþlemi, düþük amper deðeri ile
yavaþ þarj olarak 24 saatte yapýl-
malýdýr. Daha uzun süre þarj, akünün
zarar görmesine neden olur.

Aküyü aþaðýdaki þekilde þarj ediniz:

– Akünün eksi (–) kutup baþlarýnýn
baðlantýlarýný sökünüz.

– Þarj kablolarýný aküye yönün doðru
olduðundan emin olarak baðlayýnýz.

AKÜ ÞARJ DURUMUNUN
KONTROLÜ

Akü þarjý, gösterge kullanýlarak ve
göstergenin gösterdiði renge göre iþlem
yaparak doðru þekilde kontrol
edilebilir. 

Aþaðýdaki tabloya veya akünün
üzerindeki etikete (þekil 13) bakýnýz.

Akünün elektrolit
seviyesi düþükken kul-
lanýlmasý tamir edile-

meyecek þekilde zarar görme-
sine, hatta çatlayýp sývýsýnýn
dýþarý akmasýna neden ola-
bilir.

Parlak 
beyaz renk

Koyu renk 
ortada yeþil 
alan yok

Ortada yeþil alana
sahip koyu renk

Elektrolitin seviyesini tamamlayýnýz

Düþük þarj seviyesi

Yeterli elektrolit seviyesi ve þarjý

Alfa Romeo Yetkili Servisi 
ile baðlantý kurunuz

Aküyü þarj edin 
(Alfa Romeo Yetkili Servisleri ile 

temasa geçmeniz önerilir)

Herhangi bir iþleme gerek yok

þekil 13

A0A0393b
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2. kapandýktan sonra düðmeye en
azýndan 3 saniye boyunca basýlý
tutacak þekilde sürücü camýný
kapatýnýz (camýn üst stopu);

3. ayný prosedürü (nokta 1 ve 2) ön
yolcu camý için de yapýnýz;

4. camlarý otomatik olarak iþleterek
kullanýma hazýr olabilecek uygun duru-
mu kontrol ediniz.

AKÜNÜN ÖMRÜNÜN
UZATILMASI ÝÇÝN 
YARARLI TAVSÝYELER

Akünüzün çabuk bitmemesi ve doðru
olarak çalýþmasýný saðlamak için aþaðý-
daki açýklamalara dikkat ediniz:

– Baðlantýlar her zaman iyice sýkýlmýþ
olmalýdýr.

– Motor kapalýyken güç çeken ak-
sesuarlarý (radyo, dörtlü flaþör, park lam-
balarý gibi) uzun süre açýk býrakmayýnýz.

DÝKKAT Eðer akü %50’den daha az
bir þekilde þarj etmiþ halde býrakýlýr ise;
sülfatlama sebebiyle hasara uðrar,
motorun çalýþmasý bozulur ve elek-
trolitin donma ihtimali artar ( -10
°C’de donma görülebilir). Eðer aracýnýz
uzun bir süre kullanýlmayacaksa,
“Aracýn Kullanýlmasý” bölümünde yer
alan “Uzun süreli park” kýsmýna
bakýnýz.

AKÜNÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Akü, ayný özelliklere sahip bir aküyle
deðiþtirilmelidir. Eðer farklý özelliklere
sahip bir akü ile deðiþtirilirse, bu
bölümde verilen Periyodik Bakým
Programýnda aralýklar geçersiz olacak-
týr ve bakým için Ýmalatçý firmanin ver-
miþ olduðu açýklamalara uyunuz.

DÝKKAT Ünite güç baðlantýsýzlýk
kontrolünden sonra (akü deðiþimi veya
otomatik cam kumanda birimi koruma
sigortalarý baðlantý kopukluðu ve
deðiþimi), otomatik camýn otomatý
yeniden kurulmalýdýr. 

Aþaðýdaki iþlemleri kapýlar
kapalýyken yapýnýz:

1. açýldýktan sonra düðmeye en azýn-
dan 3 saniye boyunca basýlý tuta-
cak þekilde sürücü camýný açýnýz
(camýn alt stopu);

– Aracýnýzý garaja park ederken bütün
kapýlarýn, bagaj kapaðýnýn, kaput ve iç
kapaklarýn ýþýklarýn sürekli açýk olmaya-
cak þekilde kapalý olmasýna dikkat edi-
niz.

– Elektrik sisteminde herhangi bir çalýþ-
ma yapmadan evvel, akünün eksi kut-
bunu çýkartýnýz.

– Otomobili satýn aldýktan sonra sürek-
li elektrik kaynaðýna ihtiyaç duyan elek-
trikli donanýmlar (alarm, ses yükseltici,
uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs)
veya her zaman elektrik beslemesine fa-
zla yük bindiren aksesuarlar kurmak is-
terseniz Alfa Romeo Aksesuar Serisi’nin
en uygun cihazlarý önermenin yaný sýra
aracýn elektrik sisteminin gereken gücü
kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha
güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmaya-
caðýný kontrol ederek toplam güç tüke-
timini deðerlendirecek nitelikli personele
sahip Alfa Romeo Yetkili Servisine
danýþýnýz. Gerçekte bu cihazlar kontak
kapalýyken de (araç durgun haldeyken,
motor kapalýyken) akým çekmeye devam
edeceði için, akü þarjýnýn yavaþ yavaþ
düþmesine neden olurlar.
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Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýn-
masýna yol açar:

(A): Normal basýnç: izler ayný oranda
aþýnmýþ.

(B): Düþük basýnç: izler özellikle
kenarlarda aþýnmýþ.

(C): Yüksek basýnç: izler özellikle
ortada aþýnmýþ.

Lastikler diþ derinlikleri 1,6 mm’nin
altýna düþtüðünde deðiþtirilmelidirler.

Yerel kurallara her durumda uyunuz.

Ayrýca motor çalýþmýyorken yüksek
akým çeken cihazlarýn akünün boþal-
masýna sebebiyet verebileceklerini
unutmayýnýz, mesela: biberon
ýsýtýcýlarý, elektrikli süpürgeler, cep
telefonlarý, mini buzluklar, vb., böyle
cihazlar akünün boþalmasýný
eðer motor kapalýyken veya rölantide
çalýþýyorken açýldýklarýnda hýzlandýrýr-
lar.

DÝKKAT Ýlave aksesuarlar monte
ederken, elektrik kablolarý baðlantýsýn-
da uygun olmayan baðlantý eleman-
larýnýn kullanýlmasýnýn tehlikeli olduðu
unutulmamalýdýr, özellikle güvenlik
aygýtlarý ile çalýþýrken.

JANTLAR VE LASTÝKLER

LASTÝK HAVA BASINÇLARI

Ýki haftada bir ve uzun yolculuklar
öncesinde tüm lastiklerin ve yedeðin de
basýncýný kontrol ediniz. Hava basýnç
deðerlerinin, lastikler soðukken veya
soðuyuncaya kadar beklendikten sonra
ölçülmesi gerekir.

Aracý kullandýðýnýz zaman lastik
basýnçlarýnýn artmasý normaldir; doðru
basýnç deðerleri için “Teknik Özellik-
ler” bölümündeki “Tekerlekler” say-
fasýna bakýnýz.

Akü

60 Ah 

70 Ah 

Kabul edilen 
azami akým

36 mA 

42 mA

Bu sistemlerin (fabrikada ve satýþ
sonrasý takýlan) azami güç tüketimleri
aþaðýdaki tabloda gösterildiði üzere
0,6 mA x Ah’den (akünün) düþük
olmalýdýr:

þekil 14

A0A0225b
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Alaþým jant, mekanik
karakteristik özellikleri
bozulabileceði için 150

°C’nin üzerindeki sýcaklýða
maruz kalmamalýdýr.

Soldaki lastiði saða
takarak veya tersini
yaparak lastikleri

çapraz olarak deðiþtirmeyiniz.

Aþýrý düþük basýnç
lastiðin fazla ýsýnmasý-
na yol açar bu da

hasar meydana getirebilir.

Araç yolu tutuþunun
doðru lastik þiþirme
basýncýna baðlý

olduðunu unutmayýnýz.

LASTÝK HORTUMLAR

Fren sistemi ve yakýt hortumlarýyla
ilgili olarak, bu bölümdeki Periyodik
Bakým Programýný dikkatli bir þekilde
takip ediniz. Gerçekte sistemdeki ozon,
yüksek sýcaklýklar ve sistemde uzun
süreli sývý eksikleri hortumlarýn
sertleþmesine ve kaçaklarla birlikte
çatlamasýna neden olabilir. Dikkatli
kontrol etmek gereklidir.

ÖNEMLÝ UYARILAR 
– Mümkün olduðu yerlerde ani fren-

lemelerden, lastik aþýndýrýcý kalkýþlar-
dan, düþük engellere, çukur kenarlara
veya çeþitli engellere þiddetli çarp-
malardan kaçýnýnýz. Engebeli yollarda
uzun süre gitmek de lastiklere zarar
verebilir;

– Lastiklerde anormal þiþlikler,
düzensiz aþýnmalar ve lastik
yanaklarýnda kesilmeler olup
olmadýðýný periyodik olarak kontrol
ediniz. Eðer gerekiyorsa Alfa Romeo
Yetkili Servisi ile baðlantý kurunuz;

– Seyir esnasýnda aracý aþýrý yükle-
mekten kaçýnýnýz: jantlar ve lastiklerde
ciddi bir hasara neden olabilir.

– Bir lastik patlarsa, hemen durun ve
lastiðe, janta, aský donanýmýna ve
direksiyon sistemine bir hasar
gelmemesi için lastiði deðiþtiriniz;

– Lastikler çok fazla kullanýlmasa da
eskir. Lastikteki çatlaklar eskime
iþaretleridir. Her halükarda, lastikler
bir araçta 6 seneden fazla bir süredir
bulunuyorsa hala kullanýlýp kullanýla-
mayacaklarýnýn deðerlendirilmesi için
uzman bir personel tarafýndan kontrol
edilmelidirler. Ayrýca küçük yedek
lastiði de kontrol etmeyi unutmayýnýz;

Deðiþtirme durumunda, menþei
þüpheli olanlardan kaçýnarak her
zaman yeni lastik takýnýz;
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Ön cam silecek lastiklerinin
deðiþtirilmesi (þekil 15)

DÝKKAT Sürücü tarafýndaki silecek-
lerde, ön cam ile silecek arasýndaki
temasý sürüþ esnasýnda arttýrmak için
bir deflektör mevcuttur. Yanlýþ montaj-
dan kaçýnmak için silecekleri
deðiþtirmeden evvel, silecekleri deflek-
tör yönünü kontrol ediniz; daha sonra
yeni sileceði ayný yönde takýnýz.

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– Cam silecek kolunu (A) kaldýrýn ve
lastiði, kolla 90° derece yapacak þe-
kilde yerleþtiriniz.

– Baðlantý yayýndaki týrnaða (B)
basýn ve deðiþtirilecek lastiði (A) ko-
lundan çýkartýnýz.

– Týrnaðý, koldaki yerine takarak yeni
lastiði takýnýz. Ýyice takýldýðýndan emin
olunuz.

Otomobili yýpranmýþ
silecek lastiðiyle
sürmek görüþ açýsý kötü

hava koþullarýnda az olacaðýn-
dan ciddi bir tehlikedir.

– Camda biriken tüm buzu temiz-
leyiniz: Bu iþlem, lastikleri korumanýn
yaný sýra motorun yüklenmesini ve aþýrý
ýsýnmasýný önler.

– Ön ve arka silecekleri kuru cam
üzerinde çalýþtýrmayýnýz.

ÖN CAM / ARKA CAM
SÝLECEKLERÝ

SÝLECEK SÜPÜRGELERÝ

Lastiði özel ürünle düzenli olarak
temizleyin; bunun için TUTELA PRO-
FESSIONAL SC 35 önerilir. 

Lastik kenarlar bükülmüþse veya
yýpranmýþsa deðiþtirilmelidirler. Her
durumda yýlda bir kez deðiþtirilme-
lidirler.

Bir kaç basit bilgi lastiklerin hasar
görme olasýlýðýný azaltabilir:

– Sýcaklýk sýfýrýn altýna düþerse lastik-
lerin donup cama yapýþmadýðýndan
emin olunuz. Gerekiyorsa buzu bir
antifriz ürünüyle çözünüz.
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SU FISKÝYELERÝ (þekil 16)

Sývý püskürmesi yetersizse ilk önce
haznede sývý olup olmadýðýný kontrol
ediniz: bu bölümdeki “Seviye
Kontrolü” kýsmýna bakýnýz.

Fýskiyelerin týkalý olup olmadýðýný
kontrol edin, gerekiyorsa bir iðne kul-
lanýnýz.

Eðer gerekiyorsa, ayar vidasý ile
oynayarak fýskiyeyi yönlendiriniz.

FAR YIKAYICILARI 
(bazý  tiplerde)  (þekil 17)

Su fýskiyelerinin bozulmamýþ ve temiz
olduðunu periyodik olarak kontrol edi-
niz.

Eðer fýskiyelerin yönünün ayarlan-
masý gerekiyorsa Alfa Romeo Yetkili
Servisi ile temasa geçiniz

KAROSER

OTOMOBÝLÝN KÖTÜ HAVA
ÞARTLARINDAN KORUNMASI

Aþýnmanýn ana sebepleri þunlardýr:

– hava kirliliði

– tuzlu hava ve nem (kýyý bölgelerde
veya çok nemli iklimlerde)

– mevsime baðlý çevre koþullarý.

Gözden kaçýrýlmamasý gereken bir
baþka unsur da, rüzgarla taþýnan
atmosferik tozun ve baþka araçlarýn
kaldýrdýðý çamur ve çakýlýn sebep
olduðu aþýndýrýcý etkilerdir.

Alfa Romeo, kaportayý korozyona
karþý en etkin þekilde korumak için
Alfa GT’nizde en iyi imalat teknolo-
jilerini kullanmýþtýr.

Bunlara þunlar dahildir:

– Otomobile özel korozyon ve aþýnma
direnci saðlayan boya ürünleri ve sis-
temleri.

– Galvanizli (veya ön iþlenmiþ) yük-
sek korozyon dirençli çelik levhalar.

þekil 17

A0A0704b

þekil 16

A0A0696b
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– Gövdenin altýna, motor bölmesine,
çamurluk iç kýsýmlarýna ve diðer
parçalara yüksek özelliklere sahip, bal-
mumu ihtiva eden ürünlerin
püskürtülmesi.

– Dýþ etkilere daha açýk noktalardaki
plastik parçalara koruyucu fonksiyon
püskürtülmesi: kapý altý, çamurluk
içleri, vs.

– Ýçeride pas oluþturabilecek yoðuþ-
ma ve nem ceplerinin önlenmesi için
“açýk” kutulu bölümlerin kullanýmý.

GÖVDENÝN VE ALT
KISIMLARININ GARANTÝSÝ

Alfa GT’niz gövdenin veya karoser
yapýsýnýn herhangi bir orjinal unsuru-
nun paslanmasýna baðlý delinmelere
karþý garanti kapsamýndadýr. Bu

Aracýnýzý doðru þekilde yýkamak için:

1) Otomobil, otomatik yýkayýcýda
yýkanacaksa tavan antenini hasar
görmemesi için sökünüz.

2) Düþük basýnçlý su jeti kullanarak
aracý yýkayýnýz.

3) Süngeri sýk sýk az deterjanlý suya
batýrarak aracý yýkayýnýz.

4) Su ile iyice durulayýp, hava
püskürterek kurutunuz veya güderi bir
bez ile kurulayýnýz

Kuruturken suyun bulunabileceði kapý
kenarlarý, kaput ve farlarýn etrafý gibi
gözle az görülür alanlara özellikle
dikkat ediniz. Otomobil hemen kapalý
bir alana götürülmemeli ancak kalan
suyun buharlaþmasý için açýk alanda
býrakýlmalýdýr.

Otomobili güneþte býraktýktan sonra
veya kaputu sýcakken yýkamayýnýz: bu
þekilde boyanýn parlaklýðý azalýr.

Dýþ plastik parçalar da aracýn geri
kalanýyla ayný þekilde temizlenmelidir. 

garantinin genel þartlarý için “Alfa
Romeo Garanti Belgesi” kitapçýðýna
bakýnýz.

GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA 
TUTULMASI ÝÇÝN ÖNERÝLER

Boya

Boya, sadece estetik amaçlý olmayýp
ayrýca altýndaki metal kýsmý korur.

Derin çiziklerde, pas oluþumunu önle-
mek için derhal bu bölgelerin tamir
edilmesi gerekmektedir.

Tamir iþlemi için sadece orijinal boya
ürünleri kullanýnýz (“Teknik özellikler”
bölümündeki “Gövde boyasý tanýmla-
ma plakasý”na bakýnýz.)

Normal boya bakýmý, kullaným þart-
larý ve çevreye baðlý olarak belirli
aralýklarla yýkamaktan ibarettir.
Örneðin, çok kirli alanlarda veya tuz
atýlmýþ yollarda aracýnýzý daha sýk yýka-
manýz gerekir.
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Deterjanlar su kirlil-
iðine neden olur. Bu
nedenle aracýnýz yýka-

ma iþleminde kullanýlan sývýyý
toplamak ve arýtmak için
donatýlmýþ alanlarda yýkan-
malýdýr.

Mümkün olan yerde aðaç altýna park
etmeyin; bir çok aðacýn ürettiði
reçinemsi maddeler boyaya mat bir
görünüm verip paslanma sürecini hýz-
landýrma olasýlýðýný artýrýr.

DÝKKAT Asit içeriði çok güçlü ve
etkin olduðu için, kuþ pislikleri yýka-
narak derhal ve tamamen temizlen-
melidir.

Motor bölümü 

Kýþ mevsiminin sonunda, motor
bölmesi su doðrudan elektronik
kumanda birimlerine tutulmadan
dikkatlice yýkanmalýdýr. Bunu yapmak
için uzman bir atölyeye danýþýnýz.

Deterjanlar su kirli-
liðine neden olur. Bu ne-
denle aracýnýz yýkama

iþleminde kullanýlan sývýyý
toplamak ve arýtmak için do-
natýlmýþ alanlarda yýkanmalýdýr.

DÝKKAT Araç, motor soðukken ve
kontak anahtarý STOP konumundayken
yýkanmalýdýr. Yýkama iþleminden sonra
çeþitli korumalarýn (lastik kapaklar ve
çeþitli kaplamalar gibi) hasar
görmediðinden veya çýkmadýðýndan
emin olunuz.

Camlar

Camlarý temizlemek için özel ürünler
kullanýnýz. Camlarýn çizilmesini önle-
mek ve þeffaflýðýný korumak için, temiz
bezler kullanýnýz.

DÝKKAT Arka camýn içi, rezistansa
zarar gelmesini önlemek için tellerin
yönünde bir kumaþla hafifçe silin-
melidir. 

Farlar

DÝKKAT Far camlarýný yýkamak için;
aromatik maddeler (örneðin petrol)
veya ketonlar (örneðin aseton) kullan-
mayýnýz.
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ÝÇ PLASTÝK BÖLÜMLER

Görünümlerini deðiþtirmeyecek özel
ürünler kullanýnýz.

DÝKKAT Gösterge tablosunu silmek
için kesinlikle ispirto veya petrol türev-
lerini kullanmayýnýz.

Otomobilin içini te-
mizlemek için kesinlikle
petrol benzeri yanýcý

ürünler kullanmayýnýz. Silme
esnasýnda oluþabilen elektro-
statik kývýlcýmlar yangýna
sebep olabilir.

OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ

Paspaslarýn altýnda, metal levhanýn
oksitlenmesine neden olacak þekilde su
kalýp kalmadýðýný (ayakkabýlardan,
þemsiyeden vs. damlamýþ) düzenli
olarak kontrol ediniz.

Otomobil içinde
aeresol kutularý bulun-
durmayýnýz.  Patlaya-

bilirler. Aerosol kutularý
50°C’nin üstünde sýcaklýða
maruz kalmamalýdýr. Araç için-
deki sýcaklýk bu rakamýn
üstüne çýkabilir.

KOLTUKLARIN VE KUMAÞ VE
KADÝFE KISIMLARIN
TEMÝZLENMESÝ

– Tozu temizlemek için yumuþak bir
fýrça veya elektrik süpürgesi kullanýnýz.
Fýrça hafif ýslatýlýrsa, kumaþ daha iyi
temizlenebilir.

– Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla
hafifçe ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz. 

DERÝ KOLTUKLARIN
TEMÝZLENMESÝ

– Kurumuþ kiri, güderi veya nemli bir
bez ile fazla bastýrmadan temizleyiniz.

– Sývý ve gres lekelerini kuru emici bir
bez ile siliniz. Ardýndan yumuþak bez
ile veya sabunla suyla ýslatýlmýþ
güderiyle siliniz. eðer leke hala çýk-
mamýþsa üzerindeki açýklamalara
uyarak özel temizleyiciler kullanýnýz.

DÝKKAT Asla alkol veya ispirto
içeren madde kullanmayýnýz.
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TANITIM PLAKASI

Plaka, motor bölmesinde ön travers ü-
zerinde (þekil 2) yer alýr.

Aþaðýdaki bilgileri içermektedir:
(A) Uluslararasý onay ayrýntýlarý için

bölüm
(B) Takip eden þasi numarasý için bölüm
(C) Çeþitli uluslararasý kanunlar tarafýn-

dan onaylanan mevcut azami aðýrlýk-
lar

(D) Aracýn tipi ve ilave bilgi bölümü

(E) Duman indeksi için bölüm (JTD ver-
siyonlarý)

(F) Üretici firma ismi için bölüm.

ÞASI KOD NUMARASI

Sað ön amortisörün üst baðlantý yeri ü-
zerinde yer alýr ve aþaðýdaki bilgileri içerir
(þekil 3):

– Otomobilin modeli: ZAR 937.000

– Üretici seri numarasý (þasi seri numarasý).

OTOMOBÝL TANITIM
BÝLGÝLERÝ

Tanýtým kodlarýný not almanýz önerilir.
Plakalarda basýlý olarak verilen  tanýmlama
bilgileri ve yerleri aþaðýdaki (þekil 1)
gibidir:

1 - Tanýtým plakasý

2 - Þasi kod numarasý

3 - Boya tanýtým plakasý

4 - Motor kod numarasý.

TTEEKKNNÝÝKK    ÖÖZZEELLLLÝÝKKLLEERR

þekil 1

A0A0654b

þekil 2

A0A0246b

þekil 3

A0A0247b
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BOYA TANITIM PLAKASI

Plaka (þekil 4) bagajýn sol iç ucundadýr.
Aþaðýdaki bilgileri içermektedir:

A. Boya üreticisi.

B. Renk ismi.

C. Renk kodu.

D. Rötuþ için kullanýlacak ürünün taným-
lama kodu.

MOTOR KOD NUMARASI

Motor kod numarasý egzoz manifolduy-
la uyumlu olarak vites kutusu tarafýnda yer
alýr.

MOTOR VE ÞASÝ KOD NUMARALARI 

þekil 4

A0A0651b

Motor kodu Gövde versiyonlarý

1.8 T. SPARK AR322005 937CXR1A 26

2.0 JTS 937A1000 937CXH1A 22

2.0 JTS 932A2000 937CXH1A 29(Bazý pazarlarda)

2.0 JTS Selespeed 937A1000 937CXH11 23

3.2 V6 936A000 937CXP1B 25

JTD 16V 937A5000 937CXN1B 24B
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MOTOR
2.0 JTS
2.0 JTS

Selespeed

937A1000

Otto

4 silindirli tek sýra

83 x 91 

1970

11.5 : 1

122
165

6400

206
21

3250

PFR6B
BKR6EKPA

–
–

98 oktanlý
kurþunsuz benzin

2.0 JTS(**)

932A2000

Otto

4 silindirli tek sýra

83 x 91 

1970

11.5 : 1

119
163

6400

201
22

3250

PFR6B
BKR6EKPA

–
–

98 oktanlý
kurþunsuz benzin

JTD 16V

937A5000

Dizel

4 silindirli tek sýra

82 x 90.4 

1910

18 : 1

110
150

4000

305
31

2000

–
–
–
–

Motorlu araçlar
için dizel (EN 590

Þartlarý)

3.2 V6

936A000

Otto

6 V  60°

93 x 78 

3179

10 : 1

176.5
240

6200

300
30,6
4800

PFR6B
–
–
–

Minimum 95
oktanlý

kurþunsuz benzin

(*) her bir silindir için iki farklý tip buji bulunur
(**) Bazý tiplerde.

1.8 T. SPARK

AR32205

Otto

4 silindirli tek sýra

82.7

1747

11.5 : 1

103
140

6500

163
16.6
3900

PFR6B+
PMR7A

BKR6EKPA+
PMR7A

Minimum 95
oktanlý

kurþunsuz benzin

Motor kodu

Motor tipi

Silindir adedi ve silindirlerin yerleþimi

Silindir çapý ve kursu mm

Motor hacmi cm3

Sýkýþtýrma oraný

Azami beygir gücü (EEC):
kW
HP

dev/dak’da 

Azami tork (EEC):
Nm

kgm
dev/dak’da 

Bujiler (*) NGK
NGK
NGK
NGK

Yakýt
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YAKIT SÝSTEMÝ

Yakýt besleme sisteminde sistemin teknik özelliklerini hesaba katmadan yapýlan baþarýsýz deðiþim ve tamir-
ler iþletim hatalarýna ve yangýn tehlikesine yol açar.

AKTARMA ORGANLARI

Besleme

2.0 JTS

Doðrudan elektronik
enjeksiyon

Þanzýman

Kavrama

Çekiþ

2.0 JTS

5 ileri ve 1 geri vites,
ileri vitesler senkromeçli

Hidrolik kontrollü kuru tek
disk 

Ön

JTD 16V

Tümü senkromeçli 
altý ileri artý bir geri vites

Hidrolik kontrollü kuru tek
disk 

Ön

JTD 16V

Common Rail doðrudan
enjeksiyon süper þarjlý

3.2 V6

Multi Point elektronik
enjeksiyon

3.2 V6

Tümü senkromeçli altý ileri
artý bir geri vites

Hidrolik kontrollü kuru tek
disk 

Ön

2.0 JTS Selespeed

Elektronik kumandalý beþ
ileri ve bir geri vites

Elektrohidrolik kontrollü
kuru tek disk 

Ön

1.8 T. SPARK

Multi Point elektronik
enjeksiyon

1.8 T. SPARK

5 ileri ve 1 geri vites,
ileri vitesler senkromeçli

Hidrolik kontrollü kuru
tek disk 

Ön
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BUJÝLER

Bujilerin temizliði ve saðlamlýðý, motorun
verimi ve kirliliðe sebep olan emisyonlarýn
azaltýlmasý açýsýndan çok önemlidir.

Bujinin görünüþünün bir uzman gözüyle in-
celenmesi, ateþleme sistemi ile ilgili olmasa
bile arýzanýn tespit edilmesi için iyi bir yön-
temdir. Bu sebeple, eðer motorda bir prob-
lem varsa; bujilerinizi Alfa Romeo Yetkili
Servislerinde kontrol ettiriniz.

Bujiler Periyodik Bakým
programýnda belirtilen za-
manlarda deðiþtirilme-

lidirler. Sadece belirtilen tipteki bu-
jileri kullanýnýz: eðer ýsýl deðerleri
gerekenden az ise veya belirtilen
ömürleri garanti edilmemiþse,
problemler çýkabilir.

Servis Frenleri:
– ön

– arka

El freni

FRENLER

Ön

Arka

Tip

Asgari dönüþ dairesi çapý
(kaldýrýmlar arasý) m 

1.8 T. SPARK - 2.0 JTS - 3.2 V6 - JTD 16V

elektronik hidrolik direksiyonlu kremayer ve pinyon

11.5

SÜSPANSÝYON

DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ

1.8 T. SPARK - 2.0 JTS - 3.2 V6 -  JTD 16V

Disk

Disk

Bir kol ile kumanda edilen arka frenler.

1.8 T. SPARK - 2.0 JTS - 3.2 V6 - JTD 16V

Mc Pherson tipi

Denge çubuðuna sahip quadrilateral sistem 
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LASTÝKLER

JANTLAR VE LASTÝKLER

Preslenmiþ sac veya alaþým jantlar.

Radyal þambriyelsiz lastikler.

Güvenli sürüþ için, araç üzerindeki tüm tek-
erleklere belirtilen boyutta ayný tip ve mar-
ka lastikler takýlmalýdýr.

ÖNEMLÝ Ýç lastiksiz (þambriyelsiz) lastik-
leri, kesinlikle iç lastikli kullanmayýnýz.

KÜÇÜK YEDEK LASTÝK

Pres çelik jant.

ÖN DÜZEN AYARLARI

Ön tekerleklerin eðikliði jantlar arasýnda
ölçülür:

Deðerler araç seyahat ederken alýnmýþtýr.

LASTÝK ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN
DOÐRU OKUNMASI

Aþaðýda lastiklerin üzerinde yer alan kod-
larýn anlamlarýný açýklayan bilgiler verilmiþtir. 

Örnek:

205/55 R 16 91 W

veya

205/55 ZR 16

Bu kodlar, aþaðýdaki örneðe benzeyebilir.

205 = Nominal lastik geniþliði (iki ke-
nar arasýndaki mm cinsinden
mesafe).

55 = Yükseklik/geniþlik oraný 
yüzdesi. 

R = Radyal lastik.

ZR = 240 km/h üzerindeki hýzlar
için radyal lastik.

16 = Ýnç cinsinden jant çapý. 

91 = Yük endeksi (kapasite), örn. 91
= 615 kg. ZR lastikleri için
sunulmamýþtýr.

W, Z = Azami hýz endeksi. ZR lastikleri
hýz endeksinde Z, R’den önce
gelir.

þekil 5

A0A0465b
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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 

Kar lastikleri için azami hýz
ölçümü

Q M + S =160 km/h’e kadar.

T M + S =190 km/h’e kadar.

H M + S =210 km/h’e kadar.

Azami hýz endeksi

Q =160 km/h’e kadar.

R =170 km/h’e kadar

S =180 km/h’e kadar.

T =190 km/h’e kadar.

U =200 km/h’e kadar.

H =210 km/h’e kadar.

V =210 km/h üzeri.

ZR =240 km/h üzeri.

W =270 km/h’e kadar.

Y =300 km/h’e kadar.



Standart donanýmlar

Jantlar

Lastikler

Opsiyonel donanýmlar
Jantlar

Lastikler 

Kýþ lastikleri

2.0 JTS

7 J x 16

205/55 R16 91W (•)
205/55 ZR16 (•)

6 1/2 J x 15
7 J x 17
8 J x 18

195/60 R15 88V (**)
215/45 R17 87W (•)

215/45 ZR17 87W 
(Pirelli P7000) (•) (*)

215/45 ZR17 87Y 
(Good Year Eagle F1) (•) (*)

225/40 ZR18 92Y
(Michelin Pilot Sport 2) (•) (*)

195/60 R15 88Q (M+S)
205/55 R16 91T (M+S)
215/45 R17 87H (M+S)

3.2 V6

7 1/2 J x 17

225/45 ZR17 91Y 
(Pirelli Pzero Rosso) (•) (*)

225/45 ZR17 
(Bridgestone S-02) (•) (*)

7 1/2 J x 17
8 J x 18

215/45 R17 87W (**)
215/45 R17 87W 

(Pirelli P7000) (*) (**)
215/45 ZR17 87Y 

(Good Year Eagle F1) (*) (**)
225/40 ZR18 92Y

(Michelin Pilot Sport 2) (•) (*)

215/45 R17 87H (M+S)
225/45 ZR17 91H (M+S)

(•) Zincir takýlamayan lastikler
(*) Yanlýzca belirtilen lastikler için boyut onaylý ve sertifikalýdýr
(**) ÖNEMLÝ Zincir takýlabilen lastikler; bakýnýz “Aracýn doðru kullanýmý” bölümündeki “Kar zincirleri” paragrafý.

JTD 16V

6 1/2 J x 15
7 J x 16

205/60 R15 91V (•)
205/55 R16 91W (•)

205/55 ZR16 (•)

6 1/2 J x 15
7 J x 17
8 J x 18

195/60 R15 88V (**)
215/45 R17 87W (•)

215/45 ZR17 87W 
(Pirelli P7000) (•) (*)
215/45 ZR17 87Y 

(Good Year Eagle F1) (•) (*)
225/40 ZR18 92Y

(Michelin Pilot Sport 2) (•) (*)
205/60 R15 91V

(Michelin Pilot Primacy) (•) (*)

195/60 R15 88Q (M+S)
205/55 R16 91T (M+S)
215/45 R17 87H (M+S)
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1.8 T SPARK

6 1/2 J x 15
7 J x 16

205/60 R15 91V (•)
205/55 R16 91V (•)

205/55 ZR16 (•)

6 1/2 J x 15
7 J x 17
8 J x 18

195/60 R15 88V (**)
215/45 R17 87W (•)

215/45 ZR17 87W 
(Pirelli P7000) (•) (*)

215/45 ZR17 87Y 
(Good Year Eagle F1) (•) (*)

225/40 ZR18 92Y
(Michelin Pilot Sport 2) (•) (*)

205/60 R15 91V
(Michelin Pilot Primacy) (•) (*)

195/60 R15 88Q (M+S)
205/55 R16 91T (M+S)
215/45 R17 87H (M+S)
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PERFORMANS

1.8 T. SPARK 2.0 JTS 2.0JTS 3.2 V6 JTD 16V
Selespeed

Azami hýz (km/h) 200 216 216 243 209

Lastikler sýcakken þiþirme basýncý belirtilen orandan +0,3 bar (4 psi) daha fazla olmalýdýr
Kar lastiklerinde þiþirme basýncý belirtilen orandan +0,2 bar (3 psi) daha fazla olmalýdýr

Lastikler

195/60 R15 bar (psi)

205/60 R15 bar (psi)

205/55 R16 bar (psi)

205/55 ZR16 bar (psi)

215/45 R17 bar (psi)

225/45 ZR17 bar (psi)

225/40 ZR18 bar (psi)

Küçük  yedek  lastik
125/80 R15 bar (psi)

normal  yükte  
ön arka

2.2 (32) 2.3 (32)

2.3 (33) 2.3 (33)

2.3 (33) 2.3 (33)

2.3 (33) 2.3 (33)

2.4 (35) 2.3 (33)

2.5 (36) 2.4 (35)

2.5 (36) 2..4

4.2 (61)

tam  yükte
ön arka

2.5 (36) 2.5 (36)

2.6 (38) 2.6 (38)

2.6 (38) 2.6 (38)

2.6 (38) 2.6 (38)

2.7 (39) 2.6 (38)

2.8 (40) 2.7 (39)

2.8 (40) 2.7 (39)

4.2 (61)
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BOYUTLAR

þekil 5

A B C D E F G H

1.8 T. SPARK 4489 967 2596 926 1362 1763 1524 1510

2.0 JTS 4489 967 2596 926 1362 1763 1524 1510

3.2 V6 4489 967 2596 926 1355 1763 1524 1510
JTD 16V 4489 967 2596 926 1366 1763 1524 1510

Boyutlar mm 
cinsinden ifade edilmiþtir 
ve standart lastikler 
takýlý araca göredir. 

Çeþitli lastik seçimiyle 
küçük deðiþiklikler olabilir. 

Yükseklik 
boþ araç için verilmiþtir.

BAGAJ KAPASÝTESÝ

Kapasite ..................................320 .... dm3

Kapasite, arka koltuklar
tamamen yatýrýldýktan sonraki hali için 
verilmiþtir ................................905 .... dm3 

A0A0653b
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AÐIRLIKLAR

(*) Araç özel cihazlara sahipse (çeki kancasý, vb.) yüksüz aðýrlýðýn artmasýndan dolayý, aracýn taþýyabileceði azami yükü ve dolayýsýyla izin verilen azami yükü
de azaltýr.

(**) Aþýlmamasý gereken yükler. Sürücü bagajdaki ve/veya araçtaki diðer yükleri bu sýnýrlamalara uyacak þekilde düzenlemekle yükümlüdür.

JTD 16V

1320

520

990
980

1885

1300
400

60

3.2 V6

1410

520

1040
980

1930

1400
400

60

2.0 JTS

1320

520

980
980

1840

1300
400

60

1.8 T. SPARK

1290

520

980
980

1810

1300
400

60

Yüksüz aðýrlýk
(yakýt ile sývýlar, 
yedek lastik, cihazlar
ve aksesuarlar dahildir) kg 

Sürücü dahil (*) aracýn
taþýyabileceði yük kg 

Ýzin verilen azami 
yük (**):

– ön aks kg
– arka aks kg
– toplam kg 

Römork çekme yükü:
– frenli römork kg 
– frensiz römork kg 

Baðlantýdaki azami yük
(frenli römork) kg
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KAPASÝTELER
2.0 JTS

Selespeed

63 
7

7.2

–

4.4

2.0

0.6

1.2

0.52

2.5
4.2

3.2 V6

63 
7

7.2

–

5.9

2.0

–

1.2

0.52

2.5
4.2

1.8 T. SPARK

63
7

7.2

4.4 ■

–

2.0

–

1.2

0.52

2.5
4.2

2.0 JTS

63
7

7.2

–

4.4

2.0

–

1.2

0.52

2.5
4.2

Yakýt deposu: litre
– yedek yakýt dahildir litre

Motor soðutma 
sistemi litre

Yað karteri ve filtre litre

litre

Manuel (Düz) vites kutusu/
diferansiyel litre

Selespeed transmisyonu litre

Hidrolik direksiyon litre

ABS anti-kilitleme cihazlý
hidrolik frenleme devresi litre

Ön cam yýkama 
rezervuarý: litre

– far yýkayýcýsýyla birlikte litre

Belirtilen yakýtlar 
Tavsiye edilen ürünler

98 oktan
kurþunsuz benzin

%50’lik saf su 
ile PARAFLU UP karýþýmý

SELENIA 20 K

SELENIA RACING

TUTELA CAR
ZC 75 SYNTH

TUTELA CS SPEED

TUTELA GI/A

TUTELA CAR TOP 4 
ALFA ROMEO IÇIN

Su ile TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35
karýþýmý

■ Aracýn sportif olarak kullanýldýðý takdirde, tamamen sentetik SELENIA RACING SAE 10W-60 motor yaðý tavsiye edilir.
Kýsmen soðuk hava koþullarýnda kullaným için SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 motor yaðý tavsiye edilir.
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JTD 16V

63
7

7.2

4.5

2.0

1.2

0.52

2.5
4.2

Belirtilen yakýtlar 
Tavsiye edilen ürünler

Dizel motorlu araçlar için yakýt özelliði (EN 590
teknik verileri)

%50’lik saf su ile PARAFLU UP 
karýþýmý

SELENIA WR

TUTELA CAR
ZC 75 SYNTH

TUTELA GI/A

TUTELA CAR TOP 4 
ALFA ROMEO IÇIN

Su ile 
TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 karýþýmý

Yakýt deposu: litre
– yedek yakýt dahildir litre

Motor soðutma 
sistemi litre

Yað karteri ve filtre litre

Manuel (Düz) vites kutusu/
diferansiyel litre

Hidrolik direksiyon litre

ABS anti-kilitleme cihazlý
hidrolik frenleme devresi litre

Ön cam yýkama 
rezervuarý: litre

– far yýkayýcýsýyla birlikte litre
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Kullanýmý Aracýn en iyi þekilde iþletimini saðlamak için  Tavsiye edilen yaðlar Kullaným yerleri
kullanýlan yað ve sývýlarýn teknik özellikleri ve sývýlar

Benzinli motorlar
2.0 JTS
2.0 JTS Selespeed
3.2 V6
için yaðlar

Benzinli motorlar için
yaðlar (■)
1.8 T. SPARK

1.9 JTD

YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

KULLANILABÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Sentetik yað, SAE 10W-60

ACEA A3 ve API SL taleplerine uygun, 
sentetik esaslý SAE 10W-40 motor yaðý.

ACEA A1-A5 ve FIAT 9.55535M1 spesifikasyonlarýný karþýlayan, 
sentetik çok dereceli SAE 5W-30.

ACEA B3 ve API CF ve 
FIAT 9.55535-M2 spesifikasyonlarýný karþýlayan, sentetik çok dereceli SAE
5W-40.

■ Aracýn sportif olarak kullanýlmasýnýn seçilmesi halinde, tamamen sentetik SELENIA RACING SAE 10W-60 motor yaðý tavsiye edilir.
Kýsmen aðýr hava koþullarýna kullaným için SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 motor yaðý tavsiye edilir.
SELENIA PERFORMER MULTIPOWER, SELENIA RACING 10W-60 motor yaðý kullanýlýrken gerekmez.

DÝKKAT Motorda mevcut olan yaðlardan deðiþik özelliklere sahip yaðlar ile seviye tamamlamayýnýz.

SELENIA RACING

SELENIA 20K
ALFA ROMEO için

SELENIA
PERFORMER
MULTIPOWER

SELENIA WR 

76
0P

G
S

m
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Kullanýlan ürün 

Fren hidrolik yaðý 

Radyatörler için koruyucu madde

Fuel Oil için 
katký

Ön cam/
far yýkama suyu

Tavsiye edilen sývý 
ve yaðlar 

TUTELA CAR 
ZC 75 SYNTH

TUTELA CAR 
CS SPEED

TUTELA GI/A

TUTELA CAR TOP 4 
ALFA ROMEO IÇIN

PARAFLU UP (*)

DIESEL MIX

TUTELA 
PROFESSIONAL SC35

Kullaným yerleri

Mekanik vites kutusu ve
diferansiyel

Selespeed vites kutularý
elektrikle çalýþan
elektrohidrolik sürüþ

Hidrolik direksiyon

Fren ve kavrama 
hidrolik sývýsý

Kullaným oraný:
50% su 
50% PARAFLU UP
karýþýmý, –35°C’ye kadar

Dizel yakýt ile
karýþtýrýlmalýdýr (10 litre
için 25 cc)

Sulandýrýlarak veya su
katýlmadan
kullanýlmalýdýr

Transmisyon için yaðlar
ve gresler

Aracýn doðru þekilde iþletilmesi için
sývý ve yaðlarýn kalite özellikleri

API GL-5 ve MIL-L-2105 D LEV özelliklerini karþýlayan SAE 75W-80 EP 
dereceli sentetik bazlý motor yaðý

Özel ATF DEXRON III yað tipi

ATF DEXRON II D LEV, SAE 10W yaðý

FMVSS n. 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J1703 - J1704
CUNA NC 956-01 sentetik sývýsý

CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 özelliklerini karþýlayan O.A.T bazlý organik
formül ve monoetilen glikola dayalý kýrmýzý renkli antifriz etkili koruyucu

Dizel motorlar için, koruyucu etkili dizel yakýt katkýsý.

Alkol ve katkýlarýn karýþýmý CUNA NC 956-II

(*)DÝKKAT Motorda mevcut olan yaðlardan deðiþik özelliklere sahip yaðlar ile seviye tamamlamayýnýz.



TE
K

N
ÝK

 Ö
Z
EL

LI
K

LE
R

286

YAKIT TÜKETÝMÝ

Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim
deðerleri belli Avrupa Birliði Direktiflerince
belirlenmiþ homologasyon testleri esas alý-
narak belirlenmiþtir.

Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek için
gerçekleþtirilmiþtir:

– þehir içi çevirim: soðuk çalýþtýrmayý
takiben otomobilin þehir içi kullanýmýna ben-
zer þartlarda kullaným;

DÝKKAT Güzergah, trafik durum-
larý, hava koþullarý, sürüþ stili,
aracýn genel koþullarý, donaným se-
viyesi/aksesuarlar, yük, klima sis-
teminin kullanýmý, port bagaj ve
hava sürtünmesine etki edebilen
diðer durumlar aracýn ölçülenden
farklý yakýt tüketim seviyelerine
ulaþmasýna yol açabilir (“Aracýn
doðru kullanýlmasý” bölümündeki
“Ýþletim masraflarý ve çevre kirlil-
iðinin azaltýlmasý” sayfasýna
bakýnýz).

– þehir dýþý çevirim: aracýn aðýr þehir
dýþý kullanýmýna benzer þartlarda tüm
viteslerde ani hýzlanma; hýz 0-120 km/saat
arasýnda deðiþir;

– ortalama (kombine) yakýt tüke-
timi: %37 þehir içi ve %63 þehir dýþý kul-
laným esas alýnarak hesaplanmýþtýr.
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3.2 V6

18.6

8.7

12.4

JTD 16V

8.5

4.9

6.2

2.0 JTS

12.3

6.8

8.7

1.8 T. SPARK

12.1

6.4

8.5

2.0 JTS
Selespeed

12.2

6.7

8.7

EGZOZ GAZLARINDAKÝ CO2 EMÝSYONLARI

Aþaðýdaki tabloda verilen egzozdaki CO2, emisyon seviyeleri kombine tüketime karþýlýk gelir.

Direktif 1999/100/CE normlarý uyarýnca CO2 emisyonlarý (g/km)

1.8 T. SPARK 202*

2.0 JTS 208*

2.0 JTS Selespeed 208*

3.2 V6 295*

JTD 165•

* 4 euro versiyonu 

• 3 euro versiyonu+EOBD

Direktif 1999/100/EC uyarýnca 
yakýt tüketimi 
(litre x 100 km)

Þehir içi

Þehir dýþý

Kombine (ortalama)
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þekil 6

A0A0724b

SAÐDAN DÝREKSÝYONLU TÝPLER - ÖN PANEL

1. Döndürülebilen yan hava yönelticileri - 2. Sabit yan cam hava yönelticileri - 3 Yolcu hava yastýðý - 4. Bagaj kapaðý serbest býrakma düðmesi - 5. Kart
muhafazasý (bazý tiplerde) - 6. Ses sistemi (bazý tiplerde) - 7. Orta hava yönelticisi - 8 Sabit üst hava yönelticisi - 9. Bardak tutucu (bazý tiplerde) - 10. Arka
cam buðulanmadan koruma düðmesi - 11. Dörtlü flaþör düðmesi - 12. Arka cam sis farý düðmesi - 13. Dýþ lamba kumanda kolu - 14. Kilometre sayaçlý (gün-
lük, toplam) ve far yükseklik ayarlama cihazlý hýz göstergesi - 15. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte yakýt göstergesi- 16 Çok fonksiyonlu gösterge - 17. Motor
soðutucusu sýcaklýk göstergesi - 18. Motor devir saati - 19. Ön cam silecekleri kumanda kolu - 20. Kaput açýlma kolu - 21. Kontrollerin ayarý: günlük kilome-
tre sayacý sýfýrlama, far yükseklik aygýtý, yol bilgisayarý - 22. Kontak anahtarý ve þalteri - 23. Korna - 24. Direksiyon simidi kilitleme/serbest býrakma kolu - 25.
Sürücü hava yastýðý - 26. Kapý kilitleme düðmesi - 27. Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý - 28. Çakmak/kül tablasý kapaðý - 29. Sýcaklýk sensörü -
30. Torpido gözü.
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þekil 7
A0A0725b

þekil 8
A0A0726b

GÖSTERGE TABLOSU

Benzinli tipler
2.0 JTS Selespeed

A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte  yakýt
göstergesi- B Motor soðutucu sýcaklýk göster-
gesi ve azami sýcaklýk uyarý lambasý - C.
Kilometre saati - D. Odometre göstergesi
(toplam kilometre sayacý, far pozisyon göster-
gesi ile birlikte günlük kilometre sayacý) - E.
Yeniden ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran
-F. Motor devir saati.

Benzinli tipler
1,8 T. SPARK - 2.0 JTS

A Rezerv uyarý lambasý ile birlikte yakýt
göstergsi- B. Motor soðutucu sýcaklýk göster-
gesi ve azami sýcaklýk uyarý lambasý - C.
Kilometre saati - D. Odometre göstergesi
(toplam kilometre sayacý, far pozisyon göster-
gesi ile birlikte günlük kilometre sayacý) - E.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran - F. Mo-
tor devir saati
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þekil 9
A0A0727b

JTD 16V tipleri

A. Rezerv uyarý lambasý ile birlikte yakýt
göstergesi- B Motor soðutucu sýcaklýk göster-
gesi ve azami sýcaklýk uyarý lambasý - C.
Kilometre saati - D. Odometre göstergesi
(toplam kilometre sayacý, far pozisyon göster-
gesi ile birlikte günlük kilometre sayacý) - E.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran - F. Mo-
tor devir saati
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AALLFFAABBEETTÝÝKK    FFÝÝHHRRÝÝSSTT

ABS
- çalýþma þekli ve uyarýlar 150

Acil durum çalýþtýrmasý....... 210
- yokuþ aþaðý salma........ 212
- aracýn takviye ile çalýþtýrýlmasý 211

Aðýrlýklar .......................... 280
Akýllý yýkama (ön cam)....... 47
Aktarma organlarý - teknik 

özellikler ........................ 274
Akü .................................. 261

- ömürünün uzatýlmasý için 
tavsiyeler ....................... 263
- þarj edilmesi ................ 262
- þarjýn kontrol edilmesi... 262
- deðiþtirme ................... 263
- aracýn takviye ile çalýþtýrýlmasý 211

Alfa Romeo KOD sistemi..... 6
- çalýþmasý ..................... 9

Ampul deðiþtirme- genel bilgiler 222
- ampul tipleri ................ 222-223

Ampuller
- deðiþtirme ................... 221

Anahtar/uzaktan kumanda. 7
- uzaktan kumandanýn 
pilini deðiþtirme ............. 10
- ilave uzaktan kumanda 
anahtarý talebi ............... 11

Anahtarlar ........................ 6
Aracýn çekilmesi ................ 244
Aracýn doðru kullanýlmasý... 200
Araç boyutlarý.................... 280
Araç kaldýrma noktalarý...... 245
Araç performansý ............... 279
Araç tanýmlamasý .............. 271
Arka sis lambalarý

- ampul deðiþtirme ......... 230
- açmak ......................... 125

Arka tavan lambasý ........... 140
- ampul deðiþtirme ......... 233

ASR (sistemi) .................... 154

Bagaj
- kapasite ...................... 280
- geniþletme................... 19
- aydýnlatma .................. 146

- yük aðý........................ 22
- açma düðmesi ............. 124-145
- içerden açýlma.............. 145
- uzaktan kumanda ile açýlma 8-145
- yükün sabitlenmesi....... 146
- bagaj kapaðýnýn kapatýlmasý 146
- bagaj kapaðý açýlmasý... 146
- yük taþýnma uyarýlarý .... 146

Bagaj bölmesinin geniþletilmesi
- kýsmi........................... 21
- toplam ........................ 20

Bagaj lambasý- ampul deðiþtirme 235

Bakým
- ilave iþlemler ........... 250
- yýllýk bakým programý 250
- seviye kontrolü......... 253
- genel ...................... 247
- önlemler ve uyarýlar.. 251
- periyodik bakým ....... 247
- periyodik bakým programý 248
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Baþ dayanaklarý ............
- ön........................... 18
- arka ........................ 21

Bose HI-FI sistemi ......... 197

Boya (bakým)
- renk kodu ................ 272

Buðu giderme-buz çözme
- kapý aynalarý ........... 106
- arka cam................. 105
- ön cam ve ön yan..... 107

Bujiler (teknik bilgiler)... 273-275

Camlar............................
- temizlenmesi ............... 269

Caydýrýcý led ...................... 141
CD çalarlý radyo................. 156

- tavsiye......................... 156
- anten .......................... 196
- hýrsýzlýða karþý koruma.. 159
- CD deðiþtiricisi.............. 183
- CD çalar bölümü........... 180
- direksiyon simidindeki 
kumandalar ................... 164

- ön paneldeki kumandalar 163
- fonksiyonlar ve ayarlar.. 165
- genel........................... 158
- sözlük ......................... 160
- tanýtým ........................ 156
- koruyucu sigorta........... 196
- radyo bölümü .............. 168
- hoparlörler................... 196-197
- sistem özellikleri........... 196
- telefon baðlantýsý ......... 168

Cep telefonu (baðlantý) ...... 143
Çakmak............................ 141
Çeki halkasý ...................... 244
Çeki kancasý...................... 205
Çevre (koruma) .................

- emisyon azaltým cihazlarý 199
Çocuk koltuklarý................. 31-38
Çocuklar (güvenle taþýma).. 31

Devir saati ...................... 55
Dýþ hava sýcaklýðý .............. 58
Dýþ lambalar (açmak) ........ 44
Dijital çok fonksiyonlu gösterge 57

- uyarýcý ......................... 58

- saat (ayarlama) ........... 58
- kontrol düðmeleri ......... 57
- ataletli yakýt kesme anahtarý 59
- ýþýk reostasý.................. 59
- dýþ hava sýcaklýðý.......... 58

Dikiz aynasý ...................... 23
Direksiyon kilidi ................ 15
Direksiyon simidi ...............

- ayar kolu ..................... 22
- korna ......................... 52

Direksiyon simidindeki kollar 44
Direksiyon sistemi

- teknik özellikler............ 275
Dizel yakýt filtresi............... 260
Dörtlü uyarý flaþörü ...........

- açmak ........................ 124

Egzozdaki CO2 emisyonu .. 287
El freni ............................. 126
Elektronik alarm sistemi .... 11

- tanýtým........................ 11
- ilave uzaktan kumanda talebi 11
- sistemin kapatýlmasý..... 14
- kapatma ..................... 12
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- açmak......................... 11
- hacimsel koruma.......... 13
- alarm tetiklendiðinde ... 13

Elektrik kumandalý camlar . 24
Emniyet Kemerleri ............. 26

- çocuklarý güvenle taþýma 31
- ön kemer yükseklik ayarý 27
- genel bilgiler ............... 29
- yük sýnýrlayýcýlar ........... 29
- bakým ......................... 31
- ön gerdiriciler............... 28
- kemerlerin kullanýmý .... 26

EOBD ............................... 155

Far ayarý.......................... 148
Far yýkayýcýlarý .................. 49-267
Farlar (açmak için kontroller) 44
Farlar............................... 148

- ülke dýþýnda ayar ......... 149
- ampul deðiþtirme ......... 221-224
- yükseklik ayarý............. 148-149

Farlarýn kumandasý ........... 45
Fýskiyeler

- ön cam/arka cam......... 267

FIX&GO kiti....................... 217
- tekerlek deðiþtirme ...... 214

Follow me home 
aydýnlatma fonksiyonu ... 46

Fren lambalarý (üçüncü stop) 231
- ampul deðiþtirme ......... 230

Fren ve kavrama sývýsý
seviye kontrolü .............. 258

Geri vites lambasý 
ampul deðiþtirme............ 230

Gösterge aydýnlatma ayarý . 59
Gösterge tablosu ............... 53-54
Gösterge, (ayarlanabilir çok 

fonksiyonlu) ................... 60
- 12/24 modu................ 71
- menü ekranýna giriþ ..... 65
- uyarýcý (ayarlama)........ 77
- saat ............................ 68
- kumanda düðmeleri ..... 61
- tarih............................ 69
- olaya göre göstergeler .. 84
- motor yað seviyesi kontrolü 64
- tüm yol bilgileri - yol bilgileri B 80
- Ýlk kontrol.................... 63

- dil (seçimi) .................. 75
- ýþýk reostasý ................. 83
- menü (tanýtým) ............ 62
- menü KAPALI ............... 79
- rehber (navigasyon) ..... 74
- radyo .......................... 72
- servis (bakým).............. 78
- hýz sýnýrý ..................... 66
- yaz saati (DST) ............ 70
- telefon ........................ 73
- yol bilgileri B (AÇIK/KAPALI) 67
- birim (seçimi) .............. 76
- uyarý lambalarý ............ 85

Gövde (temizlenmesi) ........ 267
Gövde altý koruma............. 268
Gövde versiyonlarý ............. 272
Güneþlikler ....................... 143

Hacimsel koruma............. 13
Hava filtresi ..................... 260
Hava yastýklarý- yolcu hava yastýðýnýn

devreden çýkarýlmasý ....... 40
- sürücü ön hava yastýðý .. 39
- ön hava yastýklarý......... 38
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- genel uyarýlar .............. 43
- ön yolcu hava yastýðý .... 40
- yan hava yastýklarý (yan hava
yastýðý - cam hava yastýðý) 41

Hava yönelticileri .............. 100-101
Hýz Sabitleme Sistemi........ 49
Hidrolik direksiyon sývýsý- seviye

kontrolü ve dolum .......... 258
Hoparlörler ...................... 196-197
Hortumlar......................... 265

Ýç elemanlar..................... 138
Ýç hava dolaþýmý ............... 105
Ýç mekan (temizlenmesi).... 270
Ýç mekan aydýnlatmasý- bagaj

aydýnlatmasý .................. 146
- ön panel aydýnlatmasý (reostat) 59
- iç aydýnlatma............... 138-140

Ýki alanlý otomatik klima 
kumandasý ..................... 108

Ýlave fren lambasý (üçüncü stop) 231
Ýlave iþlemler (bakým)........ 250
Ýlk yardým çantasý.............. 246
Ýþletim ekonomisi .............. 203

Kapý aynalarý................... 23
Kapý cepleri....................... 142
Kapý kilitleme sistemi......... 125
Kapý lambalarý .................. 140

- ampul deðiþtirme ......... 232
Kapýlar

- merkezi kilitleme ......... 16
- içerden açýlma/kapanma 15
- dýþarýdan açýlma/kapanma 15
- uzaktan kumanda ........ 7
- uzaktan kumandayla 
kilitleme/açma ............... 6-7

Kar zincirleri...................... 208
Kart muhafazasý ................ 142
Katalizör........................... 199
Kaza olmasý halinde .......... 246

- Ýlk yardým çantasý......... 246
- yaralanma varsa .......... 246

Kýsa farlar.........................
- ampul deðiþtirme ......... 225-228
- açmak ......................... 44-45

Kilometre saati .................. 55
Klima kumanda sistemi 

hava yönelticileri ............ 100-101

Klima kumanda sistemi 
kumandalar ................... 103-111

KOD kartý.......................... 7
Kol dayanaðý, arka ............ 22
Kol dayanaðý, ön ............... 17
Koltuklar, arka .................. 19

- bagajýn geniþletilmesi ... 19
- orta kol dayanaðý ......... 22
- baþlýk .......................... 21

Koltuklar, ön ..................... 16
- ayarlar ........................ 16-17
- baþlýk .......................... 18
- ýsýtma.......................... 18
- arka cepler................... 18
- sýrt dayanaðý yatýrmak .. 17

Kontak anahtarý ................ 14
Korna ............................... 52
Kriko ................................

- kullanýmý ..................... 215
- uyarýlar ....................... 214

Kullanýcý tarafýndan satýn alýnan
aksesuarlar .................... 144

Kumandalar...................... 124
Küçük yedek lastik............. 214
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Küllük ..............................
- ön............................... 141
- arka ............................ 142

Lastik patlamasý durumunda 212
- genel talimatlar ........... 212
- Hýzlý lastik tamiri için
FIX&GO kiti ........................ 217

Lastikler ...........................
- doðru okuma ............... 276
- þiþirme basýncý ............. 279
- kar zincirleri................. 208
- lastik ve jant tipleri ...... 278
- aþýnma........................ 264
- kýþ lastikleri ................. 208 

Makyaj lambasý
- ampul deðiþtirme ......... 234

Manuel ýsýtýcý  .................. 102
Mekanik (Düz) vites kutusu- kolu 127
Motor ...............................

- tanýmlama kodlarý........ 272
- teknik özellikler............ 273

Motor bölmesi ...................
- kaputu ........................ 147

- yýkama........................ 269
Motor çalýþtýrma ................ 200

- acil durum çalýþtýrmasý .. 202
- JTD versiyonlarý için çalýþtýrma 201
- benzin motorlu tipler için 
çalýþtýrma ...................... 200
- motorun durdurulmasý .. 202
- motoru ýsýtma .............. 201

Motor kaputu .................... 147
Motor kodlarý .................... 272
Motor soðutucu sývýsý - seviye 

kontrolü ve dolum........... 257
- sýcaklýk göstergesi ve uyarý ýþýðý 56

Motor yaðý
- seviye kontrolü ve dolumu 255
- tüketimi....................... 256

Otomobilin bakýmý........... 247
Otomobilin kaldýrýlmasý

- garaj krikosuyla ........... 245
- tamirhane liftiyle.......... 245
- kriko ile ....................... 215

Otomobilin yýkanmasý 
motor bölmesi ................ 269

- dýþ mekan.................... 268
- iç mekan ..................... 270

Ön cam/far yýkama suyu- seviye
kontrolü ve dolumu......... 259

Ön gerdiriciler ................... 28
Ön panel .......................... 52
Ön sis lambalarý ................

- ampul deðiþtirme ......... 225-227
- çalýþtýrýlmasý ................ 124

Ön tavan lambasý ............. 138
- ampul deðiþtirme ......... 232

Park etme ....................... 203
Park lambalarý ..................

- ön ampullerin deðiþimi . 225-228
- arka ampullerin deðiþimi 230
- çalýþtýrýlmasý ................ 45

Park sensörü ..................... 123
Periyodik bakým programý .. 248
Plaka lambasý ampul deðiþtirme 231
Polen filtresi...................... 107-261
Radyo vericisi ve cep telefonlarý 144
Römork çekme .................. 205
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Saat ................................ 68
Selespeed þanzýman ......... 128

- otomatik mod (CITY)..... 135
- yað seviye kontrolü....... 256
- arýza uyarýlarý............... 136
- hareket ettirme ............ 132
- park etme.................... 137
- yarý otomatik mod (MANUEL) 134
- motoru çalýþtýrma ......... 131
- aracýn durdurulmasý...... 133
- motorun durdurulmasý .. 131
- sistemi çalýþtýrmak........ 129
- aracýn çekilmesi ........... 137
- uyarýcý ......................... 137
- motor kapalýyken iþlemler 130

Semboller ......................... 5-6
Seviye kontrolü ................. 253

- fren ve kavrama sývýsýnýn 
seviye kontrolü ve dolumu 258
- soðutucu sývýsý seviyesi 
kontrolü ve dolum........... 255
- motor yað seviyesi kontrolü 
ve dolum........................ 258
- hidrolik direksiyon yað 
seviyesi kontrolü ve dolumu 255

- Selespeed vites kutusu yað 
seviyesi denetimi ve dolumu 256
- ön cam/arka cam far yýkayýcý 
sývýsýnýn seviye kontrolü ve 
dolumu.......................... 259

Sývýlar (teknik özellikler) .... 284-285
Sigortalar .........................

- sigorta özet tablosu ...... 239
- genel talimat ve uyarýlar 236
- motordaki kontrol kutusunda 238
- akü yanýndaki kontrol 
kutusunda...................... 238
- ön panel üzerindeki kontrol 
kutusu ........................... 237
- korunan cihazlarýn listesi 239

Sinyal lambalarý
- ön ampullerin deðiþimi . 229
- arka ampullerin deðiþimi 230
- yan ampullerin deðiþimi 229
- çalýþtýrýlmasý ................ 44-45-46

Süspansiyonlar (teknik özellikler) 275

Takýmlar.......................... 214
Tavsiye edilen yaðlar ......... 284
Tekerleðin deðiþtirilmesi..... 212

- genel talimatlar ile 
uyarýlar .......................... 212-213

Tekerlek anti-blokaj sistemi (ABS)
- çalýþma þekli ve uyarýlar 150

Tekerlekler- Hýzlý lastik tamiri için
FIX&GO kiti .................... 217
- geometri...................... 276
- deðiþtirme ................... 214
- kar zincirleri................. 208
- lastik þiþirme basýncý .... 279
- jantlar ve lastikler ........ 278
- uyarýlar ....................... 212-213

Teknik özellikler ................ 271
Temizlik ve bakým

- gövde.......................... 268
- araç iç mekaný ............. 270
- motor bölmesi .............. 269
- kumaþ koltuklar ........... 270
- deri koltuklar ............... 270
- plastik kýsýmlar ............ 270
- camlar......................... 269

Torpido gözü lambasý - 
ampul deðiþtirme............ 234

Torpido gözü ..................... 138
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Uyarý lambalarý ............... 85
Uzaktan kumanda

- ilave uzaktan kumandalar 11
- alarm sistemi ............... 11
- kapý açma-kapama ...... 7
- bagaj kapaðý açýlmasý... 8

Uzaktan kumanda anahtarýnýn 
pil deðiþimi .................... 10

Uzun farlar
- ampul deðiþtirme ......... 226-228
- çalýþtýrmak................... 45

Uzun süreli park................ 209

VDC sistemi ..................... 152
Vites kutusu ..................... 127

Yaðlayýcýlar (teknik özellikler) 284
Yaðmur sensörü................. 48
Yakýt

- teknik özellikleri ........... 273
- otomatik yakýt kesme anahtarý 125
- tüketimi....................... 286
- yakýt depo kapaðý......... 198
- seviye göstergesi ve rezerv 
lambasý ......................... 56

- yakýt alma ................... 198
uyarý lambasý ................. 56

Yakýt alma
- teknik özellikler............ 282

Yakýt beslemesi (teknik bilgiler) 274
Yakýt deposu (kapasite) ..... 282
Yakýt kapaðý ..................... 198
Yakýt kesme (darbe) anahtarý 125
Yakýt rezervi ...................... 56
Yakýt tüketimi ................... 286
Yýllýk bakým programý ........ 250
Yol bilgisayarý ................... 80
Yol mesafe sýfýrlamasý ........ 55
Yük sýnýrlayýcýlar (koltuk kemerleri) 29



A
LF

A
B

ET
ÝK

 F
ÝH

R
ÝS

T

298



NOTLAR







Her zaman bu ürünü isteyin
®

®

OTOMOBÝLÝNÝZ ÝÇÝN MÜKEMMEL SEÇÝM



Aracýnýzýn motoru Selenia ile donatýlmýþtýr,
Selenia,  en ileri uluslararasý koþullara uyan motor
yaðý ürünleri yelpazesidir. Üstün teknik özellikleri

Selenia’nýn motorunuza en yüksek performans ile
koruma saðlamasýný garanti eder.

Selenia ürünleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için web sayfamýzý ziyaret ediniz: www.flselenia.com.

Ürün yelpazemiz ayrýca Selenia 20K, Selenia Performer 5W-30 e 5W-40, Selenia Digitech’de içerir.

Aracýnýz Selenia ile donatýlmýþtýr

SELENIA 20K ALFA ROMEO
API SL Yaðlayýcý, havalý, turboþarjlý ve çoklu valflý
motorlara maksimum aþýnma korumasý ve
performans garanti eder.
Alfa Romeo için özel Selenia formülasyonu içerir.

SELENIA RACING
Bu yaðlayýcý Selenia’nýn güzergah izleme ve
ralli yarýþmalarýna dair engin deneyimlerinin bir sonucu
olarak geliþtirilmiþtir, motor performansýný her türlü
rekabette kullanmak üzere arttýrýr.  

SELENIA TD
Bu havalý ve turboþarhlý ve çoklu valflý dizel motor-
larý için üretilmiþ olan yað, en yüksek derecelerde
bile mükemmel motor temizliði ve saðlamlýðý garan-
ti eder.

SELENIA WR
Bu yað özel olarak Common Rail Multijet motorlarý için
tasarlanmýþtýr. Soðuk halde motor çalýþtýrmalarýnda kýsmen
etkili olmak üzere, maksimum aþýnma korumasý ve hidrolik
sübap itme kontrolü, tüketimde azaltým ve yüksek sýcaklýklar-
da saðlamlýk garanti eder.

Selenia ürünleri yelpazesi teknoloji bakýmýndan geliþmiþ üaþaðýdaki rünlerini içerir:



SOÐUK LASTÝK BASINÇLARI 

MOTOR YAÐI DEÐÝÞÝMÝ
Yað karteri ve filtresi (1.8 T. SPARK - 2.0 JTS)....................... 4.4 litre
Yað karteri ve filtre (3.2 V6) ................................................. 5,9 litre
Yað karteri ve filtre (JTD 16V)................................................ 4,5 litre

Kullanýlmýþ yaðlarý çevreye dökmeyiniz

YAKIT DOLDURMA

Yakýt deposu kapasitesi........................................................ 63 litre
Rezerv ................................................................................ 7 litre

benzinle çalýþan araçlar için, min. 95 oktanlý kurþunsuz benzin 
kullanýnýz.
Dizel motorlu motorlu araçlarý yalnýzca standartlara uygun dizel yakýt (EN590
þartnamesi) ile doldurunuz. 

ÜRETÝCÝ FÝRMA
FIAT AUTO S.P.A.

Corso G.Agnelli -200 10135, TORINO - ÝTALYA
Viale Alfa Romeo 20020 ArCorso G.Agnelli -200 ese (MI) - Italia

ÝTHALATÇI / GENEL DÝSTRÝBÜTÖR
TOFAÞ Türk Otomobil Fabrikasý A.Þ.

Büyükdere Cad, No:145, Tofaþ Han Zincirlikuyu - ÝSTANBUL
Tel:212 275 29 60 Faks:212 275 03 57

www.tofas.com.tr

S

Lastikler sýcakken þiþirme basýncý belirtilen orandan +0,3 bar daha fazla olmalýdýr
Kar lastiklerinde þiþirme basýncý belirtilen orandan +0,2 bar daha fazla olmalýdýr

Lastikler

195/60 R15 bar

205/60 R15 bar

205/55 R16 bar

205/55 ZR16 bar

215/45 R17 bar

225/45 ZR17 bar

225/40 ZR18 bar

Küçük yedek lastik
125/80 R15 bar

azaltýlmýþ yük
ön arka

2.2 2.2

2.3 2.3

2.3 2.3

2.3 2.3

2.4 2.3

2.5 2.4

2.5 2.4

4.2

tam yük
ön arka

2.5 2.5

2.6 2.6

2.6 2.6

2.6 2.6

2.7 2.6

2.8 2.7

2.8 2.7

4.2


