


MUOLTOTAULUKOIDEM KAYTTO 

HUOLTOKORJAAMOT 

Kaikk ia vaadittuja maaraaikaishuoltotoi-
menpiteita ei as iakas voi itse suorittaa 
erikoisvalineiden ja laitteiden puuttu-
e s s a . Tasta syysta kehoitamme kaanty-
maan yksinomaan valtuutettujen F I A T-
huoitamoiden puoieen. Valtuutetuiia huol-
tokorjaamolla suoritetaan huolto- Ja kor-
jaustoimenpiteet asiantuntemuksella ia 
erikoistydkaluja kayttaen. 

Huolto-organisaatiomme on kaytettavis-
sanne ja valmis antamaan apuaan kai-
k issa autoanne koskevtssa huolto-, ta-
kuu- ja kor jausasio issa. 

Valtuutetun FIAT-huoitokorJaamon tun-
nuksena on sinikeltainen huoltokilpi. 

HUOLTOTAULUKOIDEN 
KAYTTO 

Maaraaikaiset yllapitohuollot suositel laan 
suoritettaviksi taulukoissa mainituin ajo-
valein. Toimenpiteet on jaettu kahteen 
paaryhmaan: voitelutoimenpiteisiin seka 
toisaalta puhdistus-, tarkastus- ja saato-
toimenpiteisiin. 

Jokainen toimenpide on varustettu jar jes-
tysnumerolla ja taulukossa on edelleen 
mainittu s ivu, jolla kyseista suoritusta 
on lahemmin selostettu. 

Edelleen on kaavioon tehty kaytettavaa 
dijyiaatua vas taava merkinta. Katsokaa 
mybs tayttomaarataulukkoa sivulla 41. 

Erikoisest i on huomattavaa, etta (F.H.) 
merkityt toimenpiteet vaativat er ikois-

valineita Ja ovat vaikeusasteel taan se l -
laisia, etta ne on suoritettava F IAT-
huoltokorjaamolla ammattitaitoisen ja 
koulutetun henkilokunnan toimesta er i 
koistydkaluja kayttaen. 

HUOMAUTUS 

Paitsi huoitokaaviossa lueteltuja toimen
piteita, on tassa yhteydessa myos se 
lostettu toimenpiteita, jotka suoritetaan 
vain tarpeen vaat iessa Ja asianomaisen 
rakenneosan toiminnan hair iy tyessa. 

Nama ovat y ieensa toimenpiteita, jotka 
on annettava F I A T - huoltokorjaamon 
(F.H.) suoritettaviksi. 
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VOITELUTOIMENPITEET TARKASTUS- , PUHDISTUS- JA SAATOTO'.MENPITEET 

Huoltovali 500 km 

1. Moottorin kampikammion oljymaaran tarkastus . . . . 21 

Huoltovali 5 000 km 

2. Moottorin oijyn vaihto 21 
3. Vaihteisto - vetopyoraston oljymaaran tarkastus . . . . 25 
4. OIkatappien voitelu 26 

— Korilaitteiden voitelu 32 

Huoltovali 10 000 km 

5. Virranjakajan voitelu 24 

Huoltovali 30 000 km 

6. Vaihteisto - vetopyoraston dijynvaihto 25 
7. Etupyorien laakereiden voitelun tarkastus 27 
8. Generaattorin voitelu 28 
9. Kaynnistinmoottorin voitelu 29 

V O I T E L U A I N E E T 

0 A • , A 
S E - luokan Z C 90 Litiumperustai- Litiumperustai-
moottorioljy (SAE 90) nen voiteluaine nen voiteluaine 

kts. tayttomaara- N. L. K. i. No 1 N. L. K. 1. No 3 
taulukkoa 

Huoltovali 500 km 

10. Rengaspainelden tarkastus 27 

Huoltovali 2 500 km 

11. Akun nestemaaran tarkastus 28 

Huoltovali 5 000 km 

12. I lmansuodatinpanoksen puhdistus 22 
13. Generaattorin kiilahihnan kireyden tarkastus 23 
14. Sytytystulppien puhdistus ja karkivalin saato . . . . 24 
15. Virranjakajan karkien tarkastus 24 
16. Jarrunestesall ion nestemaaran tarkastus 26 
17. Pyorien kiertovaihto [Ainoastaan tarvittaessa kts. s ivu 28) 

(F.H,) 

Huoltovali 10 000 km 

18. Ventti i l ivalysten mlttaus (F.H.) 22 
19. I lmansuodatinpanoksen vaihto 22 
20. Kaasuttimen suuttimien puhdistus ja tyhjakaynnin sSato 

(F.H.) 23 
21. Syty tyksen ajoitus (F.H.) : 24 

22. Kytkinpoikimen vapaavaran saato 25 
23. Jarrujen tarkastus (F.H.) 25 
24. Kestovoideltujen nivelien tarkastus 27 
25. Ohjausvaihteen saadon tarkastus 27 
26. Etupyorien laakereiden saato (F.H.) 27 
27. Akun napojen ja kaapel ikenkien tarkastus 28 

Huoltovali 30 000 km 

28. Ol jyn keskipakosuodatt imen puhdistus (F.H.) . . . . 21 
29. Generaattorin kiilahihnan uusinta (F,H,) 23 
30. Generaattorin kunnostus (F.H.) 28 
31. Kaynnistinmoottorin kunnostus (F.H.) 29 

Muita (F.H.] toimenpiteita tarpeen vaatiessa 

— Venttii l ikoneiston ajoitus 22 
— Kampikammion tuuletusjarjestelman rakenneosien puh

distus 23 
— Virranjakajan karkien uusinta 24 
— Iskunvaimentimien tarkastus 26 
— Pyorien asetuksen tarkastus 27 
— Valojen suuntaus 29 



MOOTTORI 

Moottorin voitelu 

Kampikammio 

Kampikammion oljymaaran tarkastus suo
ritetaan moottorin ollessa kylma 500 km 
ajovalein. DIjypinnan tulee olla mittasau-
van MAX ja MIN merkkien vali l la. 
Tarpeen vaat iessa lisataan oijya. 

Huom. — Aset taessanne bijyn mittasau-
vaa paikalleen, varmistautukaa, etta se 
painuu istukan pohjaan saakka. 

Ol jy vaihdetaan 5 000 km ajovalein 
moottorin o l lessa kayttolammin. 

Uudessa autossa vaihdetaan moottorin 
oljy 2 000 — 3 000 km huollossa, kts. 
vas taavaa takuuhuoltokirjasen kuponkia. 

Vaihdossa kaytettavan oljyn tulee vas ta -
ta valmistajan asettamia laatuvaatimuksia 
seka myoskin vuodenajan oljyn v iskos i -
teetille asettamia vaat imuksia, kts. tayt-
tbmaarataulukon huomautuksia. 

Huom. — Auton toimiessa paaasial l isest l 
kaupunkiajossa tai muuten raska issa 
o lcsuhte issa, oljyn vaihto suoritetaan 
2 500 km ajovalein. 

Oljyn keskipakosuodatin (F.H.). 

D'ljyn keskipakosuodatin on perusteell i
sesti puhdistettava 30 000 km ajovalein. 
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Venttiilikoneisto Venttiilikoneiston ajoitus (F.H.) POLTTOAINELAITTEET 

Venttiilivalykset (F.H.) 

Ventti i l ivalysten mlttaus suoritetaan 
10 000 km valein tai milloin venttiili
koneisto osoittautuu poikkeuksel l isen 
aanekkaaks i . 

Mittaus suoritetaan moottorin ollessa 
kylma ja tulee valysten olla imuventtii-
le issa 0,20 mm ja pakoventt i i leissa 
0,25 mm. 

Moottorin o l lessa uusi suoritetaan mit
taus mybs takuuhuollossa, kts. vas taavaa 
takuuhuoltokirjasen kuponkia. 

Mikali venttiilikoneiston ajoituksen tar
kastus osoittautuu tarpeel l iseksi, kaan-
tykaa FIAT - huoltokorjaamon puoieen. 

Ajoitus on oikea merkkien ol lessa v a s -
takkain, kts. kuvaa. 

Ilmansuodatin 

10 000 km valein uusitaan iimansuodatin-
panos avaamalla salvat A ja irroittamalla 
kansi B. 

Erittain pbly is issa olosuhteissa suositel
laan suodatinpanoksen uusimista 5 000 
km valein. 

Ilmansuodatinpanos puhdistetaan paine-
ilmalla tai koputtelemalla sita lattiaa v a s -
ten 5 000 km valein. 

(F.H.) Suodatinpanoksen uusimisen yh
teydessa on syyta tarkistaa kaasuttimen 
Joutokaynnin saatb. 



Kaasutin (F.H.) 

Mikali moottori osoittaa tyhjakaynnil la 
sammumisen oireita lampimanakin voi
daan asiaa auttaa saatamalla lapan ase-
tusruuvia A. Asetusruuvi B saataa jouto-
kaynt iseoksen seossuhdetta. 
Kaasuttimen toiminnan hair iytyessa on 
syyna todennakbisesti roskat. Tail bin 
puhdistetaan kaasuttimen suuttimet ja 
verkkosi iv i la. 

Suuttimien puhdistukseen on kaytettava 
yksiomaan puhallusta. 

(F.H.) Kaantykaa F IAT - huoltokorjaamon 
puoieen mikali kaasuttimen toiminnasoa 
esiintyy hairibta. 

10 000 km valein kaasuttimen puhdistus 
(F.H.) 

Kampikammion tuuletusjarjestelma (F.H.) 

Kampikammion palautuva tuuletusjarjes
telma aiheuttaa ajan mittaan kaasuttimen 
kurkkuun ja si ina oleviin rakenneosiin 
lakkamuodostusta, joka saattaa johtaa 
toimintahairibihin. Kaasuttimen rakenne-
osat on syyta aika ajoin puhdistaa sopi-
valla liuottimeila. S a m a s s a yhteydessa 
puhdistetaan tuuletusjarjestelmaan liitty
vat osat. 

JAAHDYTYSJARJESTELMA 

Jaahdytysjarjestelman ilman virtausta oh-
jaa termostaatti. joka alkaa avautua 
moottorin lampotilan o l lessa noin +70°C. 

Mikali lammityslaitteen teho on riittama-
ton tai moottori osoittaa ylikuumenemi-
sen oireita, on syyta tarkistuttaa termos-
taatin kunto. 

Kaantykaa tallbin valtuutetun FIAT - huol
tokorjaamon puoieen. 

Tuulettimen- / generaattorin kiilahihna 
(F.H.) 

Kiilahihna kuluu kaytbssa ja siten loys-
tyy. Hihnan kireys on tasta syys ta tarkis-
tettava 5 000 km valein. Hihnan painu-

man C tulee olla hihnan keskelta 10 kg 
voimalla painaen noin 10 mm. 
Tarpeen vaat iessa suoritetaan kir istys 
seuraavast i : 

— Irroittakaa hihnapybran laippojen 
kiinnitysmutterit D. 

— Irroittakaa hihnapybran ulompi laip-
pa, seka poistakaa yks i tai useampi 
(tarvittavasta k i r is tyksesta riippuen) 
saatolevy. 

— Asentakaa hihnapybran laippa pai
kalleen ja kiinnittakaa irroitetut s a a -
tblevyt laipan ulkopuolelle. 

Li ika k i reys vahingoittaa generaattorin 
laakerit. 

Kii lahihna on uusittava 30 000 km valein. 



SYTYTYSLAITTEET 

Virranjakaja 

Virranjakaja voidellaan 10 000 km valein 
tipauttamalla muutama pisara moottori-
6ljya huopaan A. 
Mikali karjet ovat oljyiset ja l ikaiset 
puhdistetaan ne bensiiniin kostutetulla 
kankaan palasel la. 

Edelleen tarkistetaan virranjakajan kar
kien karkival i C , jonka tulee olla 0,47 — 
0,53 mm. 
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Saato tapahtuu loysaamalla ruuvi B ja 
si irtamalla karkien alasinpuolta kampea-
malla ruuvitaltalla iovesta D. Kun edel-
la mainittu vali on saavutettu, lukitaan 
karjet kiristamalla ruuvi B. 

Taman jalkeen on syyta saataa mootto
rin tyhjakaynti uudelleen. 

(F.H.) Tarpeen vaat iessa uusitaan karjet. 

Sytytystulpat 

Sytytystulpat irroitetaan ja puhdistetaan 
5 000 km valein. Suosittelemme hiekka-
puhallusta. 

Karkival i tarkastetaan ja saadetaan. Val in 
tulee olla 0,6 — 0,7 mm. 

Tarpeen vaat iessa uusitaan tulpat (Kts . 
suosittelutaulukko sivu 37). 

Sytytyksen ajoitus (F.H.) 

Ajoitus on tarpeen mikali v irranjakaja 
tai nokka-aksel i on o!Iut irti. Joka tapauk-
s e s s a sytytyksen ajoitus on suoritetta\'a 
10 000 km valein. 

Syty tyksen ennakko 10°. 



VOIMANSIiRTOLAITTEET 

Kytkinpoikimen vapaavara (F.H.) 

Kytkinpoikimen vapaavara tarkastetaan 
10 000 km valein tai valittomasti milloin 
kytkin osoittaa luistamisen oireita. 

Vapaavaran tulee olla 28 mm. 

Vaihteisto — vetopyoraston oljy 

Oljyn maara tarkastetaan 5 000 km valein. 
D l jya tulee olla tayttoaukon A alareunan 
tasalle. 

Tarpeen vaatiessa llsStaan eljya. 

Oljy uusitaan 30 000 km valein. Antakaa 
oljyn value perusteell isesti aukosta B 
ennen uuden oljyn tayttoa. 

Kaytettavan dijytyypin tulee vastata va l 
mistajan asettamia laatuvaatimuksia, kts. 
tayttbmaarataulukon huomautuksia. 

JARRUT 

Kaks i toisistaan riippumatonta jarrujar-
jestelmaa takaavat toiminnan myos toi-
sen jarjestelman o l lessa epakunnossa. 
jarrut tarkistetaan 10 000 km valein tai 
valittomasti milloin jarrupoljin painuu 
liian syval le tai jarrujen teho on iaskenut 
ja samal la polkimessa tuntuu joustoa. 

Kitkapinnat on uusittava viimeistaan kun 
kitkapinnan paksuus alittaa 1,5 mm. 

Jarruja koskevat toimenpiteet on ehdot-
tomasti annettava valtuutetun F I A T -
huoltokorjaamon tehtavaksi. 
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JarrunestesMflio 

Jarrunestesarlibn nestemaara tarkaste
taan 5 000 km valein. Tarpeen vaat iessa 
lisataan jarrunestetta. 

Kayttakaa yksinomaan HD - jarrunestetta 

A Etujarrupiirtn nestesail io: 

B Takajarrupiir in nestesai l io: 

26 

llmaus (F.H.) JOUSITUS 

Mikali jarrujen nestejarjestelmaan on 
kajottu, on Jarjestelma nesteen " tayton 
jalkeen ilmattava. 

llmaus on erittain vaativa tehtavei ja on 
siten annettava valtuutetun FIAT - huol
tokorjaamon tehtavaksi. 

Kasijarru (F.H.) 

Mikali kasi jarrun kahvan liike tulee liian 
suureksi on kasi jarru kiristettava vaijerin 
kir istimesta. 

Iskunvaimentimet (F.H.) 

Mikali jousituksen vaimennus on hei 
kentynyt, tarkastuttakaa iskunvaimenti 
met F IAT - huol lossa. 

OIkatappien voitelu 

OIkatapit voidellaan 5 000 km valein. 



OHJAUS JA PYORAT 

Kestovoidellut ohjauselimien nivelet 

Kestovoidellut nivelet on tarkistettava 
10 000 km valein ja on silloin kiinni-
tettava erikoista huomiota nivelien kumi-
suojusten kuntoon. 

(F.H.) Mikali nivelien kumisuojus on 
rikkoutunut, on se ehdottomasti heti 
uusittava. 

Suojus taytetaan litiumperustaiselia voi-
teluaineella (N.L.G. l . no 3) ennen asen-

nusta. Samal la on todettava onko nive-
lessa liiallista va lysta. Mikali va lysta 
esiintyy, on nivel uusittava. 

Ohjausvaihde 

Mikali havaitaan liiallista valysta ohjaus-
pydrassa tai oh jauksessa tuntuu epatark-
kuuta, tarkastuttakaa ohjausvaihteen 
saato FIAT - huoitokorjaamolla. 

Etupyorien laakerit (F.H.) 

Laakereiden saato suoritetaan 10 000 km 
valein. 

S a m a s s a yhteydessa tarkistetaan laa
kereiden voidekupin rasvamaara. 

RENKAAT 

500 km valein tai viikottain tarkastakaa 
rengaspaineet (myos varapyora) hyvalla 
mittarilla. Mittaus suoritetaan renkaiden 
ol lessa kylmia. 

Rengaspaineet ilmoitettu sivul la 4 1 , 

Pyorien asetus (F.H.) 

Mikali havartaan renkaiden epanormaaira 
kulumista on tarkistettava pyorien sivut-
taiskaiiistuma eli camber ja auraus 
Kyse iset arvot ilmoitettu sivul la 38. 
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SAHKOLAITTEET 

PYORIEN KIERTOVAIHTO AKKU 

Tarpeen tullen on suoritettava pyorien 
kiertovaihto oheisen kuvan mukaisesti . 

Akun kennojen nestemaaran tarkastus 
suoritetaan 2500 km valein. Tarkastus 
suoritetaan akku jaahtyneena, tarpeen 
vaat iessa l isataan tislattua vetta. Neste-
pinnan tulee oila 5—10 mm akun ie*/y-
jen tason ylapuolel la. 

Kesalla on syyta suorittaa tarkastus 
U'seammin. 

10 000 km valein tarkastetaan akun 
napakenkien kiinnitys. puhdistetaan na-
vat ja voidellaan vasel i ini l la. 

Huom. — Akun taytyy aina olla kytket-
tyna latausjarjestelmaan oikein pSin 
(kaynnistinmoottorilta tuleva johdin + 
napaan ja maajohdin —napaan) . 

GENERAATTORI 

30 000 km valein voidellaan generaatto
rin ankkurin molemmat laakerit litium
perustaisel ia voiteluaineella CN -LG . I . 
No 3). Tarpeen vaat iessa uusitaan laa
kerit. 

Hiiliharjojen kunto tarkastetaan Ja lamel-
lit puhdistetaan. 
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Kaynnistinmoottori (F.H.) Valojen suuntaus (F.H.) 

30 000 km valein puhdistetaan ja kun-
nostetaan bendix- laite seka tarkaste
taan iaakerihelojen kunto. Tarpeen vaa 
t iessa uusitaan helat, seka vaihdetaan 
hiilet. 

F IAT - huoltokorjaamoilla on laitteet valo
jen suuntausta varten, mu'tta tarkistus 
voidaan itsekin suorittaa seuraavast i : 
— Tarkistetaan rengaspaineet oikeiksi 

(kts. sivu 41). 
— Kuormittamaton auto ajetaan vaaka -

suoralle tasolle vaa lean seinan cai 
varjostimen eteen. 

— Seinaan tai varjostimeen merkitaan 
ristit valonheittimien keskibn koh-
dalle. 

— Auto peruutetaan seinasta tai var jos-
tlmesta 5 m paahan ja kytketaan 
lahivalot. Kuvion mukaisesti tulee 
pisteiden P — P olla 35 mm ristien 
alapuolella. 

— Saato suoritetaan ruuveista A ja B, 

A. Suuntausruuvi pysty tasossa. 

B. Suuntausruuvi vaaka tasossa . 
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LAMPPUJEN VAIHTO 

Valonheittimet 

Lampun A (12 V — 45 / 40 W ) vaihto 
suoritetaan tavarati lasta kasin. Peitelevy 
E irroitetaan ja poistetaan. Johtoliitin C 
seka kumisuojus D irroitetaan. Lampun 
kiinnikerenkaan F jousikielekkeita B pai-
netaan sisaanpain ja kierretaan vastapai-
vaan. Tallbin lamppu irtoaa ja voidaan 
vaihtaa. 

Uutta lamppua asennet taessa huomloi-
tava lampun ohjauskielekkeiden oikea 
asettuminen vastaavi in koloihin. Muuten 
asennuksessa noudatetaan painvastaista 
asennusjar jestysta kuin edella on se los
tettu, 

Seisontavalot ja suuntavilkut edessa. 

A. Seisontavalon ja suuntavilkun kierto-
liitinlamppu (12 V 5 / 2 1 W ) . 

B. Kupu. 

C. Kuvun kiinnitysruuvit. 

Seisonta- ja jarruvalot seka suuntavilkut 
takana 

A. Kiertoliitinlamppu, suuntavilkut (12 V 
— 21 W) . 

B. Kiertoliitinlamppu, seisonta- ja jarru
valot (12 V — 5 / 2 1 W) . 

C. Kuvun kiinitysruuvit. 

D. Kupu, 
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Numerokilven valot. Taustapeilin- / Sisavalo Sivuvilkut 

A. Kupu. Irroitus suoritetaan tyontamalla etureu-
B. Sukkulalamppu [ 1 2 V — 5 W ) . i^an jousitettua kiinnityskieieketta taak-

A. Kiertoliitinlamppu [ 5 W ). ^ Kytkin sepain jolloin lyhdyn koteloa eteenpain 
siirtamalla kiinnitys vapautuu ja valaisin 

B. Lampun pidin. Huom! Uusi t taessa palanutta lamppua voidaan vetaa ulos. Lamppua ei voi erik-
on huomioitava uuden lampun teho ja seen uusia vaan koko lyhty kokonaisuu-

C . Kilnnittimet. malli ( taulukko sivu 3 9 ) . dessaan uusittava. 



Sulakkeet 

Sulakkeet 8 kpl 8 A si jaitsevat tavarati-
iassa , Sulakeryhman kansi on vetamaila 
irroitettavissa. 
Ennen palanneen sulakkeen uusimista 
on palamisen syy selvitettava j a v ika 
korjattava. 

Ilman sulakkeen suojaa toimivat seu
raavat virtapiirit: Sy ty tys , kaynnistys ja 
lataus merkkivaloineen. 
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KORI 

S U L A K K E E L L A SUOJATUT VIRTAPIIRIT: 

A — Oljynpaineen varoitusvalo 
—• Polttoainemittari 
— Suuntavilkut merkkivaloineen 
— Jarruvalot 
— Tuuli lasin pyyhkijain moottori 

B — S isava lo 
— Merkinantolaite 

C — Vasen kaukovalo 

— Kaukovalojen merkkivalo 

D — Oikea kaukovalo 

E — Vasen lahivalo 

F — Oikea lahivalo 

G — Vasen seisontavalo edessa 
— Oikea seisontavalo takana 
— Numerokilven valo ( v a s e n ) 

H —- Oikea seisontavalo edessa 
— Vasen seisontavalo takana 
— Numerokilven valo ( o i k e a ) 
— Mittaristovalo 

Sekalaista 

Tarpeen vaat iessa ja ainakin 10 000 km 
valein, riippuen auton kayttoolosuhteista 
( talvikaytlio, kuoppaiset ja polyiset tiet, 
i lmastovaikutukset) , voidellaan seuraa
vat kohteet: 

— Ovien saranat, lukot, ovien rajoitti-
met moottoribljyila 

— Istuimien siirtokiskot litiumperustai
selia rasvalla (N.L.G. l . no 1 ) 

— Tuuletusikkunoiden saranat ja sa lpa-
laitteet glyseri ini l la 

— Moottoritilan- ja tavaratilan kannen 
salpalaitteet puhtaalla vaseliinilla. 





1. Seisontavalot ja suuntavilkut edessa . 
2. Valonheittimet. 
3. Aanitorvi. 
4. Akku. 
5. Sivuvilkut. 
6. Sulakkeet. 
7. Jarruvalon kytkin. 
8. Pyyhkijain moottori. 
9. Vi lkkurele. 

10. Liittimet. 
11. Suuntavi lkkujen merkkivalo (vihr.). 
12. Seisontavalojen merkkivalo (vihr.). 
13. Jalkiasennuksen merkkivalo. 

14. Kaukovalojen merkkivalo (sininen). 
15. Jalk iasennuksen merkkivalo. 
16. Polttoainemittari. 
17. Riittamattoman oljynpaineen varoi

tusvalo (punainen). 
18. Latauksen merkkivalo (punainen). 
19. Virtalukko. 
20. Ajovalojen kytkin. 
21. S isava lon kytkin. 
22. Pyyhkijain kytkin. 
23. Ajovalojen vaihtokytkin. 
24. Suuntavi lkkujen kytkin. 
25. Merkinantolaitteen kytkin. 

26. S isava lo kytkimineen. 
27. Polttoainemittarin anturi. 
28. Jannitteen saadin. 
29. Sytytystulpat. 
30. Kaynnistinmoottori. 
31. Oljynpaineen varoitusvalon anturi. 
32. Generaattori. 
33. Virranjakaja. 
34. Puola. 
35. Suuntavilkut takana. 
36. Se isonta- ja jarruvalot takana. 
37. Numerokilven valo. 

VARIT: 

Arancio = Oranss i 
Azzurro = Vaal .s in . 
Bianco = Valkoinen 
Blu = Tumm.sin. 

Giallo = Keltainen 
Grigio = Harmaa 
Marrone = Ruskea 
Nero = Musta 

Rosa = Vaal.pun. 
Rosso = Punainen 
Verde = V ihrea 
Viola = Violetti 



VARUSTEET TYOKALUT 

Tuulilasin pyyhkijat 

Pyyhki jain lehti irroitetaan taivuttamalla 
lehden vars i poispain tuuli lasista, vapaut-
tamalla lehden lukitusnasta B pitimesta 
A ja poistetaan lehti. 

Tuulilasin pesulaite 

Suutimet ja puss issa oleva imuletkun s i i -
vi la puhdistetaan seuraavasti: 

— Suutimet irroitetaan ja suutinreika 
puhdistetaan huolell isesti. 

— Imuletkun si iv i la puhdistetaan. 

Pesulaitteen suutimet suunnataan koh-
distamalla suihku pyyhkijain alueen y la-
osaan. 

Tyokalusar ja kasi t laa seuraavat val ineet: 

— Tulppa-avain 

— Kiintoavain 8 x 1 0 mm 

— Kiintoavain 1 3 x 1 7 mm 

— Kaksipuol inen ruuvitaltta 

— Puikko, suora 

— Pyoran muttereiden avain 



KORIN HOITO 

UlkopuoMnen Sisapuolinen 

Auto on usein pestava kylmalla tai haa-
lealla vedelta, Kayttakaa sienta ja hyvaa 
autonpesuainetta. A lkaa koskaan kayt-
tako taloussaippuaa tai -pesuainetta, 
jotka voivat vahingoittaa maalipintaa. 

Jos kaytatte letkua, alkaa ohjatko suih-
kua suurella voimalla auton pintaa vas -
ten. 

Huuhdelkaa perusteell isesti ja kayttakaa 
saamiskaa kuivaamiseen. 

Autoa ei pida pesta auringonpaistees-
s a , vars inkaan ei kuumalla ilmalla tai 
milloin auton pinta on viela kuuma. 

Tuuli lasin puhdistusta varten nostakaa 
pyyhkimet y los . A lkaS pakottako niita 
sivuttain mihinkaan suuntaan. 

Ajoittain suoritettu kill lotus tunnetulla 
sil ikon-pitoisella autovahalla suojelee 
maalipintaa. Mahdoiliset tahrat on syy
ta poistaa heti. 

R a s v a - ja tervatahrojen porstoon on 
kaytettava bensiiniin kastettua pehmeaa 
kangasta. Puhdistettu kohta on heti kii l-
lotettava autovahalla. 

Lasipintojen puhdistukseen voidaan kayt-
taa tavall ista ikkunanpesuainetta. Kui -
vaks i pyyhkiminen kay parhaiten huo-
koisel la paperil la esim. sanomalehti-
paperilla. 

Krominoidut ja muut kiiltavat metalliptn-
nat puhdistetaan parhaiten kylmalla tai 
haalealla vedel la tahi jollakin hyvaksi 
tunnetulla kromipintojen puhdistusaineel-
la. 

Ovien ja luukkujen kumitiivisteet suo-
jataan si i ikon-rasval la. Samal la estetaan 
mybs varsinkin pakkasel la syntyvaa kiti-
naa. 

Sisapuol iseen puhdistukseen on mie-
luimmin kaytettava pblynimuria. 

Rasvatahrojen poistamiseen kangasver-
hoilusta on kaytettava ensi luokkaista 
tahranpoistoainetta, jonka jalkeen siro-
tellaan runsaasti talkkia. Hetken kulut-
tua puhdistetaan harjalla. 

Keinonahkaiset pinnat puhdistetaan kos-
tealla sienel la ja hyvalla neutraalisella 
saippualla. S e n jalkeen huuhdellaan kos-
tealla sienelld ja kuivataan saamiskal ia . 

Teksti i l ikuitua olevat lattiamatot puhdis
tetaan lakkabensiinl in kastetulla kankaal-
la, 

Kumiset lattiavuoraukset tai matot pes-
taan kosteal la rievuila ja hyvalla sa ip
pualla. 
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Pitempiaikainen sailytys 

Jos auto joutuu kayttamattomaksi pitem-
maksi a lkaa, on meneteltava seuraa
vast i : 

•— Sai ly tyspaikan on oitava hyvin suo-
jattu, kuiva ja tuuletettu. 

— Varmistautukaa, etta kasijarru on 
taysin vapautettu. 

— Tarkastakaa aika ajoin renkaiden il-
manpaine. 

— Akku on annettava uusintalataukseen 
joka neljas kuukausi. 

— On varmistauduttava, ettei mikaan 

salikepiir i jaa kytketyksi. Poistakaa 
virta-avain. 

— Kasi te lkaa maalipinnat hyvalla si l i 
kon-pitoisella autovahalla. 

— Tuuli lasinpyyhkimien lavat poistetaan 
kumin pilaantumisen estamiseksi . 

— Auto suojataan peittamalla se suo-
juksel la, joka ei saa olla muovinen. 

Jos vaunu on jatettava avopaikkaan on 
suoja-ainetta suihkutettava auton ala-
osiin seka koko moottoritilaan. A lkaa 
suihkuttako kuumaa konetta kohti. 
Ennenkuin sa i iy tyksessa ollutta autoa 

otetaan kayttodn seuraavat toimenpiteet 
ovat valttamattomat: 

— Kromisuoja poistetaan kaikilta kii lta-
vilta metalliosilta. 

— Auto pestaan. 

— Akku ladataan. 

— Moottorioljy vaihdetaan. 

— Tuuli lasinpyyhkimien lavat asetetaan 
paikoil leen. 

— Renkaiden ilmanpaine tarkastetaan 
(mukaanluettuna varapyorS). 
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TEKNILLINEN ERITTELY 

MOOTTORI 

Takana, takapydraveto 

Mall] 
Sylinteri luku 
S y l , lapimittax 

iskunpituus 
Iskuti lavuus 
Puristus 
Teho (DIN) 

126 A.OOO 
2 r iv issa 

i73,5 X 70 mm 

594 cm^ 
7,5 
23 hv (16,9 kW) 

VENTTIILIKONEISTO 

Kansiventtiilit 

Nokka-aksel i kampikammlossa. 

Ajoitus: 

Imuventtiili aukeaa e.y.k. 2f 
sulkeutuu j.a.k. 5{ 

Pakoventtiil i aukeaa e.a.k. 6£ 
sulkeutuu j.y.k. 1( 
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VOITELUJARJESTELMA 

Ventti i l ivalys ventti i l ikoneistoa 
ajoitettaessa 
0,6 mm 

Ventt i i l ivalys, kun moottori on kylma 

Imuventtiili 0,20 mm 

Pakoventtii l i 0,25 mm 

Painevoitelu, hammaspySrapumppu, pai-
neensaatoventtiilr, oljyn keskipakosuoda
tin. 

POLTTOAINELAITTEET 

Kuiva paperi-ilmansuodatin 

Kaasut in: Weber 28 1MB alalmukaasutin 
rikastinlaitteella. 

Yli jaamapolttoaineen palautusjarjestelma 
- kampikammion palautuva tuuletus, oljy-
sumu ja palamattomat kaasut johdetaan 
imuilman joukkoon - Hii l imonoksidimaa-
ran rajoitusjarjestelma. 



JAAHDYTYSJARJESTELMA VAIHTEISTO 

Mmajaahdytys, puhallin. 

Termostaatti ohjaa poistuvan ilman s a a -
tolappaa. 

Termostaatt i : 

— alkaa avautua + 6 8 ° C-=-+73° C 

— on taysin auki + 8 7 ' ' C ^ + 9 3 ° C 

KYTKIN 

Y k s i levy inen kuiva, mekaaninen kaytto. 

Polkimen vapaavara noin 28 mm 

Heilurivetoakselit liittyvat takapyoriin ja 
vetopybrastobn nivelien val i tyksel la. 
Vetopyoraston puolella on kaksiplste-
nivelet ja takapyorien puolella laippa-
joustonivelet. 

SYTYTYSiARJESTELMA 

Ennakkoasetus 10° 

Keskipakosaat imen ennakko 18° 

Virranjakajan karkien 
karkival i 0,47 — 0,53 mm 

Marelli C W 8 NP 
Sytytystulpat champion L - 81 Y 

Kierre ja nousu 14 x 1,25 mm 

Tulppien karkival i 0,6 — 0,7 mm 

VAIHTEISTO JA V E T O P Y O R A S T D 

4 vaihdetta eteen, 2—4 synkronoldut, 
seka peruutusvaihde. 

Valitykset: 

1. 2. 3. 4. Per. 
3,250 2,067 1,300 0,872 4,024 

Tasauspybrasto ja vetopyorastb ovat 
vaihteiston kotelossa. 

Vinohampaisen vetopyoraston 
valitys 8/39 
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JARRUT 

KAYTTOJARRU 

Nestejarrut, erill inen etu- ja takapyorien 
jarrujarjestelma. 

Rumpujarrut, i tsekeskittyvin jarrukengin 
yhdella sylinteri l la. 

Jarrut saatyvat itsetoimivasti sekS edes
s a , etta takana. 

TAKANA 

Erill inen jousitus, heiluritukivarret j a 
kierrejouset. Kaksitoimiset teleskooppi-
malliset nesteiskunvaimentimet. 

Pyorien asetus auto kuormitettuna 
henkea). 

— Camber vanteesta mitattuna: 

edessa 1° ± 30" 
takana — 5 2 ' ± 30' 

— Auraus vanteesta mitattuna: 

KASIJARRU edessa — 1 ^ -1-3 mm 
takana 7 + 2 mm 

Kasi jarru vaikuttaa mekaanlsest i taka
pyorien jarruihin. 

OHJAUS 

JOUSITUS 

E D E S S A 

Erill inen jousitus, tukivarret Ja poikittai-
nen lehtijousi, joka toimii myos kal l istu-
man vakaajana. Kaksitoimiset teleskoop-
pimaliiset nesteiskunvaimentimet. 

Kakslosainen ohjausaksel i kahdella risti-
nivelella. 

Ohjausvaihde mallia k ierukka ja sektori 
val i tys 2/26 

Eri l l iset symmetriset raidetangot yhdys-
tankoineen. Kestovoidellut nivelet. 

Kaantbympyran lapimitta 8,6 m 

PYORAT JA RENKAAT 

Levypyorat, vanne 4 x 12" 

Vybrenkaat 135 S R 12' 
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JARRUT 

KAYTTOJARRU TAKANA 

Nestejarrut, erill inen etu- ja takapyorien 
jarrujarjestelma. 

Rumpujarrut, i tsekeskittyvin jarrukengin 
yhdella sylinteri l la. 

Jarrut saatyvat itsetoimivasti sekS edes
s a , etta takana. 

Eril l inen jousitus, heiluritukivarret Ja 
kierrejouset. Kaksitoimiset teleskooppi-
malliset nesteiskunvaimentimet. 

Pyorien asetus auto kuormitettuna 
henkea). 

— Camber vanteesta mitattuna: 

edessa T ± 30' 
takana — 5 2 ' ± 30' 

KASIJARRU 

Kasi jarru vaikuttaa mekaanisest i taka
pyorien Jarruihin. 

OHJAUS 

— Auraus vanteesta mitattuna: 

edessa — 1 ^ 4-3 mm 
takana 7 + 2 mm 

JOUSITUS 

E D E S S A 

Erill inen jousitus, tukivarret Ja poikittai-
nen lehtijousi, joka toimii myos kal l istu-
man vakaajana. Kaksitoimiset teleskoop-
pimalliset nesteiskunvaimentimet. 

Kakslosainen ohjausaksel i kahdella risti-
nivelella. 

Ohjausvaihde mallia k ierukka ja sektori 
val i tys 2/26 

Eri l l iset symmetriset raidetangot yhdys-
tankoineen. Kestovoidellut nivelet. 

Kaantbympyran lapimitta . . . . 8,6 m 

PYORAT JA RENKAAT 

Levypyorat, vanne 4 x 12" 

Vybrenkaat 135 S R 12' 
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SAHKOLAITTEET LAMPUT 

AKKU 

Varautumiskyky (20 h purkauskoe) 45Ah 
negatiivinen napa maadoitettu. 

GENERAATTORI 

Nimellisteho (16 A ) 230 W 
Toimintahetki (valo sammuu) 
moottorin kierrosluvulla n. 1200 r/min 
Vas taava ajonopeus 
4-vaihteella 27 km/h 

KAYNNISTINMOOTTORI 

Nimellisteho 0,5 kW 

Valonheittimet 

Etuvalot 

Takavalot 

Numerokilven valo 

Sisavalo 

Sivuvi lkku 

Mittaristovalo 

lahivalo 

kaukovalo 

seisontavalo 

suuntavilkut 

suuntavilkut 

seisontavalo 
jarruvalo 

I" kupumainen, 
kaksoishehkuianka 
asymmetrinen 

kupumainen 

kupumainen,kaksois
hehkuianka 

kupumainen 

sukkulamainen 

putklmainen 

kii lamainen jalusta, 
erikoiakanta 

" 40 W 

[ 45 W 

5 W kupumainen 
kakso is - -

hehkulanka 21 W 

21 W 
5 W 

21 W 

5 W 

5 W 

4 W 

3 W 

TUULILASIN PYYHKIJAIN MOOTTORI 

Nimellisteho 25 W . . 

Kaukovalojen merkkivalo 
Latauksen merkkivalo 
Suuntavi lkkujen merkkivalo 
Oljynpaineen merkkivalo 

kiilamainen jalusta, 
er ikoiskanta 

1,2 W 
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Tavarati lan tilavuus 100 dm^. 
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S U O R I T U S K Y K Y 

1142 

1377 

Nopeudet 

Suurimmat sallitut nopeudet totutusajon 
jSikeen: 

1. vaihteella 30 km/h 
2. vaihteella 50 km/h 
3. vaihteella 80 km/h 
4. vaihteella 105 km/h 

Maennousukyky taysin kuormattuna: 

1. vaihteella 24 % 
2. vaihteella 14 % 
3. vaihteella 8 % 
4. vaihteella 4 % 

PAINOT 

O'mapaino 590 kg 

Kuormitus: 4 henkea + 40 kg matka-
tavaroita. 

Suurin sallittu kokonaispaino 910 kg 

Suurin sallittu peravaunun paino: 
— jarruin 400 kg 
— ilman jarruja 250 kg 



TAYTTOMAARATAULUKKO 

Tayttbkohde 

Polttoainesailib 

Kampikammio (1) 

Vaihteisto ja vetopybraslb 

Ohjausvaihde 

Jarrunestejarjestelma 

Tuuli lasin pesuiaite . . . . 

Tayttomaara 
litraa 

21 

2,5 

1,1 

0,12 

0,35 

2,00 

kg 

2,25 

1,0 

0,12 

0,35 

A i r e 

Tav. bens. (92 okt.) 

S E - luokan moottorioljy 

S A E 90 (ei E P ) 

S A E 90 EP 

HD - jarruneste 

Ves i , talvella lisataan jaa -
tymisen estoalnetta 

(1) Kampikammion, suodattimen ja kana-
Viston kokonaisol jymaara on 2,4 kg. T a u 
lukossa ilmoitettu arvo koskee bljynvaih-
don yhteydessa tarvittavaa ol jymaaraa. 

Ulkoilman lampotila 

Alle —15° C 

— 1 5 ° C ~ 0° C 

0° C - 35° 0 

Y l i + 3 5 ° C 

Tavaliinen 

S A E 10 W 

S A E 20 W 

S A E 30 W 

S A E 40 W 

Moniaste 

S A E 10 W 30 

S A E 20 W 40 

RENGASPAINEET 

E d e s s a 1,4 kg/cm^ 

Takana 2,0 kg/rm^ 

Varoitus: A lkaa koskaan sekoittako eri merkkisia tai eri laatuluokkaisia bijyja keskenaan. 
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MUlSTIINPANOJA VARTEN: 



TSssS kir j issa ann«tut teknilllset tiedot ja 
pUrrokset siv^t ole sitovia. F I A T - tehdaa oi-
dattaa ilselleen otkeuden parannuamleletsS, 
tuotannollislsta tai kaupalllsista syistS muu^ 
taa yksitylshohtia, varustelta i.n.e., kultenkin 
siten, ettS auton pSdomlnaisuudet eivit muutu. 
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