


T A K U U M A A R A Y K S E T J A 
i A K U U H U O L L O T 

Jokaisen auton mukana seuraa kirjanen, 
j ossa on selostettu F I A T - t e h t a a n tuot-
teistaan myontaman takuun ehdot. 

K i r jasessa on yksi huoltokuponki seka 
sen kayttbon liittyvat ohjeet. Kupongin 
kaantopuolella on lueteitu suoritettavat 
huoltotoimenpiteet. Tyokustannukset ovat 
asiakkaalle ilmaisia. Asiakkaal ta veloite-
taan vain kaytetyt tarvikkeet ja voitelu-
aineet. Huolto on suoritettava matkamit-
tarin osoi t taessa 2000—3000 km. Auton
ne moitteOttoman toiminnan edellytyk-
sena ja oman etunne mukaista on suorit
taa totutusajovaiheen aikainen huolto 
maaraaikana. Si ten saatte autostanne 
suurimman hyodyn ja pitkan kayttbian. 

V A R A O S A T 

Kayttakaa yksinomaan alkuperaisia F IAT 
varaosia. Alkuperaisen osan kaytto on 
paras auton moitteettoman toiminnan 
tae. 

Kun tilaatte varaos ia , mainitkaa tilauk-
senne yhteydessa (kts. s ivu 2): 

— Auton malli. 
— Alustaii tyyppi ja numero. 
— Moottorin tyyppi ja numero. 
— Auton varaosatilausnumero. 
— Varaosan (osien) numero (t) mahdo!-

lisuuksien mukaan. 

• 
• 
• 
• M U l S T I O 

• 
• 
• 
• Kuinka vaihdan lampun kts. sivu 30 

• Kuinka vaihdan sulakkeen ,, ,, 32 

• Kuinka suuntaan valot ,, „ 29 

n Kuinka kaytan ilmastointi- ja lammityslaitetta . . ,, 14 

• Milloin autoni on huollettava ,, ,, 21 

• Milloin vaihdan oljyt ja suoritan voitelun 21 

n Kuinka vaihdan pyoran 16 

• Mitka ovat rengaspaineet „ 41 

• Muissa kysymyks issa tutustun sisallysluetteloon ,, ,, 42 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Tassa k i r jasessa on selostettu 
kuvin ja sanoin autonne 
kaytto- ja huoltotoimenpiteet 

Annettuja ohjeita noudattaessanne 
saatte autostanne suurimman 
hyodyn ja sailytatte sen 
kayttovarmuuden ja suorituskyvyn 
parhaimmillaan. 

K A Y T T O O H J E E T • H U O L T O - O H E E T • T E K N I L L I N E N E R I T T E L Y 



VALMISTEMUMEROT 
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AVAIMET 
Jokaista autoa seuraa kaks i avainta vara-
avaimineen. 

B — Virtalukon avain. 

C — Etuovien lukon avain. 

Autoissa, jo issa ei ole varkauslukkoa, 
on virtalukon avain mallia A. 

Vara-avaimia voidaan tilata varaosapal -
velumme kautta mainitsemalla auton mal
li seka avaimeen meistetty numero. ^ 

Ehdotamme, etta teette a jo issa muistiin-
panot avainten numerojen suhteen. 



TOTUTUSAJO-OHJEET 

Ajanmukaiseen suunnitteluun ja uusiin 
tuotantomenetelmiin nojautuen on voitu 
luopua tahan asti vo imassa olleista no-
peusrajoituksista auton totutusajovai
heen aikana. Seuraav ia ohjeita tulee 
kuitenkin noudattaa totutusajon aikana, 
jonka henkildautolla tulee y ieensa olla 
1500 km: 

— Kylmaa moottoria ei saa kayttaa 
suu re I la kierros luvulla, vaan varo-
vaisuutta noudattaen. 

— Moottoria on kaytettava tasaisest i 
ja etenkin pienilla vaihteil la on va -
rottava suurta moottorin kierros [u-
kua. Missaan tapauksessa ei s a a 
ylittaa nopeusmittariin punaisin pis-
tein tai viivoin merkittyja kolmea en-

si mmaista vaihdetta vastaavia no-
peuksia. Autoissa, jo issa on moot
torin kayntinopeusmittari on tarkat-
tava ettei mittarin neula koskaan jou-
du keltaiselle tai punaiselle alueeile. 

maisten 200 km aikana. Main saavu -
tetaan jarrujen kitkapintojen asteet-
tainen mukautuminen ja siten suu-
rempi jarrutusteho ja pitempi kesto-
ika. 

Moottoria on kaytettava vaihteievalla 
nopeudella ja kierrosluvulla, ei pida 
!;Gskaan ajaa yhtajaksoisest i pitkia 
matkoja suurimmaila saliitulla nopeu
della. 

—• Moottorin oljynvaihto on suoritettava 
2000 — 3000 km ajon ja lkeen eli ns. 
Takuuliuollossa. 

Moottoria ei saa 'vedattaa', vars in
kaan ei y lamaessa, on a jo issa vaih-
dettava pienemmalle vaihteelie. 

On valtettava, mikali mahdollista, 
tarpeettomia akki jarrutuksia ensim-

Muistakaa, etta moottorin ja voiman-
siirtolaitteiden kayttdvarmuus j a - ika 
on suuressa maarin riippuvainen auton 
kasittelytavasta sen ensimmaisten parin-
tuhannen ajokilometrin aikana. 
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MITTARIT JA HALLIMTALAITTEET 

1. Ajovalojen vaihtokytkin. 

2. Suuntavilkkujen kytkin. 

3. Mittaristo. 

4. Merkinantolaitteen kytkin. 

5. Ohjausvirtaiukko. 

6. Tuulilasin pyyhkijain kytkin. 

7. Tuulilasin pesulaitteen pai-
nike. 

8. Tuhkakuppi. 

9. Ajovalojen-/mittaristovaIon 
kytkin. 

10. Tuulilasin ilmasuulakkeet. 

11. Aseteltavat suulakkeet lam
mitys- tai raitisilman ohjaa-
miseksi auton matkustaja-
tilaan. 

12. Raitisilman saadin. 

13. Lammitys- tai raitisilman oh-
jausvedin. 

14. Vaihdetanko. 

15. Tavarasai lytyst i la. 

16. Rikastimen vipu. 

17. Kaynnistimen vipu. 

18. Kasi jarrun kahva. 

19. Kaasupolj in. 

20. Kasikaasun vedin. 

21. Jarrupoljin. 

22. Kytkinpoljin. 

23. Tavarati lan salpalaitteen ve
din. 



a b c 

i h g f e d m 

f) Riittam attorn an oljynpameen varohus-
valo (punainen); Valo syttyy mootto
rin oljynpaineen ol lessa riittam aton 
moottorin voi telemiseksi. Moottorin 
o l lessa kuuma ja pienella kierros
luvulla saattaa oljynpaineen varoltus-
valo syttya riittavasta voitelusta huo-
limatta. 

g) Polttoainemittari: Osoittimen o l lessa 
punaisen atueen y lareunassa, poltto-
ainetta on sai l ibssa jal jel la n. 5 Itr. 

h] Jalkiasennuksen merkkivalo. 

MITTARISTO 

a) Nopeusmittari (punaisin pistein mer-
kitty kolmen ensimmaisen vaihteen 
Max-nopeudet), 

b) Matkamittari. 

c) Seisontavalojen merkkivalo (v ihrea). 

d) Jalkiasennuksen merkkivalo. 

e) Latauksen merkkivalo (punainen): 
Valo syttyy kytkettaessa sytytysvirta 
j a sammuu generaattorin kytkenta-
hetkella, joka vastaa moottorin kier-
roslukua 1200 r/min. 

i) Kaukovalojen merkkivalo (sininen). 

I) Suuntavilkkujen merkkivalo (vihrea): 
Valo syttyy ja vi lkkuu kaannettaessa 
suuntavilkkujen kytkinvipu y la- tai ala-
asentoon. 

m) Mittariston kiinnitysruuvit. 
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Tuulilasin pyyhltijain 2-asentoinen kyt
kinvipu: 

a — virtapiirit auki 

b = jatkuva kSynti. 

Tuulilasin pesulaitteen painike A: 

Painakaa useita kertoja kumipainiketta 
A samal la kytkien tuulilasin pyyhkljat. 

Ajovalojen ja mittaristovalon kytkin B: 

Virta-avaimen asennoissa MAR ja S T 
kytkee seisontavalot edessa ja takana, 
numerokilven valon ja mittaristovalon. 

Edelleen kytkeytyy ajovalojen vaihto-
kytkimen virtapiiri. 

Tuhkakuppi: 

Irroitetaan tyhjentamista varten nosta-
malla kannesta C . 

Ajovalojen vaihtokytkin (toimii ajovalo
jen kytkimen ol lessa kytkettyna). 

I = Valonheitinten virtapiirit auki. 

II = Lahivalot kytketty. 

III = Kaukovalot kytketty. 

Vaihtoehtoisesti toimitetaan auto 2-
asentoisel la vaihtokytkimella, asennot 
II — II I . Valonheitinten virtapiirien kyt-
kenta on nain ollen suoritettava ajo
valojen kytkimesta, joka vuorostaan on 
3-asentoinen: 1 : virtapiirit auki, 2: se i 
sontavalot kytketty ja 3 : lahi- tai kauko
valot kytketty. 

Suuntavilkkujen kytkinvipu: palautuu It-
setoimivasti ohjauspyoran mukana alku-
asentoonsa. 

D = oikealle S = vasemmalle. 
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G A R 

Virtalukko (*) 

GAR = Virtapiirit auki (avain voidaan 
poistaa), 

MAR = Syty tys ja virtapiirit kytketty. 

P = Seisontavalot kytketty, edellyt-
taen, etta myos ajovalojen kyt
kin on kytketty (avain voidaan 
poistaa). 

( * ) S isavalo jen ja merkinantolaitteen vir
tapiirit ovat aina kytketyt ja siten riippu-
mattomat virtalukosta. 

Virtalukko-varkauslukkoyhdistelma (*) 

GAR = Virtapiirit auki, ohjaus lukitse-
maton, avain voidaan poistaa. 

MAR = Syty tys ja virtapiirit kytketty. 
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S T = Ohjauksen lukitusasento; avain 
voidaan poistaa. Seisontavalot 
kytketty, edellyttaen, etta myos 
ajovalojen kytkin on kytketty. 

Vaihdekaavio 

Vaihdekaavio ilmenee kuvasta, 2-, 3- ja 
4 vaihteet synkronoidut. 
Peraytys- ja 1 - vaihteen kytkemiseksl on 

auto ensin taysin pysaytettava, jonka 
Jalkeen vaihde kytketaan. 

Mikali 1 - tai peraytysvaihde ei mene 
perille on hetkeksi paastettava kytkin
poljin y los, jonka jalkeen vaihde kytke
taan uudelleen. 
Painakaa vaihdetankoa alaspain peray-
tysvaihteen (R) kytkemiseksl . 

Alkaa koskaan jattako virta-avainta asentoon MAR moottorin o l lessa pysahdyks issa. 

Alkaa koskaan ajon aikana irroittako avainta virtalukko - varkauslukkoytidistelmasta 
(ohjaus lukkiutuu valittbmasti jos avain poistetaan osittain tai kokonaan). 
Ohjauksen lukituksen Irroittamisen helpottamiseksi on syyta liikutella ohjauspyoraa 
edestakais in virtalukon avainta kaannettaessa. 
Lukituksen irrolttaminen on syyta suorittaa ennen seisontajarrun ja vaihteen vapaut-
tamista. 



Lukitus. 

OVET 

Avaaminen ulkopuoieita. 

Nostakaa ovenkahvan jousitettua liipa-
sinta. 

Avaaminen sisapuolelta. 

Vetakaa kahvasta A. 
Ovea avattaessa syttyy s isavalo itse-
toimisesti. 

Ulkopuoieita. 

Molemmissa ov issa on avainpesal la v a -
rustetut lukot; auto voidaan si is lukita 
myos ja lkakaytavan puoielta. 
A lkaa painako nastaa B: kayttakaa aina 
avainta. 

Sisapuolelta. 

Painakaa nasta B ala-asentoon oven eh-
dottomasti o l lessa kiinni. A lkaa koskaan 
painako nastaa oven o l lessa raollaan, 
talibin vapautuu lukitus ovea sul jet taessa 
ja l isaksi saattaa seurauksena olla sa l 
palaitteen vaurioituminen. 

Huom. Emme suositteie avainpesien voiteiua bijyila. Tarpeen vaat iessa voidaan kayt
taa grafiittipolya tai talvella auton pesun jalkeen seka muulloln tarpeen vaat iessa 
lukkonestetta. Jaatynyt avainpesa voidaan sulattaa kuumennetulla avaimella tai kayt-
tamalla erikoista jaanpoistoainetta. 

ETUISTUIMET 

Kaantamalla vipua C ylbspain vapautuu 
istuimen siirtolaitteen lukitus ja istuinta 
voidaan liikutella eteen ja taakse seka 
lukita haluttuun asentoon vapauttamalla 
ote kahvasta. 

Takaistuimelle paasyn helpottamiseksi 
kall istetaan etuistuinta eteenpain. 

Er ikoisvarusteena toimitetaan istuimet 
saadettavi l la selkanoj i l la: nostakaa vlpua 
D halutun asennon saavut tamiseksi . 

Selkanoja on lukittavissa 4 asentoon 
seka vapaaseen, jolloin se on asetetta-
v i ssa takaistuinta vastaan. 
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TURVAVDIDEN 
KIINNIKKEET 

Autossa on valmiit 
turvavbiden kiinnik
keet seka etu- etta 
takaistuimien turva-
voille, Porauks issa ^ 
on tulpat, joten ne 
heiposti loytyvat. 

ETUISTUIMET 

A. Ki innikkeet ovipi lar issa 3-piste turva-
voita varten. 

B. Ki innikkeet latt iassa. 

C . Ki innikkeet keski lat t iassa. 

TAKAISTUIMET 

D. Kiinnikkeet takalasin puitteessa 3 
piste turvavoita varten. 

E. S isemmat kiinnikkeet takalatt iassa 3 
piste tai lannevoita varten. 
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F. Aarimmaiset kiinnikkeet takapyorSn 
kotelossa lannevoita varten. 

Huom. - Joka isessa k i innikkeessa on 
yks i kierteitetty ' re ika ' 7/16" — 20 UNF 
— 2 B. 



MOOTTORIN KAYNNISTAMI-
NEN 

Kylma moottori. 

Si i r takaa vaihdetanko vapaa-asentoon 
ja painakaa kytkinpoljin pohjaan. Tama 
menettely on tarkeata varsinkin kylmalla 
saal la . 

Vetakaa y lbs rikastimen vedin A. 

Aset takaa avain virtalukkoon ja kaanta-
kaa avainta myotapaivaan asentoon 
MAR. 

Vetakaa kaynnistimen vivusta B. Moot
torin kaynnistyttya irroittakaa ote kayn
nistimen vivusta. 

Moottorin kaynnistyttya painakaa r ikas
timen vedinta s isaan vahan kerrallaan 
saavuttaaksenne tasaisen kaynnin moot
torin lammetessa. 

Valttakaa moottorin syoksyttamista kaa-
supolkimella moottorin ollessa kylma. 

Ellei moottori kaynnisty, antakaa sen py-
sahtya ennen seuraavaa kaynnistysyr i -
tystS. 

Lammin moottori. 

Moottorin ol lessa lammin voidaan kSyn-
nistaminen suorittaa rikastinta kaytta-
matta. 

Kun moottori on erittain kuuma on kayn-
nistyksen ajaksi painettava kaasupoljin 
pohjaan ja paastettava takaisin valittb
masti kun moottori on kaynnistynyt. 

Huom. Ellei moottori kaynnisty, ei pida 
turhaan jatkaa kaynnistysyr i tyksia. 
Parempi on tarkastaa polttoaine- ja sy-
tytysjarjestelma. 

LI IKKEELLE LAHTO 

Kylmalla saal la moottorin on annettava 
kayda tyhjSkayntia muutaman mrnuutin 
ajan ennen liikkeellelahtb.a. Taten voite-
lubijy ehtii saavuttaa kaikki voitelukoh-
teet ja samalla lammeta kayntilampo-
tilaan. 

Vaihdekaavio iimenee sivul la 8. 
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AJON AIKANA HUOMIOITAVAA. 

Alkaa koskaan yiiapitako eika ylittako 
suurinta sallittua nopeutta missaan vaih-
teessa. 

Ajon aikana kaikkien punaisten varoitus-
valojen on oltava sammuks issa . 

A lkaa a lamaessa polttoaineen saas ta -
mistarkoi tuksessa kytkekb vapaal le tai 
sammuttako moottoria si l la mahdollisen 
polttoaineen saaston kumoaa jarrujen 
l isaantynyt kuluminen samal la kun ajo-
turvall isuus karsi i moottorin jarruttavan 
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vaikutuksen puuttuessa. A lkaa vedattako 
moottoria varsinkaan vas tamaessa , vaan 
vaihtakaa ajo issa pienemmalle vaihteelie. 

Ajaminen ja lka kytkinpolkimella on hy-
lattava tapa, joka johtaa kytkimen luis-
tamiseen ja jopa vaurioitumiseen. 

Painaessanne jalkajarrua l isatkaa poljin-
voimaa asteettain. On muistettava, etta 
pyorien lukkiutuessa vaunu joutuu luls-
toon. Hatati lanteessa vaunu voidaan 
pysayttaa kasi jarrul la. 

S e k a ja lka- etta kasi jarrun kuntoa on 
aika ajoin tarkastettava. Vaunun pesun 
jalkeen on muutama kerta painettava 
jarrupoljinta jarrujen tayden tehon pa-
lauttamiseksi. 

Tienpinnan o l lessa markana ja l iukkaana 
on jaTrutettava erittain varoen ja kaytet
tava moottorin jarrutusvaikutusta vaihta-
malla alempaan vaihteeseen. -



Jaisil la teilla on ajettava hitaasti ja oh
jauspyoran liikkeita hiliiten, Valt takaa 
jarruttamista, vaihtakaa pehmeasti, ^ 1 -
kaaka ajako kytkinpoljin painettuna. 
Auton lahtiessa luistoon, a lkaa jarrut-
tako, vaan ohjatkaa hillitysti luiston 
suuntaan. 

Kun auto on asettunut oikeaan ajo-
suuntaan ajakaa erittain varovast i kiih-

PAIKOITTAMINEN. 

dyttaen, Talv io iosuhteissa taytyy kayt
taa nastoitettuja renkaita ka ik issa pyb-
r issa. 

Talvirenkaita hankittaessa on huomioi
tava niiden sopivuus. 

Sumussa ajet taessa on kaytettava lahi-
valoja. 

Paikoit taessanne vetakaa kasi jarrua s e 
ka. mikali auto seisoo maessa, kytke-
kSa ykkds- tai peruutusvaihteeseen sen 
mukaan onko auto vas ta - vaiko myota-
maessS. 

Jattaessanne autonne pimeaan palkkaan 
kytkekaa seisontavalot. 
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ILMASTOINTI- JA LAMMITYSLAITTEET 

Korin lammitys ja ilmanvaihto voidaan 
saataa olosuhteiden mukaiseksi ja mat-
kustajien vi ihtyisyyden kannalta miellyt-
tavaksi. 

Laitteiden oikean toiminnan edellytyk-
sena on saatolaitteiden toiminnan tun-
teminen. 

Raitisilman saatdvedin E. 
Sisaanpainettuna = Kiinni 
Ulosvedettyna = Auki ( Max-i lmamaara ) 

Raitis- / lamminilman ohjaus-
vedin C . 
Sisaan 
painettuna 

Ulos
vedettyna 

ilman tulo joko yksinomaan 
tuulilasin suulakkeista F 
tai naiden l isaksi suunnat-
tavista ja saadettavista 
suulakkeista B niiden auki-
olosta riippuen. 

ilman tulo edellamainlttujen 
suulakkeiden l isaksi kesk i -
kotelon sivuaukoista A ja 
keskiaukosta D. 

Lamminilman valintavipu G. 
etuasento = Kiinni 
oikealle kaannettyna — Auki 



ILMASTOINTI- JA LAMMITYSLAITE-
JARJESTELMA 

1. Lammityslaitteen turvall isuusjarjestelman ontot 
pultit syl lnter ikannessa 
a) Pystyksnava syl lnter ikannessa 
b) Syhnterikannen ti ivisteen reijat 
c) Rengasmainen ura syiinteriputken ti iviste-

pinnassa 
d) Rengasmainen ura syhnterikannen ti iviste-

pinnassa 

2. Termostaatti 

3. Termostaatin saatolappa 
4. Lamminilman valintavipu tunnelikotelossa 

5. Keskikotelon keskiaukko 

S, Saadettavat suulakkeet 

7. Rait is- / lamminilman ohjausvedin 

8. Raitisilman saatovedin 

9. Tuuli lasin suulakkeet 

10. Raitisilman lappa 

11. Keskikotelon sivuaukot 



Ilmanvaihto. 

Korin ilmanvaihto saadetaan kesaolo-
suhteisiin sopivaksi vetamalla raitis
ilman saatovedin E taysin ulos. 
Raitisilman suuntaamiseksi valittomasti 
matkustajiin vedetaan raitis- / lammin
ilman ohjausvedin C taysin ulos: talloin 
virtaa raitisi Imaa kaikista aukoista ja 
suunnattavista suulakkeista B. 

Huom. Raitisilman maara on suoraan 
verrannoll inen ajonopeuteen. 

Korin tuuletusta voidaan tehostaa avaa-
malla tuuletusikkunat. Salpala i t teessa H 
on varmuusli ipasin i, joka on painettava 
s isaan salpaa kaannettaessa. 

Valikaudet. 

Tuuli lasin hikeentymisen estamiseksi oh-
jataan raitisilma yksinomaan tuulitasille 
(ohjausvedin C sisaanpainettuna). 

Lammitettya ilmaa voidaan sekoittaa tar-
vl t taessa raitisilman joukkoon vivun G 
avulla {kts. s ivu 14). 

Talvella. 

Korin lammittamiseksi Ja tuulilasin huur-
teen nopeaksi sulattamiseksi kaannetaan 
lamminilman valintavipua G oikealle ja 
painetaan raitisilman vedin s isaan : tal
ldin koriin virtaa ainoastaan lammitettya 
ilmaa. 

L isaks i on huomioitava tarpeen mukaan 
seuraavaa: 

a) ilmavirran ohjaus asetettava niin, 
etta ilmavirta kohdistuu tuulilasiin. 

b) Sivulasien Ja takalasin hikeenty
misen ehkaisemiseksi suositellaan 
suunnattavien suulakkeiden suun-
taamista laseihin. 

c) Korin etu- Ja takaosan ISmmitta-
miseksi ilman tulo keskikotelon 
aukoista. 

Molempien oviaukkojen takapilareissa 
olevien aukkojen (kts. kuva) kautta ta-
pahtuu ilman poisto, siten vaihtuu ilma 
korin s isat i lo issa ikkunat suljettuinakln 
ajettaessa. 
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Takasivuikkunat - Erikoisvaruste. 

Avaaminen suoritetaan vapauttamalla 
nuolen osoittama salpalaite ja painamal-
la sita ulospain. 

Lammityslaitteen turvallisuusjarjestelma. 

Lammityslaitteen turvall isuusjarjestelma 
estaa vaaral l isten pakokaasujen paasyn 
lammityslaitekanavlstoon mahdollisen sy
hnterikannen ti ivisteen vaurioitumisen 
seuraamuksena. Mikali nain tapahtuu, 
sylinterin ja syhnterikannen val isten tii-
vistepintojen rengasmaiset urat c j a d 
johtavat syhnterikannen t i iv isteessa ole
vien reikien b kautta paineenalaisen 
pakokaasun syl lnter ikannessa oleviin 
pystykanaviin a. Onttojen ruuvien 1 lap! 
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paineenalainen pakokaasu paasee pois-
tumaan moottoritilaan lammityslaitejar-
jestelman ulkopuolelle. 

Normaalista moottorin kayntlaanesta 
poikkeava viheltava aani ilmoittaa 
lammityslaitteen turvall isuusjarjestelman 
olevan tolminnassa, koska syl interikan-
nen tiiviste on vaurioitunut. Kaantykaa 
talldin heti ensi tilassa valtuutetun FIAT 
huoltokorjaamon puoleen. 

PYORAN VAIHTO 

Pyoran vaihto suoritetaan seuraavast i : 
Auto asetetaan mahdoll isuuksien mu
kaan tasaisel le paikalle ja lukitaan taka-
pyorat kasi jarrul la. 

Pyoran mutteriavainta kayttaen Ibysa-
taan neIja pybran pulttia noin kierroksen 
verran. 

Varapybra ja nosturi irroitetaan paikoil-
taan seka sijoitetaan nosturin kieli riitta-
van syval le auton runkoon kiinnitettyyn 
korvakkeeseen. Varmistutaan samalla, 
etta maa nosturin jalan kohdalla on riit-
tavan tiivista jottei nosturi painu maahan 
autoa nostettaessa. Nosturin kammesta 
kierretaan kunnes vaihdettava pybra 
irtoaa maasta. 

NeIja pybran pulttia irroitetaan koko
naan ja pyora nostetaan paikaltaan. Pul 
tit sailytettava siten ettei pulttien kier-



teisiin tartu hiekkaa y.m. epapuhtauksia, 
jotka vaikeuttaisivat pulttien asennusta. 

Varapybra asetetaan paikalleen sovit-
tamalla navassa oleva ohlaustappi levy-
pyoran vastaavaan reikSan. 
Asetetaan pyoran pultit kierteisiin ja 
kiristetaan alustavasti vuorotellen vas -
takkaiset pultit. 

Lasketaan auto maahan pyorilleen ja 
poistetaan nosturi. 
Pybran pultit kiristetaan lopullisesti. 
Tarkistetaan onko asennetun pybran 
renkaan ilmanpaine oikea. 
Ennen nosturin sijoittamista takaisin pai
kalleen kaannetaan nosturin kieli varren 

suuntaan ja kierretaan kammesta kunnes 
kielen karki tarttuu Jalustaan. Tama es 
taa nosturin helinan ajon aikana. 
Huom. — Kaikki pyorat ovat tasapaino-
tettu (tasapainotus suoritettu rengas-
levypyoran asennuksen yhteydessa). 
Mikali pybran vaihdon tai kiertovaihdon 
jalkeen esiintyy oh jauksessa tai auton 
muussa kayttaytymisessa epatasapainoa, 
kaantykaa FIAT - huoltokorjaamon puo
leen. 

MOOTTORITILAN KANSI . 

Avaaminen. 

Nostakaa kahvan jousitettua liipasinta 

ja vetakaa taaksepain. Rajoitinvaijerl A 
estaa kannen liiallisen avautumisen. 

Moottorin huoltotoimenpiteiden helpotta
miseksi voidaan moottoritilan kansi ir-
roittaa seuraavast i : 

— Ruuvimeissel in karjella irroitetaan 
muovinen pidatinkappale B. 

— Kuvan mukaisesti vapautetaan rajoi-
tinhihnan A paatekappale C (vapau-
tus tapahtuu paatekappaletta sopi-
vast i kiertamalla ja nostamalla ulos). 

— Irroitetaan oikea npuoleinen sarana-
tapin mutteri, si irretaan kantta s ivu-
suunnassa ja nostetaan pois. 
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AUTON NOSTOKORVAKKEIDEN 
SIJAiNTI 

AUTON HINAUS 

Mikali autoa nostetaan hallinosturia kayt
taen, on nosturi ehdottomasti asetet
tava kuvien mukaisiin kohteisiin. 

Takana on nosturin ja tuen valissa aina 
kaytettava vahintaan 3 cm paksuista 
puukapulaa. 

Hinauskbyden saa kiinnittaa yksinomaan 
edessa nosturitukeen. 

Kbys i on pujotettava molempien aukko
jen A kautta. 
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