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WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybór pojazdu z firmy CASALINI, pierwszej włoskiej firmy, która
stworzyła "quada".
W celu osiągnięcia dużej satysfakcji i zapewnienia bezawaryjnego użytkowania,
prosimy o przeczytanie tej książki i zastosowanie się do instrukcji jakie ona zawiera.
Jeśli pojazd Państwa wymaga serwisowania, zalecamy skontaktowanie się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI : jest to jedyne miejsce godne zaufania i
które może zagwarantować konieczną ekspertyzę.
Z naszej strony, zapewniamy Państwo, że dołożymy wielkich wysiłków celem
zapewnienia Państwu satysfakcji z dokonanego wyboru. Naszym najważniejszym
celem jest spełnienia oczekiwań Państwa.
CASALINI
PIACENZA
Ważne uwagi dla tego podręcznika
Zalecamy aby Państwo przechowywali tę książkę w samochodzie, tak aby można z
niej skorzystać dla celów użytkowania pojazdu w sposób bezpieczny i zadowalający.
Jeśli pojazd zostaje sprzedany, prosimy o przekazanie jej nowemu wlaścicielowi .
Wszystkie informacje i dane w niej zawarte są ważne w chwili jej drukowania.
CASALINI zastrzega sobie prawo zmian w treści tej informacji i danych kiedykolwiek
bez uprzedniego powiadomienia lub zobowiązań z tego wynikających.

Terminy używane w tej książce:
"CASALINI": CASALINI s.r.l.- Via Rigolli, 36 - 29122 Piacenza
"Autoryzowane Centrum Serwisowe CASALINI ": Dealer lub Autoryzowane Centrum
Serwisowe w celu sprzedaży i/ lub obsługi pojazdów wyprodukowanych przez CASALINI
"Oryginalna część": wszelkie części zapasowe, których używanie zostało autoryzowane przez CASALINI
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KLUCZYKI
Państwa pojazd jest wyposażony w:
A) Kluczyk zasadniczy z wbudowanym pilotem do cenC
tralnego zamka (jeśli taki jest); jest on dostarczony w
jednym egzemplarzu. Jego funkcja polega na zamykaniu
i otwieraniu zamków od drzwi i pozwala na uruchomienie/ sterowanie panelem zamykania. Jest wyposażony w
przycisk, który kieruje centralnym zamkiem i LED– em,
który pokazuje poziom naładowania baterii wbudowaneD
E
go pilota.
B
A
B)
Zapasowy kluczyk, dostarczony w jednym egzemplarzu (lub dwóch jeśli kluczyk A nie jest
dostarczony). Ma tę samą funkcję co kluczyk A z wyjątkiem funkcji centralnego
zamykania.
C)
Niezależny pilot do centralnych zamków (ieśli taki jest)
D)
Kluczyk do korka od paliwa (jeśli taki jest), dostarczony w 2 egzemplarzach, przeznaczony do zamykania/ otwierania korka od paliwa.
E)
Z kluczykami głównymi jest też blaszka, na której jest wytłoczony kod kluczyka
zasadniczego. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzieś poza pojazdem.
Ten kod pozwoli Państwu na łatwe uzyskanie kopii kluczyków. Kod do kluczyka do korka
od paliwa jest wytłoczony na samym kluczyku. Jeszcze raz zalecamy Państwu przepisanie kodu i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. W przypadku zagubienia
kluczyka prosimy o kontakt z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI w celu
załatwienia kopii.
Przełącznik zapłonu (pozycje)
PARK
Kierownica jest zablokowana systemem antykradzieżowym. Światła parkowania są włączone i
kluczyk można wyjąć. W celu przekręcenia kluczyka w tej pozycji należy wcisnąć przycisk "A".
STOP
Kierownica jest zablokowana systemem antykradzieżowym i kluczyk
można wyjąć.
MAR
Wszystkie czynności mogą być aktywowane. Jest to normalna pozycja
po uruchomieniu silnika. Nie zostawiać kluczyka w tej pozycji kiedy
silnik jest wyłączony bowiem pompa paliwa działa i akumulator może
się rozładować.
AVV
Jest to pozycja uruchomienia silnika. Rozrusznik obraca się tak długo
jak włącznik jest w tej pozycji. Po zwolnieniu kluczyka, powrócić do
pozycji MAR.

A

UWAGA!
Silnik można uruchomić tylko kiedy dźwignia biegów jest w pozycji neutralnej "N"
UWAGA!

ZAPAMIĘTAJ

W niektórych przypadkach po przestawieniu na pozycję
STOP, kluczyk może przekroczyć tę pozycję i przejść na Jeśli kluczyk obraca się ciężko,
pozycję PARK. Przed opuszczeniem pojazdu, sprawdzić
lekko poruszyć kierownicą w
czy światła parkowania są włączone czy wyłączone.

lewo i prawo i w tym samym
czasie przekręcić kluczyk na
pozycję MAR.
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Deska rozdzielcza, kontrolki, wskaźniki.

1) Kontrolka ciśnienia oleju w silniku: czerwonego koloru. Zapala się kiedy kluczyk zos-

taje wprowadzony do stacyjki i silnik jest wyłączony lub kiedy ciśnienie oleju w silniku jest za
niskie. Jeśli mruga lub zapala się podczas normalnej jazdy, należy zatrzymać pojazd i natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom oleju w silniku i uzupełnić jeśli konieczne. Jeśli nadal migoce lub jest zapalona udać się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego CASALINI.

2) Wskaźnik STOP: jest napisany na czerwono i zapala się kiedy urządzenie STOP
SYSTEM uruchamia się (patrz str. 33-34). Jeśli się włączy należy się zatrzymać i natychmiast wyłączyć silnik. Skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI .

UWAGA
Pojazd jest wyposażony w urządzenie STOP SYSTEM w celu ochrony silnika na wypadek awarii
chłodzenia lub układu smarowania. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania jednego z tych
układów, STOP SYSTEM odcina dopływ oleju napędowego i w tym samym czasie uruchamia alarm na
desce rozdzielczej. 2 Jeśli światełko zapala się i zauważy się spadek mocy, ilości obr./ min. silnika, lub
silnik wyłączy się, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik (o ile urządzenie nie uczyniło
tego wcześniej).
Urządzenie "STOP SYSTEM" zapobiega powtórnemu uruchomieniu silnika jeśli jeden z układów
jest wadliwy (patrz str. 32-33-34).
UKŁAD SMAROWANIA: sprawdza na wypadek awarii / niewłaściwego funkcjonowania
•
Poziom oleju w silniku (uzupełnić jeśli konieczne)

•
•
•

Wyciek z układu smarowania (naprawiać tylko w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI
Działanie pompy olejowej (naprawiać tylko w autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI )
Działanie czujnika ciśnienia oleju (naprawiać tylko w autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI ).
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3) Układ hamulcowy / kontrolka hamulca parkowania
czerwonego koloru. Zapala się w następujących przypadkach:

użycie hamulca parkowania;

poziom płynu w układzie hamulcowym jest zbyt niski.
Kiedy zapłon jest w pozycji "Mar", światło i kontrolka ostrzegawcza hamulca STOP (2)
są zapalone. Po uruchomieniu silnika, po zwolnieniu hamulca parkowania, te dwie
kontrolki winny zgasnąć.
Jeśli kontrolka hamulca nadal pali się w czasie jazdy a hamulec parkowania jest
zwolniony:

Zatrzymać pojazd na poboczu.

Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu w układzie hamulcowym (jeśli poziom
jest zbyt niski, uzupełnić go). Upewnić się czy nie ma wycieków płynu.

Jeśli są wycieki, jeśli światełko pozostaje włączone lub hamulce nie pracują
właściwie, ABSOLUTNIE nie wolno używać pojazdu. Wezwać pomoc drogową
celem przetransportowania pojazdu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego
CASALINI ; tam będzie on skontrolowany i podejmie się konieczne kroki .
4) Kontrolka naładowania akumulatora
o czerwonym kolorze. Jeśli zapali się kiedy silnik pracuje może to oznaczać błąd w obwodzie ładowania akumulatora lub problem z paskiem alternatora (i pompy wodnej).
Należy zatrzymać się, wyłączyć silnik i sprawdzić stan paska alternatora . Jeśli jest
uszkodzony nie uruchamiać pojazdu ale natychmiast skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI. Jeśli pasek nie jest nieuszkodzony
można kontynuować podróż na krótko używając zdolności akumulatora. Ale po tym
niezwłocznie oddać celem kontroli pojazd do autoryzowanego Centrum Serwisowego
CASALINI .
5) Kontrolka otwartych drzwi (jeśli jest)
o czerwonym kolorze. Zapala się kiedy jedne albo jedne i drugie drzwi są otwarte lub zamknięte
na pierwszy zatrzask (OSTRZEŻENIE: jeśli drzwi są zamknięte na pierwszy zatrzask, światełko
od drzwi i na suficie pozostają zapalone, niepotrzebnie osłabiając akumulator ).
6) Kontrolka nie zapi ętego pasa na siedzeniu kierowcy (jeśli jest)
o czerwonym kolorze. Pozostaje zapalona do chwili zapięcia pasów na siedzeniu kierowcy.
7) Kontrolka ABS (jeśli jest)
o czerwonym kolorze. Jeśli się zapali oznacza to defekt układu ABS, przy
czym układ hamuje nadal normalnie, ale układ ABS nie pracuje. W takim razie,
skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI .
8) W skaźnik zużycia okładzin hamulców przednich (jeśli są )
o kolorze pomarańczowym. Zapala się kiedy okładziny hamulca przedniego są
zużyte. Można przy tym jechać kilkanaście kilometrów, ale jest rzeczą istotną aby
sprawdzić stan okładzin i wymienić w razie potrzeby. ( W niektórych wersjach zamiast tego świetlnego wskaźnika, jest zamontowany mechaniczny system
wytwarzający sygnał dźwiękowy w celu zakomunikowania zużycia okładzin hamulców)
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9) Wskaźnik świecy żarowej
koloru pomarańczowego. Zapala się kiedy kluczyk jest przekręcony na pozycję
MAR i silnik jest nadal wyłączony i on sygnalizuje wstępne grzanie świec żarowych.
Kiedy wstępne grzanie jest zakończone wskaźnik wyłącza się i można uruchomić
silnik.
10) Wskaźnik kierunkowskazów
zielonego koloru. Błyskają one oddzielnie kiedy następuje skręt; błyskają równocześnie kiedy światła awaryjne są włączone.
11) Ostrzeżenie o zapalonych światłach
zielonego koloru. Zapala się po włączonych światłach pozycyjnych.
12) Wskaźnik świateł mijania
zielonego koloru. Zapala się po zapaleniu świateł mijania.
13) Wskaźnik świateł drogowych
niebieskiego koloru. Zapala się po włączeniu świateł drogowych .
14) Wskaźnik świateł przeciwmgielnych przednich (ieśli są)
zielonego koloru. Zapala się po włączeniu świateł włącznikiem na desce rozdzielczej i
jeśli światła pozycyjne, mijania lub drogowe są zapalone. Winny być używane tylko w
razie konieczności.
15) Wskaźnik tylnych świateł przeciwmgielnych (ieśli są)
koloru pomarańczowego. Zapala się kiedy tylne światło przeciwmgielne jest zapalone
i zaraz po włączeniu świateł mijania. Muszą być używane tylko w razie konieczności i
zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

N

16) Wskaźnik jałowego ( neutralnego ) biegu
koloru zielonego. Zapala się kiedy przekładnia biegów jest w pozycji jałowej (N); silnik
można zapalić tylko w tej pozycji. Wskaźnik gaśnie kiedy pozycja dźwigni zostaje
przesunięta na bieg do przodu, lub do tyłu (D lub R).
17) W skaźnik poziomu paliwa
Wskazuje przybliżony poziom paliwa w zbiorniku. Wskaźnik posiada wycięcia
celem wskazania poziomu w sposób wzrastający (od dna do góry) paliwa w
zbiorniku.
Kiedy wskaźnik dociera do czerwonego wycięcia oznaczającgo dno, pomarańczowy
wskaźnik rezerwy zapala się (18).
18) W skaźnik niskiego poziomu paliwa
koloru pomarańczowego. Zapala się kiedy zbiornik paliwa jest prawie pusty (około

cztery litry pozostającego paliwa); należy dotankować niezwłocznie.

UWAGA
Po zapaleniu świateł wskaźniki zapalają się także
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19) Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik.
Wskaźnik posiada wycięcia w celu wskazania w sposób wzrastający (od dołu do
góry ) temperatury płynu chłodzącego.
Jeśli iglica znajduje się na polu czerwonym i wskaźnik STOP (2) zapali się równocześnie należy zdecydowanie zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Patrz informacje
na str. 32,33 i 34 (System bezpieczeństwa STOP SYSTEM) i/lub skontaktuj się z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.
Kiedy wskazówka zbliża się do czerwonego pola należy zwolnić i zatrzymać się aby
schłodzić silnik.
20) Obrotomierz
Wskazuje ilość obrotów silnika.
21) Prędkościomierz
Prędkościomierz wskazuje prędkość pojazdu na biegu do przodu (D), w kilometrach/
godzinę (km/h).
22) Wyświetlacz wielofunkcyjny
Wciskając przycisk 23, można wybrać dwa rodzaje informacji:
całkowity drogomierz: wskazuje całkowitą odległość przebytą przez pojazd;
drogomierz aktualny: wskazuje kilometry przebyte w ciągu dnia lub w czasie podróży.
W celu zresetowania należy wcisnąć przycisk 23 przez kilka sekund.
Po uruchomieniu silnika, przez kilka sekund, symbol klucza zapali się na ekraniku i
ilość kilometrów do następnego przeglądu.
Kiedy będzie blisko liczby kilometrów do następnego przeglądu, jeśli ten symbol
będzie się palił stale oznaczać to będzie, że jest już czas na wykonanie przeglądu.
23) Przycisk do resetowania drogomierza aktualnego (dziennego)
Wciskając jeden raz zmienia się wyświetlenie (22), z drogomierza dziennego na
drogomierz całkowity i odwrotnie.
Przytrzymując ten przycisk dokonamy resetu drogomierza dziennego.
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POJAZD

DESKA ROZDZIELCZA
1

Wskaźniki świateł/ kierunkowskazów

16

Dźwignia zmiany biegów

2

Kierownica

17

Popielniczka1

3

Przyrząd

18

Dźwignia hamulca postojowego

4

Wycieraczka/ spryskiwacz do szyby przedniej

19

Zapalniczka1 / gniazdko 12V 1

5

Włącznik światła przeciwmgielnego

20

Pedał gazu

6

Zegar

21

Pedał hamulca

7

Nawiewy centralnej wentylacji

22

Włącznik klimatyzacji1

8

Nawiew na szybę przednią

23

Stacyjka

9

GPS ¹

24

Klakson

25

Dźwignia do otwierania maski

26

Lewy nawiew powietrza1

12 Prawy nawiew powietrza 1

27

Regulator wysokości świateł przednich1

13 Schowek na rzeczy z drzwiczkami1

28

Przełącznik do centralnego zamka1

14 Półka

29

Mikrofon do telefonów komórkowych2

10 Włącznik świateł awaryjnych
11 Schowek na przedmioty/konsola do radia

1

15 Kontrolki do ogrzewania/wentylacji i odmrażania 30

12

Gniazdko USB 2.0 2

POJAZD
Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów ma trzy pozycje:
N
Napęd jest w pozycji jałowej i nie jest załączony. Jest to pozycja do parkowania i uruchamiania
silnika. Wskaźnik świetlny N na panelu informuje, że napęd jest w tej pozycji.
D
Jest to pozycja na jazdę do przodu lub na krótkie postoje; w tym przypadku kierowca musi
pozostać za kierownicą. Na wypadek przedłużonego postoju zaleca się ustawienie dźwigni na
biegu jałowym N w celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia napędu lub nieoczekiwanego
ruszenia z miejsca pojazdu.
R
Pozycja cofania.
W celu uruchomienia biegu do przodu pociągnij do góry pierścień bezpieczeństwa (jak w
strzykawce) pod gałką dźwigni i popchnij ją z pozycji N do pozycji do przodu D.
W celu powrotu do biegu jałowego pociągnij do góry pierścień bezpieczeństwa (strzykawka)
pod gałką dźwigni i popchnij ją z pozycji D do pozycji jałowej N.
W celu uruchomienia biegu wstecznego pociągnij pierścień pod gałką dźwigni i popchnij ją z
pozycji jałowej N do pozycji wstecznej R. W celu powrotu do pozycji jałowej pociągnij do góry
pierścień pod gałką dźwigni i popchnij ją z pozycji wstecznej R do pozycji jałowej N.

UWAGA
Zmieniać biegi tylko kiedy pojazd jest na postoju, przy wciśniętym pedale hamulca i silniku na luzie.
Silnik uruchomi się dopiero kiedy bieg jest w pozycji jałowej N.
Unikać manipulowania przekładnią biegów przy wyłączonym silniku w celu
uniknięcia uszkodzenia skrzyni.
Kiedy samochód jest zaparkowany, ZAWSZE używać hamulca postojowego;
pozycja R lub D dźwigni biegów nie pełni funkcji hamowania pojazdu.
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POJAZD
PRZEŁĄCZNIKI
Światła awaryjne (10)
Światła awaryjne są urządzeniem służącym do
zasygnalizowania sytuacji trudnej lub niebezpiecznej, poprzez włączenie wszystkich kierunkowskazów pojazdu w sposób równoczesny (światła
na desce też funkcjonują). Mogą być one włączone
bez kluczyka w stacyjce i/lub przy wyłączonym
silniku.
Użyj włącznika 10 celem wskazania, że jesteś na
postoju na poboczu drogi, kiedy mógłbyś
przyczynić się do utrudnienia w ruchu, kiedy
poruszasz się wolno i w jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji.
Światła awaryjne nie zastępują trójkąta ostrzegawczego.

10

5

Przednie światła przeciwmgielne (5) (jeśli są)
Wciśnij włącznik 5, kontrolka świetlna 14 na desce rozdzielczej zapala się celem przypomnienia,
że przednie światła przeciwmgielne są zapalone. Przednie światła przeciwmgielne można
włączyć tylko przy zapalonych światłach parkowania, mijania lub długich .
Regulator w ysokości świateł przednich (27) (jeśli jest)
Przekręcając tym regulatorem można zmienić wysokość świateł
przednich. Kiedy cyfry zwiększają się oznacza to, że wysokość wiązki
światła się zwiększa. Kiedy jest załadowany bagażnik wysokość wiązki
światła musi być obniżona ażeby nie oślepiać kierowców pojazdów
jadących w przeciwnym kierunku.
Pozycja 0 = minimalna wysokość
Pozycja 3 = maksymalna wysokość
Odmrażanie tylnej szyby (jeśli jest)
W przypadku kiedy tylna szyba jest zamglona lub zamarznięta można
uruchomić
odmrażanie
wciskając
przycisk;
równocześnie
pomarańczowe światło obok przycisku zapali się. Tylna szyba będzie
całkowicie odmrożona w ciągu kilku minut. Odmrażanie wyłączy się
automatycznie po około 8 minutach. Jeśli chcesz wyłączyć je szybciej,
naciśnij przycisk jeszcze raz. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki odmrażanie wyłączy się.
Klakson (24)
Aby włączyć klakson, naciśnij przycisk zlokalizowany pośrodku kierownicy.
Jest ważną rzeczą aby okresowo sprawdzać poprawne funkcjonowanie
klaksonu
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POJAZD
DODATKOWE ZEGARY (ieśli są)

W
niektórych
dodatkowe oprzyrządowanie .

modelach

jest

Ciśnienie oleju
Ten zegar pokazuje ciśnienie oleju w silniku. Jest rzeczą pożyteczną sprawdzanie
czy nie ma możliwych anomalii w układzie smarowania silnika. Nadmierny spadek
ciśnienia może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika.
Temperatura oleju
Ten zegar pokazuje temperaturę oleju silnika. Jest rzeczą pożyteczną sprawdzanie
czy nie ma możliwego przegrzania silnika.
Nadmierna temperatura oleju nie gwarantuje właściwego smarowania.
.
Woltomierz
Ten zegar pokazuje chwilowe ładowanie napięcia alternatora.
Jest rzeczą pożyteczną sprawdzanie czy nie ma możliwych anomalii alternatora.
Napięcie zbyt niskie nie pozwala na należyte ładowanie akumulatora.

ZEGAR w desce rozdzielczej (ieśli jest)
W centralnej części deski rozdzielczej nie ma zegara. Zapala się on dopiero kiedy kluczyk jest
w pozycji MAR.

A
B
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POJAZD
Ogrzewanie i wentylacja (15)

D
C

B
A

Układ ogrzewania i wentylacji składa się z:
•
A: 4-stopniowego sterowania, które dokonuje wyboru prędości wentylatora
•
B: systemu, który reguluje temperaturę powietrza wychodzącego z nawiewów w części
dla pasażera. Kiedy sterowanie jest w zakresie niebieskim, ogrzewanie jest wyłączone;
kiedy jest w zakresie czerwonym ogrzewanie jest włączone.
•
C: sterowania, które kieruje powietrzem. Jeżeli uruchomi się to sterowanie powietrze jest
kierowane albo na szybę przednią, lub na stopy kierowcy/pasażera i szybę przednią, lub
na stopy kierowcy/pasażera, lub na przód do nawiewów w desce rozdzielczej.
•
D: sterowania recyrkulacją powietrza. Jeśli przesuniesz suwak całkiem na lewo,
powietrze do wentylacji będzie pobierane z zewnątrz pojazdu.
Jeśli przesuniesz suwak całkiem na prawo, powietrze do wewnętrznej wentylacji będzie
takie same jako w środku pojazdu. Ta pozycja umożliwia uniknięcie nieprzyjemnych zapachów
lub dymu pochodzących z zewnątrz. Nie należy tego używać przez długi okres ponieważ umożliwia ono wymianę powietrza wewnątrz pojazdu i może doprowadzić do zamglenia szyb.
Wentylacja odbywa się za pomocą:
•
1 centralnego nawiewu umieszczonego pośrodku/na górze deski rozdzielczej w celu
doprowadzenia powietrza na przednią szybę.
•
4 regulowanych nawiewów1 na przedniej części deski
rozdzielczej , które umożliwiają wysłanie powietrza w stronę
kierowcy/pasażera. Te nawiewy mogą być zamknięte nastawnikiem (C), umieszczonym na każdym nawiewie.
•
Wylotów do rozdzielania powietrza w kierunku stóp kierowcy/
pasażera.
1=

C

jeśli jest
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POJAZD
WŁĄCZNIK KLIMATYZACJI (ieśi jest)
UŻYWANIE WŁĄCZNIKA KLIMATYZACJI
1)
Wciśnij przycisk 22 w celu uruchomienia klimatyzacji.
2)
Ustaw regulatorem S wymaganą prędkość.
3)
W celu dopasowania temperatury klimatyzowanego powietrza użyj regulatora B

E

UWAGA

Funkcja recyrkulacji przyspiesza chłodzenie powietrza.
Recyrkulacja powietrza jest szczególnie pożyteczna kiedy na zewnątrz jest silne zanieczyszczenie, podczas jazdy w ruchu, w tunelach, itd. Zbyt długie używanie recyrkulacji
powietrza nie jest zalecane bowiem zapobiega wymianie powietrza wewnątrz pojazdu .

UWAGA
Włącznik klimatyzacji jest bardzo pożyteczny do odmgławiania okien bowiem usuwa
wilgoć z powietrza. W celu odmgławienia przedniej szyby należy ustawić kierunek
powietrza na przednią szybę i włączyć klimatyzację.

Jeżeli wspinasz się po stromych zboczach zaleca się wyłączyć klimatyzację w celu
poprawy osiągów pojazdu. Jest rzeczą normalną zwiększony hałas w czasie jazdy w
fazie zwalniania (spowolnienia) i zwiększone zużycie paliwa podczas włączonej
klimatyzacji. NIE JEST TO DEFEKT.

SPRAWDZANIE CHŁODZENIA KLIMATYZATORA
Temperatura wylotu powietrza kiedy jest włączony klimatyzator w każdym razie jest
uzależniona od temperatury powietrza i od tego jak pojazd jest użytkowany.
Proszę oto jest przykład poprawnego użytkowania:
Temperatura zewnętrzna: 34 ° C; recyrkulacja aktywowana, po 10 minutach klimatyzator zaczyna pracować przy silniku NIE BĘDĄCYM NA LUZIE temperatura powietrza
wyjściowego z nawiewów winna wynosić około 18 ° C (na drugim biegu wentylatora).
W sprawie jakiejkolwiek kontroli skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem CASALINI.
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POJAZD
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MIJANIA
ŚWIATŁA/ŚWIATŁA PRZEDNIE
W celu włączenia świateł, przekręć Część A przełącznika

OFF pozycja świateł wyłączonych
Światła główne i oświetlenie oprzyrządowania są wyłączone.
Światła LED-owe dzienne są włączone (jeśli są).
Pierwsze przekręcenie
Następuje włączenie: przednich i tylnych świateł pozycyjnych, oświetlenia
oprzyrządowania, wskaźnika świetlnego świateł pozycyjnych, oświetlenia tablicy
rejestracyjnej, przełączników do obsługi.
Drugie przekręcenie
Światła mijania są włączone.
Popchnij dźwignię do przodu w celu włączenia świateł drogowych na stałe;
pociągnij dźwignię do tyłu w celu przejścia na światła mijania.
Na tym przyrządzie wskaźniki zapalają się na przemian w zależności od wybranych
świateł.
Sprawdzanie świateł drogowych ( błyśnięcie )
Pociągnij, w stronę kierownicy, dźwignię do wyboru świateł głównych niezależnie czy światła są
zapalone czy nie. Wskaźnik świateł drogowych zapali się (na niebiesko) na przyrządzie kiedy
światła drogowe są włączone.
Kierunkowskazy
W celu wskazania zmiany kierunku, pasa drogi czy skrętu, użyj dźwigni na lewo od kierownicy
poruszając nią w górę, aby wskazać kierunek na prawo, w dół, aby wskazać kierunek na lewo.
Przesuń dźwignię tak daleko jak tylko możliwe w przypadku zmiany kierunku; po wykonaniu
czynności skrętu dźwignia automatycznie wróci do pozycji neutralnej, a migocące światło
wyłączy się. W wypadku zmiany pasa, przesuń dźwignię lekko aż kierunkowskaz zacznie
błyskać : kiedy dźwignia zostanie zwolniona kierunkowskaz wyłączy się.
Tylne światło przeciwmgielne

W celu włączenia tylnego światła przeciwmgielnego, przekręć Część B dźwigni
do wyboru świateł.
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POJAZD
WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY

Dźwignia musi iść w górę albo w dół.
Pozycja MIST: pojedynczy ruch, pracuje tylko w czasie kiedy trzyma się ją w tej pozycji
OFF pozycja: wycieraczka szyby przedniej wyłączona
INT pozycja: okresowa praca
LO pozycja: normalna praca przy lekkim deszczu
HI pozycja: szybka praca przy silnym deszczu
SPRYSKIWACZ DO SZYBY PRZEDNIEJ

SPRYSKIWACZ DO SZYBY PRZEDNIEJ
Pociągnij dźwignią w stronę kierownicy i przytrzymaj ją w tej pozycji w celu spryskania płynem
szyby przedniej w żądanej ilości. Wycieraczka uruchomi się na cały okres kiedy dźwignia jest
przytrzymywana w pozycji mycia szyby przedniej.
WYCIERACZKA DO TYLNEJ SZYBY
Część C musi być przekręcona na pozycję ON, wycieraczka szyby tylnej zacznie pracować.

SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY
Część C musi być przekręcona na pozycję spryskiwacza tylnej szyby, należy ją trzymać w tej
pozycji na czas konieczny do spryskania tylnej szyby odpowiedniem płynem.
Spryskiwacz tylnej szyby uruchomi się automatycznie na czas kiedy dźwignia C jest
utrzymywana w pozycji spryskiwacza tylnej szyby.
UWAGA: jeśli spryskiwacz szyby przedniej lub tylnej nie pracują, proszę sprawdzić
poziom płynu do spryskiwaczy. Jeśli poziom jest poprawny, należy urządzenie dać do
sprawdzenia w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.
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POJAZD
Elektryczne zewnętrzne wsteczne lusterka
(jeśli są)
Pojazd jest wyposażony w regulowane elektrycznie zewnętrzne lusterka wsteczne. W
celu ich ustawienia użyj pokrętła usytuowanego
na podłokietniku w lewych drzwiach (1). Jeśli
pokrętło jest w środkowej pozycji (0), ustawienie nie jest aktywne. Obróć pokrętło w prawo
lub lewo aby ustawić odpowiednie wsteczne
lusterko.
Wewnętrzne dzienno/nocne lusterko wsteczne
Ustaw wewnętrzne lusterko w celu wypośrodkowania widoku
przez tylną szybę. Ustaw je przy pomocy dźwigni dzienno/
nocnej w pozycji dziennej. Dźwignia jest do przodu dla pozycji
dziennej, do tyłu dla pozycji nocnej; w tej pozycji zredukuje się
oślepiający blask świateł przednich pojazdów z tyłu.
Elektrycznie podnoszone szyby (jeśli są)

Szyby podnoszone elektrycznie działają tylko kiedy
starter jest w pozycji MAR. Szyby można otwierać lub
zamykać przy użyciu przycisków zlokalizowanych w
podłokietniku w drzwiach.
W drzwiach kierowcy są przyciski dla lewego i
prawego okna podnoszego elektrycznie; na prawych
drzwiach jest przycisk tylko do tych drzwi.
W celu opuszczenia szyby należy wcisnąć przycisk
tak długo jak tylko to konieczne. W celu podniesienia
szyby należy wcisnąć przycisk na górze tak długo jak
tylko to konieczne .

Pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Weź sprzączkę od pasa i pociągnij ją delikatnie w kierunku gniazda.
Włóż sprzączkę do gniazda aż nastąpi zatrzaśnięcie oznaczające zapięcie pasa.

Zwalnianie pasa
Wciśnij czerwony przycisk w celu odpięcia pasów .
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POJAZD
Zamykanie zamków z zewnątrz przy pomocy kluczyka
Drzwi mogą być zamknięte lub otwarte z zewnątrz przy
pomocy kluczyka głównego.
Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara
celem zamknięcia zamka; przekręć kluczyk w kierunku
przeciwnym celem otwarcia zamka.
Po otwarciu zamków drzwi można otworzyć pociągając
zewnętrzną klamkę.

Zamykanie zamków z zewnątrz przy pomocy pilota
(jeśli jest)
Pilot zapewnia centralne zamykanie i
otwieranie drzwi i klapy tylnej.
2
Zamykanie zamków ze środka przy
pomocy przycisku (jeśli jest)
W celu zamknięcia zamków od drzwi
naciśnij górę przycisku 2.
W celu ich otwarcia naciśnij dolną
część przycisku 2.
Po odblokowaniu zamków drzwi mogą
być one otwarte pociągnięciem rączki
1.

otwarte

zamknięte

1

UWAGA
CENTRALNE ZAMYKANIE DRZWI DZIAŁA KIEDY AKUMULATOR JEST
PODŁĄCZONY. NIDY NIE ZOSTAWIAJ PILOTA I KLUCZYKÓW WEWNĄTRZ
POJAZDU. W przypadku wyjmowania i instalowania akumulatora, ponosisz ryzyko
zamknięcia kluczyków wewnątrz pojazdu.
Tylne drzwi
Otwieranie
Otwórz centralny zamek i wciśnij przycisk zlokalizowany na dole tylnej szyby (patrz zdjęcie)
Zamykanie
Popchnij klapę tylną w dół rękoma aż usłyszysz
zatrzaśnięcie zamka.
Nie zamykaj tylnej klapy zbyt energicznie.
Po zamknięciu upewnij się czy jest należycie zatrzaśnięta.
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POJAZD
A

D

B
C

E

Maska silnika
W celu otwarcia maski silnika użyj dźwigni zlokalizowanej na dole po lewej stronie deski
rozdzielczej (A). Po zwolnieniu zamka (po zwolnieniu haka zabezpieczającego jeśli jest), znajdź
pręt (C); zwolnij go (D) i włóż w otwór na dolnej zawiasie (E). Po włożeniu pręta sprawdź czy
jest mocno osadzony w otworze. Niewłaściwe włożenie pręta może spowodować opadnięcie
maski i spowodowanie strat dla użytkownika, dla pojazdu i/lub maski.
Korek od paliwa
W celu zdjęcia korka od paliwa włóż zapasowy kluczyk do
zamka i przekręć nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Zdejmij korek z kluczykiem w środku.
W celu założenia korka z powrotem, umieść go w obudowie i
przekręć kluczykiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po
zamknięciu wyjmij kluczyk z zamka w korku.

OTWARTE

ZAMKNIĘTE

Siedzenie
Wzdłużne przesuwanie siedzeń
W celu przesunięcia siedzenia do przodu lub tyłu, użyj dźwigni blokującej
(1) i przesuń siedzenie do wymaganej pozycji; następnie zwolnij dźwignię.
Po ustawieniu sprawdź czy dźwignia powróciła do pierwotnej pozycji zablokowania, w przeciwnym razie siedzenie może się odblokować przy ruszeniu
z miejsca lub podczas hamowania, i wskutek tego kierowca może stracić
kontrolę nad pojazdem.

1

Kąt ustawienia oparcia siedzenia
W celu regulacji kąta ustawienia oparcia siedzenia przekręć pokrętłem (lub
podnieś małą dźwignię) zlokalizowanym z
2
boku siedzenia do wymaganeo kąta. Normalnie siedzenie kierowcy jest wyposażone w
podkładki regulacyjne pomiędzy podstawą
prowadnicy i prowadnicami. Usuwając lub
dodając te podkładki istnieje możliwość uzyskania dwóch różnych wysokości.

1

1
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POJAZD
Oświetlenie wnętrza
Lewy włącznik
Włącznik światła punktowego
Prawy włącznik
Jest ono zlokalizowane pomiędzy
osłonami
przeciwsłonecznymi
i
wyłącza się i włącza automatycznie
podczas zamykania lub otwierania
drzwi.
Kiedy drzwi są zamknięte, możesz
włączyć lub je wyłączyć używając odpowiednich
włączników.
Boczne
włączniki
sterują
odpowiednim
światłem
punktowym.
Centralny
wyłącznik, w pozycji neutralnej, uruchamia je kiedy drzwi są otwarte;
Pr.światło
Światło punktowe
jednakże jeśli wciśniesz wyłącznik L. światło
po lewej zapali się niezależnie. Jeśli
wciśniesz po prawej, podczas otwierania drzwi lampa na suficie nie zapali się.

Światła sygnalizujące zablokowane drzwi / otwarte drzwi (jeśli są)
Kiedy drzwi otwierają się światła wskazujące zablokowane drzwi i drzwi otwarte (po lewej i prawej) zapalają się.
Ich funkcja polega na zasygnalizowaniu otwartych
drzwi dla nadjeżdżających pojazdów i oświetleniu
nawierzchni pod drzwiami.

Oświetlenie bagażnika (ieśli jest)
Kiedy centralny zamek zostaje
otwartym kiedy otworzy się tylną
klapę od bagażnika, światło (A)
zapali się. Po zamknięciu klapy
światło zgaśnie.
To urządzenie po wyjęciu z
obudowy może być użyte jako
przenośna latarka w razie potrzeby.

B
A

Gniazdo 12V (jeśli jest)
Gniazdo 12V (B) jest zlokalizowane w bagażniku obok lampki oświetlającej klapę.
To wyjście może być użyte do
czynności
doładowań
elektrycznych lub elektronicznych
urządzeń mających maksymalną
absorpcję 80W.
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POJAZD
Pokrowiec na bagaż (jeśli jest)

Pokrowiec ma cztery punkty do zamontowania na
bocznym obramieniu bagażnika.
W celu zdjęcia pokrowca na bagaż, pociągnij go
do góry.
Aby go założyć z powrotem, połóż go na punktach
mocujących i naciśnij w dół

Schowek i półki
Państwa samochód, w celu poprawy codziennej funkcjonalności, został wyposażony w kilka schowków i półek.
Tutaj jest podana ich lokalizacja :
1
Centralny schowek (jego brak kiedy jest radio dwu - DIN-owe lub dodatkowe
przyrządy)
2
Uchwyt na puszkę na centralnym kanale
3
Uchwyt na butelkę na centralnym kanale
4
Schowek na centralnym kanale
5
Schowek z drzwiczkami na desce rozdzielczej, po stronie pasażera (jeśli jest)
6
Schowek w drzwiach po stronie kierowcy i pasażera
7
Siatki na rzeczy po prawej i lewej stronie w bagażniku (jeśli są)
8
Miejsce na okulary (jeśli jest).

1
5

3

9
2
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POJAZD
Wyposażenie elektroniczne
Instalacja radiowa (jeśli jest)
Niektóre wersje mają instalację do zamontowania radia składającą się z:
Anteny na dachu (lub w innym miejscu)
2 głośników o mocy 110W (lub 4 głośników)
Instalacji do stereo samochodowego
Radio samochodowe (jeśli jest)
W sprawie instrukcji użytkowania radia patrz dostarczony podręcznik. Jeśli pojazd jest wyposażony w DWUDIN-owy multimedialny system z kamerą wsteczną, na ekraniku radiowym
pod włączeniu biegu wstecznego, pojawi się widok z tyłu
pojazdu.
(w przypadku odłaczenia lub wymiany akumulatora, automatyczna konfiguracja startowa może
zaginąć jeśli chodzi o widok z kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego. Patrz wtedy do
podręcznika do systemu multimedialnego )

Nawigacja GPS (jeśli jest)
W sprawie instrukcji użytkowania patrz dostarczony podręcznik.
UWAGA: nawigacja GPS nie wyłączy się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale może działać
jeszcze przez pewien czas.
Radar cofania (jeśli jest)
Podaje odległość od przeszkody podczas
cofania.
Zostaje
uruchomiony
po
włączeniu biegu wstecznego i wydaje
piszczący dźwięk, którego częstotliwość
zwiększa się w miarę zbiżania się do
przeszkody. Kiedy piszczenie jest bardzo
szybkie lub ciągłe, należy zatrzymać się
bowiem oznacza to, że przeszkoda jest
około 25 cm od tylnego zderzaka.
Przedni radar (jeśli jest)
Podaje odległość od przeszkody podczas
manewru na biegu do przodu. Zostaje
uruchomiony po włączeniu biegu do
przodu i rówoczesnym wciśnięciu hamulca. Piszczy on częściej w miarę
zbliżania się do przeszkody. Kiedy piszczenie staje się bardzo szybkie lub ciągłe, należy
zatrzymać się bowiem przeszkoda jest około 25 cm od przedniego zderzaka. System pozostaje
aktywny przez kilka minut zanim wyłączy się automatycznie.

UWAGA!

Radar z przodu i z tyłu nigdy nie zastępuje uwagi lub odpowiedzialności kierowcy. CASALINI w
żąnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub uderzenia w
przypadku awarii lub złego funkcjonowania systemu.
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WSKAZÓWKI DLA KIEROWCÓW
TYP PALIWA

Używać tylko ON dla samochodów typu diesel (zgodnie z europejskim standardem EN 590).
Używanie ON przemysłowego lub innego typu (np. : ON rolniczy) może spowodować uszkodzenie układu wtryskowego i silnika. Nie używać biopaliw.

ZANIM RUSZYSZ W DROGĘ
Zanim wsiądziesz do pojazdu

1. Upewnij się czy okna, lusterka wsteczne i reflektory główne są czyste, nieuszkodzone i
sprawne.
2. Sprawdź stan ogumienia.
3. Sprawdź czy nie ma wycieków płynu z pojazdu.
4. Jeśli musisz cofać, upewnij się czy nie ma przeszkód za pojazdem.

Zanim uruchomisz silnik

1. Sprawdź czy jest zaciągnięty hamulec postojowy a dźwinia zmiany biegów w pozycji jałowej
(N).
2. Sprawdź funkcjonowanie wszystkich wskaźników i świateł ostrzegawczych przed ustawieniem
panelu startera w pozycji MAR.
3. Przekręć kluczyk na pozycję MAR: kontrolka świec żarowych musi zapalić się.
4. Kiedy ta kontrola zgaśnie, przekręć kluczyk na pozycję AVV bez wciskania pedału gazu.
5. Kiedy silnik zapali zwolnij kluczyk.

Zanim ruszysz

1. Zamknij wszystkie drzwi.
2. Ustaw siedzenie w komfortowej pozycji umożliwiającej dostęp do wszystkich wskaźników.
3. Ustaw lusterka wsteczne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.
4. Zapnij pasy.
5. Sprawdź funkcjonowanie wszystkich urządzeń i oświetlenia.
6. Sprawdź funkcjonowanie wszystkich wskaźników i świateł ostrzegawczych.
7. Mając silnik na biegu jałowym, przesuń przekładnię biegów na jedną z dwóch pozycji (do
przodu lub do tyłu).
8. Zwolnij hamulec parkowania i sprawdź czy kontrolka zgasła.
9. Delikatnie naciśnij pedał gazu w celu rozpoczęcia jazdy.

DOCIERANIE

Ten pojazd nie wymaga specjalnego okresu docierania. Zaleca się zastosowanie kilku prostych
środków ostrożności w ciągu pierwszych 1500 kilometrów; oprócz polepszenia osiągów może to
zoptymalizować ekonomiczność użytkowania i żywotność pojazdu.
•
Nigdy nie gazuj za mocno.
•
Nigdy nie jedź z pełną prędkością.
•
Nie trzymaj wciśniętego pedału gazu cały czas na wypadek długiej jazdy pod górę.
•
Często zmieniaj prędkość jazdy.
•
Unikaj niepotrzebnego gwałtownego hamowania; z wyjątkiem konieczności, oczywiście.
To również pozwoli na dobre dotarcie hamulców.
•
Nie ruszaj przy całkowicie wciśniętym pedale gazu.
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WSKAZÓWKI DLA KIEROWCÓW
JAZDA W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH
Jazda w trudnych warunkach
Podczas jazdy w niekorzystnych warunkach pogody takich jak lód, śnieg, woda, mgła, błoto,
itd., upewnij się czy zostały zachowane następujące środki ostrożności:
- zredukowanie prędkości i zwiększenie bezpiecznej odległości od innych pojazdów;
- unikanie gwałtownego hamowania lub nagłej zmiany kierunku;
- delikatne hamowanie;
- w celu poprawy napędu podczas ruszania w obecności lodu, śniegu lub błota, położyć coś pod
przednie koła (cokolwiek jest dostępne) w celu zredukowania poślizgu kół (piasek, żwir, maty
pod koła, itd.) i delikatnie nacisnąć pedał gazu;
- po jeździe drogami zalanymi wodą, pozwolić hamulcom aby wyschły, nacisnąć pedał hamulca
delikatnie i powtórzyć to kilka razy, jadąc przy tym powoli i zwracając uwagę na ruch pojazdów z
tyłu .
Jazda w zimie
Zimą zaleca się w sytuacjach nadzwyczajnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami
środowiska, posiadanie łopatki w pojeździe celem usuwania lodu z okien, łopaty, kabli do
akumulatora, i worka z piaskiem lub solą.
Sprawdzić procent środka niezamarzającego w płynie chłodzącym.
Sprawdzić stan akumulatora i kabli. Zimno redukuje wydajność akumulatora; upewnić się czy
jest on nadal wydajny.
Upewnić się czy olej silnikowy ma poprawny stopień lepkości w stosunku do niskich temperatur .
Do układu myjącego przednią szybę używać specjalnych płynów myjących : nigdy nie używać
płynu niskokrzepnącego w silniku.
Opony zimowe
Kiedy zakłada się opony zimowe należy założyć je na wszystkie cztery koła. Upewnić się czy są
napompowane do zalecanego ciśnienia.

UWAGA
Opony ziowe muszą być tego samego typu i rozmiaru jak normalne opony podane w
dokumencie rejestracyjnym: opony różnych rozmiarów mogą prowadzić do problemów bezpieczeństwa dla pojazdu.

Łańcuchy śniegowe
Do zakładania łancuchów śniegowych pojazd NIE jest przystosowany.
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W RAZIE KONIECZNOŚCI
START AWARYJNY
Uruchamianie przy pomocy dodatkowego akumulatora
Uruchamianie przy pomocy specjalnych kabli i dodatkowego akumulatora może być niebezpieczne jeśli będzie wykonane niepoprawnie.
Prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych w celu
uniknięcia wypadków lub uszkodzenia pojazdu i/lub akumulatora.
Połączyć kable w kolejności jako pokazano poniżej. Upewnić się
aby zaciski kabli nie dotknęły się wzajemnie.
1.
Upewnić się czy akumulator dodatkowy ma 12V.
2
Jeśli dodatkowy akumulator jest zamontowany na innym pojeździe upewnić się aby te obydwa pojazdy nie stykały się wzajemnie.
3
Wyłączyć funkcje lub odbiorniki, które nie są istotne.
4
Zdjąć pokrowiec pochłaniający hałas nad silnikiem.
5
Połączyć zacisk końca kabla plusowego do blaszki zamontowanej na rozruszniku po zdjęciu czerwonej ochronnej pokrywki (A,
B, C). UWAGA: nigdy nie dotykać tą końcówką jakiejkolwiek części
drugiego pojazdu; może to spowodować spięcie z poważnymi
skutkami.
6
Połączyć zacisk jednego końca kabla do bieguna ujemnego () akumulatora dodatkowego i następnie połączyć drugi koniec
kabla z metalową, niemalowaną częścią silnika.
NIGDY nie łączyć kabla z częścią obracającą się kiedy silnik
pracuje, LUB Z UJEMNYM BIEGUNEM (-) ROZŁADOWANEGO
AKUMULATORA. Połączyć zacisk, który pozostał wolny do bieguna
dodatniego (+) dodatkowego akumulatora.
7
Jeśli używasz akumulatora z innego pojazdu uruchom jego
silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut; dopiero po tym uruchom silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
8
Ostrożnie rozłącz kable stosując odwrotną procedurę opisaną
powyżej.

A

B

-

.

+

UWAGA
Przed rozłączeniem i powtórnym połączeniem akumulatora musisz się upewnić czy kluczyk jest w pozycji STOP.
Nie zastosowanie się do tej zasady może spowodować nieodwracalne szkody w elektronice Twojego
pojazdu lub oprzyrządowania.
Nie uruchamiaj rozrusznika przy pomocy dodatkowego akumulatora jeśli Twój akumulator jest zamarznięty albo
poziom elektrolitu za niski: akumulator może pęknąć albo wybuchnąć..
W czasie normalnego użytkowania, akumulatory emitują wodór, gaz wybuchowy. Wybuch akumulatora może
spowodować poważne obrażenia i straty. Nie zbliżać się do akumulatora z płomieniami, zapalonymi papierosami
lub iskrami.
Używać tylko 12V dodatkowego źródła zasilania. Używanie innego źródła zasilania może uszkodzić rozrusznik,
świece żarowe, i inne elektryczne i elektroniczne składniki.

UWAGA
W czasie rozłączania i powtórnego podłączania akumulatora, centralny zamek (jeśli jest) może zablokować
zamki od drzwi. Wykonywać tę czynność z kluczykiem poza pojazdem lub przy oknach lub drzwiach otwartych w celu uniknięcia zamknięcia kluczyków w pojeździe.
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JEŚLI TO KONIECZNE
Popchnięcie w celu uruchomienia pojazdu lub pociągnięcie pojazdu

Pojazd nie może być uruchomiony za pomocą popchnięcia lub pociągnięcia bowiem
jest on wyposażony w automatyczną skrzynię biegów (CVT). Zawsze przeprowadzać
uruchamianie awaryjne przy pomocy dodatkowego akumulatora i stosując procedurę
opisaną powyżej.
NA WYPADEK NIEPRZEWIDZIANEGO UNIERUCHOMIENIA POJAZDU
Na wypadek nieprzewidzianego unieruchomienia pojazdu zalecamy mocno skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI lub serwisem pomocy drogowej, który może załadować pojazd Państwa na lawetę.
HOLOWANIE
Jeśli powyższe rozwiązanie nie jest możliwe i pojazd Państwa musi być holowany,
pamiętać o tym, że można to robić tylko kiedy przednie koła są podniesione nad
ziemią i na bardzo krótkim odcinku (maksymalna odległość 1 km), używając pręta
holowniczego, należycie, aby nie uszkodzić pojazdu lub jego części.
Kiedy pojazd jest holowany (z tylnymi kołami na ziemi) zwolnić hamulec parkowania.
Holowanie pojazdu Państwa od tyłu jest ZABRONIONE
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów

UWAGA!
W dolnej części przedniego zderzaka, znajduje się gniazdo, zamaskowane przykrywką, do
wkręcenia haka holowniczego; można go znaleźć razem z kołem zapasowym (jeśli jest) lub w
siatkach na bagaże. Ten hak holowniczy musi być DOKRĘCONY MOCNO aż do oporu.
Niepoprawne dokręcenie znacznie osłabia wytrzymałość haka i czyni jego użycie NIEBEZPIECZNYM
Gdyby okazało się, że pojazd musi być holowany z czterema kołami na ziemi i na bardzo ograniczone odległości to czynność ta winna być wykonana tylko w kierunku jazdy.
W takim przypadku, ustaw dźwignię w pozycji jałowej (N). Przekręć panel startowy na MAR i
zwolnij hamulec postojowy.
Jest zabronione holowanie samochodu przy pomocy linki: może ono spowodować uszkodzenie.
W razie konieczności, użyj pręta.

Nie zalecane

TAK!

TAK!

Gniazdo do pręta holowniczego
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W RAZIE KONIECZNOŚCI
PRZEBITA OPONA
Spray do pompowania/naprawy opony (jeśli jest)
Ten spray może być używany do naprawy opony w przypadku małego przedziurawienia
przez co zyskamy czas na dotarcie do wulkanizatora celem wymiany lub naprawy uszkodzonej opony.
Zapasowa opona (jeśli jest)
Jeśli pojazd jest wyposażony w zapasową oponę jest ważną rzeczą okresowe sprawdzanie jej
ciśnienia.
Wyjmowanie zapasowej opony
W bagażniku, zdejmij przykrycie miejsca na zapasową oponę; wyjmij ją razem z narzędziami
(podnośnik i klucz do koła).

Wymiana jednego koła
Wyjedź powoli z ruchu i zatrzymaj się na płaskim gruncie celem wymiany koła. Zatrzymanie się
pośrodku drogi lub na poboczu drogi o dużym natężeniu ruchu może być niebezpieczne.
1.
Ustaw pojazd na płaskim gruncie o należytej nawierzchni z zaciągniętym hamulcem postojowym.
2.
Włącz światła awaryjne i wyjmij koło zapasowe i narzędzia.
3.
Zabezpiecz koło po przeciwnej stronie koła do wymiany przy pomocy klina. Aby zabezpieczyć
koło przednie umieść klin z przodu tego koła; aby zabezpieczyć tylne koło umieść go z tyłu
tego koła.
4.
Jeśli jest, zdejmij kołpak i odkręć nakrętki lub śruby na jeden raz, w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, koła, które musi być wymienione.
5.
Ustaw podnośnik po stronie, która ma być podnoszona pod boczną metalową rozpórką na
dostarczonej podstawie BEZ DOTYKANIA KAROSERII.
6.
Załóż rączkę podnośnika i kręć nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do podniesienia
koła do wymiany o około 30 mm. Przed wyjęciem śrub lub nakrętek upewnij się, czy pojazd stoi
stabilnie i czy nie zagraża mu ześliznięcie z podnośnika.
7.
Wyjmij śruby lub nakrętki, kręcąc nimi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij uszkodzone koło.
8.
Załóż koło zapasowe.
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JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA
9 Załóż śruby lub nakrętki i dociągnij je ręcznie.
10 Kręć rączką podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opuść
pojazd. Dociągnij kluczem śruby lub nakrętki w kolejności pokazanej na rysunku.
11 Włóż wymienione koło w miejsce na koło zapasowe lub do bagażnika i oddaj do naprawy
niezwłocznie.

UWAGA
Jeśli nie jesteś pewien co do właściwego dociągania śrub lub nakrętek, udaj
się do wulkanizatora w celu sprawdzenia momentu obrotowego lub do Autoryzowanego Centrum Serwisowego CASALINI (moment obrotowy dociągania wynosi
80 Nm dla stalowych felg i 110 Nm dla aluminiowych felg).

UWAGA
Wymiana koła może być niebezpieczną czynnością. Pojazd może ześliznąć się z podnośnika i
spowodować skaleczenie człowieka. Stosuj właściwe zasady wymiany koła. NIGDY nie
wchódź pod samochód lub nie uruchamiaj silnika kiedy pojazd jest na podnośniku.

DOCIĄGANIE

POLUŹNIANIE
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Przegrzanie

Kiedy świetlny wskaźnik temperatury silnika zapali się nawet jeśli STOP SYSTEM bezpieczeństwa nie zadziałał, lub zauważysz wyraźny spadek mocy, jest możliwe, że silnik przegrzał się.
W takim przypadku postępuj w taki sposób:
1.
Ostrożnie podjedź do krawędzi drogi, ustaw dźwignię biegów na biegu jałowym (N) i zaciągnij hamulec ręczny.
2.
Jeśli nie ma wycieku płynu chłodzącego lub pary, wygaś silnik.
3.
Jeśli jest mały wyciek płynu chłodzącego lub para niech silnik popracuje na jałowym biegu przy
otwartej masce tak aby schłodził się powoli. Jeśli temperature nie spada, wyłącz silnik i pozwól mu
się wychłodzić.
4.
Kiedy silnik jest zimny, sprawdź poziom płynu. Jeśli poziom jest niski sprawdź czy nie ma wycieków
z chłodnicy lub przewodów doprowadzających do silnika /chłodnicy i czy pasek napędzający pompę
wodną (i pompę alternatora) jest w stanie nienaruszonym.
Upewnij się czy silnik nie jest gorący kiedy wentylator chłodzący chłodnicy pracuje należycie.
Sprawdź czy nic nie blokuje chłodnicy.
Jeśli zauważysz znaczący wyciek lub cokolwiek co mogło spowodować przegrzanie, nie uruchamiaj
powtórnie silnika zanim go nie naprawisz w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI. Jeśli nie
wykryto żadnych anomalii uzupełnij płyn chłodzący w zbiorniku chłodnicy.

UWAGA! "STOP SYSTEM" bezpieczeństwa
Pojazd jest wyposażony w urządzenie STOP SYSTEM w celu zapewnienia bezpieczeństwa silnika na
wypadek awarii układu chłodzenia lub układu smarowania.
Na wypadek awarii jednego z dwóch układów, urządzenie STOP SYSTEM blokuje wtrysk oleju
napędowego i równocześnie uruchamia światła ostrzegawcze na desce.
Jeśli jedno lub obydwa światła się zapalają i prędkość obrotowa równocześnie spada lub silnik
zatrzymuje się, należy zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik, chyba że to już nastąpiło za sprawą interwencji urządzenia STOP SYSTEM. To urządzenie nie pozwala na uruchomienie silnika przy niesprawnym jednym z obydwu układów.
SPRAWDŹ W RAZIE NIEDOMAGANIA:
Układ chłodzenia
1
Poziom płynu (uzupełnij jeśli konieczne).
2
Wyciek z układu chłodzenia (skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI).
3
Awaria lub złe funkcjonowanie wentylatora chłodzącego chłodnicy (skontaktować się z Autoryzowany Centrum
Serwisowym CASALINI).
4
Awaria lub złe funkcjonowanie wentylatora termostatu (skontaktować się z autoryzowanym Centrum
Serwisowym CASALINI).
5
Awaria lub złe funkcjonowanie czujnika temperatury płynu chłodzącego (skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI ).
Układ smarowania
1
Poziom oleju (uzupełnić jeśli konieczne).
2
Wyciek z układu smarowania (skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI).
3
Awaria lub złe funkcjonoweanie pompy olejowej (skontaktować się z Autoryzowanym dealerem CASALINI).
5
Awaria lub złe funkcjonowanie czujnika ciśnienia oleju (skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym
CASALINI).

UWAGA
Małe ubytki poziomu płynu chłodzącego lub oleju poniżej minimum mogą spowodować chwilowe
zadziałanie urządzenia STOP SYSTEM. Może tak się zdarzyć, że silnik, np. podczas hamowania lub jazdy na zakręcie, utraci prędkość lub wyłączy się i zapali na nowo.
W takim przypadku należy, przed szukaniem innych przyczyn, zastosować się do instrukcji
"SPRAWDZANIE NA WYPADEK AWARII" dostarczonych powyżej.
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JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA
Bezpieczniki
Obwody elektryczne pojazdu są chronione bezpiecznikami zlokalizowanymi w skrzynce pod deską
rozdzielczą po lewej stronie i na dodatnim terminalu akumulatora.
Kiedy jakaś kontrolka, wskaźnik, funkcja lub akcesorium nie działa, musisz sprawdzić dany bezpiecznik .
Kiedy bezpiecznik jest spalony oznacza to, że wewnętrzne włókno przerwało się.
UWAGA: zawsze wymieniać bezpieczniki używając nowych o tej samej wartości .
Jeśli nowy także się spali, nie używaj danego urządzenia i skontaktuj się z
autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.
Wymiana bezpieczników lub przekaźników
1
Ustaw starter w pozycji STOP i wyłącz wszystkie wyłączniki .
2
Ręcznie wyjmij bezpiecznik (lub przekaźnik), który według Ciebie
jest niedobry .
3
Sprawdź czy bezpiecznik jest rzeczywiście niesprawny.
Dobry
Spalony
4
Załóż nowy bezpiecznik o tej samej wartości (albo nowy identyczny
przekaźnik) sprawdzając czy jest doskonale osadzony. Jeśli nie potrafisz
tego zrobić, proszę skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI .
Jeśli nie masz zapasowych bezpieczników, możesz użyć bezpiecznika o tej samej wartości co spalony, wyjmując i zakładając inny, który nie jest istotny do jazdy.
Bezpieczniki "STOP SYSTEMU"
Urządzenie, które zatrzymuje silnik zarówno w czasie normalnej eksploatacji jak i w przypadku anomalii w układzie chłodzenia i/lub smarowania, STOP SYSTEM, jest chronione bezpiecznikami F17 i F18.
W wypadku kiedy silnik zatrzyma się a Ty nie jesteś w stanie go uruchomić, po sprawdzeniu i
stwierdzeniu, że są inne przyczyny, takie jak brak paliwa lub zadziałanie STOP SYSTEMU, musisz
sprawdzić i prawdopodobnie wymienić bezpiecznik F17.
W wypadku kiedy silnik nie zatrzyma się po wyjęciu kluczyka z panelu startowego, sprawdź i w razie
konieczności wymień bezpiecznik F18.

UWAGA!




Upewnij się, czy nowy bezpiecznik ma tę samą wartość co spalony. Bezpiecznik o
wyższym prądzie w amperach może doprowadzić do awarii, awarii w układzie elektrycznym, lub nawet pożaru w samochodzie.
NIGDY nie używaj drutu zamiast bezpiecznika, nawet tymczasowo: może to pogorszyć
awarię lub spowodować szkodę jak wyżej.
Nie używaj śrubowkrętów lub metalowych przedmiotów w celu wyjęcia bezpiecznika:
może to spowodować spięcie.

UWAGA! WYŁĄCZYĆ SILNIK
W wypadku kiedy nie posiadasz identycznego bezpiecznika aby wymienić F18, można
zatrzymać silnik na kilka sekund wciskając przycisk na cewce cylindrycznej : jest ona zlokalizowana na pompie wtryskowej (za silnikiem a pod przewodem wlotowym rozgałęzionym). Musi
to być wykonane bardzo ostrożnie, przez mechanika, w ochronnych rękawicach w celu zapobieżenia oparzeniom spowodowanym zetknięciem się z gorącym silnikiem i/lub kontaktem z
ruchomymi częściami.
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JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA
BEZPIECZNIKI - Główny układ
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JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA
BEZPIECZNIKI I PRZEKAŹNIKI
Poz.

AMP.

Opis

F1

15

Instrument (z wyjątkiem: kontrolka świecy żarowej, światła pozycyjne, światła mijania i światła mijania), wycieraczki szyby przedniej, obrotomierz.

F2

15

Światła stop, kierunkowskazy, światło cofania, czujniki parkowania.

F3

20

Kontrolka świec żarowych.

F4

20

F5

15

Radio, ogrzewana tylna szyba, wycieraczki tylnej szyby, GPS, wentylator ogrzewania , układ kontroli klimatyzacji.
Światła pozycyjne lewe, lampa przeciwmgielna, regulacja wysokości reflektorów
przednich, tylna lampa przeciwmgielna, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie przycisków.

F6

5

Światła pozycyjne prawe.

F7

7,5

Światła drogowe lewe.

F8

7,5

Światła drogowe prawe.

F9

7,5

Światła mijania lewe.

F10

7,5

Prawe światła drogowe, wskaźnik świateł mijania.

F11

25

Klakson, światła awaryjne, centralny zamek.

F12

15

Zapalniczka, oświetlenie sufitowe, gniazdko, gniazdko 12V w bagażniku, zamek
bagażnika, kontrolki świetlne zablokowanych drzwi, oświetlenie bagażnika, radio
(pamięć).

F13

20

Lewa szyba elektryczna, electrycznie regulowane zewnętrzne lusterka wsteczne .

F14

20

Prawa szyba elektryczna.

F15

3

Pompa paliwa.

F16

5

Reset pozycji wycieraczek tylnej szyby

F17

2

Kontrolka STOP SYSTEMU (zapłon), światła dzienne (LED).

F18

15

Kontrolka STOP SYSTEMU (zatrzymanie silnika).

F19

5

Wycieraczka przedniej szyby, wycieraczka tylnej szyby.

F20

5

Rozrusznik.

F21

40

Świece żarowe.

R01

Ogrzewana tylna szyba (przekaźnik).

R02

Światła awaryjne (przekaźnik).

R03

Oświetlenie bagażnika (przekaźnik).

R04

Silnik rozrusznika (przekaźnik).

R05

Wskaźnik światła przeciwmgielnego (przekaźnik).

R06

Światło przeciwmgielne (przekaźnik).

D01

Oświetlenie sufitowe (dioda).

F = bezpiecznik
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R = przekaźnik

D= Dioda

W RAZIE POTRZEBY
BEZPIECZNIKI - BIEGUN DODATNI AKUMULATORA

POZ.

AMP.

F24

F24

30

Wentylator chłodzący
silnik.

F23

F23

125

Rozrusznik.

F22

50

Ogólne zasilanie,
kierunkowskazy, ABS
(jeśli jest).

F22

Opis

BEZPIECZNIKI I PRZEKAŹNIK - SYSTEM KONTROLI KLIMATYZACJI

R01

R03

F01
F02

F03

R02

Kompresor

Kompresor

Wentylator

Wentylator ogrzewania

Ogrzewanie, przycisk
klimatyzacji, termostat

Wentylator chłodzący chłodnicę klimatyzacji
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OBSŁUGA
Wprowadzenie

Kiedy czynności kontroli lub OBSŁUGI są wykonywane na podstawie instrukcji
zawartych w tej książce należy zwrócić UWAGĘ aby zapobiec wypadkom lub
uszkodzeniu pojazdu.
W razie wątpliwości co do sposobu, zaleca się skontaktowanie z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.
Wszystkie Autoryzowane Centra Serwisowe CASALINI mają wyspecjalizowanych mechaników i mają wszystkie dostępne oryginalne części jakie są
konieczne do OBSŁUGI. OBSŁUGA wykonana bez koniecznego doświadczenia lub
bez specjalnych części zapasowych do pojazdu może być niewłaściwa, niekompletna
lub niebezpieczna. Stwarza to możliwość uszkodzenia pojazdu, i może prowadzić do
wypadków i utraty gwarancji.
Roszczenie gwarancyjne nie będzie akceptowane jeśli okaże się, że defekt został
spowodowany brakiem OBSŁUGI lub nieuprawnionymi zmianami.
Ochrona środowiska
Akumulatory, filtry, oleje zanieczyszczają środowisko i w przypadku ich
wymiany winny być składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
NIE ZANIECZYSZCZAJ ŚRODOWISKA: JEST ZABRONIONE ZANIECZYSZCZANIE KANAŁÓW, STRUMYKÓW, ROWÓW, ZIEMI, itd.
Należy zwracać się w tej sprawie do centrów zbiórki odpadów lub warsztatów,
które mogą zapewnić należytą utylizację tych materiałów.
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI w
celu wymiany filtrów, olejów, płynów, i akumulatora.

UWAGA
Właściciel musi przechowywać dokumentację poświadczającą fakt, że OBSŁUGA została wykonana zgodnie z przepisanym sposobem.
Jest istotną rzeczą przechowywanie kopii faktur potwierdzających wykonanie
przeglądów i obsługi; każda faktura winna także podawać kilometraż (przebyte
kilometry).
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OBSŁUGA
Miesiące
Kmkm Km
Pasek napędu1
Koła pasowe napędowe
Olej silnikowy2
Filtr oleju silnikowego2
Układ chłodzenia
Płyn chłodzący silnik
Minimum (prędkość silnika)
Wkład filtru powietrza3
Olej do skrzyni biegów
Filtr paliwa
Pompa wtryskowa
Pasek alternatora
Luz przy zaworach silnikowych
Sprawdzanie kompresji silnika
Linka do dźwigni przesuwu
Akumulator
Układ elektryczny4
Osiowanie świateł reflektorów przednich
Układ kierowania i zawieszenie
Kontrole różnych śrub i łączników
Układ wydechowy
Linki hamulcowe
Pedał hamulca
Płyn hamulcowy5
Hamulec postojowy
Okładziny układu hamulcowego
Zbieżność kół
Ciśnienie ogumienia i stan zużycia 6
Stan karoserii
Zawiasy i zamki
Pasy bezpieczeństwa
Zamiana opon
Test drogowy
Kontrola centralnego zamka
Kontrola amortyzatorów
Kontrola przegubu cichego silnika
Kontrola płynu do szyby przedniej
Sprawdzenie lamp oświetl. wnętrze
Kontrola kół
Sprawdzenie kabli kontrolnych
Sprawdzenie układu ogrzewania
Sprawdzenie wycieraczek do szyb
Kontrola spalin z układu wydechowego
Kontrola prędkości (maks. 45 km/h)

12
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CHARAKTERYSTYKA:
C = Sprawdzić(zastępcze środki jeśli to konieczne)
S = Wymienić
* 1 Szczególnie intensywne używanie pjazdu, na przykład na górskich lub piaszczystych drogach, powoduje zwiększone zużycie paska napędowego skracając ramy czasowe
do wymiany . Z kolei używanie pojazdu na płaskiej nawierzchni, przy długiej jeździe ze stałą prędkością, może przyczynić się do dłuższej żywotności. Z tej to przyczyny jest
ważne sprawdzanie paska w czasie okresowej kontroli.
* 2 Jeśli pojazd jest używany w jednej z następujących sytuacjii
a. używanie w zapylonym środowisku
b. wydłużone używanie silnika na biegu jałowym lub przy niskiej prędkości
c. wydłużone używanie w niskich temperaturach lub częste używanie na krótkich odcinkach
wtedy olej silnikowy i filtr oleju muszą być wymieniane częściej .
* 3 Jeśli pojazd jest używany w zapylonym otoczeniu, sprawdzać i wymieniać filtr częściej niż podano (jeśli konieczne).
* 4 Obejmuje całkowite sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementów: wszystkich świateł, spryskiwaczy/wycieraczek szyby przedniej w tym ich piór, elektrycznie podnoszonych szyb, klaksonu, itd.
*5 Wymienić co roku jeśli pojazd jest używany głównie na drogach górskich, ieśli hamulce są używane częściej lub jeśli pojazd jest używany na obszarach wysokiej
wilgotności.
* 6 W tym koła zapasowego; patrz str. 46 ieśli w czasie przeglądu potrzeba ich wymiany jest uwidoczniona.
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OBSŁUGA
Olej silnikowy
Zalecany olej
Używać olej SHELL HELIX DIESEL PLUS 5W/40.
Pojemność układu olejowego wynosi 2.4 kg.
Lepkość lub gęstość oleju także wywiera wpływ na zużycie paliwa i funkcjonowanie silnika.
Olej silnikowy o niskiej lepkości ma dodatni wpływ na osiągi silnika w niskiej temperaturze. W
przeciwieństwie do tego, do wysokich temperatur zewnętrznych olej o wysokiej lepkości jest
lepszy w celu zapewnienia dobrego smarowania. Dla tych powodów, jeśli warunki użytkowania
są ciężkie zapraszamy na konsultacje do Autoryzowanego Centrum Serwisowego CASALINI.
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku
Należy sprawdzać poziom oleju silnikowego co 500 km
1. Upewnić się aby pojazd stał na równej, poziomej nawierzchni i zatrzymać silnik na około 5
minut.
2.
Wyciągnąć miernik poziomu oleju, wytrzeć go do sucha i włożyć całkowicie do końca.
3.
Wyciągnąć go znowu i sprawdzić poziom oleju: jest właściwy kiedy jest pomiędzy minimum a maksimum. Jeśli poziom jest blisko minimum, dodać oleju UWAŻAJĄC aby nie
przekroczyć maksymalnej kreski.

Miernik poziomu oleju

UWAGA

Włożyć miernik enerkońca

!

gicznie do

UWAGA
Podczas powtórnego wkładania miernika poziomu oleju, sprawdzić czy jest dobrze osadzony
w otworze.
Jeśli są wątpliwości sprawdzić porównując zdjęcia z boku i góry pokazujące poprawne
włożenie miernika.
Jeśli miernik nie jest włożony poprawnie, olej silnikowy może wyciekać i spowodować poważne uszkodzenia silnika i/lub skrzyni biegów.
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OBSŁUGA
Wymiana filtru i oleju silnikowego (skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym
CASALINI)
Olej silnikowy i jego filtr winny być wymieniane co 5000 km lub przynajmniej raz w roku.
1.
Zagrzać silnik przez kilka minut a następnie go wygasić.
2.
Zdjąć dolną osłonę silnika.
3.
Wykręcić korek spustowy i zebrać zużyty olej do pojemnika. Olej i silnik są gorące:
UWAŻAJ aby się nie sparzyć !
4.
Wyjmij filtr oleju z silnika używając specjalnego klucza do filtrów olejowych.
5.
Ściereczką wytrzej powierzchnię silnika gdzie będzie zakładany filtr i przesmaruj małą
ilością oleju silnikowego uszczelnienie nowego filtru.
6.
Załóż nowy (ORYGINALNY) filtr i dokręć go.
7.
Poprawnie załóż korek spustowy kiedy olej całkowicie wyciekł. Jeśli potrzeba , wymień
uszczelkę na korku spustowym.
8.
Nalej do silnika nowego oleju do maksymalnej kreski miernika poziomu nie przekraczając jej.
9.
Poprawnie zakręć korek wlewu.
10.
Uruchom silnik i sprawdź czy nie ma wycieków z filtra i korka spustowego.
11.
Kilka minut po wyłączeniu silnika, sprawdź poziom oleju i jeśli to konieczne uzupełnij do
dobrego poziomu.
Zużyty olej należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami: zanieczyszczanie jest
przestępstwem
Układ chłodzenia silnika
Układ chłodzenia silnika jest wyposażony w chłodnicę i elektryczny wentylator.
Układ jest wypełniony 50% mieszanką środka niezamarzającego i specjalnego antykorozyjnego
płynu i wody, nadającego się na wszystkie pory roku.
Sprawdzać poziom płynu chłodzącego często, szczególnie na początku zimy i przed wyjazdem
do zimnych regionów sprawdzić poziom stężenia płynu.
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
Sprawdzić stan i połączenia wszystkich rurek układu
chłodzącego. Wymienić wadliwe lub zużyte rurki.
Dokonać sprawdzenia przy zimnym silniku: poziom i
ciśnienie mogą znacznie wzrosnąć kiedy silnik jest
gorący. Kiedy silnik jest zimny poziom płynu musi być
taki sam jak pokazany na zdjęciu obok. Zbiornik jest
oddalony od chłodnicy, na prawo od silnika (po lewej
patrząc na silnik od maski silnika).
Jeśli poziom płynu jest poniżej wskazania, dolej
nowego płynu aby osiągnąć poprawny poziom i nie
przekroczyć go; jak tylko to możliwe, jednakże,
sprawdzić stężenie. Jeśli okaże się, że należy uzupełniać płyn zbyt często, zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego CASALINI
celem sprawdzenia.
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OBSŁUGA
Wymiana płynu chłodzącego układ (skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI )
Wymiana tego płynu musi być przeprowadzona co 2 lata.
Obwód musi być napełniony 3.1 litrami 50% mieszanki wody i KONCENRATU SHELL GLYCOSHELL LONGLIFE.
UWAGA NA GORĄCE PŁYNY
1.Przy zimnym silniku: odkręcić korek rozporowy
zbiornika i wyjąć go.
2. Zdjąć dolny przewód od chłodnicy i zebrać płyn do pojemnika.
A
3. Przepłukać napełniając wodą układ przez zbiornik
wyrównawczy.
4. Wypuścić całą wodę i założyć dolny przewód od chłodnicy.
5. Nalać przepisaną ilość płynu do układu przez zbiornik wyrównawczy (w proporcjach podanych powyżej w celu uzyskania właściwości niezamarzających i antykorozyjnych),
pozostawiając otwartą śrubę spustową (A). Kiedy sam płyn (już bez powietrza) zacznie
wypływa ze spustu, dociągnij śrubę upustową.
6. Uruchom pojazd i pozwól aby silnik pracował na jałowym biegu BEZ nakrętki na zbiorniku
wyrównawczym a ogrzewanie ustawione było ma maksimum przez kilka minut. Wyłącz
pojazd, otwórz śrubę upustową i dodaj nowej mieszanki do zbiornika, usuwając jakiekolwiek powietrze obecne w układzie, po zakończeniu dociągnąć śrubę upustową. Upewnić
się czy ogrzewanie wnętrza pojazdu jest skuteczne, w przeciwnym razie powtórzyć
czynność upuszczania. Założyć na nowo korek na zbiorniku wyrównawczym. Obserwować
pojazd na drodze przez przynajmniej 6 kilometrów. Przeprowadzić spuszczanie i napełnianie na nowo układu chłodzenia, sprawdzić czy nie ma
wycieków w rurkach.
Zutylizować wymieniony płyn zgodnie z obowiązującymi przepisami : zanieczyszczanie jest przestępstwem.

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego jest poprawny kiedy dochodzi do
linii łączącej pomiędzy dolną a górną częścią zbiornika. Jeśli
poziom jest niski, dodaj znowu po czym dokładnie wyczyść
obszar wokół korka aby uniknąć skażenia płynem. Obniżenie
poziomu jest proporcjonalne do przejechanych kilometrów bowiem kojarzy się je ze zużyciem okładzin hamulcowych. Okresowo sprawdź funkcjonowanie kontrolki świetlnej na desce
rozdzielczej, która sygnalizuje poziom kiedy jest za niski: ustaw
panel zapłonu w pozycji "Mar" i wciśnij przycisk nad korkiem
zbiornika hamulcowego; wskaźnik powinien się zapalić. Wymień
płyn hamulcowy co 2 lata.
Zutylizować wymieniony płyn zgodnie z obowiązującymi przepisami : zanieczyszczanie jest przestępstwem.

Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów
Oddaj do sprawdzenia poziomu oleju na dyferencjale (najlepiej
w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI), co
5,000 km. Po odkręceniu nakrętki kontrolnej (2), poziom oleju
winien być na dolnym poziomie otworu. Jeśli potrzeba, uzupełnij
specjalnym olejem przez korko- odpowietrznik (1)
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OBSŁUGA
Wymiana oleju z dyferencjału (skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI)
Wymiana oleju z dyferencjału musi być przeprowadzona co 20000 km. Do wymiany będzie potrzeba 0.75 Kg oleju SHELL SPIRAX HD 80 W / 90.
1.
Odkręcić filtr (1) i spustowe korki (3) i wypuścić olej do odpowiedniego pojemnika.
2.
Założyć spustowy korek kiedy olej całkowicie wypłynie.
3.
Napełnić dyferencjał nowym zalecanym olejem aż poziom jego osiągnie dół otworu
kontrolnego (2).
4.
Założyć korek wlewowy.
Utylizować zużyty
przestępstwem.

olej

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami:

zanieczyszczanie

jest

OBSŁUGA automatycznego napędu (CVT)
Należyte funkcjonowanie i osiągi pojazdu zależą nie tylko od silnika ale także od dobrej obsługi
automatycznego napędu (CVT).
Co 1000 Km wzrokowo sprawdzić stan paska i kół pasowych. Co 10000 km, lub częściej jeśli
drogi są zazwyczaj piaszczyste lub górskie, będzie konieczna obsługa i czyszczenie napędu i
wymiana paska w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.

Sprawdzanie paska napędu
Sprawdzić szerokość paska, która musi być większa niż 28.5 mm.
Delikatnie nacisnąć jednym palcem luźną górną część paska: ugięcie
musi wynosić kilka milimetrów. W przeciwnym razie skontaktować się z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI w celu dalszej obserwacji lub wymiany.

UWAGA

autoryzowanym centrum serwisowym

Sprawdzić płyn do spryskiwaczy Często
sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy i uzupełnić jeśli potrzeba. Jeśli nie masz specjalnego
płynu, możesz użyć wody. W każdym bądź razie w
niskich temperaturach należy używać płynu do
spryskiwaczy samochodowych.
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OBSŁUGA
Sprawdzanie hamulca postojowego
Często sprawdzać suw dźwigni hamulca postojowego.
Hamulec postojowy winien być zdolny do unieruchomienia pojazdu
na zboczu o pewnym nachyleniu. Jeśli suw dźwigni jest za duży,
należy wyregulować linkę w Autoryzowanym Centrum Serwisowym
CASALINI. Hamulec postojowy normalnie winien posiadać zakres
zaciągania na 3-4 stopnie.
Sprawdź filtr powietrza (do wykonania w autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI)
Filtr powietrza zamontowany w pojeździe Państwa ma papierowy
wkład. Ten typ filtru można czyścić i użyć powtórnie, ale w przypadku wymiany oryginalna część CASALINI winna być zastosowana.
Filtr należy wymienić w każdym razie zgodnie z tabelką na str. 39.

Typ “A”

Czyszczenie wkładu filtru powietrza
Czyścić filtr powietrza okresowo i przynajmniej raz w roku.
Czyszczenie musi być przeprowadzane częściej kiedy pojazd jest
używany na piaszczystych drogach.
1
Typ A: Odkręcić nakrętkę motylkową, która blokuje pokrywę
filtra
Typ B: Obróć pokrywą w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara..
2.
Zdejmij pokrywę i wyjmij filtr, wyczyść go sprężonym
powietrzem ze środka na zewnątrz.
3
Wyczyść obudowę filtra wilgotną ścierką.
4
Załóż na nowo w odwrotnej kolejności.

UWAGA!

W czasie wymiany filtru powietrza, należy też wymienić rurę Typ “B”

UWAGA
Z uwagi na ruchome części upewnij się, czy silnik jest wyłączony i nie ma ryzyka jego przypadkowego uruchomienia.
zasysającą wychodzącą z obudowy filtra. Ta rura winna zapewniać nieskrępowany przepływ
powietrza pobieranego z przodu pojazdu i kierowanego do obudowy filtra. Należy ją założyć na
nowo tak jak to pokazano na zdjęciach.
Nie zakładaj rury zasysającej w sposób niepoprawny. Może to pogorszyć należyte funkcjonowanie silnika i spowodować POWAŻNE SZKODY
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OBSŁUGA
Wymiana filtra paliwa
(do wykonania w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI )
Filtr musi być wymieniony co 10,000 km.
1 Zdejmij filtr odkręcając go od podstawy.
2 Załóż nowy filtr tego samego modelu i typu.

Śruba upustowa powietrza

Usuń powietrze z układu zasilania
Silnik posiada układ, który automatycznie usuwa powietrze z
układu zasilania: zwyczajnie zostaw panel rozruchowy w
pozycji "MAR" przez około minutę przed uruchomieniem silnika. W wypadku całkowitego braku oleju, po tym jak silnik zapali, może okazać się konieczne ręczne usunięcie powietrza z układu jak następuje:
1 Ustaw panel startowy na pozycji "MAR" tak aby paliwo dosięgło filtra.
2 Odkręć ujście powietrza: kiedy ono zaczyna uchodzić należy je zakręcić.
Powietrze z rurek obwodu układu zasilania zostaje automatycznie wyrzucone poprzez
czynność uruchamiania silnika lub pozostawienie wyłącznika w pozycji "MAR" przez
około 2 minuty.
Nie zaleca się pozostawianie kluczyka w pozycji "Mar" więcej niż 2 minuty bez uruchomienia silnika: pompa paliwowa może uszkodzić się.
OBSŁUGA piór wycieraczek szyby przedniej
Zabrudzenie piór wycieraczek zmniejsza ich skuteczność. Powodem zabrudzenia są np.
owady, żywica z drzew, wosk używany w automatycznych myjkach. Jeśli ich skuteczność
zmniejsza się należy zastosować do czyszczenia okien i piór do szyb produkty dobrej
jakości lub łagodne detergenty i spłukać czystą wodą. Może okazać się, że czynność tę
trzeba będzie wykonać kilka razy.
Wymiana piór przednich (zawsze najpierw wyjmij kluczyk ze stacyjki)
1 Ustaw ramiona wycieraczki prostopadle do szyby.
2 Zwolnij hak mocujący pióra (A) i następnie wywrzyj ciśnienie do przodu
(B).
3 Wywierając ciśnienie, zamontuj nowe pióro w odwrotnej kolejności.
Wymiana tylnego pióra (zawsze najpierw wyjmij kluczyk ze stacyjki)
1 Ustaw ramię wycieraczki prostopadle do szyby.
2 Zwolnij hak mocujący pióra (A) i następnie wywrzyj ciśnienie do przodu
(B).
3 Wywierając ciśnienie, zamontuj nowe pióro w odwrotnej kolejności.

B
A
D
C

UWAGA
Podczas wymiany piór zwracaj UWAGĘ na to, aby nie uszkodzić szyby, zwłaszcza
kiedy ramiona nie mają piór.
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OBSŁUGA
Akumulator
Zamontowany akumulator jest BEZOBSŁUGOWY a zatem nie należy dodawać destylowanej
wody.
W wyjątkowych przypadkach, można dopełnić akumulator demontując i zdejmując korki ogniw.
W celu uzyskania najlepszej wydajności akumulatora zalecamy zastosowanie następujących
zasad:
upewnić się czy akumulator jest bezpieczenie zaczepiony;
upewnić się czy dół akumulatora jest zawsze czysty i suchy;
zapewnić aby bieguny były czyste a klemy dociśnięte, przesmarować bieguny akumulatora
wazeliną albo specjalnym smarem;
natychmiast usunąć jakiekolwiek ślady elektrolitu przy użyciu mieszanki wody i sody.
Kiedy nie planujesz używania pojazdu przez dłuższy czas, zalecamy doładowanie w ramach
obsługi (przez kontakt).
Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany to nastąpi jego uszkodzenie nie do naprawy.
Koła i ogumienie
W celu uzyskania lepszych osiągów, najwyższego bezpieczeństwa i najniższego zużycia paliwa, należy zawsze uważać aby opony były napompowane zgodnie z zalecanym ciśnieniem,
wyszczególnionym obciążeniem i rozłożeniem wagi w zalecanych granicach.
Ciśnienie opony
Ciśnienie opon (w tym koła zapasowego) musi być sprawdzane co miesiąc na zimnych
oponach.
Poprawne ciśnienie pozwala na optymalną przyczepność do drogi i minimalne zużycie opony.
Patrz tabelka ciśnienia "Charakterystyka i Dane Techniczne."

Zamiana ( rotacja ) opon
Aby wyrównać zużycie opon zaleca się ich "zamianę rotacyjną" jak pokazano co 10000 km. lub
częściej jeśli zauważy się nadmierne zużycie. Sprawdzić czy opony nie są uszkodzone lub
zużyte nierówno. Nadmierne zużycie opony może być czasami spowodowane niewłaściwym
ciśnieniem, niepoprawną zbieżnością lub gwałtownym hamowaniem. "Po zamianie rotacyjnej"
sprawdzić ich ciśnienie zgodnie z ustalonymi wartościami i koniecznie
sprawdzić czy śruby są dociągnięte poprawnie.
Opony posiadają "wskaźnik" zużycia pozwalający na stwierdzenie, czy
muszą być wymienione czy nie. "Wskaźnik" składa się z wypukłości,
które są oddalone w rowkach bieżnika. Jeśli powierzchnia bieżnika jest
na tym samym poziomie co "wskaźniki", oponę należy wymienić ponieważ istnieje przepis mówiący że bieżnik musi mieć przynajmniej 1.6
mm (wysokość "wskaźnika") tak aby woda była należycie usuwana, w
czasie jazdy w deszczu..
Zapasowa opona (jeśli jest)
Sprawdzać zapasową oponę przynajmniej jeden raz w miesiącu aby upewnić się czy jest mocno osadzona w swoim zagłębieniu i czy ma poprawne ciśnienie .
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OBSŁUGA
Wymiana lamp reflektora
Każdy reflektor ma dwie lampy H7, jedną do świateł mijania, drugą do świateł drogowych; jedną lampę 5W do
świateł pozycyjnych (na dole ..... anteny ...) i jedną 21W
do kierunkowskazu, zwykle koloru pomarańczowego (na
dole/w środku reflektora).
W celu wymiany żarówek zdemontować reflektor i
następnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A

Otworzyć osłonę.
Poluźnić górną śrubę (A).
Unieść reflektor do góry (zakłada się go wciśnięciem w dół).
Odłączyć kabel łączący reflektora.
Zdjąć gumową osłonę lampy do wymiany.
Wyjąć lampę z obejmy.
Włożyć nową lampę tak aby jej "lico" pasowało do
"gardzieli" anteny.

Sprawdzenie ustawienia reflektorów przednich
1.
Ustaw pojazd, niezaładowany i z poprawnym ciśnieniem w oponach, na równej nawierzchni i przed białym ekranem (np. ścianą ) zlokalizowanym w półmroku; włącz
światła mijania.
2.
Dotykając przednim zderzakiem ekranu, zaznacz granicę pomiędzy ciemnym obszarem
i najjaśniejszym obszarem (środek linii rzutowania).
3.
Cofnij pojazd o 10 metrów, ustaw światła mijania kręcąc specjalną śrubą tak aż linia
nowej granicy znajdzie się 15 cm niżej niż poprzednia linia (nachylenie 1.5%).
W celu ustawienia wysokości wiązek świetlnych użyj specjalnej śruby (1) zlokalizowanej z tyłu
reflektora. Ponadto można ustawić światło wiązki
świetlnej poziomo (azymut) używając odpowiedniej
śruby (2). Inne możliwe ustawienie można
przeprowadzić dla świateł drogowych: ich wiązka
świetlna zawsze musi być rówoległa do drogi.
Przysuwając lub odsuwając pojazd od ekranu,
wiązka świetlna musi zawsze pozostać na tym
samym poziomie. W celu ustawienia użyć zamontowanej śruby (3).
Wszystkie te czynności ustawienia muszą być
przeprowadzone przy pojeździe niezaładowanym i
elektrycznej kontrolce wysokości (jeśli jest) w
pozycji 3.

2
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OBSŁUGA
Wymiana tylnych lamp
1.
Zdjąć śruby przytrzymujące reflektor na karoserii, widoczne kiedy
otwiera się klapę.
2.
Wyjąć lampę z obudowy, obracając
ją na zewnątrz pojazdu (zakłada
się ją poprzez wciśnięcie).
3.
Odłączyć kabel łączący reflektora.
4.
Wcisnąć 5 plastikowych kołków z tyłu i
wyjąć obejmę żarówki.
5.
Wymienić niesprawne lampy.
•
Kierunkowskaz: 12V-21W
•
Lampa stop i pozycyjna: 12V-21 / 5W
•
Lampa z tyłu (prawa): 12V-21W
•
Lampa z tyłu (lewa): 12V-21W

A

Wymiana 3– ciej lampy STOP
1.
2.
3.
4.
5.

Odkręcić dwie śruby zabezpieczające światło stop, wyjąć je z obudowy.
Odłączyć kabel łączący od reflektora.
Odłączyć obejmę żarówki lekko naciskając na dwie klamry A.
Wymienić wadliwe lampy (tylko przez wciśnięcie).
Założyć lampę w odwrotnej kolejności.

A

Wymiana lamp sufitowych
Używając płaskiego śrubowkręta zdjąć lampę sufitową naciskająć na kołki, następnie zdjąć wciskaną przezroczystą pokrywę.
1.
2.

Wymienić zużytą lampę.
Założyć nową lampę wciśnięciem i założyć oświetlenie
sufitu, także poprzez wciśnięcie.

Wymiana przedniej lampy przeciwmgielnej
1.
Odłączyć kabel od reflektora.
2.
Przekręcić obejmę żarówki i wyjąć ją z obudowy.
3.
Wymienić lampę.
4.
Założyć lampę w odwrotnej kolejności.
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OBSŁUGA
Wymiana dziennych świateł do jazdy (LED)
Dzienne światła do jazdy (LED) nie umożliwiają wymiany wewnętrznych
elementów.
W przypadku awarii lub złego funkcjonowania LED-y muszą być wymienione w całości.
Wymiana światełek zablokowanych drzwi
Przy pomocy płaskiego śrubowkręta wyjąć zestaw oświetleniowy.
Po jego wyjęciu, odłączyć elektryczne przewody, UWAŻAJĄC aby nie
wpadły do wnętrza drzwi; jeśli tak się zdarzy, będzie trudno je wyjąć.
Lampa jest zamocowana złączką bagnetową, tak więc wystarczy tylko
okręcić ją o pół obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w
celu jej zwolnienia.
Wymienić lampę na inną o tej samej mocy (5W).

Wymiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Na tylnych drzwiach, nad tablicą, są światła służące do jej oświetlenia; są one wciskane i
wyjmuje się je poprzez lekkie naciśnięcie czubkiem płaskiego śrubowkręta, na bocznych klapkach , które je przytrzymują.
Po wyjęciu, odczepić je od kabla.
Aby dojść do lampy, zdjąć jasną plastikową obudowę i wymienić żarówkę na inną o tej samej
mocy (5W).
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OBSŁUGA
ABS - System anty-blokujący (jeśli jest)
System ABS zwiększa bezpieczeństwo zapobiegając przez zablokowaniem kół kiedy
następuje nagłe i silne hamowanie lub w przypadku utraty przyczepności; a zatem pozwala on
na utrzymanie kontroli nad kierowaniem zmniejszając ryzyko poślizgu.
Sterowanie wszystkimi elektronicznymi i hydraulicznymi elementami systemu ABS przed i w
czasie jazdy, zapewnia centralna jednostka.
Kontrolka ABS zapala się kiedy zapłon jest włączony (poz. MAR) i gaśnie po kilku sekundach.
Jeśli światełko nie gaśnie oznacza to, że ABS wykazuje anomalię.
Jeśli światełko powraca w czasie jazdy oznacza to, że system ABS już nie jest aktywny. W
każdym z tych przypadków, normalny układ hamowania pozostaje czynny, ale pojazd nie posiada aktywnego systemu ABS.
W każdym bądź razie, celem zabezpieczenia bezpieczeństwa oferowanego przez należyte
funkcjonowanie systemu ABS, pojazd winien być oddany do kontroli niezwłocznie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.
Na śliskich nawierzchniach (białe drogi, śnieg, lód, itd.) wymaga się zawsze ostrożnej
jazdy
Po włączeniu się systemu ABS w czasie awaryjnego hamowania, da się wyczuć wibracje na
pedale hamulca; to oznacza, że system zaczął działać.
Zauważ : Jeśli kontrolka ABS nie zapali się kiedy panel jest podświetlony należy skontaktować
się z autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.

Elektroniczny system anty– kradzieżowy - Imobilajzer (jeśli jest)

To urządzenie antykradzieżowe pozwala na ochronę pojazdu przed usiłowaniem kradzieży a
system ten, z wyjątkiem rozkodowania , zapobiega przed uruchomieniem silnika.
Jest on automatycznie aktywowany 15 sekund po wyłączeniu silnika. Nie można już uruchomić
silnika bez użycia dostarczonego elektronicznego klucza.
Po tym jak wsiadłeś/ wsiadłaś do pojazdu jeśli chce się dezaktywować alarm antykradzieżowy
należy włożyć elektroniczny kluczyk do oporu do stacyjki i następnie szybko go wyjąć. Teraz
uruchom silnik w ciągu 15 sekund, w przeciwnym razie system antykradzieżowy będzie reaktywowany. Kiedy alarm antykradzieżowy jest włączony, LED– owa kontrolka gniazdka błyska.
Zauważ :
nie przekręcaj kluczykiem od alarmu antykradzieżowego w gniazdku kiedy kluczyk jest w
gniazdku, silnika nie da się wtedy uruchomić
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OBSŁUGA
OBSŁUGA układu klimatyzacji (jeśli jest)
W przypadku jego złego funkcjonowania należy skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI celem przeprowadzenia koniecznego sprawdzenia i kontroli.
Jeśli układ ma zmniejszoną zdolność chłodzenia, należy sprawdzić instalację i następnie
skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI.*
Jeśli układ klimatyzacji nie działa należy sprawdzić jego bezpieczniki. Bezpieczniki są zlokalizowane w komorze silnika po stronie lewego reflektora. W każdym razie, skontaktować się z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym CASALINI*

UWAGA!

Obwód kontroli układu klimatyzacji zawiera środek chłodzący R134a, który w razie
przypadkowego wycieku, nie zanieczyszcza powietrza. Nie używać innych płynów
takich jak np. R12, które nie są kompatybilne z komponentami tego obwodu.

Bezpieczniki i przekaźnik obwodu elektrycznego układu
kontroli klimatyzacji

*INFORMACJA

Na wypadek potrzeby pomocy w sprawie układu klimatyzacji można kontaktować się także
z Centrum Technicznym WEBASTO - DIAVIA AUTO AIR CONDITIONERS.
Website: www.webasto.it
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TECHNICZNE SPECYFIKACJE
TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

1. Homologacja
2. Numer ramy

Numer ramy jest także wytrawiony
na bocznej metalowej rozpórce
za
PRZEDNIM kołem. PO PRAWEJ

Numer wytłoczony na ramie

Typ i numer silnika są podane u
góry /na przedniej części silnika
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Płyny i środki smarujące
Środki smarujące

Typ

OLej silnikowy

SHELL HELIX DIESEL PLUS 5W40

Olej do skrzyni biegów/dyferencjału (15/+40°C)
Olej do skrzyni biegów/ dyferencjału (40/+40°C)

SHELL SPIRAX A 80W90 (standard)
SAE 75W-80 (Shell SPIRAX GSX)

Płyn chłodzący silnika

SHELL GLYCOSHELL LONGLIFE 50% water

Płyn hamulcowy

SHELL BRAKE FLUID DOT4

Silnik

Płyny (pojemność)
Olej silnikowy

2.4 Kg

Typ

Olej do skrzyni biegów/dyferencjału

0.75 Kg

Il. cylindrów

Chłodziwo (50% mieszanka wodna)

4.4 L

Obwód hamulcowy

0.25 L

Zbiornik paliwa

~ 20 L

Średnica i
suw
Pojemność
skokowa
Zasilanie

Układ elektryczny

Paliwo

Akumulator

Bez obsługi - 12V - 500A - 55Ah

Alternator

MITSUBISHI L2E
2
70 mm - 76 mm
635 cm3
Bezpośredni
wtrysk
Diesel EN 590

Zasilanie

4 KW

12V – 40A

Rozrusznik silnika

12V – 1.0 KW

Ogumienie
155/65 R 13
165/50 R 15
Ciśnienie

155/65 R 14
155/60 R 15

165/60 R 14
195/45 R 16

(Kgf/cm²)
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PRZÓD

TYŁ

Normalne

2.0

1.9

Z pełnym obciążeniem

2.2

2.2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Inne dane
Karoseria

3 drzwi

Struktura

Rama z rurek poddanych obróbce kataforetycznej

Zawieszenie przednie/ tylne

Niezależne kołowe typu Mc-Pherson,
niezależne koła, ramiona wzdłużne

Hamulce przednie/ tylne

Tarczowe

Skrzynia biegów

Automatyczna z napędem CVT

Napęd

Przedni z wałkami napędowymi i przegubami
homokinetycznymi

Wagi (kg)
Waga technicznie dopuszczalna

652

Nacisk technicznie dopuszczalny na przednią oś

360

Nacisk technicznie dopuszczalny na tylną oś

320

Przekroczenie dopuszczalnych wartości może prowadzić do odkształceń
struktury pojazdu i wpłynąć na bezpieczeństwo podróżnych

Lampy
Lampy

Moc (Watt)

Światła mijania/ drogowe

H7 60 / 55

Przednie światła pozycyjne.

5

Światła kierunkowskazów przednich

21

Światła kierunkowskazów tylnych

21

Tylne światła pozycyjne i światła stop

5 / 21

Światło przeciwmgielne

(GE 886)
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Światło wsteczne

21

Tylne światło przeciwmgielne

21

Oświetlenie wnętrza

5

Światła wskazujące blokadę drzwi 5

5

Trzecie światło stopu

5
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